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กองบรรณาธกิารจัดทํารายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ  
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้คร้ังที ่2 ประจําปี 2561” 

 
จดัโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เจ้าภาพหลัก)  

ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพร่วม จํานวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
 
ท่ีปรึกษา 
อธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  เกิดวิชัย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร   ทรัพย์รวงทอง  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  เกสทอง   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.สายทิตย์  ยะฟู    มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสัมพันธ์  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหาม ี  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ํา    มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  นิยมผล   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกรียติ  เศวตเมธิกุล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย ์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์  หาญวัฒนานุกูล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค  บึงบัว  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ขุนทอง  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
อาจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์   มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์    สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ดร.กวินท ์ พินจํารัส     สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ดร.อมร  ไชยแสน     สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
นางสาวสิริบุศย์  จันทร์คล้าย    สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
นางสาวสุธิมา  เทียนงาม    สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ดร.ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์     ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.สิริชัย  นัยกองศิร ิ    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.สุรินทร์  บุญสนอง    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.พรชัย  สระศรีสุวรรณ    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.สุทธิชัย  ไตรเมศวร ์    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
 
กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์ ดร. สจีวรรณ  ทรรพวสุ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา  มะหิเมือง  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  โฆมานะสิน   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.อารยา  ลี    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองด ี   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์วีรพจน์  รัตนวาร    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ธีราภรณ์  พลายเล็ก    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
กองการจดัการ 
นางรวินันท ์ พระยาน้อย    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นายอําไพร  เพชร์ว่าว    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวปรารถนา  บัวดศิ    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นายหัสถชัย  นวนประสงค์    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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นายหัสถชัย  นวนประสงค์    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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นางสาวภาสพิชญ์  จันทโชต ิ    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวกัลยา  สายประสิทธิ์    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางกฤตติกา   ไกรแก้ว    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวภัทรพร  หัสดี    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวเมศิน ี อยู่ยั่งยืน    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวกาญจนา ดีพรม    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวมณีเนตร  รวมภักด ี    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางศรารตัน ์ เพิ่มญาต ิ    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นายจีรัษติธร  มุกดาเพชร    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นายพสธร  ปิยะประภาพันธ์    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวกาญจนา  สังข์ชุม    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

รายช่ือผู้ทรงคณุวุฒพิิจารณาผลงานวิจัยของการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้คร้ังที ่2 ประจําปี 2561”  

รูปแบบฉบบัเต็ม (Full Paper) 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุม่ครุศาสตร์และศกึษาศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา  มะหิเมือง   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสัมพันธ์  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหาม ี  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.สิริกร  โตสติ    มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์   สันตะวัน   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย ์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์  หาญวัฒนานุกูล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์  ณ ตะก่ัวทุ่ง  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค  บึงบัว  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
ดร.กวินท ์ พินจํารัส     สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์    สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
2. กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
ศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  เกิดวิชัย   มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร. สจีวรรณ  ทรรพวสุ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  เกสทอง   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.ปพนสรรค์  โพธิ์พิทักษ์   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  มีสุข   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ขุนทอง  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
อาจารย์ ดร.ภาพร  พุฒิธนกาญจน์   มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
ดร.กันทนา  ใจสุวรรณ    สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ดร.อมร  ไชยแสน     สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
3. กลุ่มสิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
อาจารย์ ดร.อารยา  ลี    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองด ี   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม    มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกรียติ  เศวตเมธิกุล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.สิริชัย นัยกองศิริ    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.สุรินทร์  บุญสนอง    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.พรชัย  สระศรีสุวรรณ    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.สุทธิชัย  ไตรเมศวร ์    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
 
4. กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.สายทิตย์  ยะฟู    มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.ปพนสรรค์  โพธิ์พิทักษ์   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉํ่า    มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.อโนทัย  แทนสวัสดิ์   มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องลักษณ์  บุญธรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีรัตน์  ชัยอนันต ์   มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
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สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	 ได้รับจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็น

ราชภัฏอันดับ	1	จากการจัดอันดับของสภาวิจัยจากประเทศสเปน	การขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

แม่แบบทีด่ขีองสังคมและเตรียมความพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต	ซึง่มหาวทิยาลยั

จ�าเป็นต้องสร้างความสามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้	 	 การวิจัยเป็นพันธกิจหลัก																			

อย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา	 มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ																		

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2579)	 	 ที่จะเปล่ียนแปลงการศึกษาให้มีพลังใน																													

การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการสร้างปัญญาและนวัตกรรม	 ตลอดจนสร้างกระบวนการที่จะน�าไปสู่	

Thailand	 4.0	 เพื่อสร้างทุนมนุษย์	 โดยมหาวิทยาลัยก�าหนดนโยบายด้านการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม														

และองค์ความรู	้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น	 ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน	 และสากล	

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	พัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพเข้มแข็ง	และสร้างบรรยากาศการวิจัย

ให้เกิดขึ้นทั้งมหาวิทยาลัย

	 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติของคณะครุศาสตร์	 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                         

ประจ�าปี 2561” ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้ที	่2	เป็นกจิกรรมทางวชิาการทีม่คีวามส�าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิสนบัสนนุ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย	 ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพ	 ไปสู่																			

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร	 สังคมและประเทศชาติ	 การประชุมวิชาการ

เสนอผลงานวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นอีกก้าวหน่ึงที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี	 ระดับบัณฑิต

ศึกษา	 และครู	 อาจารย์จากสถาบันการศึกษาทุกระดับ	 ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้น�าเสนอผลงานวิจัย																				

ต่อที่ประชุม	เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชน	อันจะท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักวิจัยในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในสถาบันการศึกษาเดียวกันและระหว่างสถาบันการศึกษา																			

เพื่อเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย	 และสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช	้																									

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย                                                                      

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  เกสทอง   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.ปพนสรรค์  โพธิ์พิทักษ์   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  มีสุข   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ขุนทอง  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
อาจารย์ ดร.ภาพร  พุฒิธนกาญจน์   มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
ดร.กันทนา  ใจสุวรรณ    สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ดร.อมร  ไชยแสน     สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
3. กลุ่มสิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
อาจารย์ ดร.อารยา  ลี    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองด ี   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม    มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกรียติ  เศวตเมธิกุล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.สิริชัย นัยกองศิริ    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.สุรินทร์  บุญสนอง    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.พรชัย  สระศรีสุวรรณ    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
ดร.สุทธิชัย  ไตรเมศวร ์    ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา   
 
4. กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.สายทิตย์  ยะฟู    มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.ปพนสรรค์  โพธิ์พิทักษ์   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉํ่า    มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.อโนทัย  แทนสวัสดิ์   มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องลักษณ์  บุญธรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีรัตน์  ชัยอนันต ์   มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
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สารจากผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 การวิจัยถือเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการค้นห้าองค์ความรูท่ี้มรีะเบยีบแบบแผน	ขัน้ตอนท่ีชดัเจนและ

มีความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งในปัจจุบันการวิจัยได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในแวดวงการศึกษาท้ังในการแก้ปัญหา

หรอืพฒันากระบวนการท�างาน	การพฒันาผูเ้รยีน	และการพฒันานวตักรรม	นอกจากนีก้ารด�าเนนิงานวจิยั

ยังถือเป็นพันธกิจที่ส�าคัญของครู	 อาจารย์	 และนักศึกษาในการพัฒนาผลงานตามศาสตร์และสาขาวิชา																		

ต่าง	 ๆ	 ซึ่งคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่มีพันธกิจที่ส�าคัญ																							

ในการพัฒนางานวิจัยทางการด้านการศึกษา	และการเปิดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงาน	

การวิจัย	จนน�ามาสู่การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้

	 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	“การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561” 

ที่จัดข้ึนในครั้งน้ี	 เกิดจากความมุ่งมั่นของคณะครุศาสตร์ท่ีจะจัดเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต	

นักศึกษา	ครู	อาจารย์	และนักวิจัย	โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษาอีก	6	แห่ง	

ท่ีเข้ามาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วม	 ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมน�าเสนอในครั้งนี้เป็นจ�านวนมากทั้งใน																						

ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์	 ประกอบด้วยกลุ่มสาขาครุศาสตร์และศึกษาสาสตร์	 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์													

และสงัคมศาสตร์	กลุม่สิง่ประดษิฐ์	นวตักรรม	และเทคโนโลย	ีและกลุม่งานวจัิยในชัน้เรียน	ทัง้นีก้ารประชมุ

ครัง้นีจ้ะเปิดโอกาสให้นกัวจิยัและนกัวชิาการได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้ในมิตต่ิาง	ๆ 	เป็นการส่งเสริมสนับสนุน

การพัฒนาต่อยอดความรู้ทั้งในระดับสถานศึกษา	 ระดับท้องถิ่น	 และระดับประเทศ	 จากการใช้งานวิจัย		

เป็นกลไกสร้างฐานความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา	และยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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สารจากคณบดี คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 การจัดการศึกษามีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งในปัจจุบัน																					

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลงผ่านของความรูเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็และไม่มทีีส่ิน้สดุ		จงึ

ต้องมกีารพฒันาตนเองเพือ่ก้าวผ่านเข้าสูโ่ลกแห่งการเรยีนรูแ้บบใหม่	 การปรบักระบวนการเรยีนการสอน	

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป	 และการประยุกต์ให้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็น

เครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้	นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง	สังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

มิใช่เพียงแค่ได้รับความรู้	แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่		จึงเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่จะต้องพัฒนา

ศักยภาพเพื่อก้าวผ่านจากการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่	 โดยผ่านกระบวนการ

วิจัยซึ่งถือเป็นพันธกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา

	 การพฒันาคณุภาพการศกึษาทีต่ระหนกัถงึความส�าคญัของของการสร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการ

และการเผยแพร่ผลงานวจิยัต่อสาธารณชนอย่างต่อเนือ่ง	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

ร่วมกับสถาบันเครือข่าย	ประกอบด้วย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	คณะครุศาสตร์	

มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบุรีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	 (R-BAC)	ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา	และสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน	 จึงได้ก�าหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ	 “การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2   

ประจ�าปี 2561”	เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการน�าเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ

ทางวิชาการร่วมกัน	

	 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน	

วิทยากร	คณะกรรมการจัดงาน	บุคลากรและนักศึกษาที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินงานการจัดประชุม

วิชาการครั้งนี้จนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 ทั้งนี้หากมีข้อบกพร่องประการใด	 คณะครุศาสตร์ขอน้อมรับ																														

ทุกค�าติชม	เพื่อจะน�าไปปรับปรุงแก้ไขในการด�าเนินงานครั้งต่อไป		

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2” ประจ�าปี 2561

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

	 คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา	เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิหลกัในการผลติครเูพือ่ปฏบิตัิ

การสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั	ประถมศกึษา	และมธัยมศกึษา	ในกระบวนการ

ผลิตครูของคณะครุศาสตร์ได้ด�าเนินการตามมาตรฐานคุรุสภาและคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาครุศาสตร์และ

สาขาศกึษาศาสตร์	(หลกัสตูรห้าปี)	นอกจากนีย้งัมภีารกจิส�าคญัในการให้บรกิารวชิาการแก่บคุลากรทางการศึกษา

ในด้านการจัดการเรียนการสอน	 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา	 และการวิจัยทางการศึกษา	 ซึ่งการวิจัย																				

ถือเป็นกระบวนการส�าคัญในการค้นหาองค์ความรู้เพื่อน�ามาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

	 การส่งเสรมิบคุลากรทางการศกึษาให้สามารถจดัท�าวจิยัเพือ่พัฒนาผูเ้รยีนนัน้	เริม่มกีารด�าเนนิการอย่าง

เป็นรูปธรรมตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 โดยครู	 อาจารย์	 นักวิจัย															

และนิสิตนักศึกษาจะด�าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน	พัฒนาการจัดการเรียนการสอน	และสร้าง

นวัตกรรม	 จากนั้นจะน�าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานวิจัยและบทความวิจัยเพื่อท�าการเผยแพร	่										

ผลการวิจัยในการน�าไปใช้ประโยชน์

	 จากความส�าคัญดังกล่าว	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญใน

การเผยแพร่ผลงานวิจัย	 จึงได้ก�าหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	 “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                

ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากครู	 อาจารย์	 บุคลากร

ทางการศกึษา	และนสิตินกัศกึษา	ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานวจัิยซึง่จะน�าไปสูก่ารยกระดบัคุณภาพงานวจัิย

ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง	ๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อเป็นเวทีในการน�าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติด้านการศึกษาให้กับนักวิจัย

	 2.	เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างครู	อาจารย์	บุคลากรทางการศึกษา	

นักวิจัย	และนักศึกษา

	 3.	เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษา
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รูปแบบการประชุม

	 1.	การบรรยายพิเศษ	โดยวิทยากรรับเชิญ

	 2.	การน�าเสนอผลงานวิจัย	และผลงานวิชาการ	ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

	 3.	นิทรรศการผลงานวิจัย	

หน่วยงานเจ้าภาพจัดการประชุม

	 มีทั้งหมด	7	หน่วยงาน	ได้แก่

	 1.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

	 2.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

	 3.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 4.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 5.	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	(R-BAC)

	 6.	ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

	 7.	สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หัวข้อการประชุม

	 การประชุมวิชาการระดับชาติ	การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2561	เปิดรับบทความ

วิจัยภาษาไทยที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่	 ของครู	 อาจารย์	 บุคลากรทางการศึกษา	 นักวิจัย	 และนักศึกษา																										

ใน	4	กลุ่มได้แก่

	 1.	กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์	

	 2.	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 3.	กลุ่มสิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรม	และเทคโนโลยี

	 4.	งานวิจัยในชั้นเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	 บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการ	 เพื่อน�าไปสู	่																									

การใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

	 2.		มเีครือข่ายและความร่วมมอืกับสถาบนัการศกึษาในการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลงานวจิยัและงานวชิาการ

ของนักศึกษา	อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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ก�าหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561”

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

08.30	น.	–	09.00	น.	 ลงทะเบียน

09.00	น.	–	09.15	น.	 พิธีเปิดโดย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	 (รองศาสตราจารย์	ดร.ฤๅเดช	เกิดวิชัย)

09.15	น.	–	09.30	น.	 พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น	และมอบโล่หน่วยงานเจ้าภาพร่วม
	 การจัดประชุมวิชาการ

09.30	น.	–	10.00	น.	 การแสดงจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์

10.00	น.	–	11.30	น.		 บรรยายพิเศษ	เรื่อง	แนวทางการจัดการศึกษาของไทยตามนโยบาย
	 ประเทศไทย	4.0		โดย	ดร.อมรวิชช์	นาครทรรพ

11.30	น.	–	12.00	น.	 การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์	(ณ	บริเวณลานบ้านครู	ชั้น	1)

12.00	น.	–	13.00	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน	

13.00	น.	–	17.00	น.	 การประชุมน�าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและมอบเกียรติบัตร
	 แบ่งเป็น	4	กลุ่มสาขาวิชา	ได้แก่
	 	 1.	กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์	
	 	 2.	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 	 3.	กลุ่มสิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรม	และเทคโนโลยี
	 	 4.	กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน

17.00	น.		 พิธีปิดการประชุมโดย	คณบดีคณะครุศาสตร์	

    

หมายเหตุ :	 1.	พักรับประทานอาหารว่าง	ช่วงเช้า	เวลา	10.30-10.45	น.	ช่วงบ่าย	เวลา	14.30-14.45	น.

	 2.	ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อ

พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
กามนิต บุตรดา
ธีรังกูร วรบ ารุงกุล
และเกียรติภูมิ จันเต

2 13.15-13.30 น. การใช้อินเทอร์เน็ตมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงของนักศึกษาครู
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

สุวรรณ โฆสกิตติกุล

3 13.30-13.45 น. การติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรมของ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

รติ จิรนิรัติศัย
และมนตา ตุลย์เมธาการ

4 13.45-14.00 น. การประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ในการบริหารระบบ
สารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

ขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์
และสุกัญญรัตน์ คงงาม

5 14.00-14.15 น. การประเมินหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ 
การจัดท าบัญชีครัวเรือน

วรวุธ ปล้ืมจิตร 
สักรินทร์ อู่ผ่อง
อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
และจิระศักด์ิ วิตตะ

6 14.15-14.30 น. การพัฒนาความสามารถในการพูดส่ือสารของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์
เอ็กเซอร์ไซส์

วิมลมาศ สมะวรรธนะ

7 14.30-14.45 น. การพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด
ผสานกับเทคนิคการเล่นเกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ธนชุดา อาจวงศา
และลินัฐฏา กุญชรินทร์

8 14.45-15.00 น. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว

นุจิรา เหล็กกล้า
พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
และอังคณา กุลนภาดล

9 15.00-15.15 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน

นิตยา ดกกลาง
ดวงกมล โพธิ์นาค
และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

10 15.15-15.30 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วาที บัวแก้ว
ดวงกมล โพธิ์นาค
และจิรพันธ์ ศรีสมพันธุ์

11 15.30-15.45 น. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ธัญญา ใบบาง
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธ์
และดวงกมล โพธิ์นาค

12 15.45-16.00 น. การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

นิธิวดี พะเทพ
อังคาร ปริญญาชัยศักด์ิ
และวรานันท์ อิศรปรีดา

ณ หอ้ง 1131 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 3
กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย กลุม่ ครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์
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ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ

ณ หอ้ง 1131 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 3
กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย กลุม่ ครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์

13 16.00-16.15 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป

อัจฉราพรรณ ทองนาค
สมาน เอกพิมพ์
และทัศนี นาคุณทรง
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ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สุภาดา ค าตา

2 13.15-13.30 น. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการ
บริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล

อนุศาสน์ เพียรทอง
และสุกัญญรัตน์ คงงาม

3 13.30-13.45 น. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรูปแบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 1

วัฒนา โอทาตะวงษ์

4 13.45-14.00 น. การพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สมพร ชูสิน

5 14.00-14.15 น. การพัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหัวกระบือ

กานต์พิชชา อุ่นชัย

6 14.15-14.30 น. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภัทราพร มณีรัตน์

7 14.30-14.45 น. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
การใช้กรณีตัวอย่างส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รังสิยา ดวงจินดา

8 14.45-15.00 น. การศึกษาความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษา สาขาการ
แสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภัทรภร ผลิตากุล

9 15.00-15.15 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการส่ือสาร และทักษะความร่วมมือของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม
สุวิมล ติรกานันท์
และกมลทิพย์ ศรีหาเศษ

10 15.15-15.30 น. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อนุชิต ต าราเรียง
และดวงกมล โพธิ์นาค

11 15.30-15.45 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ณัฏฐวัลย์ เอี่ยมประดิษฐ์
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
และดวงกมล โพธิ์นาค

12 15.45-16.00 น. การศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูผู้สอนแต่
ละเจเนอเรชัน ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพ
กลาง

ธนัญญา ทิพบ ารุง
ศิวะพร ภู่พันธ์
และสุวิมล ติรกานันท์

13 16.00-16.15 น. การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
วิชาเอกพลศึกษา

สุจิตรา บุญสวน
เทเวศร์ พิริยะพฤนท์
ธนพล ชัยนคร
และสุนทร แม้นสงวน

กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย กลุม่ ครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์
ณ หอ้ง 1132 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ

กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย กลุม่ ครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์
ณ หอ้ง 1132 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 3

14 16.15-16.30 น. การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกนิสิตสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต

วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์
เทเวศร์ พิริยะพฤนท์
สายัณห์ ปุ๋ยค า
และสุนทร แม้นสงวน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดบั เวลำ ชือ่เรื่อง ชือ่ผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. ความสามารถด้านการพดูค าศัพท์ภาษาองักฤษของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดั

กจิกรรมค่ายกลางวนัตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ
ประภาพร อดุมพรพบิลู

2 13.15-13.30 น. ความสามารถด้านมิติสัมพนัธข์องเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักจิกรรมศิลปะ
ด้วยวสัดุที่หลากหลาย

พชัชาดา เปล่ียนแกว้

3 13.30-13.45 น. ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธผิลของ
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย

รัตติกาล ทะแพงพนัธ์

4 13.45-14.00 น. ปจัจยัที่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนักศึกษา
สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เอษณ ยามาลี

5 14.00-14.15 น. ปจัจยัที่มีอทิธพิลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู ตามการ
รับรู้ของนักศึกษาครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พนัยา เขยีวบญุจนัทร์

6 14.15-14.30 น. ปจัจยัที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการพดูและการฟงัภาษาองักฤษของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรัตนบณัฑิต

สมบติั นามบรีุ

7 14.30-14.45 น. ปญัหาและแนวทางแกไ้ขในการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

วชัรา หมัดปอ้งตัว

8 14.45-15.00 น. ผลการใช้ส่ือการสอนชุดฝึกลีลามือต่อการส่งเสริมทักษะการเขยีนของเด็ก
ปฐมวยั

พฒัน์นรี จนัทราภริมย์

9 15.00-15.15 น. ผลของการจดักจิกรรมศิลปะเกลือที่มีต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็ก
ปฐมวยั

สิริวรรณ ทุมมี

10 15.15-15.30 น. ผลของกจิกรรมวทิยาศาสตร์ "กงัหนัน้ าไม้ไอติม" ที่ได้จากการถอดบทเรียน
โครงการพระราชด าริ "กงัหนัน้ าชัยพฒันา" ต่อความสามารถในการคิด
แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น

เดชา จนัทร์น้ าใส
นราธปิ ปราโมทย์
สนอง ทองปาน
และสุรศักด์ิ ละลอกน้ า

11 15.30-15.45 น. พฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวทิยาลัยรัตนบณัฑิต

สุชานัน อน้ถาวร

12 15.45-16.00 น. เมื่อครูกล้าสอน นักศึกษากก็ล้าเรียน : บทความวา่ด้วยความกลัว การใช้
อ านาจในชั้นเรียน และการกา้วขา้มความกลัวไปสู่ความกล้าในการสร้าง
ความสัมพนัธใ์นชั้นเรียนของอาจารยแ์ละนักศึกษา

ฐิตารัตน์ พนัธุช์นะ

13 16.00-16.15 น. สภาพและปญัหาการจดัการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาของครูและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพืน้ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

วฒันา สุทธพินัธุ์
เทเวศร์ พริิยะพฤนท์
อาณัฐ บญุหลง
และสุนทร แม้นสงวน

14 16.15-16.30 น. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สู่สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) กชพร วงษาเนาว์
ชนิดา ประชาศิลปชัย
และสุริยว์ภิา ไชยพนัธุ์

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย กลุ่ม ครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์
ณ ห้อง 1133 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชั้น 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดบั เวลำ ชือ่เรื่อง ชือ่ผู้น ำเสนอ

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย กลุ่ม ครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์
ณ ห้อง 1133 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชั้น 3

15 16.30-16.45 น. หอ้งเรียนอจัฉริยะเพือ่พฒันาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พสุิทธิ ์พรรคอนันต์
สุริยว์ภิา ไชยพนัธุ์
และรัศมี  ออ่นปรีดา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในยุคไทย

แลนด์ 4.0
สฤษฎ์ ตะเส

2 13.15-13.30 น. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้า
สตรีผ่านระบบออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

วรรณวิไล โพธ์ิชัย
และบรรเจิด อยู่โพธ์ิ

3 13.30-13.45 น. การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยด้วยศูนย์การเรียนรู้ สายชล ดวงแก้ว
และธวัช รวมทรัพย์

4 13.45-14.00 น. การจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะประกอบเพลงบรรเลงดนตรี
ไทยตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสส าหรับเด็กปฐมวัย

วาทนิ ประชานันท์
และวราพรรณ วัชรีรัตน์

5 14.00-14.15 น. การใช้ไวยากรณ์“是…的”ของนักศึกษาไทย
(กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรีุ)

อรพรรณ สุวภาพ
เหมือนใจหวัง สัจจา
เรวดี นาคสระน้อย
และณฤธร เตียวทองธนา

6 14.15-14.30 น. การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ก่อน พ.ศ.2464: 
ประวัติศาสตร์สังคม

สุทธิศักด์ิ แสวงศักด์ิ
และโดม ไกรปกรณ์

7 14.30-14.45 น. การปรับตัวของธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่องในภาคบริการการทอ่งเทีย่วเพือ่
ตอบสนองโมเดลประเทศไทย 4.0

อัญชลี นรินทร

8 14.45-15.00 น. การพยากรณ์แนวโน้มอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย ช่วง
ประจ าปงีบประมาณ 2561 ถึง 2570 กับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ของรัฐบาลและการลงทนุของภาคเอกชน

ศิริรัตน์ แสงทอง
ชาคริต บตุรบ ารุง
และบษุญา  วงศ์สมุทร

9 15.00-15.15 น. การพฒันาผลิตภัณฑ์หตัถกรรมจักสานกก วิจิตร สนหอม

10 15.15-15.30 น. การพฒันาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี สุรินทร์ เมทะนี

11 15.30-15.45 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนใน
กรุงเทพมหานคร

ฐิติรัตน์ มานิพารักษ์

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย กลุ่ม มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ณ ห้อง 1141 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ช้ัน 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดบั เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. การยอมรับการใชน้วตักรรมด้านเทคโนโลยแีละพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ

ความต้ังใจใชบ้ริการธรุกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

อบุลวรรณ ขนุทอง
นรีรัตน์ อนันต์ชยัรัชตะ
ธดิา แหลมหลักสกลุ
และจนัทร์ลอย เลขทิพย์

2 13.15-13.30 น. การรับรู้การส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์ชาเขยีวอชิตัินของผู้บริโภค : 
กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ทินกร โพธิ์สีตา

3 13.30-13.45 น. การศึกษากลยทุธร์ะดับองค์กรที่มอีทิธพิลต่อการจดัการแบบมส่ีวนร่วมในธรุกจิผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในประเทศไทย

วรวทิย ์วอ่งชาญกจิ

4 13.45-14.00 น. การศึกษาการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชพีที่ประสบความส าเร็จในไทยลีก 
T3

พีรัชฌ์ สมทุรโชติชว่ง

5 14.00-14.15 น. การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชตีามมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

อทุิศ เสือแกว้

6 14.15-14.30 น. การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
การท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

อาภาภัทร บรรจง
ธญัญ์นภัส ปัญญาศิริสิทธิ์
และอรออมล อนันต์

7 14.30-14.45 น. การศึกษาติดตามอตัราการจา้งงาน การศึกษาต่อของนักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ
จดัการศึกษารูปแบบทวภิาคีแบบพิเศษเขตพื้นที่พิเศษ ในสถานประกอบการ 
เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2

รินรดี  ปาปะใน

8 14.45-15.00 น. การศึกษาทักษะชวีติและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวชิาชพีตามรูปแบบการจดัการศึกษาทวภิาคีแบบพิเศษ เขตพื้นที่
พิเศษในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 3

รินรดี ปาปะใน

9 15.00-15.15 น. การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงของวสิาหกจิชมุชนในกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก

ชลดา มนัสทรง
และอรุณี เทพเจริญ

10 15.15-15.30 น. การศึกษาพฤติกรรมและแรงจงูใจการใชส่ื้อดิจทิัลกลุ่มเจเนอเรชั่นซีใน
ระดับอดุมศึกษา

ณัฏฐ์ธนพงศ์ วฒิุเทพบัญชา
และนรีรัตน์ อนันต์ชยัรัชตะ

11 15.30-15.45 น. การศึกษาแหล่งที่มาของไมสั้กที่ใชใ้นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวสิาหกจิชมุชน
ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมลู อ าเภอสูงเมน่ จงัหวดัแพร่

ปาริฉตัร กลุเกล้ียง
พงศธร กนัทะวงค์
ต้องพงษ์ เอนกนันท์
และรณชติ ชมภูญาละ

12 15.45-16.00 น. การส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์อปุกรณ์และส่วนประกอบระหวา่งประเทศไทยและ
เวยีดนามไปยงัสหรัฐอเมริกา

ดุสิตา แซ่โล้ว
โสวตัรธนา ธารา 
และวารี  จั่นโต

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย กลุม่ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ณ ห้อง 1142 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการ

ท าเส้นหมี่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

พรชนัน ทูลขุนทด

2 13.15-13.30 น. การสร้างสรรค์แบบฝึกหัดการเคล่ือนไหวร่างกายแบบสัตว์ พัชราวลัย ทิพย์ลมัย
3 13.30-13.45 น. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการให้บริการของสายการ

บินภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สุเทพ เทียนสี
ระพีพร แช่มช้อย
พานิชย์ ศิริลักษณ์
และสรรชัย  ยมกกุล

4 13.45-14.00 น. ความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารที่มีผลต่อการให้บริการของพนักงาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบิน ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

เจนจิรา รัตนเพียร
และระพีพร แช่มช้อย

5 14.00-14.15 น. คุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี รัชนี สิงบุดดี
สุพรรษา ภูมิณรินทร์
ปัทมา เกรัมย์
และจิรานุช ยวงทอง

6 14.15-14.30 น. คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประทุม ชอบใจ
7 14.30-14.45 น. ชุมชนเข้มแข็งในมุมมองของคนในชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร
ปรัชญ์นันทน์ เสาร์สุวรรณ
นาถ พันธุมนาวิน
และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

8 14.45-15.00 น. ปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

ประเสริฐ เหล่านิยมไทย
อัญชลี  เหล่ียมสูงเนิน
และณัชชา  อนุสนธิ์

9 15.00-15.15 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธร
สายใจ แจ้งสุทิมล
และนัทญา จะเรียมพันธ์

10 15.15-15.30 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่าน
สังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สายใจศิริ สุขวัฒนะ

11 15.30-15.45 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเต๋ียวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่
ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

จันทร์ฉาย อมรยิ่งเจริญ
นฤนาท ล้ิมอุทัยรัตน์
และวีรยุทธ จันทร์สิงห์

12 15.45-16.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย : 
กรณีศึกษาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สุภาวดี เรืองมัจฉา
และนารี น้อยจินดา

กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย กลุม่ มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์
ณ หอ้ง 1143 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าที่ระลึกจากผ้าหมักโคลน อ าเภอศรีสัช

นาลัย จังหวัดสุโขทัย
วีรยุทธ จันทร์สิงห์
รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล
และทวีวัฒน์ กันฉาย

2 13.15-13.30 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ 
E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร

พรพันธุ นวลปรีดา
เบญจมาศ มณีสาร
ณัฏฐ์ธนพงศ์ วุฒิเทพบัญชา
และอรรณพ เธียรถาวร

3 13.30-13.45 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ :  กรณีศึกษา ลาซาด้า ประเทศไทย

นันทพร ชเลจร

4 13.45-14.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

นันทพร ชเลจร
และสุรีย์พร แดงมูล

5 14.00-14.15 น. ปัจจัยผลักดันการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ รัตติยา ศรีศิริรุ่ง
และเบญจวรรณ จันทะสี

6 14.15-14.30 น. ปัญหาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม

วิชชุพล สิงหธนาพร

7 14.30-14.45 น. พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
กรุงเทพมหานครต่อรายการสนามข่าว 7 สี

กัญญวรรณ ปิ่นเงิน
ภาพร พุฒิธนกาญจน์
และฐิติมา วทัญญคุณากร

8 14.45-15.00 น. พฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร

ภาพร พุฒิธนกาญจน์
นที จุลพงษ์
อรรณพ เธียรถาวร
และอนุวัฒน์  เอี่ยมแสน

9 15.00-15.15 น. พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพร พุฒิธนกาญจน์
สรัสวดี คงปั้น
และเอกวิทย์ เธียรถาวร

10 15.15-15.30 น. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ าของ
นักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดระยอง

กัญญวรรณ ปิ่นเงิน

11 15.30-15.45 น. แรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ประภาส มันตะสูตร
12 15.45-16.00 น. ศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความผูกพันองค์การของพนักงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)
สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ
และพิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์

13 16.00-16.15 น. ศึกษาผู้บริโภคกับแนวคิดรูปแบบการขายเพื่อให้ศึกษาดูงาน และเรียนรู้การผลิต 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดล าปาง

รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล
อาภาภัทร บรรจง
และพงษ์พัฒน์  รุนลา

กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย กลุม่ มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์
ณ หอ้ง 1146 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 4

ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ
14 16.15-16.30 น. การศึกษาการบริหารงานบุคคลและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา
สุนีย์  บุตรดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. การคัดเลือกคุณลักษณะส าหรับการท านายผลการเรียนด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ชุติมา นิลจาต

และทิภาพร ศุภมิตร

2 13.15-13.30 น. การจ าแนกชนิดของพืชด้วยเทคนิคนาอีฟเบย์สร่วมกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
โดยใช้คุณลักษณะรูปทรงและพื้นผิวของใบพืช

ธวัช รวมทรัพย์

3 13.30-13.45 น. การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองแขวนจากผ้าขาวม้าเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม
วินัย ตาระเวช
และวิจิตร สนหอม

4 13.45-14.00 น. ความคาดหวัง และประสิทธิภาพในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ 
RFID มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบการขนส่งผลไม้สดในตลาดไท

ธิติธร ชาวชายโขง
และน้ าอ้อย  รู้แสวง

5 14.00-14.15 น. โปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมปัญญารัตน์

วิชุดา รัตนเพียร
ขัตติยา แถวโสภา ยั่งยืน
และเอกชัย กิ่งดอนนอก

6 14.15-14.30 น. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
(CML)

ทิวากร เหล่าลือชา

7 14.30-14.45 น. ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีส าหรับการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ นิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชค
อุบล สุริพล
และจงกล จันทร์เรือง

กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย กลุม่ สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ณ หอ้ง 1151 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 5

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ
สมภพ อินทสุวรรณ
และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์

2 13.15-13.30 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมอง
เป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จารุณี พุ่มมี

3 13.30-13.45 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุติกาญจน์ วชิระฟูกุล

4 13.45-14.00 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองเลขยกก าลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพลินพิศ ตึกโพธิ์

5 14.00-14.15 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิศรุต สารการ

6 14.15-14.30 น. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน ในรายวิชาการเขียน
แผนธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต

รัตติยา ศรีศิริรุ่ง
และนงเยาว์ อยู่แป้น

7 14.30-14.45 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์

นฤทัย ท่ากั่ว
สมภพ อินทสุวรรณ
และเมธี ดิสวัสด์ิ

8 14.45-15.00 น. การวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สุชานัน อ้นถาวร
และเอกชัย กิ่งดอนนอก

9 15.00-15.15 น. การศึกษาความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รัชนิกร ชลไชยะ
ธนัชยศ จ าปาหวาย
และช่อเอื้อง อุทิตะสาร

10 15.15-15.30 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของนิสิตชั้น
ปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

วีรยุทธ จันทร์สิงห์

11 15.30-15.45 น. การศึกษามโนมติ เร่ือง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนมติ

ชนกนาฏ กาญจนภักด์ิ
พูนสุข อุดม
และนินนาท์ จันทร์สูรย์

12 15.45-16.00 น. ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้
ค าถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองแก๊ส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ธันย์ชนก ชูจันทร์
พูนสุข อุดม
และนินนาท์ จันทร์สูรย์

13 16.00-16.15 น. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองระบบจ านวนเต็มโดยใช้
วิธีการแบบเปิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม
จริยาวาส

อมรรัตน์ เพ็งประภา
วีรวัฒน์ ไทยข า
และพรรณี เหมะสถล

กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย กลุม่ งำนวิจยัในชัน้เรียน
ณ หอ้ง 1152 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 5

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น ำเสนอ

กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย กลุม่ งำนวิจยัในชัน้เรียน
ณ หอ้ง 1152 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ชัน้ 5

14 16.15-16.30 น. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางต่อความสามารถในการให้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ไฟฟ้าสถิตส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พัทวี ศรีระษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ช่ือเรือ่ง ช่ือผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. การแก้ปญัหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พื้นที่ผิวและ

ปริมาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/3 โรงเรียนศรีบณุยานนท์
 โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการนึกภาพ

สินใจ สอนแสง
และตีรวิชช์ ทนิประภา

2 13.15-13.30 น. การแก้ปญัหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเปล่ียนหน่วย
การวัดความยาว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/7 
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยใช้ชุดกิจกรรม ปกีารศึกษา 2560

นภัสพรพรรณ มนทอง
และปณุยพล จันทร์ฝอย

3 13.30-13.45 น. การแก้ปญัหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติ โดยใช้ส่ือประสม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปทีี่ 3/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อรรถพล จันทร์ขุน
และธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

4 13.45-14.00 น. การแก้ปญัหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวกและการลบ
เศษส่วน โดยใช้ส่ือรูปธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

จิราพร นิลตีบ
วาริยา พุทธปฏิโมกข์ 
และรัชนิกร ชลไชยะ

5 14.00-14.15 น. การแก้ปญัหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวกและการลบ
จ านวนเต็มโดยใช้ส่ือ Cuisenaire Rods ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปทีี่ 1/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธมลวรรณ สีทอง
ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์
และรัชนิกร ชลไชยะ

6 14.15-14.30 น. การแก้ปญัหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแก้สมการก าลัง
สองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/10 โรงเรียน
โยธินบรูณะ โดยใช้ส่ือประสม

วัชกร จันทร์แดง
และธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

7 14.30-14.45 น. การแก้ปญัหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมบติัของเลขยก
ก าลัง โดยใช้ส่ือรูปธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2.1 
โรงเรียนทปีงักรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ปณิธาน พุ่มเหมือน
และธนัชยศ จ าปาหวาย

8 14.45-15.00 น. การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 
โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเปน็ฐานร่วมกับระบบพี่เล้ียง

กัญทมิา ยศประดับ 
และอารยา ลี

9 15.00-15.15 น. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเปน็ฐานร่วมกับระบบครูพี่เล้ียง
ต่อทกัษะการต้ังสมมติฐานและทกัษะการก าหนดตัวแปรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

สุจิตรา สัญญะสาร 
และอารยา ลี

10 15.15-15.30 น. การพัฒนาทกัษะการทดลองและทกัษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเปน็ฐานร่วมกับระบบครูพี่เล้ียง

ศิรินภา บญุทลู 
และอารยา ลี

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย กลุม่ งำนวิจัยในช้ันเรียน
ณ หอ้ง 1161 อำคำรเรียน คณะครุศำสตร์ ช้ัน 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



11 15.30-15.45 น. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
2/7 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เร่ือง ระบบอวัยวะใน
ร่างกาย โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active 
learning)

ณฐพล อยู่เปน็สุข
และสุมาลี  เทยีนทองดี

12 15.45-16.00 น. ผลการใช้เพลงประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1
 โรงเรียนวัดทรงธรรม

นันชลี โพธ์ิสุวรรณ
และศศิพร พงศ์เพลินพิศ

13 16.00-16.15 น. การพัฒนาทกัษะการเขียนอนุเฉทโดยใช้ผังกราฟิกตามแนวการ
สอนแบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
5/3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เฉลิม ประพันธ์พัฒน์
และธีราภรณ์ พลายเล็ก

14 16.15-16.30 น. การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยค 
โดยการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/1 โรงเรียนทา่มะขามวิทยา

ธวัชชัย ศรีหาบตุร
และวิภาดา ประสารทรัพย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. การพัฒนากรอบความคิดที่มีต่อการเรียน วิชา สังคมศึกษา (ส22102) ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส 
ลิปิการ์ ขวัญทอง
และสุทธิพร แท่นทอง

2 13.15-13.30 น. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธัญบุรี

ชัชวาลย์ ค างาม
และธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา

3 13.30-13.45 น. ผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน ในรายวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนหอวัง

ธีระยุทธ  อนิตะนัย
และสุทธิพร แท่นทอง

4 13.45-14.00 น. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบ TGT  เร่ือง 
ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ศรเทพ สรอยสนธ์ิ
และกลุทราภรณ สุพงษ์

5 14.00-14.15 น. การศึกษาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็น
ฐาน เร่ือง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียน
ราชวินิต มัธยม 

สันติภาพ พูลสวัสด์ิ
และกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์

6 14.15-14.30 น. การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
เร่ือง อารยธรรมโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

นาตยา ชาวนาฮี
และกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์

7 14.30-14.45 น. การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตคริส
เตียนวิทยา

วิลัยลักษณ์ ทรัพย์เงิน
และภาวิณี โฆมานะสิน

8 14.45-15.00 น. การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) โดยใช้เกมการศึกษา

ภิญญดา ปัญโญธนาด ารง
และภาวิณี โฆมานะสิน

9 15.00-15.15 น. การพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
โรงเรียนพญาไท โดยใช้กจิกรรมการเล่านิทานร่วมกบัการสร้างข้อตกลง

ขวัญใจ ทายทอง
และสิริมณี บรรจง

10 15.15-15.30 น. การแกป้ัญหาการอา่นและเขียนสะกดค าในภาษาไทย โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วิวรรธน์ วงศ์ชัยเมธาพร
และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

11 15.30-15.45 น. การแกป้ัญหาการอา่นจบัใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอา่น ร่วมกบัแบบฝึก
ทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์

บวรผ่องโสภาคย์ มาตยาคุณ
และทัศนีย์  เศรษฐพงษ์

12 15.45-16.00 น. การแกป้ัญหาการอา่นท านองเสนาะ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกบัการให้
ข้อมูลแบบย้อนกลับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วรางคณา สุทธิรักษ์
และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย กลุม่ งำนวิจัยในช้ันเรยีน
ณ ห้อง 1162 อำคำรเรยีน คณะครศุำสตร ์ช้ัน 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดับ เวลำ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้น ำเสนอ
1 13.00-13.15 น. การแกป้ัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิคสรุป (Summarizing) ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ
เบญจมาภรณ์ บุนนาค
และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

2 13.15-13.30 น. การแกป้ัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบัการให้ข้อมูล
ย้อนกลับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ถิรนันท์ ศุภาพิพรรธน์
และชิษณุพงศ์ อนิทรเกษม

3 13.30-13.45 น. การแกป้ัญหาการอา่นเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกจิกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

พรรษวุฒิ พูลสวัสด์ิ
และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

4 13.45-14.00 น. การแกป้ัญหาการเขียนเรียงความโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic 
Organizers) ร่วมกบัแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

ฐิติพงศ์ เขียวข า
และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

5 14.00-14.15 น. การแกป้ัญหาการคัดลายมือโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกบัการเสริมแรงทางบวก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนศึกษานารี

วรินทร ชัยสัมพันธ์สกลุ
และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

6 14.15-14.30 น. การแกป้ัญหาการอา่นจบัใจความด้วยเทคนิค 5W1H  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นิรัชต ปิ่นทอง
และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

7 14.30-14.45 น. การแกป้ัญหาความสามารถด้านการอา่นเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคหมวก
ความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ณัฐิญา ไฝ่จติร
และชิษณุพงศ์ อนิทรเกษม

8 14.45-15.00 น. การแกป้ัญหาการพูดในที่ประชุมชนโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จ าลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

สุนิสา พูลเกดิ
และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

9 15.00-15.15 น. การแกป้ัญหาการอา่นจบัใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบัหนังสือส่งเสริม
การอา่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนโยธินบูณะ

ธีระศักด์ิ วงนารี
และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

10 15.15-15.30 น. การแกป้ัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนโยธินบูรณะ

อภิสิทธ์ิ รัตนพงศ์
และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

11 15.30-15.45 น. การแกป้ัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของ
ความหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนสายปัญญา ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์

ทิพย์มณี สีหาบุตร
และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

12 15.45-16.00 น. การแกป้ัญหาการอา่นตีความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และ
อธิบาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

พรทิพย์ เพ็ชรตระกลู
และชิษณุพงศ์ อนิทรเกษม

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย กลุม่ งำนวิจัยในช้ันเรยีน
ณ ห้อง 1163 อำคำรเรยีน คณะครศุำสตร ์ช้ัน 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



ล ำดบั ชือ่เรือ่ง ชือ่ผู้น ำเสนอ
1 ความคิดเหน็ต่อปจัจยัทีส่่งผลต่อการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาชัน้ปทีี ่1 คณะ

มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขต
บางพระ

ปวณีา เมธวีรกจิ
ปยิธดิา ต.ไชยสุวรรณ
สุดารัตน ์นาคฤทธิ์
และชชัฎา ธนแสงเพชร

2 การศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกดั ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 6

วเิชยีร จงดี
สุรียม์าศ สุขกสิ
และอมัพวนั ประเสริฐภกัด์ิ

3 การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ในจงัหวดัจนัทบรีุ ระยอง และตราด

นรมน ขนัตี
สุรียม์าศ สุขกสิ
และอมัพวนั ประเสริฐภกัด์ิ

4 การศึกษาทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง

สุดารัตน ์เหมาะสมาน
สุรียม์าศ สุขกสิ
และอมัพวนั ประเสริฐภกัด์ิ

5 แนวทางการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษในสถานศึกษา
 สังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2

ฉนัทลักษณ์ ภูเ่กตุ
ภมูพิพิฒัน ์รักพรมงคล
และสามารถ กมขนุทด

6 แนวทางการด าเนนิงานแนะแนวในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาอทุยัธาน ีเขต 2

ทศพร ทองสอน

7 แนวทางการพฒันาการด าเนนิงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
จงัหวดัก าแพงเพชร สังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 41

รจนา แกว้ตา
และสุพฒันา หอมบปุผา

8 แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศของโรงเรียนในจงัหวดัก าแพงเพชร สังกดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 41

จติราภรณ์ สามไชย

9 ผลิตภณัฑ์สบูส่ครับรังไหม ไศลเพชร ศรีสุวรรณ
และสุภา จลุคุปค์

10 การพฒันาบทเรียนผ่านเครือขา่ยตามทฤษฎกีารเรียนรู้เพือ่สร้างสรรค์ด้วยปญัญา รายวชิา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 6 ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3

วรรณวภิา เถือ่นชืน่

11 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสอนภาษาเพือ่การส่ือสารร่วมกบั
ชดุกจิกรรมฝึกทกัษะเพือ่พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3

วนัเพญ็ ทองง า

12 การพฒันาบทเรียนบนเครือขา่ย โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบปญัหาเปน็ฐาน รายวชิา การ
เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6

ดรุณี วเิชยีรสรรค์

13 การพฒันาบทเรียนอเิล็กทรอนกิส์ รายวชิา การออกแบบบรรจภุณัฑ์ ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5 
โดยใชก้ารเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลับด้าน

พลูวดี หล่อวลัิย
และพณณา ต้ังวรรณวทิย์

14 การพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห ์โดยใชแ้นวคิดคอนสตรัคติวซึิม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3

ณัฐยา ศรีพะเนนิ

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์
ณ ลำนบ้ำนคร ูอำคำรเรยีน คณะครศุำสตร ์ชั้น 1 เวลำ 11.30 - 12.00 น.
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ล ำดบั ชือ่เรือ่ง ชือ่ผู้น ำเสนอ

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์
ณ ลำนบ้ำนคร ูอำคำรเรยีน คณะครศุำสตร ์ชั้น 1 เวลำ 11.30 - 12.00 น.

15 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยวธิกีารสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกบั
ชดุกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เพือ่พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองชวีติพชืและ
สัตวใ์กล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่4

ต่วนนรูอกัมรั  เส็มหมาด

16 การผลิตสีผงจากดอกอญัชนัโดยวธิอีบแหง้แบบโฟมแมท ณัฐชรัฐ แพกลุ
อรวรรณ พึง่ค า
และอภญิญา พกุสุขสกลุ

17 โมเดลมาตรฐานวชิาชพีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เมธาว ีตันวฒันะพงษ์
วลีรัตน ์ฉมินอ้ย
และวลิาวณัย ์ตันวฒันะพงษ์

18 การศึกษากระบวนการการยอมรับของผู้บริโภคต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์บาร์ขา้วกล้องงอก
รสต้มย า

ชมคุ สร้างศรีวงศ์
จรีวฒัน ์เหรียญอารีย์
สุชาดา งามประภาวฒัน์
และรัตนาภรณ์ มะโนกจิ

19 การพฒันาคุณภาพชวีติเด็กเร่ร่อนในจงัหวดัภเูกต็ สุนนัทา คันธานนท์
กฤต เกษตรวฒันผล
อคัรวฒัน ์จติหาญ
ธรีกานต์ โพธิแ์กว้
และสนธยา ปานแกว้

20 การศึกษาความพร้อมในการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 27 จงัหวดัร้อยเอด็

วจิติตรา ภาวะโคตร  
และยทุธพงศ์  ทพิยช์าติ

21 การศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ตามความเหน็ของนกัเรียนในส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภมู ิเขต 2

ฐิตาพร ขนัศิลา
และยทุธพงศ์ ทพิยช์าติ

22 ผลการฝึกทกัษะกรีฑาแบบวงจรทีม่ต่ีอความเร็วในการวิง่ของนกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้น

ปรียา บญุเขยีน

23 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวชิาโครงการ ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง 
(ปวส.) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน

พนม บญุญ์ไพร
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สารบัญ
• บทความวิจัยกลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ 3

การเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

กามนิต บุตรดา, ธีรังกูร  วรบ�ารุงกุล และ เกียรติภูมิ  จันเต

การใช้อินเทอร์เน็ตมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษา 13

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

สุวรรณ โฆสกิตติกุล

การติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรมของ 21

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

รติ จิรนิรัติศัย, มนตา ตุลย์เมธาการ

การประเมินความต้องการจำาเป็นแบบสมบูรณ์ในการบริหารระบบสารสนเทศ 31

เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

ขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์, สุกัญญรัตน์ คงงาม

การประเมินหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ 43 

การจัดทำาบัญชีครัวเรือน

วรวุธ ปลื้มจิตร, สักรินทร์  อู่ผ่อง, อัคครัตน์  พูลกระจ่าง และ จิระศักดิ์  วิตตะ

การพัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 51

โครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนากรุงเทพมหานคร

โดยใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์

วิมลมาศ สมะวรรธนะ

การพัฒนาทักษะการคำานวณทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้ 61

เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ธนชุดา อาจวงศา, ลินัฐฏา  กุญชรินทร์

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย 71

ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว

นุจิรา เหล็กกล้า, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และ อังคณา กุลนภาดล

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 81

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

นิตยา ดกกลาง, ดวงกมล โพธิ์นาค และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 91

โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วาที บัวแก้ว, ดวงกมล โพธิ์นาค และ จีรพันธ์ ศรีสมพันธุ์

การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 99

เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ธัญญา ใบบาง, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธ์ และ ดวงกมล โพธิ์นาค
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การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา  109

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 นิธิวดี พะเทพ, อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ และ วรานันท์ อิศรปรีดา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  118

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป

 อัจฉราพรรณ ทองนาค, สมาน เอกพิมพ์ และ ทัศนี นาคุณทรง

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad  129

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 สุภาดา ค�าตา

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนว  140

การบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ สำาหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล

 อนุศาสน์ เพียรทอง, สุกัญญรัตน์ คงงาม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  151 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรูปแบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา

และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

 วัฒนา โอทาตะวงษ์

การพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดสำาหรับ  162

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 สมพร ชูสิน 

การพัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  171 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหัวกระบือ

 กานต์พิชชา อุ่นชัย 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุรี  180

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ภัทราพร มณีรัตน์

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้ 189

กรณีตัวอย่างสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 รังสิยา ดวงจินดา

การศึกษาความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักศึกษา สาขาการแสดงดนตรี 202 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ภัทรภร ผลิตากุล 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วย  213

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 อนุชิต ต�าราเรียง และ ดวงกมล โพธิ์นาค
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วม  223

กับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ณัฏฐวัลย์ เอี่ยมประดิษฐ์, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ ดวงกมล โพธิ์นาค

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล สำาหรับนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 233

 สุจิตรา บุญสวน, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, ธนพล ชัยนคร และ สุนทร แม้นสงวน

การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกนิสิตสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 242

 วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สายัณห์ ปุ๋ยค�า และ สุนทร แม้นสงวน

ความสามารถด้านการพูดคำาศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ  253

จัดกิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ

 ประภาพร อุดมพรพิบูล

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย 261

 พัชชาดา เปลี่ยนแก้ว

ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  271

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

 รัตติกาล ทะแพงพันธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา  279

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 เอษณ ยามาลี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  289

ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 พันยา เขียวบุญจันทร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา 298

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 สมบัติ นามบุรี

ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 307 

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 วัชรา หมัดป้องตัว

ผลการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือต่อการส่งเสริมทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย 319

 พัฒน์นรี จันทราภิรมย์

ผลของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันนำ้าไม้ไอติม” ที่ได้จากการถอดบทเรียน  327

โครงการพระราชดำาริ“กังหันนำ้าชัยพัฒนา” ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น

 เดชา จันทร์น�้าใส, นราธิป ปราโมทย์, สนอง ทองปาน และ สุรศักดิ์ ละลอกน�้า

ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือที่มีต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย   340

 สิริวรรณ ทุมมี
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พฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี 349 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 สุชานัน อ้นถาวร

เมื่อครูกล้าสอน นักศึกษาก็กล้าเรียน: บทความว่าด้วยความกลัว การใช้อำานาจในชั้นเรียน 358 

และการก้าวข้ามความกลัวไปสู่ความกล้าในการสร้างความสัมพันธ์ในชั้นเรียน

ของอาจารย์และนักศึกษา

 ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของครูและนักเรียน  368

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

 วัฒนา สุทธิพันธุ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, อาณัฐ บุญหลง และ สุนทร แม้นสงวน

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สู่สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)  376

 กชพร วงษาเนาว์, ชนิดา ประชาศิลปชัย และ สุริย์วิภา ไชยพันธุ์

ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  385

 พิสุทธิ์ พรรคอนันต์ และ สุริย์วิภา ไชยพันธุ์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือของนักเรียน 395

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 ฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม, สุวิมล ติรกานันท์ และ กมลทิพย์ ศรีหาเศษ

การศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอน 404

แต่ละเจเนอเรชัน ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง

 ธนัญญา ทิพบ�ารุง, ศิวะพร ภู่พันธ์  และ  และ สุวิมล ติรกานันท์

• บทความวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 417

 สฤษฎ์ ตะเส

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรี  427

ผ่านระบบออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 วรรณวิไล โพธิ์ชัย และ บรรเจิด  อยู่โพธิ์

การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยด้วยศูนย์การเรียนรู้   436

 สายชล ดวงแก้ว และ ธวัช  รวมทรัพย์

การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงบรรเลงดนตรีไทย  443

ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสสำาหรับเด็กปฐมวัย 

 วาทิน ประชานันท์ และ วราพรรณ วัชรีรัตน์

“การใช้ไวยากรณ์“是…的”ของนักศึกษาไทย     453

(กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 

 อรพรรณ สุวภาพ, เหมือนใจหวัง สัจจา, เรวดี นาคสระน้อย และ ณฤธร เตียวทองธนา

การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ก่อน พ.ศ.2464: ประวัติศาสตร์สังคม 462

 สุทธิศักดิ์ แสวงศักดิ์ และ โดม ไกรปกรณ์
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การปรับตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเที่ยว 474
เพื่อตอบสนองโมเดลประเทศไทย 4.0 
 อัญชลี นรินทร
การพยากรณ์แนวโน้มอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย  485
ช่วงประจำาปีงบประมาณ 2561 ถึง 2570 กับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ของรัฐบาลและการลงทุนของภาคเอกชน 
 ศิริรัตน์ แสงทอง, ชาคริต บุตรบ�ารุง และ บุษญา  วงศ์สมุทร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานกก  496
 วิจิตร สนหอม
การพัฒนาละครประยุกต์สำาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี 506
 สุรินทร์ เมทะนี  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร 516 

ฐิติรัตน์ มานิพารักษ์
การยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ  525
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 อุบลวรรณ ขุนทอง, นรีรัตน์ อนันต์ชัยรัชตะ, ธิดา แหลมหลักสกุล และ จันทร์ลอย เลขทิพย์
การรับรู้การส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์ชาเขียวอิชิตันของผู้บริโภค  534
กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ทินกร โพธิ์สีตา
การศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการ 544 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย 
 วรวิทย์ ว่องชาญกิจ     
การศึกษาการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ประสบความสำาเร็จในไทยลีก T3 553
 พีรัชฌ์ สมุทรโชติช่วง
การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)  565
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 อุทิศ เสือแก้ว
การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโต 574
การท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 อาภาภัทร บรรจง, ธัญญ์นภัส ปัญญาศิริสิทธิ์ และ อรออมล อนันต์
การศึกษาติดตามอัตราการจ้างงาน การศึกษาต่อของนักเรียนที่  585
เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีแบบพิเศษเขตพื้นที่พิเศษ 
ในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 
 รินรดี  ปาปะใน
การศึกษาทักษะชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน  599
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามรูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีแบบพิเศษ 
เขตพื้นที่พิเศษในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 3 

รินรดี ปาปะใน
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การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพื้นฐาน  612

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

 ชลดา มนัสทรง และ อรุณี เทพเจริญ

การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจการใช้สื่อดิจิทัลกลุ่มเจเนอเรชั่นซีในระดับอุดมศึกษา  622

 ณัฏฐ์ธนพงศ์ วุฒิเทพบัญชา และ นรีรัตน์ อนันต์ชัยรัชตะ

การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ  632

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ตำาบลดอนมูล อำาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

 ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง, พงศธร กันทะวงค์, ต้องพงษ์ เอนกนันท์ และ รณชิต ชมภูญาละ

การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบระหว่างประเทศไทยและ 642

เวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกา 

 ดุสิตา แซ่โล้ว, โสวัตรธนา ธารา และ วารี  จั่นโต

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนา  652

กลุ่มอาชีพการทำาเส้นหมี่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลตะคุ 

อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 พรชนัน ทูลขุนทด

การสร้างสรรค์แบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสัตว์  660

 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการให้บริการของ  670

สายการบินภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 สุเทพ เทียนสี, ระพีพร แช่มช้อย, พานิชย์ ศิริลักษณ์ และ สรรชัย  ยมกกุล

ความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารที่มีผลต่อการให้บริการของ  680

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 

 เจนจิรา รัตนเพียร และ ระพีพร แช่มช้อย  

ศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำาของผู้บริหารกับความผูกพันองค์การของ  690

พนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน) 

 สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ และพิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์

คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต     701

 ประทุม ชอบใจ

ชุมชนเข้มแข็งในมุมมองของคนในชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์  711

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ปรัชญ์นันทน์ เสาร์สุวรรณ, นาถ พันธุมนาวิน และ ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และ  722

เด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สายใจศิริ สุขวัฒนะ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อ  731

สุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 จันทร์ฉาย อมรยิ่งเจริญ, นฤนาท ลิ้มอุทัยรัตน์ และ วีรยุทธ จันทร์สิงห์
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  741

กรณีศึกษาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 สุภาวดี เรืองมัจฉา และ นารี น้อยจินดา

คุณภาพการให้บริการของสำานักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี  750

 รัชนี สิงบุดดี, สุพรรษา ภูมิณรินทร์, ปัทมา เกรัมย์ และ จิรานุช ยวงทอง

ปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 759

 ประเสริฐ เหล่านิยมไทย, อัญชลี  เหลี่ยมสูงเนิน และ ณัชชา  อนุสนธิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกจากผ้าหมักโคลน  769

อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 วีรยุทธ จันทร์สิงห์, รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล และ ทวีวัฒน์ กันฉาย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce  775

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พรพันธุ นวลปรีดา, เบญจมาศ มณีสาร, ณัฏฐ์ธนพงศ์ วุฒิเทพบัญชา และ อรรณพ เธียรถาวร

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร  784

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธร, สายใจ แจ้งสุทิมล และ นัทญา จะเรียมพันธ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  792

:  กรณีศึกษา ลาซาด้า ประเทศไทย” 

 นันทพร ชเลจร   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 803

 นันทพร ชเลจร และ สุรีย์พร แดงมูล 

ปัจจัยผลักดันการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ  813

 รัตติยา ศรีศิริรุ่ง และ เบญจวรรณ จันทะสี

ปัญหาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในมหาวิทยาลัย  823

กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม 

 วิชชุพล สิงหธนาพร

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  834

ในกรุงเทพมหานครต่อรายการสนามข่าว 7 สี   

 กัญญวรรณ ปิ่นเงิน, ภาพร พุฒิธนกาญจน์ และ ฐิติมา วทัญญคุณากร

พฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 844

 ภาพร พุฒิธนกาญจน์, นที จุลพงษ์, อรรณพ เธียรถาวร และ อนุวัฒน์  เอี่ยมแสน

พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จาก  853

ต่างประเทศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ภาพร พุฒิธนกาญจน์, สรัสวดี คงปั้น และ เอกวิทย์ เธียรถาวร

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการกลับมา  862

เที่ยวซำ้าของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดระยอง 

 กัญญวรรณ ปิ่นเงิน
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แรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล   873
 ประภาส มันตะสูตร
ศึกษาผู้บริโภคกับแนวคิดรูปแบบการขายเพื่อให้ศึกษาดูงาน และเรียนรู้การผลิต  880
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดลำาปาง 
 รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล, อาภาภัทร บรรจง และ พงษ์พัฒน์  รุนลา
การศึกษาการบริหารงานบุคคลและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 888
ของเทศบาลตาบลในจังหวัดนครราชสีมา
 สุนีย์ บุตรดี

• บทความวิจัยกลุ่ม สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การคัดเลือกคุณลักษณะสำาหรับการทำานายผลการเรียนด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 903
 ชุติมา นิลจาต และ ทิภาพร  ศุภมิตร
การจำาแนกชนิดของพืชด้วยเทคนิคนาอีฟเบย์สร่วมกับขั้นตอน  912
วิธีเชิงพันธุกรรมโดยใช้คุณลักษณะรูปทรงและพื้นผิวของใบพืช 
 ธวัช รวมทรัพย์
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้าเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน 922
 จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม, วินัย ตาระเวช และ วิจิตร สนหอม 
ความคาดหวัง และประสิทธิภาพในการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ  930
โลจิสติกส์ RFID มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบการขนส่งผลไม้สดในตลาดไทย 
 ธิติธร ชาวชายโขง และ น�้าอ้อย  รู้แสวง
โปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 941
 วิชุดา รัตนเพียร, ขัตติยา แถวโสภา ยั่งยืน และ เอกชัย กิ่งดอนนอก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร (CML) 951
 ทิวากร เหล่าลือชา
ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีสำาหรับการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์  965
 นิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชค, อุบล สุริพล และ จงกล จันทร์เรือง

•  บทความวิจัยกลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  977
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ, สมภพ  อินทสุวรรณ และ สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน  988
ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 จารุณี พุ่มมี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)  997
ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ชุติกาญจน์ วชิระฟูกุล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)  1007
ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกกำาลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 เพลินพิศ ตึกโพธิ์
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ที่เน้นการคิดวิเคราะห์  1017
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 วิศรุต สารการ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน ในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ  1027

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 รัตติยา ศรีศิริรุ่ง และ นงเยาว์ อยู่แป้น

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1037

เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 

 นฤทัย ท่ากั่ว, สมภพ อินทสุวรรณ และ เมธี ดิสวัสดิ์

การวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1047

 สุชานัน อ้นถาวร และ เอกชัย กิ่งดอนนอก

การศึกษาความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  1056

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 รัชนิกร ชลไชยะ, ธนัชยศ จ�าปาหวาย และ ช่อเอื้อง อุทิตะสาร

การศึกษามโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  1067

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนมติ 

 ชนกนาฏ กาญจนภักดิ์, พูนสุข อุดม และ นินนาท์ จันทร์สูรย์ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของนิสิตชั้นปีที่ 2  1074

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 วีรยุทธ จันทร์สิงห์

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำาถาม 1083

ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ธันย์ชนก ชูจันทร์, พูนสุข อุดม และ นินนาท์ จันทร์สูรย์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำานวนเต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิด  1094

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 

 อมรรัตน์ เพ็งประภา, วีรวัฒน์ ไทยข�า และ พรรณี เหมะสถล

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางต่อความสามารถในการ  1104

ให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ไฟฟ้าสถิตสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 พัทวี ศรีระษา

• บทความวิจัยกลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การเเก้ปัญหาการคัดลายมือโดยใช้เเบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวก  1117

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนศึกษานารี 

 วรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 
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การแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ  1126

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 ถิรนันท์ ศุภาพิพรรธน์ และชิษณุพงศ์ อินทรเกษม 

การแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิคการสรุป (Summarizing)  1134

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ  

 เบญจมาภรณ์ บุนนาค และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

การแก้ปัญหาการเขียนเรียงความโดยใช้เทคนิคผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) 1143

ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

 ฐิติพงศ์ เขียวข�า และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

การแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำาลอง 1153

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 

 สุนิสา พูลเกิด และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

การแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย  1163

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 ทิพย์มณี สีหาบุตร และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

การแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีโดยใช้คำาถามตามแนวคิดโสเครติส  1173

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 อภิสิทธิ์ รัตนพงศ์ และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H   1184

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 นิรัชต ปิ่นทอง และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 

การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H   1194 

ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 ธีระศักดิ์ วงนารี และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  1202

ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

 บวรผ่องโสภาคย์ มาตยาคุณ และทัศนีย์  เศรษฐพงษ์

การแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม   1211

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 พรรษวุฒิ พูลสวัสดิ์ และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

การแก้ปัญหาการอ่านตีความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบทำานาย  1220

สังเกต เเละอธิบาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 พรทิพย์ เพ็ชรตระกูล และชิษณุพงศ์ อินทรเกษม

การแก้ปัญหาการอ่านทำานองเสนาะ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต 1228

ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนสตรีวิทยา2 

 วรางคณา สุทธิรักษ์ และทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
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การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดคำาในภาษาไทย   1237

โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 วิวรรธน์ วงศ์ชัยเมธาพร และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

การแก้ปัญหาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์   1245

โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 ณัฐิญา ไฝ่จิตร และชิษณุพงศ์ อินทรเกษม

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว  1257

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้สื่อประสม 

 วัชกร จันทร์แดง และธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจำานวนเต็ม  1266

โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ธมลวรรณ สีทอง, ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ และรัชนิกร ชลไชยะ

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและลบเศษส่วน  1275

โดยใช้สื่อรูปธรรม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

 จิราพร นิลตีบ, วาริยา พุทธปฏิโมกข์ และรัชนิกร ชลไชยะ

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว  1283

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยใช้ชุดกิจกรรม 

 นภัสพรพรรณ มนทอง และปุณยพล จันทร์ฝอย

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยใช้สื่อประสม  1293

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 อรรถพล จันทร์ขุน และธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  1303

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการนึกภาพ 

 สินใจ สอนแสง และตีรวิชช์ ทินประภา

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำาลัง โดยใช้สื่อรูปธรรม 1311

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมป์ 

 ปณิธาน พุ่มเหมือน และธนัชยศ จ�าปาหวาย

การพัฒนากรอบความคิดที่มีต่อการเรียน วิชา สังคมศึกษา (ส22102)  1319

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส  

 ลิปิการ์ ขวัญทอง และสุทธิพร แท่นทอง

การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  1326

โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง 

 กัญทิมา ยศประดับ  และอารยา ลี

การพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3  1335

โรงเรียนพญาไท โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง 

 ขวัญใจ ทายทอง และสิริมณี บรรจง
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การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่องการรู้ค่าจำานวน 1-10  1344

ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) โดยใช้เกมการศึกษา 

 ภิญญดา ปัญโญธนาด�ารง และภาวิณี โฆมานะสิน

การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยค  1352

โดยการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 

 ธวัชชัย ศรีหาบุตร และวิภาดา ประสารทรัพย์ 

การพัฒนาทักษะการเขียนอนุเฉทโดยใช้ผังกราฟิกตามแนวการสอน  1358

แบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

 เฉลิม ประพันธ์พัฒน์ และธีราภรณ์ พลายเล็ก

การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อารยธรรมโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  1364

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 

 นาตยา ชาวนาฮี และกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์

การพัฒนาทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปของนักเรียน 1372

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับระบบครูพี่เลี้ยง 

 ศิรินภา บุญทูล  และอารยา ลี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้  1381

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 

 ศรเทพ สร้อยสนธิ์ และกุลทราภรณ์ สุพงษ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  1388
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย 
โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) 
 ณฐพล อยู่เป็นสุข และสุมาลี เทียนทองดี
การศึกษาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ  1396
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 สันติภาพ พูลสวัสดิ์ และกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์
การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 1403
 วิลัยลักษณ์ ทรัพย์เงิน และภาวิณี โฆมานะสิน
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับระบบครูพี่เลี้ยงต่อทักษะ  1411
การตั้งสมมติฐานและทักษะการกำาหนดตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 สุจิตรา สัญญะสาร และอารยา ลี
ผลการใช้เพลงประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ   1420
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดทรงธรรม 
 นันชลี โพธิ์สุวรรณ และศศิพร พงศ์เพลินพิศ
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ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ปริศนาธรรมสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  1429
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธัญบุรี 
 ชัชวาลย์ ค�างาม และธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา
ผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  1436
ในรายวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนหอวัง 
 ธีระยุทธ  อินตะนัย และสุทธิพร แท่นทอง

• บทความวิจัยกลุ่มโปสเตอร์ 
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม  1447
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ณัฐยา ศรีพะเนิน 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษา  1461
เพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 วันเพ็ญ ทองง�า
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  1471
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 ต่วนนูรอักมัร  เส็มหมาด
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1482
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 พนม บุญญ์ไพร
การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของ  1491
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด  
 วิจิตตรา ภาวะโคตร และ ยุทธพงศ์  ทิพย์ชาติ
การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด  1501
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
 สุดารัตน์ เหมาะสมาน, สุรีย์มาศ สุขกสิ  และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  1512
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
 นรมน ขันตี, สุรีย์มาศ สุขกสิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา   1522
ตามความเห็นของนักเรียนในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 ฐิตาพร ขันศิลา  และ ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
การศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  1530
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 วิเชียร จงดี, สุรีย์มาศ สุขกสิ  และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
แนวทางการดำาเนินงานแนะแนวในโรงเรียน    1537
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  

 ทศพร ทองสอน
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แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดกำาแพงเพชร  1547
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 จิตราภรณ์ สามไชย
แนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 1555
ในจังหวัดกำาแพงเพชร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 รจนา แก้วตา  และ สุพัฒนา หอมบุปผา
แนวทางการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  1565
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำาแพงเพชร เขต 2   
 ฉันทลักษณ์ ภู่เกตุ, ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล  และ สามารถ กมขุนทด
ผลการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่งของนักเรียน  1576
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ปรียา บุญเขียน
โมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน   1581
 เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์ วลีรัตน์ ฉิมน้อย  และ วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  1591
รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ดรุณี วิเชียรสรรค์
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  1602
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 วรรณวิภา เถื่อนชื่น
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์  1613
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 พูลวดี หล่อวิลัย  และ พณณา ตั้งวรรณวิทย์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต     1623
 สุนันทา คันธานนท์, กฤต เกษตรวัฒนผล, อัครวัฒน์ จิตหาญ, ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว  และ 
 สนธยา ปานแก้ว
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  1636
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตบางพระ 
 ปวีณา เมธีวรกิจ, ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ, สุดารัตน์ นาคฤทธิ์  และ ชัชฎา ธนแสงเพชร 
การผลิตสีผงจากดอกอัญชันโดยวิธีอบแห้งแบบโฟมแมท   1646
 ณัฐชรัฐ แพกุล, อรวรรณ พึ่งค�า  และ อภิญญา พุกสุขสกุล
การศึกษากระบวนการการยอมรับของผู้บริโภคต่อการพัฒนา  1654
ผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มยำา
 ชมุค สร้างศรีวงศ์, จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์, สุชาดา งามประภาวัฒน์  และ รัตนาภรณ์ มะโนกิจ
ผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหม          1664
 ไศลเพชร ศรีสุวรรณ  และ สุภา จุลคุปค์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561



การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561







                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
กามนิต บุตรดา1, ธีรังกูร  วรบ ารุงกุล2, เกียรติภูมิ  จันเต3    

1นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
1e-mail: kbutrda@gmail.com 

2ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
2e-mail: theerawara@gmail.com 

3กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลปัถวี 
3e-mail: Kiattipoomjantee@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)0ศึกษาระดับการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน       
เพิ่มเวลารู้”0ในโรงเรียนขนาดเล็ก 2)0ศึกษาระดับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก      
3)0ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”กับพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก และ 4)0เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การจัดกิจกรรมตามนโยบาย      
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”0ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2400ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย 

 ผลการวิจัยพบว่า 1)0การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”            
ในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก 2)0พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก               
3)0ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” กับพัฒนาการการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01    
และ 4)0การพยากรณ์การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” กับพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  มีความถดถอย           
ไปในทิศทางเดียวกันและสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Y = 0.32  + 0.86X 

 
ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) To study the level of organized activity based 

on “Moderate Class, More Knowledge Plan” that effected students, learning development in 
small schools 2) To study students, learning development level in small schools and 3) To 
study the correlation between organized activities and students, learning development level 
and 4) to construct the predictive equation of organized activity affected students, learning 
development in small schools. The samples of this research were 240 teachers in small 
schools in the academic year of 2017 the office of Chanthaburi Primary Educational Service 
Area. The research instrument was a questionnaire with scale of 5 levels. The questionnaire 
showed the alpha - coefficient level of 0.97. The statistics used for data analysis and 
hypothesis testing were mean, standard deviation, Pearson’s Product - Moment  Correlation 
Coefficient, and Simple Regression Analysis. 

 The research results were as follows: 1) Organized activities based on “Moderate 
class, More Knowledge Policy” effecting students, learning development in small schools. 
under the office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, was at high level,             
2) Student, learning development in small schools under the office of Chanthaburi Primary 
Educational Service Area, was at the high level, 3) Organized activities based on “Moderate 
Class, More Knowledge Policy” effecting Leaning development of students in small schools. 
under the office of Chanthaburi Primary Educational Service Area were positively showed at 
the high level with the statistical significance at the .01 level, and 4) Organized activities for 
the “Moderate Class, More Knowledge Policy” effecting  student, leaning development of 
students in small schools. under the office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 
performance satisfaction was statistically significance at the .01 level. The predicted equation 
was: Y = 0.32  + 0.86X 
 
Keywords: Organizing activities “Moderate Class More Knowledge” 
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) To study the level of organized activity based 

on “Moderate Class, More Knowledge Plan” that effected students, learning development in
small schools 2) To study students, learning development level in small schools and 3) To 
study the correlation between organized activities and students, learning development level
and 4) to construct the predictive equation of organized activity affected students, learning
development in small schools. The samples of this research were 240 teachers in small 
schools in the academic year of 2017 the office of Chanthaburi Primary Educational Service 
Area. The research instrument was a questionnaire with scale of 5 levels. The questionnaire
showed the alpha - coefficient level of 0.97. The statistics used for data analysis and 
hypothesis testing were mean, standard deviation, Pearson’s Product - Moment  Correlation
Coefficient, and Simple Regression Analysis.

The research results were as follows: 1) Organized activities based on “Moderate 
class, More Knowledge Policy” effecting students, learning development in small schools. 
under the office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, was at high level, 
2) Student, learning development in small schools under the office of Chanthaburi Primary
Educational Service Area, was at the high level, 3) Organized activities based on “Moderate 
Class, More Knowledge Policy” effecting Leaning development of students in small schools. 
under the office of Chanthaburi Primary Educational Service Area were positively showed at 
the high level with the statistical significance at the .01 level, and 4) Organized activities for 
the “Moderate Class, More Knowledge Policy” effecting student, leaning development of 
students in small schools. under the office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 
performance satisfaction was statistically significance at the .01 level. The predicted equation
was: Y = 0.32  + 0.86X
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บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนา

ก าลังคนให้มีคุณภาพ ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึง
ให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนา การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ในส่วนของประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรง
กดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีเป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ออนไลน์. 2560 : 1) 

แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 ได้ระบุชัดเจนว่าทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามค าย่อว่า 3Rs+8Cs 3Rs ประกอบด้วย อ่านออก (Reading) เขียนได้ (WRiting) 
คิดเลขเป็น (ARithmetics) และ 8Cs ประกอบไปด้วย ทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) เป็นต้น ซึ่ง
คุณลักษณะดังที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2559 : 2) 

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่  
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2558 การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นแนวทางด าเนินการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) (ส านักงานรัฐมนตรี. ออนไลน์. 2558) โดยการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
ให้มุ่งเน้นเป้าหมายพัฒนา 4Hs คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand 
(กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2559 : 2-3) ขนาดของโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการบริหารจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย“ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ดังที่ จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : 83) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารกิจกรรม
การเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว่า โรงเรียนขนาดต่างกัน มีผลต่อการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยบริบทท่ีต่างกัน ได้แก่ จ านวนครู จ านวนนักเรียน งบประมาณ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยโรงเรียน
ขนาดกลาง สามารถบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่ 

การจัดการศึกษาในประเทศไทย มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามทฤษฎีของบลูม 
(Benjamin S. Bloom) โดยบลูมนั้นอธิบายไว้ว่า จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ของผู้เรียนมี 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ซึ่งการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และพัฒนาการการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฏีของ บลูม (Benjamin S. Bloom) มีความสอดคล้องกันในด้านจุดมุ่งหมายของ
การเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการท าวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน อีกทั้งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. เพื่อศึกษาระดับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”            

ในโรงเรียนขนาดเล็ก  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”             

กับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อ

พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

สมมติฐานการวิจัย 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สามารถท านาย
พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 ประกอบไปด้วย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี จ านวนทั้งสิ้น 488 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 607-610) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน (Stratified Random Sampling) โดยใช้เขตอ าเภอ
เป็นช้ันในการแบ่ง และการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เผื่อความคลาดเคลื่อนไว้ 10% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 240 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็น 2 ตอน เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของไลเคอร์ท (Likert. 1993 : 247) โดยมีวิธีการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้  

2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามพร้อมระบุค่าคุณภาพให้ชัดเจน 

2.2 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรยีนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยพิจารณาถึงรายละเอียดให้ครอบคลุม การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

2.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ได้ข้อค าถามจ านวน 50 ข้อ และตอนที่ 2 แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ได้ข้อค าถามจ านวน 34 ข้อ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 ประกอบไปด้วย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี จ านวนท้ังสิ้น 488 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 607-610) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน (Stratified Random Sampling) โดยใช้เขตอ าเภอ
เป็นช้ันในการแบ่ง และการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เผื่อความคลาดเคลื่อนไว้ 10% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 240 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็น 2 ตอน เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของไลเคอร์ท (Likert. 1993 : 247) โดยมีวิธีการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้  

2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามพร้อมระบุค่าคุณภาพให้ชัดเจน 

2.2 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรยีนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยพิจารณาถึงรายละเอียดให้ครอบคลุม การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

2.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ได้ข้อค าถามจ านวน 50 ข้อ และตอนท่ี 2 แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ได้ข้อค าถามจ านวน 34 ข้อ 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจึง
เสนอประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out กับตัวแทนกลุ่ม
ตัวอย่าง)0ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 หลังจากน้ันน าแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบความเช่ือมั่นไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดเพื่อน าผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
และตอบสมมติฐานการวิจัยต่อไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 1.) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และเขต 2 เพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจัย 2.) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยส่งสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถาม 3.) ก าหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน     
เพิ่มเวลารู้” และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 82 - 83) 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product- Moment Correlation Coefficient) และใช้
เกณฑ์การแปลความหมายระดบัของความสมัพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2552 : 314) และวิเคราะห์การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ที่ส่งผลต่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ในรูปของทาทซูโอกะ (Tatsuoka. 1988 : 36-37) 

 
ผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
กิจกรรมพบว่าทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ กิจกรรมพัฒนา
จิตใจ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ และกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ ตามล าดับ (ดังตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวม และรายด้าน 

 

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
4 Hs 

ระดับการจัดกิจกรรม 
จ านวน (n = 240) 

X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 3.80 0.52 มาก 4 
2. กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) 4.26 0.47 มาก 1 
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบตัิ (Hand) 3.91 0.49 มาก 3 
4. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 4.20 0.49 มาก 2 

รวม 4.04 0.41 มาก  
 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย และ ด้านพุทธิพิสัย 
ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที ่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการการ

เรียนรู้ ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  
โดยรวม และรายด้าน 

 

พัฒนาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ระดับพัฒนาการการเรียนรู ้

จ านวน (n = 240) 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 3.68 0.52 มาก 3 
2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 3.87 0.50 มาก 1 
3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 3.84 0.55 มาก 2 

รวม 3.80 0.47 มาก  
 

3. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังตารางที่ 3) 
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ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวม และรายด้าน 

 

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
4 Hs 

ระดับการจัดกิจกรรม 
จ านวน (n = 240) 

X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 3.80 0.52 มาก 4 
2. กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) 4.26 0.47 มาก 1 
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบตัิ (Hand) 3.91 0.49 มาก 3 
4. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 4.20 0.49 มาก 2 

รวม 4.04 0.41 มาก  
 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย และ ด้านพุทธิพิสัย 
ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที ่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการการ

เรียนรู้ ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  
โดยรวม และรายด้าน 

 

พัฒนาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ระดับพัฒนาการการเรียนรู ้

จ านวน (n = 240) 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 3.68 0.52 มาก 3 
2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 3.87 0.50 มาก 1 
3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 3.84 0.55 มาก 2 

รวม 3.80 0.47 มาก  
 

3. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังตารางที่ 3) 
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ตารางที ่ 3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี โดยรวมและรายด้าน 

 
กิจกรรม4H X1 

Head 
X2 

Heart 
X3 

Hand 
X4 

Health รวม p 

พัฒนาการการเรียนรู ้ (r) (r) (r) (r) (r) 
Y1  

Cognitive Domain 0.68** 0.41** 0.59** 0.40** 0.63** .00 

Y2 
Affective Domain 0.61** 0.47** 0.59** 0.59** 0.67** .00 

Y3 
Psychomotor Domain 0.57** 0.56** 0.62** 0.65** 0.71** .00 

รวม 0.67** 0.52** 0.65** 0.60** 0.74** .00 
**p < .01 

 
ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”    

ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

 

ตัวแปร n = 240 df r a b   ̅ S.D. 
X 4.04 0.41 239 .74 .32 .86 .74 Y 3.80 0.47 

 
 จากตารางที่ 4 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี Y = 0.32  + 0.86X แสดงให้เห็นว่าการจัด

กิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เปลี่ยนไป 1 หน่วย ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรีเปลี่ยนไป 0.86 หน่วย 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายกิจกรรมอยูใ่นระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ กิจกรรมพัฒนาจิตใจ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ และกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ 
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2.0พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้าน
จิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านพุทธิพิสัย 

3. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ดังสมการพยากรณ์
คือ Y = 0.32  + 0.86X 

 
อภิปรายผล 

1.0การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายกิจกรรมพบว่าทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารจัดการหลักสูตรและแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ก าหนดตัวช้ีวัดที่ต้องรู้และควรรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดความซ้ าซ้อนของ
เนื้อหา ภาระงาน ช้ินงาน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2559 : 2-5) นอกจากนี้ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2559 : 23) โดยหลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ต้องเช่ือมโยงตัวช้ีวัด
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฑามาศ  สุธาพจน์ (2558 : 81) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”0ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
โดยภาพรวมด้านโครงสร้างเวลาเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน คือ สถานศึกษาปรับรายวิชาที่เรียนโดย
ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 และจัดกิจกรรมให้ครบตามหลัก 4Hs (Head, 
Heart, Hand และ Health) ส่วนการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart)ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าโดยรวมและเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” มีระดับต่ าสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจเป็นกิจกรรมที่ให้ผลสัมฤทธิ์ระยะ
ยาว จึงท าให้การจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ หรือลักษณะของกิจกรรมสามารถวัดผลได้ยาก อีกทั้งการจัดกิจกรรม
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มุ่งเน้นไปทางกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ 

2.0พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีเช่น Internet, Computer, Tablet
หรือ Smart phone และอื่น ๆ อีกมากมายนักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้
ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะในห้องเรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ออนไลน์. 2558 :03)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลินดา กอดซิคกิ, นิโคล กอดซิคกิ, แมรี โครเฟล และคณะ (Linda Godzicki, 
Nicole Godzicki, Mary Krofel and et al. 2013) ได้ศึกษาวิจัย การเพิ่มแรงจูงใจและข้อตกลงในนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึก
ว่าครูได้จัดกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เรียนนอกจากน้ียังเห็นได้ชัดว่านักเรียนมีแนวโน้มที่
จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียนเมื่อเทคโนโลยีถูกน ามาใช้เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน นักเรียนชอบ
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีเช่น Computer, Laptop ซึ่งเหมือนกันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน นักเรียนมีแรงจูงใจ
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2.0พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้าน
จิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านพุทธิพิสัย

3. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ดังสมการพยากรณ์
คือ Y = 0.32  + 0.86X

อภิปรายผล
1.0การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายกิจกรรมพบว่าทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารจัดการหลักสูตรและแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ก าหนดตัวช้ีวัดที่ต้องรู้และควรรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดความซ้ าซ้อนของ
เนื้อหา ภาระงาน ช้ินงาน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2559 : 2-5) นอกจากนี้ สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2559 : 23) โดยหลักการสาคัญของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ต้องเช่ือมโยงตัวช้ีวัด
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฑามาศ  สุธาพจน์ (2558 : 81) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”0ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”
โดยภาพรวมด้านโครงสร้างเวลาเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน คือ สถานศึกษาปรับรายวิชาที่เรียนโดย
ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และจัดกิจกรรมให้ครบตามหลัก 4Hs (Head,
Heart, Hand และ Health) ส่วนการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart)ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าโดยรวมและเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” มีระดับต่ าสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจเป็นกิจกรรมที่ให้ผลสัมฤทธิ์ระยะ
ยาว จึงท าให้การจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ หรือลักษณะของกิจกรรมสามารถวัดผลได้ยาก อีกท้ังการจัดกิจกรรม
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มุ่งเน้นไปทางกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่

2.0พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีเช่น Internet, Computer, Tablet
หรือ Smart phone และอื่น ๆ อีกมากมายนักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้
ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะในห้องเรียน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ออนไลน์. 2558 :03)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลินดา กอดซิคกิ, นิโคล กอดซิคกิ, แมรี โครเฟล และคณะ (Linda Godzicki, 
Nicole Godzicki, Mary Krofel and et al. 2013) ได้ศึกษาวิจัย การเพิ่มแรงจูงใจและข้อตกลงในนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึก
ว่าครูได้จัดกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เรียนนอกจากน้ียังเห็นได้ชัดว่านักเรียนมีแนวโน้มที่
จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียนเมื่อเทคโนโลยีถูกน ามาใช้เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน นักเรียนชอบ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีเช่น Computer, Laptop ซึ่งเหมือนกันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน นักเรียนมีแรงจูงใจ
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มากขึ้นและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเรียนรู้เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีโดยรวมพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีถูกน ามาใช้ 

3.0ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  กับพัฒนาการ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจั นทบุรี 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าบางด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะ
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กจะแตกต่างจาก
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ  สุธาพจน์ (2558 : 81) ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทาง การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว่า โรงเรียนขนาดต่างกันมีการบริหาร
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยภาพรวมด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตาราง
เรียน ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการด าเนินกิจกรรมด้านการวัดและประเมินผลและด้านสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้แตกต่างกัน โดยครูที่สอนโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน   เพิ่มเวลารู้” สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

4. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ดังสมการพยากรณ์ 
คือ Y = 0.32  + 0.86X หมายความว่าการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เปลี่ยนไป     
1 หน่วย ส่งผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรีเปลี่ยนไป 0.86 หน่วยในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้
ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี มีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งหมายความว่าการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีความแปรผันตรงกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          
จังหวัดจันทบุรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.0การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก       
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบว่ากิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) อยู่ในระดับต่ าสุด 
จึงควรเพิ่มการจัดกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head)0เช่น ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
พิจารณา ท าความเข้าใจ ไตร่ตรองใช้เหตุผล โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสรุปข้อเท็จจริงข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมมีความ
หลากหลายและสามารถสัมฤทธิ์ผลในระยะสั้น โดยสามารถน าไปเช่ือมโยงระหว่าง โรงเรียน บ้าน ชุมชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.0พัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยอยู่ในระดับต่ าสุด ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรม ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)0หรือด้านสมอง ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา 
ความรู้ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.0ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนที่นอกเหนือจาก การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน    

เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.0ควรศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอื่น ๆ 

เช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น 
 3.0ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ระหว่าง

โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.0ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจาก การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน    

เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.0ควรศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอื่น ๆ 

เช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น 
 3.0ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ระหว่าง
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e-mail: kosakittikun@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งสถานภาพสว่นบุคคล รูปแบบ ความตอ้งการใช้
อินเทอร์เนต็ และพฤติกรรมเสีย่งจากการใช้อินเทอรเ์นต็ของนักศกึษาครสูถาบันอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 397 คน 
ท าการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครือ่งมือในการวิจยั สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างด้วยสถติิ t-test และการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว One-way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาครสูถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 21-23 ปี และโดยมากอาศัยอยู่กับพ่อแม่ มรีูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้ ค้นหาข้อมลูโดยใช้บริการจากเว็บไซต์ 
Google ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของเว็บไซต์ Gmail มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) เพื่อรับ-ส่งรูปภาพ ไฟล์เสยีง คลิปวีดิโอ ใช้อินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต์เพื่อการศึกษาในรูปแบบการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อท า
รายงาน 2 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 3-4 ช่ัวโมงต่อครั้ง ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในการพดูคุยกับเพื่อน และแสดงรูปภาพและข้อมลู
ส่วนตัวผ่าน Instagram ในส่วนของความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต สว่นใหญ่นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพือ่การติดต่อสื่อสาร ใช้
โปรแกรมสนทนา Line ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับเพื่อน ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน  มีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตแตล่ะครั้ง 
มากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อครั้ง เข้าใช้ตลอดทั้งวัน  

พฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา พบว่า สนทนากับเพ่ือนในโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ เช่น line 
facebook skype  ตลอดเวลา พิมพ์ข้อความสนทนาด้วยถ้อยค าที่ไม่สุภาพ หยาบคาย และการติดเกมส์ออนไลน์ ส าหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ อายุ การอยู่อาศัย และรูปแบบและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: อินเทอร์เน็ต พฤติกรรมเสี่ยง นักศึกษาครู  
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THE EFFECTS OF INTERNET USAGE ON RISK BEHAVIORS OF  
EDUCATION STUDENT IN BANGKOK AND ITS VICINITY 

 
Suwan Kosaktiikun  

Rattana Bandit University 
e-mail: kosakittikun@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to study the personal status, Internet usage patterns, and risk behaviors of internet 

usage of 397 education students in Bangkok and its vicinities. The simple uses random sampling. The statistics 
used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and standard deviation. T-
test and one-way analysis of variance ANOVA. The results showed that most education students in Bangkok 
and its vicinities are females aged 21-23 years, most live with their parents, and patterns of searching for 
information use the service from the Google site, use the e-mail service of the Gmail website for the purpose 
of using the e-mail service to send and receive images, audio files, and video clips, use internet, and web sites 
to search information to report 2 days a week for 3-4 hours per session Most of students use the internet to 
talk to friends and show pictures and personal information via Instagram. Most students use the Internet to 
communicate in terms of demand for the Internet, use the Line Chat program to use the Internet to keep in 
touch with friends every day with more than 4 hours per session. Access all day. Risks from using the Internet 
of education students found that chatting with friends in chat programs such as line, facebook, skype all the 
time, typing chat messages with rude words and online games. For hypothesis testing, students were found to 
have sex, age, occupation, and patterns and needs. Different internet using affects different risk behaviors of 
internet usage. 
 
Keywords: internet, risk behaviors, education students  
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บทน า 
ปัจจุบันการสื่อสารของมนุษย์นั้นเรียกได้ว่าเป็นโลกไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

นี้ถือเป็นเรื่องง่ายส าหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย แต่เป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะมีสติ และวิจารณญาณในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ
กลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยเรียน และการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมออกมาซึ่งมีท้ังด้านดีและ
ไม่ดี พฤติกรรมที่ไม่ดีจะก่อให้เกิดปัญหากับผู้บริโภคและส่งผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านร่างกาย ด้านจิตใจ -
อารมณ์ และด้านสังคม โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู ที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็น
ต้นแบบให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งนักศึกษาครูในวันนี้ก็คือแม่พิมพ์ของชาติ ในอนาคต ซึ่งวิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพที่ส าคัญและได้รับ
การเคารพยอมรับจากสังคม ยกย่องให้เป็นผู้ที่มีความน่าเช่ือถือ มีความประพฤติที่ดีงาม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้
อินเทอร์เน็ตมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และ
ปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขสถิติจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย เมื่อปี 2550 มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเพียง 9,320,126 คน ในขณะที่ตัวเลขจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 29,835,410 คน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในรอบทศวรรษ สูงถึงร้อยละ 220.1 ผู้คนที่เดินตามท้องถนนหรือในสถานที่ต่าง ๆ  แทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน คนส่วนใหญ่
ต่างก้มหน้าก้มตามองหน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตกันทุกที่ ทุกเวลา ท าให้เกิดปรากฏการณ์สังคมก้มหน้าขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าประเทศ
ไทยก้าวเข้าสู่สังคมก้มหน้าอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ว่าได้ ดังนั้นการติดตามเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยจึงมี
ความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ปัจจัยต่าง ๆ  ที่สนับสนุนให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายระบบการสื่อสารของผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การแข่งขันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตให้มีฟังก์ชันที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลาย 
อัตราส่วนจ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวมและการเปลี่ยนถ่ายนโยบายของภาครัฐมาสู่การมุ่งเน้นแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ส านักยุทธศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560)  

การใช้อินเทอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมออกมาซึ่งมีทั้งด้านดีและไม่ดี พฤติกรรมที่ไม่ดีจะ
ก่อให้เกิดปัญหากับผู้บริโภคและส่งผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์ และด้านสังคม (ภัทริกา วงศ์
อนันต์นนท์, 2557) จากเนื้อหาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาครู
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่
ถูกต้อง  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคล รูปแบบ ความต้องการ และพฤติกรรมเสีย่งจาก
การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาครสูถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
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การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

______________________________________________________________________________________________ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาครูที่มีสถานภาพส่วนบุคคล รูปแบบ และความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงแตกต่างกัน 
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1

เฉพาะนักศึกษาที่มีสถานภาพก าลังศึกษาปัจจุบัน (ลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิตเพิ่ม) หรือ  รักษาสภาพนักศึกษา (ลงทะเบียนโดยไม่มี
หน่วยกิตเพิ่ม) จ านวน 61,679 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ได้จ านวน 397 คน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยการสร้างข้อค าถามจากข้อมูลและนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นจึงให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ความถูกต้องของโครงสร้าง (structure validity) และความ
เหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Concordance-- IOC ) ซึ่งได้ค่า IOC 
เป็น 0.8 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง จากนั้นจึงน าไปทดลองใช้ (try-out) กับนักศึกษาครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha วิเคราะห์ได้ค่า 
alpha (α) = 0.90 ถือว่าอยู่ในระดับทีม่ีความน่าเช่ือถือได้เหมาะสม จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างด้วยสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA  

 
ผลการวิจัย 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

เพศ  

    ชาย 122 

    หญิง 275 

อาย ุ  

    ต่ ากว่า 18 ปี 23 

การประชุมวิชาการระดับชาติ                       
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 
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สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาครูที่มีสถานภาพส่วนบุคคล รูปแบบ และความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงแตกต่างกัน 
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1

เฉพาะนักศึกษาที่มีสถานภาพก าลังศึกษาปัจจุบัน (ลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิตเพิ่ม) หรือ  รักษาสภาพนักศึกษา (ลงทะเบียนโดยไม่มี
หน่วยกิตเพิ่ม) จ านวน 61,679 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ได้จ านวน 397 คน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยการสร้างข้อค าถามจากข้อมูลและนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นจึงให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ความถูกต้องของโครงสร้าง (structure validity) และความ
เหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Concordance-- IOC ) ซึ่งได้ค่า IOC 
เป็น 0.8 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง จากนั้นจึงน าไปทดลองใช้ (try-out) กับนักศึกษาครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha วิเคราะห์ได้ค่า 
alpha (α) = 0.90 ถือว่าอยู่ในระดับทีม่ีความน่าเช่ือถือได้เหมาะสม จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างด้วยสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA  

 
ผลการวิจัย 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

เพศ  

    ชาย 122 

    หญิง 275 

อาย ุ  

    ต่ ากว่า 18 ปี 23 
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    18-20 ปี  108 

    21-23 ป ี 179 

    23 ปีข้ึนไป 87 

การอยู่อาศัย  

    พ่อแม ่ 212 

    เพือ่น 127 

    คนเดียว 58 

จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาครูสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 275 คน อายุ 21-23 ปี จ านวน 179 คน และส่วนใหญ่
อาศัยอยู่กับพ่อแม่ จ านวน 212 คน  

 
 

ตารางที่ 2 รูปแบบการใช้อินเทอรเ์น็ต 
รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ต จ านวน (คน) 

1. ค้นหาข้อมูลโดยใช้บริการจากเว็บไซต์ Google  253  
2. ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของเว็บไซต์ Gmail 213  
3. ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อรับ-ส่งรูปภาพ ไฟล์เสยีง คลิปวีดโิอ 129  
4. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในรูปแบบการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อท ารายงาน 173  
5. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 2 วันต่อสัปดาห ์ 137  
6. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในแต่ละครั้งเป็นเวลา 3-4 ช่ัวโมงต่อครั้ง 175  
7. ใช้บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับการศกึษา 184  
8. ใช้อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยกับเพื่อน 132  
9. แสดงรูปภาพและข้อมลูส่วนตัวผ่าน Instagram 125 คน 

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาครูมรีูปแบบการใช้อินเทอร์เนต็ คือ ค้นหาข้อมูลโดยใช้บริการจากเว็บไซต์ Google       
มากที่สุด จ านวน 253 คน  
 
ตารางที่ 3 ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต 

ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต จ านวน (คน) 
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จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาครูสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 275 คน อายุ 21-23 ปี จ านวน 179 คน และส่วนใหญ่
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ตารางที่ 2 รูปแบบการใช้อินเทอรเ์น็ต 
รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ต จ านวน (คน) 

1. ค้นหาข้อมูลโดยใช้บริการจากเว็บไซต์ Google  253  
2. ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของเว็บไซต์ Gmail 213  
3. ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อรับ-ส่งรูปภาพ ไฟล์เสยีง คลิปวีดโิอ 129  
4. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในรูปแบบการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อท ารายงาน 173  
5. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 2 วันต่อสัปดาห ์ 137  
6. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในแต่ละครั้งเป็นเวลา 3-4 ช่ัวโมงต่อครั้ง 175  
7. ใช้บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับการศกึษา 184  
8. ใช้อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยกับเพื่อน 132  
9. แสดงรูปภาพและข้อมลูส่วนตัวผ่าน Instagram 125 คน 

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาครูมรีูปแบบการใช้อินเทอร์เนต็ คือ ค้นหาข้อมูลโดยใช้บริการจากเว็บไซต์ Google       
มากที่สุด จ านวน 253 คน  
 
ตารางที่ 3 ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต 

ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต จ านวน (คน) 
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1. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสือ่สาร 102  
2. ใช้โปรแกรมสนทนา Line 223  
3. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับเพือ่น 155  
4. ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน 257  
5. ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เนต็แต่ละครั้ง มากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อครั้ง 157  
6. เข้าใช้อินเทอร์เน็ตตลอดทั้งวัน 117 

จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษาครูมคีวามต้องการใช้อินเทอร์เน็ตทุกวนั มากที่สุด จ านวน 257 คน  

 
ตารางที่ 4 พฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต 

พฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต  ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

พฤติกรรม 
1. สนทนากับเพ่ือนในโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ เช่น line facebook skype  

ตลอดเวลา 
 4.75  มากที่สุด 

2. พิมพ์ข้อความสนทนาด้วยถ้อยค าที่ไมสุ่ภาพ หยาบคาย  3.90  มาก 
3. การติดเกมส์ออนไลน ์  3.81  มาก 
4. เผยแพร่รปูและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต  3.71  มาก 
5. โพสต์แสดงความรูส้ึกทางด้านลบของตนเองบนโลกออนไลน ์  3.57  มาก 

จากตาราง 4 พบว่า นักศึกษาครูมพีฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอรเ์น็ตในด้านการสนทนากับเพ่ือนในโปรแกรมสนทนา           
ต่าง ๆ เช่น line facebook skype ตลอดเวลา มากทีสุ่ด (X = 4.75) 

 

ตารางที่ 5 การเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคล รูปแบบและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต             
กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้สถิติที่ t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way 
ANOVA 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ระดับ

นัยส าคัญ 
สถานภาพส่วนบุคคล   

นักศึกษาครูที่มีเพศ อายุ การอยู่อาศัยต่างกัน มพีฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน  

 .05 
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รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ต   
นักศึกษาครูทีม่ีรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกัน มีพฤติกรรมเสีย่งจากการใช้
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  

 .05 

ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต   
นักศึกษาครูทีม่ีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตตา่งกัน มีพฤติกรรมเสีย่งจากการใช้
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  

 .05 

 จากตาราง 5 พบว่า นักศึกษาครูทีม่ีสถานภาพส่วนบุคคล รูปแบบ และความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน                 
มีพฤติกรรมเสีย่งจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปผลและอภปิรายผล 
 
สถานภาพส่วนบุคคล 
 นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีเพศ อายุ และการอยู่อาศัยแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะเพศชายและเพศหญิงมีการเลี้ยงดู 
พัฒนาการทางร่างกาย การปรับตัว และกระบวนการคิดแตกต่างกัน ช่วงอายุที่ต่างกันก็จะท าให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
การอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน กระบวนการทางความคิด และที่พึ่งทางจิตใจก็จะแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้
เกิดพฤติกรรมเสี่ยง (กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ, 2557) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของวัยรุ่นที่ส่งผลกระทบให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
ได้แก่ อายุ เพศ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริมาพร มุทุจิตต์ (2557) และงานวิจัยของ Stamoulis (2009)  
 
รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ต 
 นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน 
ย่อมแสดงให้เห็นถึงการใช้และการเสพสื่อจากอินเทอร์เน็ต นักศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น รูปแบบการใช้ก็จะออกไปทางด้าน
ความบันเทิง และความชอบส่วนบุคคล อีกทั้งยังต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ความส าคัญของอินเทอร์เน็ต (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ม.ป.ป.) ที่กล่าวถึง
ความส าคัญของอินเทอร์เน็ตต่อชีวิตประจ าวันของคนในด้านการศึกษา นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรเทพ ศรีทองช่วย 
(2554) งานวิจัยของขนิษฐา จิตแสง (2556) และงานวิจัยของปริมาพร มุทุจิตต์ (2557)  
 
ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต  
 นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ                       
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

______________________________________________________________________________________________ 
 

1. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสือ่สาร 102  
2. ใช้โปรแกรมสนทนา Line 223  
3. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับเพือ่น 155  
4. ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน 257  
5. ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เนต็แต่ละครั้ง มากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อครั้ง 157  
6. เข้าใช้อินเทอร์เน็ตตลอดทั้งวัน 117 

จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษาครูมคีวามต้องการใช้อินเทอร์เน็ตทุกวนั มากที่สุด จ านวน 257 คน  

 
ตารางที่ 4 พฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต 

พฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต  ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

พฤติกรรม 
1. สนทนากับเพ่ือนในโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ เช่น line facebook skype  

ตลอดเวลา 
 4.75  มากที่สุด 

2. พิมพ์ข้อความสนทนาด้วยถ้อยค าที่ไมสุ่ภาพ หยาบคาย  3.90  มาก 
3. การติดเกมส์ออนไลน ์  3.81  มาก 
4. เผยแพร่รปูและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต  3.71  มาก 
5. โพสต์แสดงความรูส้ึกทางด้านลบของตนเองบนโลกออนไลน ์  3.57  มาก 

จากตาราง 4 พบว่า นักศึกษาครูมพีฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอรเ์น็ตในด้านการสนทนากับเพ่ือนในโปรแกรมสนทนา           
ต่าง ๆ เช่น line facebook skype ตลอดเวลา มากทีสุ่ด (X = 4.75) 

 

ตารางที่ 5 การเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคล รูปแบบและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต             
กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้สถิติที่ t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way 
ANOVA 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ระดับ

นัยส าคัญ 
สถานภาพส่วนบุคคล   

นักศึกษาครูที่มีเพศ อายุ การอยู่อาศัยต่างกัน มพีฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน  

 .05 
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1. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสือ่สาร 102  
2. ใช้โปรแกรมสนทนา Line 223  
3. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับเพือ่น 155  
4. ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน 257  
5. ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เนต็แต่ละครั้ง มากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อครั้ง 157  
6. เข้าใช้อินเทอร์เน็ตตลอดทั้งวัน 117 

จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษาครูมคีวามต้องการใช้อินเทอร์เน็ตทุกวนั มากที่สุด จ านวน 257 คน  

 
ตารางที่ 4 พฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต 

พฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต  ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

พฤติกรรม 
1. สนทนากับเพ่ือนในโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ เช่น line facebook skype  

ตลอดเวลา 
 4.75  มากที่สุด 

2. พิมพ์ข้อความสนทนาด้วยถ้อยค าที่ไมสุ่ภาพ หยาบคาย  3.90  มาก 
3. การติดเกมส์ออนไลน ์  3.81  มาก 
4. เผยแพร่รปูและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต  3.71  มาก 
5. โพสต์แสดงความรูส้ึกทางด้านลบของตนเองบนโลกออนไลน ์  3.57  มาก 

จากตาราง 4 พบว่า นักศึกษาครูมพีฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอรเ์น็ตในด้านการสนทนากับเพ่ือนในโปรแกรมสนทนา           
ต่าง ๆ เช่น line facebook skype ตลอดเวลา มากทีสุ่ด (X = 4.75) 

 

ตารางที่ 5 การเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคล รูปแบบและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต             
กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้สถิติที่ t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way 
ANOVA 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ระดับ

นัยส าคัญ 
สถานภาพส่วนบุคคล   

นักศึกษาครูที่มีเพศ อายุ การอยู่อาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน  

 .05 
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รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ต   
นักศึกษาครูทีม่ีรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกัน มีพฤติกรรมเสีย่งจากการใช้
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  

 .05 

ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต   
นักศึกษาครูทีม่ีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตตา่งกัน มีพฤติกรรมเสีย่งจากการใช้
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  

 .05 

 จากตาราง 5 พบว่า นักศึกษาครูทีม่ีสถานภาพส่วนบุคคล รูปแบบ และความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน                 
มีพฤติกรรมเสีย่งจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปผลและอภปิรายผล 
 
สถานภาพส่วนบุคคล 
 นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีเพศ อายุ และการอยู่อาศัยแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะเพศชายและเพศหญิงมีการเลี้ยงดู 
พัฒนาการทางร่างกาย การปรับตัว และกระบวนการคิดแตกต่างกัน ช่วงอายุที่ต่างกันก็จะท าให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
การอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน กระบวนการทางความคิด และที่พึ่งทางจิตใจก็จะแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้
เกิดพฤติกรรมเสี่ยง (กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ, 2557) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของวัยรุ่นที่ส่งผลกระทบให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
ได้แก่ อายุ เพศ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริมาพร มุทุจิตต์ (2557) และงานวิจัยของ Stamoulis (2009)  
 
รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ต 
 นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน 
ย่อมแสดงให้เห็นถึงการใช้และการเสพสื่อจากอินเทอร์เน็ต นักศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น รูปแบบการใช้ก็จะออกไปทางด้าน
ความบันเทิง และความชอบส่วนบุคคล อีกทั้งยังต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ความส าคัญของอินเทอร์เน็ต (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ม.ป.ป.) ที่กล่าวถึง
ความส าคัญของอินเทอร์เน็ตต่อชีวิตประจ าวันของคนในด้านการศึกษา นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรเทพ ศรีทองช่วย 
(2554) งานวิจัยของขนิษฐา จิตแสง (2556) และงานวิจัยของปริมาพร มุทุจิตต์ (2557)  
 
ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต  
 นักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
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ส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการทางด้านความบันเทิง ด้านสังคม ซึ่งทั้งสองด้านนี้เป็นช่องทางที่สื่อ ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และ
บุคคลภายนอกที่ไม่หวังดีเข้ามาหานักศึกษาได้ง่ายที่สุด อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นยังขาดความตระหนักคิด ความยับยั้งช่ัง
ใจท่ีมากพอจะระงับไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดภัยจากอินเทอร์เน็ต (ฉัชศุภางค์ สาร
มาศ, ม.ป.ป.) ที่กล่าวถึง ภัยจากการแชท และแนวความคิดเกี่ยวกับภัยและความเสี่ยงทางอินเทอร์เน็ต (ศรีดา ตันทะอธิพานิช , 
2544) ที่กล่าวว่า ห้องสนทนา และโปรแกรมสนทนาทางอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงท่ีเด็กจะถูกล่อลวง และล่วงละเมิด
ทางเพศได้มาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริมาพร มุทุจิตต์ (2557) งานวิจัยของศันสุนีย์ เจียมตน (2547) และ
งานวิจัยของอานนท์ มีสมบัติ (2554)  

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมบูรณาการส าหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการ

สร้างเกราะป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต 
 2. บุคคลที่แวดล้อมกับนักศึกษาควรหมั่นสังเกตุพฤติกรรมของนักศกึษาว่าเข้าข่ายความเสี่ยงหรือไม่ และหาทางป้องกัน
เมื่อพบว่าเกิดความเสีย่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ที่กว้างและครอบคลมุมากข้ึน  
 2. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตในกลุม่ตัวอย่างอื่น 
 3. ควรท าการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเกดิขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง และบุคคลรอบข้าง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ IPO ซึ่งเป็น
การประเมินการด าเนินการใช้หลักสูตร 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และ
ด้านผลผลิต (Output) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
ผู้เรียน รวมทั้งหมด 76 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจ 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผลการประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

จังหวัดกาญจนบุรี ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และจากการตรวจเอกสาร พบว่า ผ่านเกณฑ์ 

2) ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดยภาพรวมพบว่า ผู้เช่ียวชาญและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้บริหารและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็น
ว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

4) ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการตรวจเอกสารจากฐานข้อมูลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดย
ภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์ 

 
ค าส าคัญ: การติดตาม , การประเมินหลักสูตร , หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to monitoring and curriculum evaluation of the dual 
system (Agriculture program) of Thamakawittayakom school in Kanchanaburi province on 3 
aspects namely input , process , and output. The evaluative resource included experts , 
administrators , teachers , and students. The total number of the evaluative resource was 76.  
The research tool were a questionnaire , an interview form , and a checklist, IOC = 0.80-1.00. 
Data were analyzed and presented using descriptive statistics including percentage , mean , 
and standard deviation. The results revealed as follows: 

1. The dual system (Agriculture program) of Thamakawittayakom school included 
input , process , and output, the study found that the experts’ perception were at a highest  
level , administrators’ perception , teachers’ perception and students’ perception were at a 
high level , and document analyzed was a past. 

2. Regarding the evaluation of input, the study found that the experts’ perception and 
teachers’ perception were at a highest  level ,  administrators’ perception and students’ 
perception were at a high level. 

3. Regarding the evaluation of process, the study found that the administrators’ 
perception , teachers’ perception and students’ perception were at a high level. 

4. Regarding the evaluation of output, the study found that the document analyzed 
was a past. 
 
Keywords: Monitoring , Curriculum Evaluation , The dual system (Agriculture program) 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to monitoring and curriculum evaluation of the dual 
system (Agriculture program) of Thamakawittayakom school in Kanchanaburi province on 3 
aspects namely input , process , and output. The evaluative resource included experts , 
administrators , teachers , and students. The total number of the evaluative resource was 76.  
The research tool were a questionnaire , an interview form , and a checklist, IOC = 0.80-1.00. 
Data were analyzed and presented using descriptive statistics including percentage , mean , 
and standard deviation. The results revealed as follows: 

1. The dual system (Agriculture program) of Thamakawittayakom school included 
input , process , and output, the study found that the experts’ perception were at a highest  
level , administrators’ perception , teachers’ perception and students’ perception were at a 
high level , and document analyzed was a past. 

2. Regarding the evaluation of input, the study found that the experts’ perception and 
teachers’ perception were at a highest  level ,  administrators’ perception and students’ 
perception were at a high level. 

3. Regarding the evaluation of process, the study found that the administrators’ 
perception , teachers’ perception and students’ perception were at a high level. 

4. Regarding the evaluation of output, the study found that the document analyzed 
was a past. 
 
Keywords: Monitoring , Curriculum Evaluation , The dual system (Agriculture program) 
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บทน า 
การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จะต้องมีแนวทางในการด าเนินการให้ความรู้และอบรมสั่ง

สอนให้เป็นไปตามความหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า “การศึกษา หมายถึง  
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การ
สืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้ อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2545: 2) ซึ่งแนวทางที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้แนวทางหนึ่ง คือการจัดท า
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถพัฒนาคนไทยให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถแข่งขันกับ
ประชาคมโลกได้ ดังนั้น หลักสูตร จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเป็นแผน
หรือแนวทางในการจัดการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ที่ช้ีแนะให้ผู้บริหารการศึกษา ครู 
อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้พยายามจัดสรรประสบการณ์ทั้งมวลตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ให้แก่ผู้เรียนหรือเยาวชนในชาติ เพื่อให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาชาติ (กาญจนา คุณารักษ์.  2540: 1-2) 

หลักสูตรทวิศึกษา จึงได้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมา โดยมีแนวคิดจาก ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการผลิต
ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่อรองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาค
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่ก าลังขยายตัวในทุกภาคส่วน 
รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่
กันไป เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ทันที เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2556: 
ออนไลน์) 

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมและด าเนินการใช้หลักสูตร
ทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้เริ่มใช้หลักสูตร 
ทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ตั้งแต่พุทธศักราช 2559 (หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม.  2558: 1-2) และเพื่อให้หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียน
ท่ามะกาวิทยาคม มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การติดตามและประเมินหลักสูตรระหว่างการ
ด าเนินการใช้หลักสูตรจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย ของตัว
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหว่างการใช้
หลักสูตร และเพื่อตัดสินคุณภาพของหลกัสูตร ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด อันเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2546: 4) 
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จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชา
เกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตร
แบบ IPO ซ่ึงเป็นการประเมินการด าเนินการใช้หลักสูตร 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสตูรแบบ IPO 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ด าเนินการใช้หลักสูตรแล้ว และเป็นการประเมินครอบคลุม
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน กระบวนการ และผลผลิต ท าให้เห็นความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องกันของหลักสูตร รวมทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการใช้หลักสูตร 
ทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ IPO ซึ่งเป็นการประเมินการด าเนินการใช้
หลักสูตร 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร จ านวน 3 คน  
2) ผู้บริหาร จ านวน 6 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวน 4 คน และผู้บริหารวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จ านวน 2 คน 3) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่สอนรายวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จ านวน 28 
คน ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวน 22 คน และครูผู้สอนของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี จ านวน 6 คน 4) ผู้เรียนในหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่า
มะกาวิทยาคม ปีการศึกษา 2559-2560 จ านวน 39 คน รวมทั้งหมด 76 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชนิด ได้แก ่1) แบบสอบถาม เกี่ยวกับหลักสูตรทวิศึกษา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต มีจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ ฉบับที่ 2 
แบบสอบถามครูผู้สอน และฉบับที่ 3 แบบสอบถามผู้เรียน 2) แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับหลักสูตรทวิศึกษา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี มี จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ 3) แบบส ารวจ 
เป็นแบบส ารวจข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ด้านผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะ
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จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชา
เกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตร
แบบ IPO ซึ่งเป็นการประเมินการด าเนินการใช้หลักสูตร 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสตูรแบบ IPO 
เน่ืองจากเป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ด าเนินการใช้หลักสูตรแล้ว และเป็นการประเมินครอบคลุม
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน กระบวนการ และผลผลิต ท าให้เห็นความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องกันของหลักสูตร รวมทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการใช้หลักสูตร 
ทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ IPO ซึ่งเป็นการประเมินการด าเนินการใช้
หลักสูตร 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร จ านวน 3 คน  
2) ผู้บริหาร จ านวน 6 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวน 4 คน และผู้บริหารวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จ านวน 2 คน 3) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่สอนรายวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จ านวน 28 
คน ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวน 22 คน และครูผู้สอนของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี จ านวน 6 คน 4) ผู้เรียนในหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่า
มะกาวิทยาคม ปีการศึกษา 2559-2560 จ านวน 39 คน รวมทั้งหมด 76 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชนิด ได้แก ่1) แบบสอบถาม เกี่ยวกับหลักสูตรทวิศึกษา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต มีจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ ฉบับที่ 2 
แบบสอบถามครูผู้สอน และฉบับที่ 3 แบบสอบถามผู้เรียน 2) แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับหลักสูตรทวิศึกษา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี มี จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ 3) แบบส ารวจ 
เป็นแบบส ารวจข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ด้านผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ของผู้เรียน หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัด
กาญจนบุรี 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจ โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1) ส ารวจ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตรจากเอกสารทาง
วิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร 

2) รวบรวมข้อมูลที่ได้จ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ แล้วร่างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ
ส ารวจ จากทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยตามกรอบและขอบข่ายของเนื้อหา 

3) น าแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่ง
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมิน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) เลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มาใช้ใน
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจ พบว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ 

4) รวบรวมสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และแบบส ารวจ แต่ละฉบับ 

3. ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ก าหนดค าตอบให้เลือกตอบและปลายเปิด 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ แต่ละตัวเลือกของแต่ละข้อค าถามและวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ตามล าดับ แล้วน าข้อมูลที่ได้เสนอข้อมูลในตารางประกอบความเรียง น าแบบสอบถามตามมาตรา
ส่วนประมาณค่า มาด าเนินการวิเคราะห์โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแต่ละ
ระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของความคิดเห็นของแบบสอบถาม ดังนี้ 

  คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวในระดับมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวในระดับปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวในระดับน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวในระดับน้อยท่ีสุด  
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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 2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ เนื้อหาความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยจัด
จ าแนกล าดับ และน ามาประมวลเป็นข้อความโดยสรุป 

 3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผลการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ โดยนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีผลการเรียนเฉลีย่สะสมในระดบัตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ และด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน ใช้เกณฑ์ของโรงเรียนที่ได้ก าหนดขึ้น โดยนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับผ่านข้ึนไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินหลกัสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
จากการตรวจเอกสาร พบว่า ผ่านเกณฑ์ 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร เน้ือหาวิชาของหลักสูตร 
คุณสมบัติของครูผู้สอน คุณสมบัติของผู้เรียน และทรัพยากรสนับสนุน โดยภาพรวมพบว่า ผู้เช่ียวชาญและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน จากการตรวจเอกสารจากฐานข้อมูลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์ 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 1. การประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
จากการตรวจเอกสาร พบว่า ผ่านเกณฑ์ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารงาน หลักสูตร
ทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม อย่างเป็นแบบแผน ท าให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกัน 
ส่งผลให้หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546: 21)กล่าวว่า หลักสูตรมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนแม่บทเป็นสิ่งช้ีทางในการจัดมวลประสบการณ์ทุกรูปแบบ 
หลักสูตรที่ดีจะท าให้การน าหลักสูตรไปใช้หรือการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งใน
การจัดท าหรือการพัฒนาหลักสูตรเป็นงานส าคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการ เพื่อให้ได้หลักสูตร
ในระดับต่าง ๆ ท่ีดี 
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 2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ เนื้อหาความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยจัด
จ าแนกล าดับ และน ามาประมวลเป็นข้อความโดยสรุป 

 3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผลการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ โดยนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีผลการเรียนเฉลีย่สะสมในระดบัตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ และด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน ใช้เกณฑ์ของโรงเรียนที่ได้ก าหนดขึ้น โดยนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับผ่านข้ึนไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินหลกัสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
จากการตรวจเอกสาร พบว่า ผ่านเกณฑ์ 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
คุณสมบัติของครูผู้สอน คุณสมบัติของผู้เรียน และทรัพยากรสนับสนุน โดยภาพรวมพบว่า ผู้เช่ียวชาญและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน จากการตรวจเอกสารจากฐานข้อมูลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์ 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 1. การประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
จากการตรวจเอกสาร พบว่า ผ่านเกณฑ์ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารงาน หลักสูตร
ทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม อย่างเป็นแบบแผน ท าให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกัน 
ส่งผลให้หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546: 21)กล่าวว่า หลักสูตรมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนแม่บทเป็นสิ่งช้ีทางในการจัดมวลประสบการณ์ทุกรูปแบบ 
หลักสูตรที่ดีจะท าให้การน าหลักสูตรไปใช้หรือการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งใน
การจัดท าหรือการพัฒนาหลักสูตรเป็นงานส าคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการ เพื่อให้ได้หลักสูตร
ในระดับต่าง ๆ ท่ีดี 
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 2. ด้านปัจจัยน าเข้า  
 2.1 โครงสร้างหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หลังจากที่สถานศึกษามีการวิเคราะห์ประเภทวิชา 
สาขาวิชาและสาขางานที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะน าโครงสร้าง
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาบูรณาการเป็นหลักสูตร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยสถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2556: ออนไลน์) 
 2.2 เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาจัดเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการบูรณาการรายวิชาของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเนื้อหาวิชาของหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ในประเภทวิชาเกษตรกรรม สามารถน าไปประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมได ้
และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทางด้านเกษตรกรรมได้ สอดคล้องกับบุญเลี้ยง ทุมทอง 
(2553: 16-17) กล่าวว่า ลักษณะของหลักสูตรที่ดี คือ มีเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนเพียงพอที่จะช่วยให้
นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และมีพัฒนาการในทุกด้าน ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา และสอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
 2.3 คุณสมบัติของครูผู้สอน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษามีระบบการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาครูผู้สอนอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ครูผู้สอนหลักสูตรทวิศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง มีความ
เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการสอน สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรทวิศึกษา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมได้ อีกทั้งครูผู้สอนมีความตรงต่อเวลาในการเข้าสอน มีความรับผิดชอบในการสอน 
ภูมิใจในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา เวสารัชช์  (2545: 13) กล่าวว่า 
ครูผู้สอน ต้องได้รับการศึกษาอบรมมาทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการถ่ายทอด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และ
สาระวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  

2.4 คุณสมบัติของผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการก าหนดเกณฑ์การ
รับสมัครผู้เรียนเข้าศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ไว้อย่างชัดเจน และมีระบบการคัดเลือก
ผู้เรียนที่มีมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแพร็ทต์ (1980: 409-413) กล่าวว่า ลักษณะของหลักสูตรที่ดี ควรระบุ
คุณลักษณะผู้เรียน การคัดเลือก การก าหนดพื้นความรู้พื้นฐาน การทดสอบเบื้องต้นและการจัดสิ่งทดแทนให้ผู้
ที่ไม่สามารถเรียนได้ อีกท้ังมีเกณฑ์การวัดพฤติกรรมที่เหมาะสม สมบูรณ์ชัดเจนเชื่อถือได้ 
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 2.5 ทรัพยากรสนับสนุน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษาท้ังโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุร ีมีความพร้อม
ในเรื่องอาคารสถานท่ีที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เอกสารต าราเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ มีจ านวนเพียงพอ พร้อมใช้งานและมีความทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับพรรณี ทองดีสุข (2552: 223) 
ได้ศึกษาการประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ พบว่า 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน สื่อการสอนมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน อุปกรณ์และสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีเพียงพอ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านกระบวนการ 
 3.1 การบริหารหลักสูตร ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมและวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาญจนบุรี มีการจัดท า MOU ระหว่างสถานศึกษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการใช้หลักสูตรทวิ
ศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรมมีจ านวนเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2546: 99) พบว่าการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาได้มีการด าเนินงาน ได้แก่ จัดครูเข้าสอนตรงความรู้ความสามารถ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
 3.2 การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการจัดการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงความพร้อมและความสนใจของผู้เรียน มีการยกตัวอย่างประกอบการสอนโดยเช่ือมโยงกับองค์
ความรู้ด้านเกษตรกรรม อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมี
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับใจทิพย์ 
เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 28-30) กล่าวว่า ครูผู้สอนเป็นตัวจักรที่ส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ การเอาใจใส่ต่อการ
สอนของครู การสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร และการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ อีกทั้งเสริมศรี ไชยศรี : สุรพล บัวพิมพ์ : และ
สุนทรี คนเท่ียง. (2543: 5-8) กล่าวว่า การเรียนการสอนควรให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทันสมัย 
เหมาะสมกับกาลเวลา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนเนื้อหาสาระตามความสนใจและความจ าเป็น ให้มี
โอกาสศึกษาเช่ือมโยงวิชาความรู้กับประสบการณ์จริงในชีวิต ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและใช้เทคโนโลยีเพื่อโอกาสการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น สอนให้คิดวิเคราะห์ ตัดสิน 
แก้ไขปัญหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เน้นการมีประสบการณ์ตรง ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ส่งเสริมการคิดและการท างานร่วมกันอย่างเป็นอิสระ 
 3.3 การวัดและประเมินผล ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ในการวัดและประเมินผลเน้นบริบทที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่ผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา ประเภท
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 2.5 ทรัพยากรสนับสนุน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษาท้ังโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุร ีมีความพร้อม
ในเรื่องอาคารสถานท่ีที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เอกสารต าราเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ มีจ านวนเพียงพอ พร้อมใช้งานและมีความทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับพรรณี ทองดีสุข (2552: 223) 
ได้ศึกษาการประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ พบว่า 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน สื่อการสอนมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน อุปกรณ์และสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีเพียงพอ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านกระบวนการ 
 3.1 การบริหารหลักสูตร ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมและวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาญจนบุรี มีการจัดท า MOU ระหว่างสถานศึกษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการใช้หลักสูตรทวิ
ศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรมมีจ านวนเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2546: 99) พบว่าการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาได้มีการด าเนินงาน ได้แก่ จัดครูเข้าสอนตรงความรู้ความสามารถ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
 3.2 การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการจัดการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงความพร้อมและความสนใจของผู้เรียน มีการยกตัวอย่างประกอบการสอนโดยเช่ือมโยงกับองค์
ความรู้ด้านเกษตรกรรม อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมี
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับใจทิพย์ 
เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 28-30) กล่าวว่า ครูผู้สอนเป็นตัวจักรที่ส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ การเอาใจใส่ต่อการ
สอนของครู การสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร และการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ อีกทั้งเสริมศรี ไชยศรี : สุรพล บัวพิมพ์ : และ
สุนทรี คนเที่ยง. (2543: 5-8) กล่าวว่า การเรียนการสอนควรให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทันสมัย 
เหมาะสมกับกาลเวลา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนเนื้อหาสาระตามความสนใจและความจ าเป็น ให้มี
โอกาสศึกษาเช่ือมโยงวิชาความรู้กับประสบการณ์จริงในชีวิต ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและใช้เทคโนโลยีเพื่อโอกาสการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น สอนให้คิดวิเคราะห์ ตัดสิน 
แก้ไขปัญหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เน้นการมีประสบการณ์ตรง ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ส่งเสริมการคิดและการท างานร่วมกันอย่างเป็นอิสระ 
 3.3 การวัดและประเมินผล ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ในการวัดและประเมินผลเน้นบริบทที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่ผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา ประเภท
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วิชาเกษตรกรรม มีโอกาสได้พบ การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทวิศึกษา ประเภท
วิชาเกษตรกรรม ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม มีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล ครูผู้สอนใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผล มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง
สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับไพศาล หวังพานิช (2543: 54-55) กล่าวว่า ครูผู้สอนควรด าเนินการวัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนและการสอน 

4. ด้านผลผลิต จากการตรวจเอกสารจากฐานข้อมูลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ด้านผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการ
ด าเนินการใช้หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีการด าเนินการใช้ที่
เป็นระบบแบบแผน ตั้งแต่ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ จึงส่งผลให้ผลผลิตของหลักสูตร มีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539: 51) กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปสู่การใช้ในห้องเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการสอนให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ 
จากผลการวิจัยการติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่า

มะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า ทางสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงด้านทรัพยากร
สนับสนุน เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทางด้านเกษตรกรรมมีจ านวนเพียงพอและมีความทันสมัย 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านกระบวนการ สถานศึกษาควรมีการจัดประชุม อบรม เพื่อให้ครูผู้สอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการด าเนินการใช้หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม เพื่อให้ทราบข้อมูล 
ปัญหา และแนวทางแก้ไข 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านผลผลิต จากผลการวิเคราะห์เอกสาร ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จะผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด แต่เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
รายบุคคล พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนยังอยู่ในระดับท่ีน้อย ดังนั้นทางสถานศึกษาควรมีโครงการในการพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดย

ใช้รูปแบบการประเมินอื่น ๆ เช่น รูปแบบการประเมินของโพรวัส รูปแบบการประเมินแบบ CIPIEST เป็นต้น 
2. ควรมีการติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ

อุปสรรคของการด าเนินการใช้หลักสูตรทวิศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทวิศึกษา ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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การประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ในการบริหารระบบสารสนเทศ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
 

ขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์1 และสุกัญญรัตน์ คงงาม2 

Khwanphat Chotthipphayarat1 and Sukunyarat khong-ngam2 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ ในการบริหารระบบ
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1) เพื่อก าหนด 
ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา  2) เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการสนองความต้องการ
จ าเป็น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ใน  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และครูผู้รับผิดชอบงาน
ระบบสารสนเทศ รวม 180 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบ
ตอบสนองคู่ (Dual Response) และแบบปลายเปิด 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หน่วยวิเคราะห์ใช้ระดบั
สถานศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานและจัดล าดับความต้องการจ าเป็น Modified Priority Needs 
Index (PNIModified) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา ด้านที่มีค่า PNIModified สูงสุด คือ การวางแผน รองลงมาคือ การจัดองค์กร การควบคุม และ 
การอ านวยการ ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การวางแผนในการน าผลการประเมินการบริหารระบบ
สารสนเทศด้านสื่อและแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานมีค่า PNIModified สูงสุด 

2. สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใน 
การจัดการและการใช้งานระบบสารสนเทศ 

3. แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศ ได้แก่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้
บุคลากรสามารถจัดการและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความตระหนักและให้
ความส าคัญในการน าระบบสารสนเทศมาใช้งานอย่างจริงจังในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิผล 

 
ค าส าคัญ: ความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์, การบริหารระบบสารสนเทศ,  คุณภาพการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to do the complete needs assessment of information 
systems management to improve the quality of learning of schools under Secondary 
Educational Service Area Office 10. The objectives were to: 1) identify the needs of information 
systems management to improve the quality of learning of schools, 2) analyze the cause of 
needs, and 3) analyze the appropriate needs solutions. The samples consisted of 30 schools 
under Secondary Educational Service Area Office 10 in the academic year 2017. The 180 key 
informants were administrators, supervisors, and teachers responsible for information systems 
management. The research tools were: 1) 5-level rating scale questionnaire with Dual Response 
and open-ended form, and 2) structured interview form. The analysis unit was the school level. 
The data were analyzed by using descriptive statistics and Modified Priority Needs Index 
(PNIModified).  

 The research results were as follows: 
1. The need of information systems management to improve the quality of learning 

of schools in the aspect with the highest PNIModified was planning. The aspects of organizing, 
controlling, and directing were secondly ranked in descending order. When each aspect was 
considered, it was found that planning on applying result of information systems management 
assessment in the aspect of media and learning supporting sources for improving task was the 
aspect with the highest PNIModified.   

2. The cause of the highest needs was the personnel’s lack of in-depth knowledge 
and understanding on managing and using information systems. 

3. The solutions of information systems management were that the workshop had to 
be organized to enhance personnel’s knowledge and understanding so that they could 
efficiently manage and use the information systems, and that the awareness on utilizing the 
information systems had to be created and the systems had to be prioritized in planning for 
effectively developing education quality.  
 
Keywords: complete needs, information systems management, quality of learning  
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บทน า 
ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานในทุก

องค์กร เนื่องจากระบบสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน สร้างทางเลือกในการแข่งขัน สามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการธุรกิจขององค์กรในทุกระดับ ทุกภาคส่วน ช่วยเพิ่มความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร เพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ , 2554: 1) ผู้บริหารใน
องค์กรสมัยใหม่ต้องปรับเปลี่ยนทักษะและพฤติกรรม ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ ผู้บริหารต้องบูรณา
การเทคโนโลยีและการบริหารเข้าด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ใช้
สารสนเทศในการบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และพัฒนาความรู้ให้กับ
บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรทุกคนในองค์กร 
ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระบบสารสนเทศเป็นที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จะ
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนางาน และสร้างทางเลือกใหม่ให้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารทั้งใน
ระดับสูงและระดับปฏิบัติการที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการวางแผนตัดสินใจ ก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับที่สูงกว่าและต่ ากว่า ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ระบบสารสนเทศช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจสถานการณ์และการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด สามารถมองเห็นปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นและคิดหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาและคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น
จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการนั้นๆ สารสนเทศท่ีมีคุณค่าช่วยประหยัดเวลาในการด าเนินการ และส่งเสริมคุณค่า
ของผลงาน ลดปัญหาการลองผิดลองถูก ท าให้ประหยัดเวลา ทรัพยากร และช่วยผู้บริหารในการลดความเสี่ยง
ขององค์กร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 16) 

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาในปัจจุบัน จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2555-
2558 พบว่าแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีทิศทางที่ไม่ชัดเจน (ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา, 2559: 13) และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของส านักงานศึกษาธิการภาคกับ
ระดับประเทศในแต่ละระดับช้ัน พบว่า ส านักงานศึกษาธิการภาคส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2559: 25) ท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่
โดยตรงในการจัดการศึกษา จ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการที่มี
ผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 6 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 4) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 5) ด้านสื่อการเรียน
การสอน และ 6) ด้านนโยบายการศึกษา (ลี้วัชร์ ตาวงศ์ , 2558 : 648) ซึ่งเครื่องมือส าคัญที่สถานศึกษาจะ
น ามาใช้ในการวางแผน และบริหารจัดการที่ส าคัญคือระบบสารสนเทศนั่นเอง 

การบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาได้นั้น จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ 
ประเมินผลประสิทธิภาพในการบริหาร วิธีการหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลของสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันกับ
ความต้องการที่แท้จริงในการบริหารจัดการงานด้านการศึกษา ได้แก่ การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs 
assessment) ที่เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
หากมีความขัดแย้งระหว่างความแตกต่างที่พบก็จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถช่วยระบุปัญหาที่เป็น
ปัญหาอย่างแท้จริง ท าให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเป็นไปตามความต้องการขององค์กร (สุวิมล ว่อง
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วาณิช, 2558: 62) การประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ (Complete needs assessment) เป็น
วิธีการประเมินความต้องการจ าเป็นวิธีหนึ่งที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเบ็ดเสรจ็ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
การระบุความต้องการจ าเป็น (Needs identification) เพื่อส ารวจความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน
องค์กร การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Needs analysis) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่น าไปสู่การเกิด 
ความต้องการจ าเป็นนั้นๆ และการก าหนดแนวทางแก้ไข (Needs solution) เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดจากความ
ต้องการจ าเป็นให้หมดไป โดยมีการประเมินขั้นสรุปสุดท้ายว่าทางเลือกใดที่สมควรน าไปปฏิบัติมากที่สุด โดย
ผลการวิจัยในทุกข้ันตอนจะให้ข้อมูลที่รองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558: 83-84) อันมี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อขั้นตอนการวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป  

จากความส าคัญของระบบสารสนเทศ การบริหารการศึกษา และการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบ
สมบูรณ์ดังท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินสภาพในการบริหารงานระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และได้แนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงการบริหารงานระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรยีนรู้ให้มปีระสทิธิภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งย่อมส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายของการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบรูณ์ในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา โดยมีวัตถปุระสงค์ย่อยดังนี้  
1. เพื่อก าหนดความต้องการจ าเปน็ ในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา  
2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการสนองความต้องการจ าเป็น ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ได้ตามที่ควรจะเป็น 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ใน 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การอ านวยการ และการควบคุม เพื่อ 

สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบ 
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบ
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ 

ในสถานศึกษา 

การวางแผน 

การจัดองค์กร การควบคุม 

การอ านวยการ 
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วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นในการ
บริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงบรรยาย (Description Research) โดยก าหนดหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 

Analysis) เป็นระดับสถานศึกษา มีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปี

การศึกษา 2560 จ านวน 60 โรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 โรงเรียน จากการค านวณสัดส่วนร้อยละ 50 ของ
โรงเรียนที่เป็นประชากรท้ังหมด โดยสุ่มตามสัดส่วนของจ านวนโรงเรียนในทุกจังหวัดที่สังกัดเขตพื้นที่ (4 
จังหวัด) และกระจายตามขนาดของโรงเรียน โดยได้ก าหนดขนาดสถานศึกษาเป็น 4 ขนาด คือ (1) ขนาดเล็ก 
นักเรียน 499 คนลงมา (2) ขนาดกลาง นักเรียน 500 - 999 คน (3) ขนาดใหญ่ นักเรียน 1,000 - 1,499 คน 
(4) ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,500 คนขึ้นไป ทั้งนีก้ าหนดใหม้ีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากแต่ละโรงเรียนที่สุ่มได้ โดย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 30 คน หัวหน้างาน 120 คน และครูผู้รับผิดชอบงานระบบ
สารสนเทศ 30 คนรวมทั้งสิ้น 180 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
1) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบตอบสนองคู่ (Dual 

Response) และแบบปลายเปิด ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา ใน 4 ด้าน 
คือ (1) ด้านการวางแผน (2) ด้านการจัดองค์กร (3) ด้านการอ านวยการ และ (4) ด้านการควบคุม ทั้งนี้เนื้อหา
สาระในแต่ละด้านจะครอบคลุมสาระขององค์ประกอบการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและจัดล าดับความต้องการจ าเป็น Modified Priority Needs Index 
(PNIModified) ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 2) แบบสัมภาษณ์ 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา 
สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูข้องสถานศกึษา 
โดยสุ่มสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างใน 4 จังหวัด จังหวัดละ 4 โรงเรียน กระจายตามขนาดของโรงเรียน รวม 16 
โรงเรียน วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอในรูปความเรียง และแสดงเป็นแผนภาพความคิด 
(mind mapping) 

เครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) ของประเด็นค าถาม จาก
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน น าผลการประเมินความสอดคล้องมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) พบว่า ค าถามทุกข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 สามารถใช้เก็บ
ข้อมูลได้ การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการ โดยสุ่มตาม
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สัดส่วนของจ านวนโรงเรียนที่เหลือใน 4 จังหวัดและกระจายตามขนาดของโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 
โรงเรียน ตัวแทนโรงเรียนละ 3 คน รวม 36 คน ค านวณความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 
0.955  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์และจัดล าดบั

ความต้องการจ าเป็นใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) โดยตั้งเกณฑ์การประเมินไว้ว่า 
PNIModified ที่มีค่า 0.3 ขึ้นไปถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา 
สาเหตุของความต้องการจ าเป็น และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดบัคุณภาพการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี ้

1. ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา พบว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุดในภาพรวม คือ ด้านการวางแผน 
รองลงมาคือด้านการจัดองค์กร ด้านการควบคุม และด้านการอ านวยการ ตามล าดับ เม่ือพิจารณาตาม
องค์ประกอบการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ พบว่า ด้านการวางแผนมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงใน  
ทุกองค์ประกอบ รายละเอียดดังตารางที่ 1-2 
 

ตารางที่1 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ในภาพรวม 
 

ตารางที่2 ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบสารสนเทศในภาพรวม ตามองค์ประกอบการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ 
 

การบริหาร 
ระบบสารสนเทศ 

องคป์ระกอบ 
การยกระดบั 
คณุภาพการเรียนรู ้

ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการอ านวยการ ด้านการควบคุม 

PNImodified 
ล าดับความ

ต้องการ 
จ าเป็น 

PNImodified 
ล าดับความ

ต้องการ
จ าเป็น 

PNImodified 
ล าดับความ

ต้องการ
จ าเป็น 

PNImodified 
  ล าดับความ

ต้องการ
จ าเป็น 

ด้านนโยบายการศึกษา 0.41 5 0.43 2 0.41 2 0.44 1 
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 0.45 2 0.43 2 0.42 1 0.43 2 
ด้านหลักสูตร 0.43 4 0.41 4 0.41 2 0.42 3 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 0.44 3 0.42 3 0.41 2 0.41 4 
ด้านคุณภาพนักเรียน 0.44 3 0.43 2 0.33 4 0.43 2 
ด้านสื่อและแหล่งสนับสนุนเรียนรู้ 0.47 1 0.46 1 0.36 3 0.38 5 

รวม 0.44 1 0.43 2 0.39 4 0.42 3 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่คาดหวัง 

PNI ล าดับ 
X̅ SD ระดับ ล าดับ X̅ SD ระดับ ล าดับ 

ด้านการวางแผน 3.07 0.79 ปานกลาง 4 4.43 0.65 มาก 4 0.44 1 
ด้านการจัดองค์กร 3.14 0.80 ปานกลาง 3 4.49 0.64 มาก 3 0.43 2 
ด้านการอ านวยการ 3.28 0.83 ปานกลาง 1 4.55 0.62 มากที่สุด 1 0.39 4 
ด้านการควบคุม 3.20 0.79 ปานกลาง 2 4.54 0.62 มากที่สุด 2 0.42 3 

รวม 3.17 0.81 ปานกลาง - 4.50 0.64 มากที่สุด - 0.42 - 
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2. ผลจากการสอบถามและสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต เป็นดังนี ้

ด้านการวางแผน 1) ปัญหาบุคลากรไม่เข้าใจแนวทางการน าระบบสารสนเทศมาใช้ ขาดการวางแผน 
การทบทวน น าผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศไปใช้ สาเหตุคือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใน
การจัดการและการใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศตามความต้องการ แนว
ทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพเป็นการ
เฉพาะ น าผลการด าเนินงานที่วิเคราะห์อย่างถูกต้องไปใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 2) ปัญหาสถานศึกษา 
ไม่ด าเนินงานตามแผน สาเหตุ คือ บุคลากรมีภาระงานมาก ขาดปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร ประสานงาน ในการก ากับ
ติดตาม แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ ผู้บริหารจัดท าปฏิทิน ประสานงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และ
ด าเนินการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 3) ปัญหาไม่มีแผนแม่บททางด้านการจัดระบบสารสนเทศ สาเหตุเพราะ
ไม่เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของการน ามาใช้ แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ ผู้บริหารควรสร้างความ
ตระหนัก กระตุ้น ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายทบทวน และน าผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศไปใช้พัฒนางานอย่าง
จริงจัง 

ด้านการจัดองค์กร 1) ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการระบบสารสนเทศ 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง สาเหตุคือ บุคลากรไม่เพียงพอ/มี
ภาระงานมาก มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากร แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ จัดอบรมด้านการจัดการระบบ
สารสนเทศให้กับบุคลากรทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง สร้าง
ความตระหนัก ความส าคัญด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ และให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ 2) ปัญหาขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสทิธิภาพ ไม่มีศูนย์ข้อมลู
และสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สาเหตุ คือ งบประมาณที่จัดสรรมีจ ากัด แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ วางแผน
ด้านการจัดหาห้องศูนย์สารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีระยะยาว ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
ชุมชน หน่วยงานภายนอก 

ด้านการอ านวยการ ปัญหาขาดงบประมาณด้านเทคโนโลยี สาเหตุ คือ งบประมาณในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีมีอยู่อย่างจ ากัด แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ วางแผนด้านการจัดหาห้องศูนย์สารสนเทศและอุปกรณ์
เทคโนโลยีระยะยาว ระดมทรัพยากรจาก ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภายนอก  

ด้านการควบคุม 1) ปัญหาขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตามงาน สาเหตุ คือ ผู้บริหารมีภาระงานมาก แนว
ทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ ก าหนดปฏิทินการก ากับติดตามที่ชัดเจน มอบหมายหัวหน้างานปฏิบัติงานและรายงาน
ตามแผน 2) ปัญหาไม่มีการน าข้อมูลจากการก ากับติดตามมาปรับปรุงพัฒนางาน สาเหตุ คือ ขาดความรู้เชิงลึก
ในการน าสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ จัดหาผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าปรึกษา
และให้ความรู้ในการจัดการระบบ ส่งเสริมให้บุคลากรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ผลจากการสอบถามและสัมภาษณ์ แสดงได้ดังในแผนภาพท่ี 1 – แผนภาพท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านการวางแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านการจัดองค์กร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบ
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

ด้านการวางแผน 

บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใน
การจัดการและการใช้งานระบบสารสนเทศ 

บุคลากรมีภาระงานมาก บุคลากรไม่เห็นถึงประโยชน์ของการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า 
ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ 

การเรียนรู้เป็นการเฉพาะ 

ควรจัดหาผู้เช่ียวชาญในการให้ค าแนะน า
ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้เป็นการเฉพาะ 

ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 

จัดท าปฏิทินการก ากับติดตาม
งานอย่างต่อเน่ือง 

ผู้บริหารควรมอบหมายและ
กระจายงานระบบสารสนเทศ 

ให้ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน 

เร่งสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายเห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นในการ

น าระบบสารสนเทศมาใช้ 

ผู้บริหารและบุคลากรควรทบทวน/น า
ระบบสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 

จัดท าคู่มือประกอบการด าเนินงานด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบ
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

ด้านการจัดองค์กร 

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านระบบสารสนเทศ 

ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมด้านระบบสารสนเทศ
ให้กับบุคลากรทุกคนอย่างต่อเน่ือง

และสม่ าเสมอ 
 

ไม่มีศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่เป็นระบบ 

ควรจัดหาผู้เช่ียวชาญในการให้
ค าแนะน าปรึกษาด้านระบบ

สารสนเทศ 

วางแผนจัดหางบประมาณ  
ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ศิษย์

เก่า ชุมชน หน่วยงานภายนอก 
 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและ 
ให้การสนับสนุนด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้บริหารควรจัดหาห้องศูนย์ 
ข้อมูลและสารสนเทศ 

ท่ีปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน 
 

สร้างข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศท่ี
ทันสมัยและกว้างขวางพร้อม

ให้บริการอย่างทั่วถึง 
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แผนภาพที่ 3 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านการอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านการควบคุม 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ใน 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายการศึกษา การ
บริหารจัดการสถานศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน สื่ อและแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ สามารถน ามาสรุปอภิปรายได้ดังนี้ 

ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ที่มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด  คือ ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบ
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

ด้านการอ านวยการ 

ขาดการประสานงานระหว่างฝ่ายเก็บ
ข้อมูลกับแหล่งข้อมูล 

ขาดการสนับสนุนส่งเสริมให้น าสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนางานอย่างจริงจัง 

จัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการใช้งาน

อย่างทั่วถึง 
 

ประสานการท างานด้านข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละฝ่ายงานเป็น

ทีมงานสารสนเทศร่วมกัน 

ผู้บริหารและหัวหน้างานควรให้
ค าปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ 
 

ผู้บริหารควรเน้นย้ าและส่งเสริมให้
บุคลากรน าสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อยู่เสมอ 

ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมมือกัน
ระหว่างครูในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการจ าเป็นในการบริหารระบบ
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

ด้านการควบคุม 

ผู้บริหารมีภาระงานมาก  
ขาดการก ากับ ติดตามงาน 

ขาดความรู้เชิงลึกในการน าผลการประเมินการ
บริหารระบบสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนางาน 

ก าหนดปฏิทินการก ากับติดตามงาน  
อย่างชัดเจน 

มอบหมายหัวหน้างานก ากับติดตาม  
และรายงานตามแผน 

จัดหาผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าปรึกษา
และให้ความรู้ในการบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศ 
 

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก 

ผู้บริหารและหัวหน้างานควรให้
ความส าคัญในการก ากับติดตาม 

งานอย่างต่อเนื่อง 

จัดท าคู่มือประกอบการด าเนินงานด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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การวางแผน รองลงมาคือด้านการจัดองค์กรที่มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงและมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อ
พิจารณาในองค์ประกอบของการยกระดับคุณภาพเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน พบว่า องค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน มีค่าดัชนี
ความต้องการจ าเป็นสูงเช่นกัน โดยเฉพาะการน าผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานในแต่ละองค์ประกอบ แสดงให้เห็นว่า ทั้งผู้บริหารและครูต่างให้
ความส าคัญกับการวางแผนเนื่องจากการวางแผนเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร และเป็น
กระบวนการแรกของการบริหารงานที่ผลักดันให้ผู้บริหารนึกถึงประเด็นและทางเลือกต่างๆ โดยต้องมีการ
ตัดสินใจล่วงหน้า มีการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น มีการจัดล าดับกิจกรรมที่ต้องท าก่อนหลัง ระบุ
ทรัพยากรในการท างาน การจัดการแก้ไขปัญหาและการจัดการงานต่างๆ ตลอดจนยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลมาก
ที่สุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558 : 485) ผู้บริหารเป็นบุคคลส าคัญที่จะขับเคลื่อน
นโยบายการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ 
โดยเป็นผู้ก าหนดนโยบายด้านข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดช้ันเรียน 
สนับสนุนให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และผลิตนวัตกรรม 
จัดกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกัน จัดช้ันเรียนที่เอื้อต่อการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (สโรชา กาว,ี 2560 : 259) ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้
น าสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานอย่างจริงจัง เน้นย้ าและส่งเสริมให้บุคลากรน าสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ก ากับติดตามตรวจสอบและให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา เพื่อให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าในเชิงลึกในการจัดการสารสนเทศและ
การน าไปใช้ ขาดความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ประกอบกับภาระงานที่มาก และไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการน าระบบสารสนเทศมาใช้งาน จึงท าให้ไม่มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้เท่าที่ควร ดังนั้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้บริหารควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการรวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศได้ ส่งเสริมให้บุคลากร
เห็นความส าคัญและใช้ข้อมูลต่างๆ ในการวางแผนพัฒนางานและคุณภาพการศึกษา จัดท าคู่มือประกอบการ
ด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ครรชิต  
จามรมาน (2553) พบว่า แนวทางที่เหมาะสมในการน านโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสู่การปฏิบัติ คือควรจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูทุกคน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพชราภรณ์ อาจศิริ (2553) ที่กล่าวว่า การประชุมระดมความคิด จัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศงาน
วิชาการโรงเรียนในก ากับติดตาม ท าให้การน าโปรแกรมสารสนเทศงานวิชาการไปใช้ ตลอดจนการดูแลรักษา
และตรวจสอบระบบ มีความชัดเจน คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ดวงรัชต์ พงษ์ประเสริฐ (2551) ที่กล่าวว่า แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ด้านการน าข้อมูลไปใช้ คือ การจัดอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนางาน ปลูก
จิตส านึกแก่บุคลากร ส ารวจความต้องการใช้ข้อมูลในการวางแผน ก าหนดรายการข้อมูลให้ครอบคลุมการวาง
แผนการปฏิบัติงานในการน าข้อมูลไปใช้ นอกจากนั้นควรมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ ปลอดภัย 
สะดวกและง่ายส าหรับผู้มีสิทธิ์ใช้งาน สร้างข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมให้บริการอย่างทั่วถึง 
บุคลากรควรร่วมกันก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ประเมินผลข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
บริหารงานของสถานศึกษา และก าหนดสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เพื่อสามารถน า
ข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและส่งเสริมให้มีการบริหารระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบใน
ทุกๆ ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การอ านวยการ และการควบคุม เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 สถานศึกษาควรมีการก าหนดแผนการนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกระตุ้นให้บุคลากรจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง น าผลการประเมินระบบ
สารสนเทศและข้อเสนอแนะมาใช้ปรับแผนการด าเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

1.3 ผู้บริหารและครูควรน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนานโยบาย
การศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน สื่อ
และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างจริงจัง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเชิงติดตามผลการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับผลการประเมนิความต้องการจ าเป็นนี้ ไปใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินการยกระดบัคุณภาพการเรยีนรู ้

2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยใช้แนวคิดการพัฒนาหรือแนวคิดการบริหารจัดการแนวใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาผุููเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

2.3 ควรมีการสังเคราะห์การด าเนินงานของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และเสนอเป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้
การจัดท าบัญชีครัวเรือน และ 2) เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอด
ความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยการประเมินคุณภาพของหลักสูตรประกอบด้วย ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์กับ เนื้อหา แบบฝึกหัด และสื่อการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 13 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
เป็นค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC 0.50 ผลการวิจัยพบว่า ค่าความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์กับเนื้อหาเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 คะแนน ค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสื่อการสอน    
เฉลี่ยเท่ากับ 0.87 คะแนน และค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบฝึกหัดเฉลี่ยเท่ากับ 0.72 คะแนน        
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงสรุปได้ว่าหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท า
บัญชีครัวเรือนมีคุณภาพที่จะน าไปทดลองใช้ในการพัฒนาครูบัญชีอาสาให้มีความรู้ ทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้สามารถเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการจัดท า
บัญชีครัวเรือน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study are 1 )  to develop the curriculum for developing 
agricultural accounting volunteers in transferring household accounting know-how; and        
2 )  to evaluate the effectiveness of the curriculum for training those volunteers. The 
curriculum was evaluated by 13 specialists in terms of the congruence of the elements in 
the curriculum such as the congruence of objectives and content, practice tasks, and 
instructional media. Index of Item-Objective Congruence (IOC) was used to analyze the 
evaluation and the criteria was set at 0.50. The results revealed that the mean of congruence 
index between the objectives and the content was 0 .8 8 ; between objectives and instructional 
media was 0.87; and between objectives and practice tasks was 0.72. Every index was higher 
than the set criteria. It can be concluded that the curriculum for developing agricultural 
accounting volunteers is effective enough to use for training those volunteers to be the 
promising trainers in transferring household accounting know-how to agricultures and target 
groups. 
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บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ระบุแนวทางและนโยบายใน
การแก้ปัญหาความยากจนและการกระจายความเจริญให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ท่ียั่งยืน และการสร้างความสุขให้กับประชาชนถึงความพอเพียง 
ภัทรา เรืองสินภิญญา (2555) การท าบัญชีถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัจจุบันนอกจากการจัดท าบัญชีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแลว้ยังสามารถจัดท าเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลได้อีกด้วย 
เรียกว่า “บัญชีครัวเรือน” ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายภายในครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีภารกิจ
ในการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท าบัญชีให้แก่เกษตรกร ประชาชน และเยาวชนทั่วไป โดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้มีการสอนแนะการจัดท าบัญชีครัวเรือนในปีงบประมาณ 2554 จ านวนเป้าหมาย 400,000 คน 
และปีงบประมาณ 2555-2556 เป้าหมายปีละ 300,000 คน ซึ่งในแต่ละปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สอนแนะ
และอบรมให้ความรู้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่จากการติดตามผลพบว่าปีงบประมาณ 2554-2556 มีผู้สามารถท า
บัญชีได้ 51,494 คน 39,206 คน และ 36,860 คน ตามล าดับ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ท าบัญชีครัวเรือนได้เพียงร้อยละ 
12-13 ของเป้าหมายที่ได้รับการสอนแนะ สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดการติดตาม ให้ค าแนะน า การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ มุทิตา ซิงห์ (2554)  ปัญหาเกษตรกรท าบัญชีครัวเรือนไม่
ต่อเนื่องขาดการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเมื่อเกิดปัญหาในการท าบัญชี สอดคล้องกับ พรรณนุช ชัยปินชนะ 
(2557) ความส าเร็จในการจัดท าบัญชีครัวเรือนจะต้องได้รับการกระตุ้นจากบุคคลต้นแบบ ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ซึ่งการด าเนินการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีการสร้างแกนน า 
ผู้แทนชุมชน หรือผู้มีจิตอาสาในแต่ละชุมชน ให้เป็นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เป็นกลไก
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร ประชาชน และเยาวชนทั่วไป โดยมีการอบรมความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน และต่อยอดไปจนถึงบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  
 จากข้อมูลรายงานประจ าปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2556 มีครูบัญชีอาสาจ านวน 9,821 คน มีการ
จัดช้ันคุณภาพของครูบัญชีอาสา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีมากเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ มีเพียงร้อยละ 
20.52  ระดับดีเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 51.82 และระดับต่ ากว่าดีที่ต้องมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 27.66 พบว่าครูบัญชีอาสาส่วนใหญ่มีคุณภาพใน
ระดับดีเป็นวิทยากรผู้ ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ และ มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีต้องมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติ่ม ซึ่งการพัฒนาครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีเพียงให้
ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี ซึ่งยังขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้จึงส่งผลให้ครูบัญชีอาสาอีกร้อยละ 79.78    
ที่มีคุณภาพระดับดี และต่ ากว่าระดับดี ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็น
วิทยากรหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ มัทรี เพ่งชัด (2548) พบว่าสาเหตุที่ครูบัญชีอาสาไม่ท าหน้าที่เนื่องจากไม่
สามารถสอนได้ และสอดคล้องกับ วรวุธ ปลื้มจิตร (2559) จากการศึกษาสภาพปัญหาในการถ่ายทอดความรู้
บัญชีครัวเรือนของครูบัญชีอาสาจากผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 พบว่าอาสาสมัครเกษตร
ส่วนใหญ่ มีความรู้ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากรไม่เพียงพอ จ านวนครูบัญชีอาสาในชุมชน 
หรือหมู่บ้าน ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มีไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นอุปสรรค และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตาม
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ผลการท าบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์ และสอนแนะ ของครูบัญชีอาสา  และความต้องการพัฒนาครูบัญชีอาสา 
พบว่า ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้งหมด 9 แห่ง หรือ ร้อยละ 100 เห็นด้วยต่อการพัฒนาการ
ถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน  การก าหนดคุณสมบัติครูบัญชีอาสา และสมรรถนะของครูบัญชีอาสา
อย่างเหมาะสม การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูบัญชีอาสา ซึ่ง
สอดคล้องกับ สิริพร (2554) ความต้องการของครูบัญชีอาสาต้องการให้กรมตรวจบญัชีสหกรณ์สนับสนุนการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรให้กับครูบัญชีอาสา เพื่อเพ่ิมทักษะในการถ่ายทอดความรู้ 
 จากสภาพปัจจุบันที่พบว่าครูบัญชีอาสาที่เป็นกลไกที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ บัญชีครัวเรือน         
มีจ านวนไม่เพียงพอซึ่งเป็นวิทยากรหลักได้เพียง ร้อยละ 20.52 ซึ่งการพัฒนาครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มีเพียงความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี ซึ่งยังขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้จึงส่งผลให้ครูบัญชีอาสาอีก   
ร้อยละ 79.78 มีคุณภาพระดับดี และต่ ากว่าระดับดี เป็นเพียงผู้ช่วยวิทยากร และต้องมีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอด
ความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูบัญชีอาสาให้เพิ่มคุณภาพจากระดับดีและต่ ากว่าดี ให้ได้
ระดับดีมากจนสามารถเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการ และ         
ท าหน้าที่เป็นตัวแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตร ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
2. เพือ่ประเมินหลักสูตรฝึกอมรมการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ร่างหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน เป็นการ

พัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ของครูบัญชีอาสา แล้วน าหลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
ประเมินก่อนการน าหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือนไป
ทดลองใช้ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้หลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี ้

1. การร่างหลักสูตร และการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาร่างหลักสูตรซึ่งมีองค์ประกอบ
หลักๆ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์, 2) แผนการสอน, 3) เนื้อหาของหลักสูตร, 4) แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด, 
5) สื่อการสอน, และ 6) คู่มือรายละเอียดของหลักสูตร  

2. การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
กับ เนื้อหา แบบฝึกหัด และสื่อการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 5 คน คณาจารย์ภาควิชาการประเมินและ
การวิจัย (2548) ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญทางด้านการสอนและพัฒนาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 คน  
และผู้ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาครูบัญชีอาสา ได้แก่ ผู้อ านวยการการส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอด
เทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 
จ านวน  10 คน  
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ผลการท าบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์ และสอนแนะ ของครูบัญชีอาสา  และความต้องการพัฒนาครูบัญชีอาสา 
พบว่า ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้งหมด 9 แห่ง หรือ ร้อยละ 100 เห็นด้วยต่อการพัฒนาการ
ถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน  การก าหนดคุณสมบัติครูบัญชีอาสา และสมรรถนะของครูบัญชีอาสา
อย่างเหมาะสม การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูบัญชีอาสา ซึ่ง
สอดคล้องกับ สิริพร (2554) ความต้องการของครูบัญชีอาสาต้องการให้กรมตรวจบญัชีสหกรณ์สนับสนุนการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรให้กับครูบัญชีอาสา เพื่อเพ่ิมทักษะในการถ่ายทอดความรู้ 
 จากสภาพปัจจุบันที่พบว่าครูบัญชีอาสาที่เป็นกลไกที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ บัญชีครัวเรือน         
มีจ านวนไม่เพียงพอซึ่งเป็นวิทยากรหลักได้เพียง ร้อยละ 20.52 ซึ่งการพัฒนาครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มีเพียงความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี ซึ่งยังขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้จึงส่งผลให้ครูบัญชีอาสาอีก   
ร้อยละ 79.78 มีคุณภาพระดับดี และต่ ากว่าระดับดี เป็นเพียงผู้ช่วยวิทยากร และต้องมีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอด
ความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูบัญชีอาสาให้เพิ่มคุณภาพจากระดับดีและต่ ากว่าดี ให้ได้
ระดับดีมากจนสามารถเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการ และ         
ท าหน้าที่เป็นตัวแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตร ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
2. เพือ่ประเมินหลักสูตรฝึกอมรมการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ร่างหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือน เป็นการ

พัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ของครูบัญชีอาสา แล้วน าหลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
ประเมินก่อนการน าหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือนไป
ทดลองใช้ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้หลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี ้

1. การร่างหลักสูตร และการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาร่างหลักสูตรซึ่งมีองค์ประกอบ
หลักๆ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์, 2) แผนการสอน, 3) เนื้อหาของหลักสูตร, 4) แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด, 
5) สื่อการสอน, และ 6) คู่มือรายละเอียดของหลักสูตร  

2. การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
กับ เนื้อหา แบบฝึกหัด และสื่อการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 5 คน คณาจารย์ภาควิชาการประเมินและ
การวิจัย (2548) ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญทางด้านการสอนและพัฒนาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 คน  
และผู้ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาครูบัญชีอาสา ได้แก่ ผู้อ านวยการการส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอด
เทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 
จ านวน  10 คน  
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3. เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ได้แก่ แบบประเมินความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดย
แบบประเมินความสอดคล้องประกอบด้วยแบบประเมินดังนี้ 

1. แบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับ เนื้อหา จ านวน 85 ข้อ 
2. แบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับ สื่อการสอน จ านวน 85 ข้อ 
3. แบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับ แบบฝึกหัด จ านวน 111 ข้อ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 เท่ากับ เห็นด้วยข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
คะแนน 0 เท่ากับ ไม่แน่ใจข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
คะแนน -1 เท่ากับ ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of 

Item-Objective Congruence: IOC) เป็นค่าเฉลี่ย และเลือกค่าดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC ที่มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 (พวงรัตน์, 2531) และข้อเสนอแนะ แล้วน าผลมาปรับปรุงร่างหลักสูตรต่อไป  
ผลการวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ประกอบด้วย 8 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3) จิตวิทยาการสอน 4) การสื่อความหมาย และการใช้สื่อการสอน 5) กระบวนการเรียนรู้ 6) วิธีการสอนและ
เทคนิคการสอน 7) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และ 8) การวางแผนการสอน  ซึ่งแต่ละหัวข้อมี
องค์ประกอบ ดังนี้   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา สื่อการสอน แบบฝึกหัด และ             
เฉลยแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง 

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีจาก 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 16 คน พบว่า ผู้เช่ียวชาญประเมิน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของผู้เช่ียวชาญ
ทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหา  
ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหา มีจ านวน 85 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย            

ความสอดคล้องเท่ากับ 0.88 คะแนน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.77-1.00 
คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหา  

หัวข้อเนื้อหาเร่ือง จ านวนข้อค าถาม ค่าเฉลี่ยความสอดคล้อง  
การวิเคราะห์เนื้อหา 4 0.94 
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 6 0.87 
จิตวิทยาการสอน 18 0.90 
การสื่อความหมายและการใช้สื่อการสอน 5 0.91 
กระบวนการเรียนรู้ 23 0.82 
วิธีการสอนและเทคนิคการสอน 21 0.92 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4 0.92 
การวางแผนการสอน 4 0.85 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 85 0.88 
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2. ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสื่อการสอน  
ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสื่อการสอน มีจ านวน 85 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความ

สอดคล้องเท่ากับ 0.87 คะแนน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.69-0.92 
คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสื่อการสอน 

หัวข้อสื่อการสอนเร่ือง จ านวนข้อค าถาม ค่าเฉลี่ยความสอดคล้อง 
การวิเคราะห์เนื้อหา 4 0.87 
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 6 0.78 
จิตวิทยาการสอน 18 0.88 
การสื่อความหมายและการใช้สื่อการสอน 5 0.89 
กระบวนการเรียนรู้ 23 0.86 
วิธีการสอนและเทคนิคการสอน 21 0.89 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4 0.92 
การวางแผนการสอน 4 0.92 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 85 0.87 
 
3. ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบฝึกหัด  
ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบฝึกหัด มีจ านวน 111 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความ

สอดคล้องเท่ากับ 0.72 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบฝึกหัด 

หัวข้อแบบฝึกหัดเร่ือง จ านวน
ข้อค าถาม 

จ านวนข้อ ค่าเฉลี่ย
ความ

สอดคล้อง 
ค่าความสอดคล้อง 

น้อยกว่า 0.50 
ค่าความสอดคล้อง 

มากกว่า 0.50 
การวิเคราะห์เนื้อหา 10 3 7 0.77 
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 10 4 6 0.59 
จิตวิทยาการสอน 21 7 14 0.71 
การสื่อความหมายและการใช้สื่อการสอน 10 3 7 0.73 
กระบวนการเรียนรู้ 25 7 18 0.74 
วิธีการสอนและเทคนิคการสอน 22 9 13 0.69 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 8 2 6 0.79 
การวางแผนการสอน 5 1 4 0.74 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 111 36 75 0.72 
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2. ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสื่อการสอน  
ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสื่อการสอน มีจ านวน 85 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความ

สอดคล้องเท่ากับ 0.87 คะแนน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.69-0.92 
คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสื่อการสอน 

หัวข้อสื่อการสอนเร่ือง จ านวนข้อค าถาม ค่าเฉลี่ยความสอดคล้อง 
การวิเคราะห์เนื้อหา 4 0.87 
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 6 0.78 
จิตวิทยาการสอน 18 0.88 
การสื่อความหมายและการใช้สื่อการสอน 5 0.89 
กระบวนการเรียนรู้ 23 0.86 
วิธีการสอนและเทคนิคการสอน 21 0.89 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4 0.92 
การวางแผนการสอน 4 0.92 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 85 0.87 
 
3. ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบฝึกหัด  
ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบฝึกหัด มีจ านวน 111 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความ

สอดคล้องเท่ากับ 0.72 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบฝึกหัด 

หัวข้อแบบฝึกหัดเร่ือง จ านวน
ข้อค าถาม 

จ านวนข้อ ค่าเฉลี่ย
ความ

สอดคล้อง 
ค่าความสอดคล้อง 

น้อยกว่า 0.50 
ค่าความสอดคล้อง 

มากกว่า 0.50 
การวิเคราะห์เนื้อหา 10 3 7 0.77 
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 10 4 6 0.59 
จิตวิทยาการสอน 21 7 14 0.71 
การสื่อความหมายและการใช้สื่อการสอน 10 3 7 0.73 
กระบวนการเรียนรู้ 25 7 18 0.74 
วิธีการสอนและเทคนิคการสอน 22 9 13 0.69 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 8 2 6 0.79 
การวางแผนการสอน 5 1 4 0.74 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 111 36 75 0.72 
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จากตารางที่ 3 พบว่าในแต่ละหัวข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่าเกณฑ์ 0.50 ที่ตั้งไว้ โดยมี 
จ านวน 36 ข้อ ทีม่ีค่าดับชีความสอดคล้องน้อยกว่าเกณฑ์ ซึ่งค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.23-0.49 คะแนน 
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ เช่น ลดความยาวของข้อค าถาม ควรใช้ค ากริยาที่ชัดเจน      
ไม่ควรยกข้อความในเนื้อหามาทั้งหมด เป็นต้น  

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีจาก
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 16 คน มีผู้เช่ียวชาญประเมิน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของผู้เช่ียวชาญ
ทั้งหมด สอดคล้องกับ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2547) จ านวนผู้เช่ียวชาญพิจารณาคุณภาพเครื่องมือวิจัยที่มี
ความเหมาะสม ควรมีจ านวนระหว่าง 3-20 คน ซึ่งผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหามี
ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องเท่ากับ 0.88 คะแนน โดยค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.77-1.00 คะแนน ผลการ
ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสื่อการสอนมีค่าเฉลี่ยความสอดคล้องเท่ากับ 0.87 คะแนน โดยค่า
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.69-0.92 คะแนน และผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับ
แบบฝึกหัดมีค่าเฉลี่ยความสอดคล้องเท่ากับ 0.72 คะแนน ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.23-1.00 คะแนน ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งข้อค าถามนั้นตรงจุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ ค่าสอดคล้องกับ 
สมบูรณ์ สริยวงศ์ และคณะ (2544) ถ้าเกณฑ์การตัดสินค่าความสอดคล้องมีค่า 0.50 ขึ้นไปแสดงว่าข้อค าถาม
นั้นตรงจุดประสงค์  

ผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบฝึกหัดพบว่ามีข้อมีค่าดัชนีน้อยกว่าเกณฑ์ 0.50 
ที่ตั้งไว้ จ านวน 36 ข้อ ซึ่งค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.23-0.49 คะแนน ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะในข้อคิดเห็น เช่น ลดความยาวของข้อค าถาม ควรใช้ค ากริยาที่ชัดเจน ไม่ควรยกข้อความ
ในเนื้อหามาทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ สมบูรณ์ สริยวงศ์ และคณะ (2544) ถ้าข้อค าถามนั้นมีค่าความ
สอดคล้องต่ ากว่า 0.50 น าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือตัดทิ้ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดท า
บัญชีครัวเรือนพบว่าควรมีการปรับปรุงพัฒนา เนื้อหา สื่อการสอน และแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับเกษตรกร 
เช่น ขนาดตัวอักษร การหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมบริหารสมองด้วย
หลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ในการพัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
โครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการพูดสื่อสารก่อนและหลัง
การใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการ
เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการ
เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา จ านวน 9 คน โดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ และ
แบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสาร ชนิดมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับ ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ในการพัฒนาความสามารถในการพูด

สื่อสารของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย 1) หลักการ/แนวคิด2) วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม 3) กระบวนการของกิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ ขั้นประสาทสัมผัส ข้ันการคิด และขั้นจิตวิญญาณ และ  
4) ผลที่นักเรียนได้รับจากการท ากิจกรรม 

 2.ความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร หลังการจัดกิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์
เอ็กเซอร์ไซส์  สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่า 38.89 

 
ค าส าคัญ: การพูดสื่อสาร เด็กที่มีความต้องการพิเศษ กิจกรรมบริหารสมอง นิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ 
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ABSTRACT 

The  purposes of this quasi-experimental research were  1)  to develop the Neurobic 
Exercise-based brain activity for enhancing communicative speaking ability of children with 
special needs in joint project  secondary education at Plearnpattana school, Bangkok and  
2)  to  compare between the communicative speaking ability of children with special needs 
in joint project  secondary education at Plearnpattana school,Bangkok before using Neurobic 
Exercise-based brain activity and that after the experiment. The  research  samples  included  
9  students  obtained through simple random sampling in  the first semester of the academic 
year 2017. The research instruments involved Neurobic Exercise-based brain lesson plan and 
4-rating scale communicative speaking observation form. Data were collected in the Chanta 
semester of academic year 2017, and were statistically analyzed by  percentage, mean, and 
standard deviation. 
  The research results revealed as follows:  
 1.The components of Neurobic Exercise-based brain activity for enhancing 
communicative speaking ability of children with special needs included: 1) principles / 
concepts 2) learning objectives 3) learning activities in 3 processes: sensory process, thinking 
process, and spiritual process  and 4) learning outcomes. 
 2.The mean communicative speaking ability of children with special needs in joint 
project  secondary education at Plearnpattana school,Bangkok after using Neurobic Exercise-
based brain activity was higher than that before the experiment at 38.89. 
 Keywords : Communicative Speaking, Children with Special Needs, Neurobic Exercise-
         based Brain Activity 
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บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของ
ความเป็นไทย เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในสังคม
และมีความส าคัญยิ่ง เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อม ๆ กัน ทักษะความเข้าใจใน
การอ่านจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิดอ่านไม่มีขอบเขต ส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ 
สามารถแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น.1) 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 (ราชกิจจานุเบกษา, 2551, น.3)ได้
ก าหนดไว้ในหมวด 1 เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาโดย มาตรา 5 กล่าวว่าคนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และเลือก บริการทางการศึกษา สถานศึกษา 
ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถความสนใจ ความถนัดและความจ าเป็นพิเศษของบุคคล
นั้น 
 พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ (2539, น.1)ได้กล่าวว่า ในการพัฒนาเด็กบกพร่องทางสติปัญญาต้อง
ค านึงถึงทักษะการปรับตัวท้ัง 10 ทักษะอีก คือ ทักษะการสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายใน
บ้าน ทักษะทางสังคม การควบคุมตนเอง การใช้สาธารณสมบัติ สุขอนามัยและความปลอดภัย การเรียน
วิชาการเพื่อด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่างและการท างาน ดังนั้น การสอนให้เด็กบกพร่องทางสติปัญญามี
ความสามารถในการสื่อความหมายได้จึงเป็นสิ่งที่ครูต้องท าโดยเฉพาะการสอนให้เด็กรู้จักสื่อความหมายจาก
สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพที่เด็กมักพบเห็นรอบ ๆ ตัวจะช่วยให้เด็กพัฒนาตนเองและสามารถน าไปใช้เพื่อเป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งในการจดจ าสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น โดยทั่วไปมักใช้รูปภาพ เป็นสื่อ
ความหมายที่มีอิทธิพลมาก 
 คาทซ์  (Katz,2010,ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ในทศวรรษท่ีผ่านมาในต่างประเทศได้มีการวิจัยที่เกี่ยวกับ
สมองมากที่สุดจนเรียกได้ว่าเป็นทศวรรษแห่งสมอง ผลการวิจัยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสมอง ซึ่งช่วยให้เกิดความ
เข้าใจและแนวทางในการพัฒนาสมองของมนุษย์ให้สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุดหนึ่งใน
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับสมอง ทฤษฎีนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ (Neurobics Exercise) เป็นการออกก าลังกายสมอง
ด้วยการฝึกทักษะการใช้มือเท้าและประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้รับรู้ข้อมูลและเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ท้ังแบบอยู่
กับที่แบบเคลื่อนที่หรือแบบใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว โดยท าอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเช่ือมโยงของ
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และสมองทุกส่วนท างานประสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบผลโดยตรงจากการ
ออกก าลังกายสมอง ได้แก่ โครงสร้างของสมองเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น ส่วนผล
โดยอ้อมจากการออกก าลังสมอง ได้แก่ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมีพลัง จิตใจสดชื่นแจ่มใส เกิดความสุข อารมณ์ดี 
ความจ าดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า การฝึกสมองด้วยแนวคิดที่เรียกว่านิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ (Neurobics 
Exercise) สามารถเพิ่มความจ าได้มากข้ึน 
 วรากร เกรียงไกรศักดา(2556,น.ง) ได้พัฒนาโปรแกรมบริหารสมองโดยประยุกต์จากทฤษฎีนิวโร
บิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ กับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น จ านวน 34 คน โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมบริหารสมองที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มความจ าระยะสั้นของผู้ป่วยภาวะ
สมองเสื่อมเบื้องต้นได้ ภายหลังการเข้าโปรแกรมบริหารสมองที่ประยุกต์จากทฤษฎีนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ 
 โรงเรียนเพลินพัฒนามีนโยบายในการที่จะรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเข้าร่วมในช้ันเรียน
โดยถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและเด็กในช้ันเรียน ซึ่งได้เริ่มด าเนิน
โครงการเรียนร่วมในระดับอนุบาล ช่วงช้ันที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา และ
ในขณะนี้นักเรียนในโครงการเรียนร่วมช่วงช้ัน 2 ก าลังจะเลื่อนช้ันเรียนไปช่วงช้ันที่3ในปีการศึกษา 2560 มี
ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการพูดสื่อสาร พบบ่อยที่สุดในนักเรียนโครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้น สาเหตุมาจากการเรียนรู้ของเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมีข้อจ ากัดทางภาษาและมีปัญหาใน
การเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม การสอนจึงควรเน้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งส าคัญ โรงเรียนเพลินพัฒนาจัดเวลา
ให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ 40 สัปดาห์ใน 1 ปีการศึกษา โดยได้แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 4 ภาค ภาคละ 10 
สัปดาห์ ได้แก่ ภาคฉันทะ จะเปิดราวต้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม และปิดราวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
กรกฎาคม ภาควิริยะ จะเปิดราวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม และปิดราวต้นเดือนตุลาคม ภาคจิตตะ จะ
เปิดราวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม และปิดราวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม และภาควิมังสา จะเปิดราว
สัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือนมกราคม และปิดราวกลางเดือนมีนาคม ดั งนั้ นการสอนเด็กที่ ต้ องการความ
ช่วยเหลือพิเศษให้มีความสามารถในการสื่อความหมายได้จึงเป็นสิ่งที่ครูต้องท าโดยเฉพาะการสอนให้เด็กรู้จัก
สื่อความหมายจากสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพท่ีเด็กมักพบเห็นบ่อย ๆ รอบ ๆ ตัว ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาตนเอง
และสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในสังคมได้ 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ากิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์
เอ็กเซอร์ไซส์ มาใช้พัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสารส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โครงการเรียนร่วม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา ภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยที่ได้ น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถในเรื่องของการพูดสื่อสารส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการ
เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานครต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนากิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์มาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการพดูสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ โครงการเรยีนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดสื่อสารก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบรหิารสมองด้วย
หลักการของนิวโรบคิส์เอ็กเซอรไ์ซส์ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา กรงุเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย  

 ความสามารถในการพดูสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ โครงการเรยีนร่วมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนเพลินพัฒนากรุงเทพมหานคร หลังใช้กิจกรรมบรหิารสมองด้วยหลักการของนวิโรบคิสเ์อ็กเซอรไ์ซส์ 
สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคสเ์อ็กเซอร์ไซส์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา จ านวน 9 คน โดยวิธีแบบเจาะจง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของนักเรียน
และแผนการจัดกิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์   

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี ้
1.แบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของนักเรียน  

1.1 ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหาเรื่องการพูด เพ่ือประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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ตอนต้น สาเหตุมาจากการเรียนรู้ของเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมีข้อจ ากัดทางภาษาและมีปัญหาใน
การเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม การสอนจึงควรเน้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งส าคัญ โรงเรียนเพลินพัฒนาจัดเวลา
ให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ 40 สัปดาห์ใน 1 ปีการศึกษา โดยได้แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 4 ภาค ภาคละ 10 
สัปดาห์ ได้แก่ ภาคฉันทะ จะเปิดราวต้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม และปิดราวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
กรกฎาคม ภาควิริยะ จะเปิดราวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม และปิดราวต้นเดือนตุลาคม ภาคจิตตะ จะ
เปิดราวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม และปิดราวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม และภาควิมังสา จะเปิดราว
สัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือนมกราคม และปิดราวกลางเดือนมีนาคม ดั งนั้ นการสอนเด็กที่ ต้ องการความ
ช่วยเหลือพิเศษให้มีความสามารถในการสื่อความหมายได้จึงเป็นสิ่งที่ครูต้องท าโดยเฉพาะการสอนให้เด็กรู้จัก
สื่อความหมายจากสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพท่ีเด็กมักพบเห็นบ่อย ๆ รอบ ๆ ตัว ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาตนเอง
และสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในสังคมได้ 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ากิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์
เอ็กเซอร์ไซส์ มาใช้พัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสารส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โครงการเรียนร่วม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา ภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยที่ได้ น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถในเรื่องของการพูดสื่อสารส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการ
เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานครต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนากิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์มาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการพดูสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ โครงการเรยีนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดสื่อสารก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบรหิารสมองด้วย
หลักการของนิวโรบคิส์เอ็กเซอรไ์ซส์ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา กรงุเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย  

 ความสามารถในการพดูสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ โครงการเรยีนร่วมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนเพลินพัฒนากรุงเทพมหานคร หลังใช้กิจกรรมบรหิารสมองด้วยหลักการของนวิโรบคิสเ์อ็กเซอรไ์ซส์ 
สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคสเ์อ็กเซอร์ไซส์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนา จ านวน 9 คน โดยวิธีแบบเจาะจง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของนักเรียน
และแผนการจัดกิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์   

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี ้
1.แบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของนักเรียน  

1.1 ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหาเรื่องการพูด เพ่ือประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 
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1.2 ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนแบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของนักเรียนจาก
หนังสือการวัดผลและประเมินผล ศึกษาเอกสาร และก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการพูด
สื่อสาร และเกณฑ์ในการวัดคุณภาพ ประกอบด้วย 1) บุคลิกภาพ 2) ลักษณะการพูด 3) เนื้อหา 4) ความสนใจ
ของผู้ฟังและ 5) เวลาที่ใช้พูด  

1.3 ก าหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ในการประเมิน และพิจารณาน้ าหนักของแบบบันทึกผลการสังเกต
เกี่ยวกับการพูดสื่อสารของนักเรียนเพื่อก าหนดอัตราส่วนของเนื้อหาในการประเมิน 

1.4 ก าหนดจ านวนข้อในการประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1.5 สร้างแบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ น าเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษการวัดผลและประเมินผล ตรวจพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา  
1.6 แบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ใช้มาตราส่วน

ประเมินค่า  4  ระดับ  แบ่งเกณฑ์ในการวัดคุณภาพ  ดังนี้ 
  4   หมายถึง   ระดับดีมาก 
  3   หมายถึง   ระดับดี 
  2   หมายถึง   ระดับพอใช้ 
  1   หมายถึง   ระดับปรับปรุง 
วิธีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพด้วยการให้คะแนนแบบรูบริค(Rubrics)  

1.7 แบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของนักเรียนมาปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าไป
ทดลองใช้ การหาความตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาจากค่าแบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของ
นักเรียนข้อน้ันสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.8 น าแบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ 

1.9 จัดพิมพ์แบบบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับการพูดสื่อสารของนักเรียนให้สมบูรณ์ไปทดลองใช้กับ
ประชากร 

2.แผนการจัดกิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์   
 แผนการจัดกิจกรรม เป็นเครื่องมือแนวทางที่ ช่วยในการพัฒนากิจกรรมไปสู่จุดประสงค์และ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบดังนี้ 1)สาระส าคัญ 2)เนื้อหาสาระ3)
จุดประสงค์4)กระบวนการจัดกิจกรรม 5)สื่อ /อุปกรณ์ และ 6)การวัดและประเมินผล 

 กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการพูดสื่อสารส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้บอกความต้องการของตัวเองด้วยการ
พูดไม่ได้ หรือสื่อสารไม่ได้  ให้สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ด้วยการพูดในเรื่องต่า งๆ ได้แก่  เรื่อง
สัญลักษณ์  เรื่องสถานท่ีบริการ เรื่องความรู้สึกและ เรื่องสถานท่ีในชุมชน 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าร้อยละ คา่เฉลีย่  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  น าผลการ
ประเมินจากคะแนนความสามารถในการพูดสื่อสาร มาเปรียบเทียบก่อนและหลังท ากิจกรรม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

55



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ลักษณะของกิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ ประกอบด้วย 

1.หลักการ  

1.1 ออกก าลังประสาทสัมผัส ทั้งห้า ประกอบด้วย การมองเห็น การดมกลิ่น การรับรู้รส การได้ยิน  
และการสัมผัส  

 1.2 เปลี่ยนจากการใช้ประสาทสัมผัสระบบหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง 

 1.3 ท าสิ่งใหม่ๆ ท่ีไม่เคยท ามาก่อน และ ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน  

 1.4 คิดค้น จดจ า จัดระเบียบ ล าดับความคิด คล่องแคล่ว มั่นใจ 

1.5 มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

2.วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมาย 

 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถพูดสื่อสารได้ 

3.กระบวนการ  

  3.1 ขั้นประสาทสัมผัส  

       3.1.1 กิจกรรมมองภาพ ผู้สอนให้ผู้เรียนมองภาพท่ีผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้และ ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบ
ค าถาม โดยการพูดสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในภาพ ช่ือของสถานท่ีในภาพ 

     3.1.2 กิจกรรมการรับรส  ผู้สอนให้ผู้เรียนรับประทานอาหารที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้  ผู้สอนให้
ผู้เรียนตอบค าถาม โดยการพูดสื่อสารเกี่ยวกับอาหาร บอกรส บอกชนิด บอกช่ือของอาหาร 

      3.1.3 กิจกรรมการได้กลิ่น ผู้สอนจัดเตรียมวัตถุที่มีกลิ่นต่างๆ ไว้ให้ผู้เรียนดมกลิ่น ผู้สอนให้ผู้เรียน
ตอบค าถาม เกี่ยวกับกลิ่นของวัตถุท่ีมีกลิ่นนั้นๆ 

      3.1.4 กิจกรรมการสัมผัสทางร่างกาย ผู้สอนให้ผู้เรียน บริหารปุ่มสมองด้วยตนเอง ประกอบด้วย
ท่าออกก าลังกาย 3 ท่าปุ่มสมอง ท่าปุ่มขมับ และท่าปุ่มใบหู โดยผู้สอนให้ผู้เรียนบอกว่าตัวเองท าท่าอะไรอยู่ใน
ขณะนั้น และอธิบายถึงความรู้สึกท่ีได้รับจากการบริหารปุ่มสมองในท่าต่างๆ 

         3.1.5 กิจกรรมการได้ยิน ผู้สอนให้ผู้เรียนฟังเสียงจากเครื่องเล่นซีดีที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ 
เพื่อให้ผู้เรียนผ่อนคลาย  และให้ผู้เรียนตอบค าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเสียงท่ีได้ยิน 
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ลักษณะของกิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ ประกอบด้วย 

1.หลักการ  

1.1 ออกก าลังประสาทสัมผัส ทั้งห้า ประกอบด้วย การมองเห็น การดมกลิ่น การรับรู้รส การได้ยิน  
และการสัมผัส  

 1.2 เปลี่ยนจากการใช้ประสาทสัมผัสระบบหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง 

 1.3 ท าสิ่งใหม่ๆ ท่ีไม่เคยท ามาก่อน และ ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน  

 1.4 คิดค้น จดจ า จัดระเบียบ ล าดับความคิด คล่องแคล่ว มั่นใจ 

1.5 มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

2.วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมาย 

 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถพูดสื่อสารได้ 

3.กระบวนการ  

  3.1 ขั้นประสาทสัมผัส  

       3.1.1 กิจกรรมมองภาพ ผู้สอนให้ผู้เรียนมองภาพท่ีผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้และ ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบ
ค าถาม โดยการพูดสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในภาพ ช่ือของสถานท่ีในภาพ 

     3.1.2 กิจกรรมการรับรส  ผู้สอนให้ผู้เรียนรับประทานอาหารที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้  ผู้สอนให้
ผู้เรียนตอบค าถาม โดยการพูดสื่อสารเกี่ยวกับอาหาร บอกรส บอกชนิด บอกช่ือของอาหาร 

      3.1.3 กิจกรรมการได้กลิ่น ผู้สอนจัดเตรียมวัตถุที่มีกลิ่นต่างๆ ไว้ให้ผู้เรียนดมกลิ่น ผู้สอนให้ผู้เรียน
ตอบค าถาม เกี่ยวกับกลิ่นของวัตถุท่ีมีกลิ่นนั้นๆ 

      3.1.4 กิจกรรมการสัมผัสทางร่างกาย ผู้สอนให้ผู้เรียน บริหารปุ่มสมองด้วยตนเอง ประกอบด้วย
ท่าออกก าลังกาย 3 ท่าปุ่มสมอง ท่าปุ่มขมับ และท่าปุ่มใบหู โดยผู้สอนให้ผู้เรียนบอกว่าตัวเองท าท่าอะไรอยู่ใน
ขณะนั้น และอธิบายถึงความรู้สึกท่ีได้รับจากการบริหารปุ่มสมองในท่าต่างๆ 

         3.1.5 กิจกรรมการได้ยิน ผู้สอนให้ผู้เรียนฟังเสียงจากเครื่องเล่นซีดีที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ 
เพื่อให้ผู้เรียนผ่อนคลาย  และให้ผู้เรียนตอบค าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเสียงท่ีได้ยิน 
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3.2 ขั้นการคิด 

         3.2.1 กิจกรรมการแยก 

             - แยกสี ผู้สอนให้ผู้เรียนแยกสีอุปกรณ์จากภาชนะที่คละสีไว้ท่ีผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ ผู้สอนให้
ผู้เรียนน าสีเดียวกันใส่ในภาชนะเดียวกันและผู้สอนให้ผู้เรียนตอบค าถามเกี่ยวกับสี   

            -แยกประเภท ผู้สอนให้ผู้เรียนแยกอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน จับคู่อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน และเลือก
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ จากอุปกรณ์ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบค าถาม 
โดยการพูดสื่อสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ 

           3.2.2 กิจกรรมจัดล าดับ   ผู้สอนเตรียมข้อมูลไว้ให้ผู้เรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดล าดับข้อมูลที่
ผู้สอนก าหนดให้ และผู้สอนให้ผู้เรียนตอบค าถาม โดยการพูดสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ผู้สอนก าหนดให้ 

           3.2.3 กิจกรรมนับ  ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกแยกอุปกรณ์ตัวเลขต่างๆและ ให้ผู้เรียนรวมตัวเลขจาก
อุปกรณ์ตัวเลข ตามที่ผู้สอนก าหนดให้ 

 3.3 ขั้นจิตวิญญาณ  

           3.3.1 กิจกรรมนั่งสมาธิ  ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกนั่งสมาธิ ท าจิตใจให้สงบและระลึกถึงเหตุการณ์ที่
ผ่านมาในแต่ละวัน  

           3.3.2 กิจกรรมทางสังคม ผู้สอนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกับเพื่อน  พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์   

 4.ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ 

        นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถพูดสื่อสารได้ 

ผลการวิจัย 

1. กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ในการพัฒนาความสามารถในการพูด
สื่อสารของเด็กที่มีความต้องการพิเศษพิเศษ ประกอบด้วย 1) หลักการ/แนวคิด2) วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรม 3) กระบวนการของกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นประสาทสัมผัส ข้ันการคิด และขั้นจิตวิญญาณ 
และ 4) ผลที่นักเรียนได้รับจากการท ากิจกรรม 

2.ความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการจัดกิจกรรมบริหารสมองด้วย
หลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์  สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็ก
เซอร์ไซส์ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 38.89 
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ตารางที่ 8 ผลประเมินโดยรวม ความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ก่อนและ

หลังใช้กิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ 
 

นักเรียน 

คนท่ี 

ก่อนใช้กิจกรรม หลังใช้กิจกรรม ความก้าวหน้า 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  

1 50  85  35  

2 45  85  40  

3 40  80  40  

4 55  90  35  

5 50  95  45  

6 45  80  35  

7 50  70  20  

8 30  80  50  

9 45  95  50  

 45.56  84.44  38.89  

 
จากตารางที่ 8  แสดงว่า ก่อนใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์ 
เอ็กเซอร์ไซส์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.56  โดยมีคะแนนระหว่าง 30 คะแนน ถึง 55  คะแนน และ

หลังใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84.44  โดยมี
คะแนนระหว่าง 70 คะแนน ถึง 95  คะแนน คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 38.89 คะแนน 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

สรุปผล การวิจัยได้ดังนี้ 
1.กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ส าหรับพัฒนาความสามารถ 

ในการพูดสื่อสารของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย 1)หลักการ / แนวคิด 2)วัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมาย 3)กระบวนการในการท ากิจกรรม 4)ผลที่นักเรียนจะได้รับ โดยน ามาใช้พัฒนาความสามารถในการ
พูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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ตารางที่ 8 ผลประเมินโดยรวม ความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ก่อนและ

หลังใช้กิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ 
 

นักเรียน 

คนท่ี 

ก่อนใช้กิจกรรม หลังใช้กิจกรรม ความก้าวหน้า 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  

1 50  85  35  

2 45  85  40  

3 40  80  40  

4 55  90  35  

5 50  95  45  

6 45  80  35  

7 50  70  20  

8 30  80  50  

9 45  95  50  

 45.56  84.44  38.89  

 
จากตารางที่ 8  แสดงว่า ก่อนใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์ 
เอ็กเซอร์ไซส์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.56  โดยมีคะแนนระหว่าง 30 คะแนน ถึง 55  คะแนน และ

หลังใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84.44  โดยมี
คะแนนระหว่าง 70 คะแนน ถึง 95  คะแนน คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 38.89 คะแนน 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

สรุปผล การวิจัยได้ดังนี้ 
1.กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ส าหรับพัฒนาความสามารถ 

ในการพูดสื่อสารของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย 1)หลักการ / แนวคิด 2)วัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมาย 3)กระบวนการในการท ากิจกรรม 4)ผลที่นักเรียนจะได้รับ โดยน ามาใช้พัฒนาความสามารถในการ
พูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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2.คะแนนความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังท ากิจกรรมสูงกว่าก่อน
ท ากิจกรรม 

อภิปรายผล 
1.การจัดกิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ผ่าน

กระบวนการที่ใช้ในการท ากิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ  
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัส ครูท าการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการ

ของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์  ดังนี้ ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรมเน้นสื่อรูปภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรีวัลย์ เกตุ
แก่นจันทร์ (2539, น.1)เป็นการสอนให้เด็กรู้จักสื่อความหมายจากสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพที่เด็กมักพบเห็นรอบ ๆ  
ตัวจะช่วยให้เด็กพัฒนาตนเองและสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งในการจดจ า
สัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น โดยทั่วไปมักใช้รูปภาพ เป็นสื่อความหมายที่มีอิทธิพลมากและการได้ยินท าให้ผู้เรียน
เข้าใจการเรียนรู้ในเบื้องต้น ขณะท ากิจกรรมครูชวนสนทนาสอดแทรกเพื่อสร้างความ เข้าใจแก่นักเรียน  
หลังจากนั้นให้นักเรียนนั่งสมาธิทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมา สุดท้ายมีการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนเอง
แก่ผู้อื่นท าให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อมๆกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุพน ทิมอ่ า(2549,น.21) ท่ีกล่าวว่า เมื่อผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มาแล้วนั้นนักเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง รอบคอบและ
สมเหตุสมผล 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการคิด มีการสนทนาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนได้แก่ การแยกประเภท การ
จัดล าดับ การนับ  มีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจากการเล่าประสบการณ์เดิมหรือแสดงโครงความรู้
เดิมของนักเรียน มีการสรุปจัดระเบียบความรู้  เป็นการน าความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาจัดให้เป็นระบบ
ระเบียบมากข้ึน  จะช่วยให้จดจ าข้อมูลได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ เกษศิริ ชูวงศ์ศิริกุล(2548,น.36)  
ที่กล่าวว่า ครูควรฝึกนักเรียนให้รู้จักคิดให้เกิดภาพในใจเกิดจากการรวบรวมความรู้ต่างๆที่ได้รับ โดยการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่อข้อก าหนดบางประการ 

ขั้นตอนที่ 3 ข้ันจิตวิญญาณ ให้นักเรียนนั่งสมาธิ พร้อมระลึกถึงเนื้อหาที่ได้เรียนมา มีการพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ร่วมสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเผชิญกิจกรรม ข้ันนี้เป็นขั้นที่นักเรียนอาศัยกลุ่ม
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองให้กว้างขวางขึ้น  ได้รับประประโยชน์จากความรู้
ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อมๆกัน  เพื่อให้นักเรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย มีการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองแก่ผู้อื่น และได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อมๆกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุพน ทิมอ่ า(2549,น.21) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มาแล้วนั้นนักเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง รอบคอบและ
สมเหตุสมผล 

2.พบว่าความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการใช้กิจกรรมสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม โดยก่อนใช้กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.56 และหลังใช้กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 84.44   

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะด้านการน ากิจกรรมไปใช้ 

  1.1 ก่อนท่ีจะน ากิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการของนิวโรบิคสเ์อ็กเซอร์ไซส์ไปใช้ 
ครูผูส้อนควรศึกษาองค์ประกอบของกิจกรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมบริหารสมองโดยใช้หลักการของนิวโรบิคส์ 
เอ็กเซอร์ไซส์ ครูผูส้อนต้องเตรียมความพร้อมของการจดักิจกรรมทกุข้ันตอน เพราะรูปแบบการจดักิจกรรมใน
แต่ละขั้นต้องใช้เวลานานกว่าท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น ครผูู้สอนควรยืดหยุน่เวลาได้ตามเหมาะสม 
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 2.ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงการจดักิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคสเ์อ็กเซอรไ์ซส์ 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพดูสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ กับประชากรในช้ันอ่ืนๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาถึงการน ากิจกรรมนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่นๆ 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกษศิริ ชูวงศ์ศิริกุล.(2548).ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านนา อ าเภอกระปอร์ จังหวัดระนอง. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551. ( 2551).ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
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ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พัฒนาการของ 

 คุณภาพนักเรียนประถมศึกษาและแนวทางการประเมิน.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์การศาสนา. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2548). ตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. 
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 แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. 
 กรุงเทพฯ: พี เอ ลีฟว่ิง จ ากัด. 

วรากร เกรียงไกรศักดา.(2556).การประยุกต์ทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ ในการพัฒนาโปรแกรมฝึกสมอง 
ส าหรับฟื้นฟูความจ าในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเริ่มต้น. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการทาง
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา. 

Katz. (2010). Neurobics, The unique new science of brain exercises,From http://www.keepyourbrainalive.com/.17-12-2558. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

60



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

 
 2.ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงการจดักิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคสเ์อ็กเซอรไ์ซส์ 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพดูสื่อสารของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ กับประชากรในช้ันอ่ืนๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาถึงการน ากิจกรรมนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่นๆ 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกษศิริ ชูวงศ์ศิริกุล.(2548).ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านนา อ าเภอกระปอร์ จังหวัดระนอง. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551. ( 2551).ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ.(ราชกิจจานุเบกษา, 2556, น. 1). 
พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์. ( 2539 ). ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา. กรุงเทพ ฯ : ภาควิชา   
 การศึกษาพิเศษ คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พัฒนาการของ 

 คุณภาพนักเรียนประถมศึกษาและแนวทางการประเมิน.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์การศาสนา. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2548). ตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. 

 กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. 
สุพน ทิมอ่ า.(2549).แนวทางการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

 แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. 
 กรุงเทพฯ: พี เอ ลีฟว่ิง จ ากัด. 

วรากร เกรียงไกรศักดา.(2556).การประยุกต์ทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ ในการพัฒนาโปรแกรมฝึกสมอง 
ส าหรับฟื้นฟูความจ าในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเริ่มต้น. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการทาง
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา. 

Katz. (2010). Neurobics, The unique new science of brain exercises,From http://www.keepyourbrainalive.com/.17-12-2558. 

การพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ 
โดยการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ธนชุดา  อาจวงศา* 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

e-mail:tanasuda_a@mail.rmutt.ac.th 
ลินัฐฎา  กุญชรินทร์** 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
e-mail:linatda_k@mail.rmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลัง

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม 2) เปรียบเทียบทักษะการ
ค านวณทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ และ 3) เปรียบเทียบทักษะการค านวณ
ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองที่การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม 
และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรี ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 100 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แบ่งตามกลุ่ม
ทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคุม 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม แผนการจัดการเรียนรู้ปกติ และแบบ ทดสอบวัดทักษะก่อนเรียน
และหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
(t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะ
การค านวณทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์  เทคนิคเพื่อนคู่คิด  เทคนิคการเล่นเกม 
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ABSTRACT 

 The study aims to compare the scientific calculation skills 1) before and after 
learning by using techniques combined with Think-Pair-Share and Play-Game, 2) before and 
after learning by setting up a conventional classroom, and 3) between the trail of learning 
management in groups by Think-Pair-Share combined with Play-Game techniques, and the 
Control group with the conventional classroom management.  
 The samples consist of the 3rd secondary education students of 
Suankularbwittayalai Nonthaburi School during the 2nd Semester of Academic year 2017.  
One hundred students were selected randomly and divided into two groups.  They were 50 
cases for the experiment group and 50 cases for the control group.  The instruments consist 
of the learning management planed by Think-Pair-Share combined with Play-Game 
techniques, the conventional classroom management plans, and the skill Tests before and 
after class.  The statistical analysis for the data consists of Means, Standard Deviations, and t-
test. 
 The results revealed that 1) the scientific calculation skills after class, by 
combining Think-Pair-Share with Play-Game were significantly higher than before class at the 
level of .05,   2) the scientific calculation skills after class by conventional classroom 
management were significantly higher than before class at the level of .05, and  3) the test 
results of the scientific calculation skills with the experiment group by Think-Pair-Share and 
Play-Game techniques were significantly higher than the Control group at the level of .05 

Keywords: scientific calculating skills, think-pair-share technique, play-game technique 
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ได้บัญญัติแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบัการศึกษาท้ัง 2 มาตรานี้ได้สอดคล้องกับ
การวิจัยในครั้งนี้ เพราะเป็นการฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัด การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการประเมิน PISA ปี ค.ศ.2015 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.4-9) คะแนนเฉล่ียวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย คือ 421 
คะแนน อยู่ในช่วงล าดับที่ 51 - 57 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉล่ีย OECD มากกว่าหนึ่งระดับ และคะแนนวิทยาศาสตร์อยู่
ในกลุ่มเดียวกับประเทศมอลโดวา แอลเบเนีย ตุรกี ตรินิแดดและโตเบโก คอสตาริกา กาตาร์ โคลอมเบีย และ
เม็กซิโก ประเทศในเอเชียที่ร่วมการประเมินและมีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าไทยมีเพียงอินโดนีเซีย ทั้งนี้ นักเรียนไทย
กลุ่มสูง (กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ท่ี 10% บน) มีคะแนนวิทยาศาสตร์ 528 คะแนน กับนักเรียนไทยกลุ่มต่ า (กลุ่มที่มี
คะแนนอยู่ที่ 10% ล่าง) มีคะแนนวิทยาศาสตร์ 324 คะแนน แนวโน้มคะแนนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย
โดยรวมลดต่ าลง จาก PISA 2012 ถึง PISA 2015 คะแนนวิทยาศาสตร์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (23 คะแนน) 
และคะแนนลดลงจนเท่ากับการประเมินรอบ PISA 2006 ที่วิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.4-9) 

ในปีการศึกษา 2558-2559 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับทักษะการค านวณ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ มาตรฐานที่ 
5.1 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนอยู่ที่ 55.27 คะแนน   ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศอยู่ที่ 51.74 คะแนน ซึ่งพบว่า คะแนนเฉล่ียลดลงจากปีการศึกษา 2558 และเป็น 1 ใน 2 
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่มีระดับคะแนนเฉล่ียต่ า เทียบจากมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 8 มาตรฐานของวิชา
วิทยาศาสตร์ที่ควรเร่งพัฒนาให้ดีขึ้น (สถาบันทดสอบการ ศึกษาแห่งชาติ, 2560, น.5) ซึ่งมาตรฐานนี้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการใช้ทักษะการค านวณที่ส าคัญเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ในวิชาอื่นๆ ได้ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อผู้เรียนในหลายด้าน คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมี
ความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ มีความคงทนมากขึ้น (long-term retention) เป็น
การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมนี้ าใจนักกีฬามากขึ้น ใส่ใจในผู้อื่นมากขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี
ขึ้น มีความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น กล้าที่จะเผชิญกับส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง มี
ความพร้อมในการท ากิจกรรมที่ท าให้เกิดการพัฒนาศกัยภาพตนเองได้ดขีึ้น (Johnson Johnson & Holubec, 
1994, pp.1.3-1.4 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2558, น.101) เทคนิคการเล่นเกม เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้
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ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น  เป็นวิธีสอนที่
ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและอยู่
คงทน และเป็นวิธีสอนที่ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอนและผู้เรียนชอบ (ทิศนา แขมมณี, 2558, น.368) 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ผสานกับเทคนิคการเล่นเกม เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้นักเรียนมีพัฒนาทักษะการค านวณที่
ดีขึ้น และท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ปกติ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองที่การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด
ผสานกับเทคนิคการเล่นเกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าหลังเรียน 
 2. การพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการจัดการเรียนรู้ปกติของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าหลังเรียน 
 3. การพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนที่มี
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม สูงกว่าหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ปกติ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง  ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 2 ห้องเรียน รวม 100 คน แบ่งตามกลุ่มทดลอง 50 คน 
และกลุ่มควบคุม 50 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วยการ
สุ่ม 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม แผนการจัดการ
เรียนรู้ปกติ และแบบทดสอบวัดทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้โครงสร้าง
หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ 2 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลังงาน  จ านวน 5 แผน เวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที น าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเชิง
เนื้อหาและเชิงโครงสร้าง ความสอดคล้องและเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นบันทึกผลการ
พิจารณาของผู้เช่ียวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
เท่ากับ 1.00  และแบบทดสอบวัดทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.80-1.00 
 2.2  น าแบบทดสอบวัดทักษะการค านวณก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน
ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถในการพัฒนาทักษะการค านวณ พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.43–0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20–0.36  น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ขจัด
ความคลาดเคล่ือนแล้วมาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ 
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.71 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาทักษะการ
ค านวณทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน เรื่อง พลังงาน จ านวน 30 ข้อ 
 3.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม และกลุ่มควบคุมตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ  
 3.3 นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาทักษะการ
ค านวณทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน เรื่อง พลังงาน ชุดเดิม หลังเรียนครบ 5 แผน 
 3.4 น าข้อมูลทีไ่ด้จากแบบทดสอบวัดทักษะการคิดค านวณก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (dependent sample t-
test) และน าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
(Independent sample t-test) 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมและ
ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม และกลุ่ม
ควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ มาค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบค่าที น าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 

ผลการวิจัย 
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด ผสานกับเทคนิคการเล่นเกม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับ
เทคนิคการเล่นเกม โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 4.1 
ตารางที่ 4.1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม  

การทดสอบ n x̅ S.D. T Sig. 
ก่อนเรียน 50 13.22 1.64 26.116* .000 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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เท่ากับ 1.00  และแบบทดสอบวัดทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.80-1.00 
 2.2  น าแบบทดสอบวัดทักษะการค านวณก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน
ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถในการพัฒนาทักษะการค านวณ พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.43–0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20–0.36  น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ขจัด
ความคลาดเคล่ือนแล้วมาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ 
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.71 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาทักษะการ
ค านวณทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน เรื่อง พลังงาน จ านวน 30 ข้อ 
 3.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม และกลุ่มควบคุมตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ  
 3.3 นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาทักษะการ
ค านวณทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน เรื่อง พลังงาน ชุดเดิม หลังเรียนครบ 5 แผน 
 3.4 น าข้อมูลทีไ่ด้จากแบบทดสอบวัดทักษะการคิดค านวณก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (dependent sample t-
test) และน าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
(Independent sample t-test) 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมและ
ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม และกลุ่ม
ควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ มาค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบค่าที น าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 

ผลการวิจัย 
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด ผสานกับเทคนิคการเล่นเกม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับ
เทคนิคการเล่นเกม โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 4.1 
ตารางที่ 4.1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม  

การทดสอบ n x̅ S.D. T Sig. 
ก่อนเรียน 50 13.22 1.64 26.116* .000 
หลังเรียน 50 22.06 1.99 

*p   0.05  
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม มีคะแนนเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (x̅=13.22, S.D.=1.64) ตามล าดับ และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (x̅=22.06, 
S.D.=1.99) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกต ิ

การทดสอบ n x̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 50 12.26 1.48 

15.991* .000 
หลังเรียน 50 15.20 1.06 

* p   0.05  
 จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  (x̅=12.26, 
S.D.=1.48) ตามล าดับ และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ (x̅=15.20, S.D.=1.06) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม 
และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการ
เล่นเกม และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรยีนรูป้กติ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ
ดังตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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หลังเรียน 50 22.06 1.99 

*p   0.05  
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม มีคะแนนเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (x̅=13.22, S.D.=1.64) ตามล าดับ และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (x̅=22.06, 
S.D.=1.99) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกต ิ

การทดสอบ n x̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 50 12.26 1.48 

15.991* .000 
หลังเรียน 50 15.20 1.06 

* p   0.05  
 จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  (x̅=12.26, 
S.D.=1.48) ตามล าดับ และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ (x̅=15.20, S.D.=1.06) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม 
และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการ
เล่นเกม และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรยีนรูป้กติ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ
ดังตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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หลังเรียน 50 22.06 1.99 

*p   0.05  
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม มีคะแนนเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (x̅=13.22, S.D.=1.64) ตามล าดับ และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (x̅=22.06, 
S.D.=1.99) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกต ิ

การทดสอบ n x̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 50 12.26 1.48 

15.991* .000 
หลังเรียน 50 15.20 1.06 

* p   0.05  
 จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  (x̅=12.26, 
S.D.=1.48) ตามล าดับ และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ (x̅=15.20, S.D.=1.06) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม 
และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการ
เล่นเกม และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรยีนรูป้กติ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ
ดังตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หลังเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรยีนด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับ
เทคนิคการเล่นเกม และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ 

การทดสอบ กลุ่ม n x̅ S.D. t Sig. 

หลังเรียน 
ทดลอง 50 21.82 2.02 

20.425* .000 
ควบคุม 50 15.20 1.06 

* p   0.05  
 จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษา
ปีท่ี 3 หลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่น
เกม มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (x̅=21.82, S.D.=2.02) ตาม ล าดับ และหลังเรียนของ
กลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (x̅=15.20, 
S.D.=1.06) ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่าทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด
ผสานกับเทคนิคการเล่นเกม สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่น
เกม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 13.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.64 และคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 22.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.99 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด
ค านวณทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม มีคะแนน
หลังการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม เป็นการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยวิธีการการเรียนแบบร่วมมือในการค้นพบความรู้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ 
พเยาว์ ยินดีสุข, 2556, น.42) และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มโดยร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เรียนด้วยกันที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556, น.99) นอกจากน้ัน การเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ด ารงชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2558, น.98-106) ทั้งนี้การเรียนแบบร่วมมือของเคแกน ได้ท าการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเป็นแนวคิดหลักที่จะน าไปสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Kagan, 1994 อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543, น.1) ส่วน
เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) สรุปได้ดังนี้ เป็นเทคนิคที่ครูให้นักเรียนจับคู่กันท าแบบฝึกทักษะ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 1) ครูตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาให้นักเรียนซึ่งอาจจะเป็นแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดังนั้น บทบาทส าคัญครูอยู่ในขั้นที่ 1 ที่จัดท าแบบฝึกทักษะให้นักเรียนคิดซึ่งอาจจะเป็น
สถานการณ์หรือข่าว หรือบทบาทต่างๆ ที่สอดคล้องกับบทเรียน 2) นักเรียนคิดหาค าตอบตามก าหนดเวลาที่
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ก าหนด 3) เมื่อนักเรียนคิดค าตอบได้แล้ว ให้จับคู่กับเพื่อนอภิปรายค าตอบ 4) นักเรียนออกไปอธิบายค าตอบ
ให้เพื่อนฟัง (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555, น.130) ทั้งนี้เทคนิคคู่คิด เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอบแบบคิดและคุยนี้ถูกพัฒนามาโดย Kagan (1992) โดยผู้สอนจะแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่
ละกลุ่มประกอบด้วย เด็กเก่ง ค่อนข้างเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกันไป ครูจะเสนอปัญหาหรือให้ค าถาม ผู้เรียน
แต่ละคนจะต้องคิดค าตอบในระยะเวลาที่ก าหนด หลังจากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจับคู่โดยผลัดกันอภิปราย ผลัดกัน
ตอบ เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจก็จะมาอธิบายขยายความให้เพื่อนฟังทั้งช้ัน (มาลินี บุญยรัตพันธ์, 2549, น.67) 
ส่วนเทคนิคการสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด โดยใช้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่นเกม วิธีการเล่น 
และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรยีนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2557, น.365-369) ดัง
ผลวิจัยของ ชลธิชา ทับทวี (2554, น.66) พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่าง
มีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัย Ted.H.A.C (2006, p.19 อ้างถึงใน ศักรินทร์ หมื่นนรินทร์, 2555, 
น.9) พบว่า นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่จากเกมช่วยให้ผลการเรียนรู้หลังสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ  พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนทักษะการคิดค านวณทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนเท่ากับ 12.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.48 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 15.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดค านวณทางวิทยาศาสตร์ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนเฉล่ียหลัง
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้
แบบปกติเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนที่ครูผู้สอนก าหนด และสอนตามเนื้อหาที่จัดท าขึ้น ซึ่งมีการ
อภิปราย ซักถาม และการใช้ส่ือการสอน (จิรัชญา ทิขัตติ, 2550, น.5) ซึ่งสอดคล้องกับ สรรชัยพัฒน์ พรหมศรี 
(2551, น.62) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนตามรูปแบบการสอนแบบปกติ 
เรื่อง งานและพลังงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดค านวณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับ
เทคนิคการเล่นเกม และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติ  พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกมเฉล่ียเท่ากับ 21.82 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.02 นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ มีคะแนนทักษะการคิดค านวณ
ทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 15.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด
ค านวณทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิค
การเล่นเกม มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตติฐานท่ีตั้งไว้ (รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์, 2555, น.14) กิจกรรมที่มีการเล่นหรือการ
แข่งขัน โดยมีกฎเกณฑ์หรือกติกาควบคุมให้การเล่นด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีการตัดสินผลแพ้ชนะเมื่อเกมจบ
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ลง และที่ส าคัญมีความสนุกสนานและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของเกมแต่ละเกม วิธีการสอนโดย
ใช้เกม เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียน
เป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูง และสอดคล้อง
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ธิดา โมสิกรัตน์ และคณะ (2548)ได้พบว่า การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ร่วมกันโดยการ
เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา 
จังหวัดสมุทรสาคร 1) วิธีการเรียนรู้ร่วมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนใช้ได้ 3 แบบ แบบที่ 1 จิ๊กซอว์ 1 
เป็นวิธีเรียนแบบต่อบทเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มบ้านและท างานในกลุ่มเช่ียวชาญ แบบที่ 2 ทรีสเต็บอินเทอร์วิว 
เป็นวิธีเรียน 3 ขั้นตอน โดยเรียนเป็นคู่ กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ แบบที่ 3 สแตด เป็นวิธีเรียนแบบกลุ่มคละ
ผลสัมฤทธ์ิ ในลักษณะร่วมคิดร่วมท า 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง มีคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 3) เมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  4) นักศึกษามีความเห็นว่า วิธีเรียนที่เหมาะกับนักศึกษาในระดับ
มาก คือ วิธีเรียนแบบสแตด และเหมาะกับนักศึกษาในระดับปานกลาง คือ ทรีสเต็บอินเทอร์วิว และแบบ 
จิ๊กซอว์  

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม ครูผู้สอนควรจะบริหารและ
วางแผนกิจกรรมในขั้นตอนการให้เป็นไปตามเวลาในการจัดการเรียนรู้  โดยก าหนดโจทย์ปัญหาที่มีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 
2. วิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม ต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดค านวณทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ 
3. ศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม ที่มีต่อทักษะด้านอื่นๆ ของ
นักเรียน 
4.  วิจัยการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับวิธีการจัดการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดค านวณทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
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การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย  ชั้นปีท่ี 2 
โรงเรียนบ้านบางแก้ว  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 ก่อนและ
หลังการใช้เกมการศึกษา และศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 18 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน รวมระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 30 นาที เครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ และแผนการจัดประสบการณ์ วิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย      

( X ) ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent 

 ผลการวิจัยพบว่า                                                                                                                     
 1. ความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05                                                                                                      
 2. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้ เกมการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 

ค าส าคัญ: ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์  
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Ban Bang Kaew School                                                                                                

Under a supervision of Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1.   
 e-mail: Pulakkla@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 This research was aimed to compare the mathematics basic skills of the 2nd year-class childhood 
children before and after the using of educational game as well as to study students’ satisfaction toward 
the development of the mathematics basic skills through educational game.  Selected by cluster random 
sampling, the samples were 18 childhood children studying in the 2nd year-class, the second semester of 
academic year 2017 at Ban Bang Kaew School, Mueang District, Chachoengsao Province. The school was 
under a supervision of Chachoengsao Primary Educational Service Area Office I. The experiment was 
conducted in a period of five weeks. Each week consisted of five days; each day was conducted for 30 
minutes. Instrument and innovation were a mathematics skill evaluation form,a satisfaction evaluation 
form and an experience management form. Research methodology was quasi–experimental design. The 

data was analyzed by average  ( X ), standard deviation (S.D.) and independent t-test.                                             

The finding revealed that                                                                                                                             
 1. The ability on the mathematics basic skills of the childhood children after the using of 
educational game for their experience management was statistically significant at a higher level of .05.                                                                            
                                         2. The overall of satisfaction of the childhood children after the 
using of educational game for their experience management to develop of mathematics skills was at a 
high level.  The average in all aspects was 2.97; standard deviation was 0.19                                                        
Keywords: mathematic basic skill 
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บทน า 
 เด็กเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพและมีการศึกษา เด็ก จึงควรได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนท้ังในด้านของการเลี้ยงดู  การเอาใจใส่  ความรัก ความ
อบอุ่น โดยเฉพาะในวัยของเด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์นับว่าเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดเพราะพัฒนาการทุกด้าน
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันและเป็นพ้ืนฐานในการวางรากฐานของพัฒนาการทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
สติปัญญา ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
“การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ” พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถ ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสมวัย เด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2560-2564, หน้า 12) 
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นความรู้เบื้องต้น ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไปมีส่วนช่วยพัฒนาสติปัญญาพัฒนาความคิดรวบยอด 4 ด้าน ท้ังด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา พัฒนาการด้าน
สติปัญญาเป็นการสนับสนุนให้เดก็ได้ รับรู้เรียนรู้  สิ่งต่างๆ รอบตัว ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยผ่านการคิด การใช้ภาษา การ
สังเกต การจ าแนก   เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที/่ระยะ) และเวลา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 21) การรู้
จ านวนตัวเลข การรู้จักการนับเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแต่เกิด  เช่น  การแสดงออกด้วย
การเอื้อมมือ การกะระยะที่จะจับหน้าแม ่การจับขวดนม ความแรงในการดูดนม การกะระยะเวลา ซึ่งการเข้าใจหลักการทาง
คณิตศาสตร์นี้จะเพิ่มพูนเป็นล าดับจนพัฒนาการเป็นการนับ การบวก การหาร การคิดค านวณเมื่อโตขึ้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 
2551, หน้า 154)  การที่เด็กจะเรียนรู้และเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยครูสามารถสอดแทรกหรือบูรณาการคณิตศาสตร์เข้ากับสาระอื่น  ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  การเรียนเกี่ยวกับตัวเลข รูปทรง  ขนาด  ล าดับ  การจัดหมวดหมู่และความสัมพันธ์ต่างๆ  ถือว่าเป็นประสบการณ์
ประจ าวันของเด็กท่ีช่วยส่งเสริมเด็กตามธรรมชาติอยู่แล้ว  ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์  จึงเป็นการปูพ้ืนฐานความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต   

การจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ครูควรเปิดโอกาส ให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น  เพราะการเล่นคือธรรมชาติของเด็กการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหัวใจส าคัญของการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ,2547 ,หน้า 21) ซึ่งสอดคล้องดังท่ี ทิศนา แขมมณี (2554, หน้า 368) ได้กล่าว
ไว้ว่า วิธีการสอนโดยการใช้เกมเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และเกิดการ
เรียนรู้จากการเล่นอย่างประจักษ์แจ้งด้วยตนเองท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและอยู่คงทนวิธีสอนโดยใช้เกมผู้สอนจะไม่
เหนื่อยแรงมากขณะสอนและผู้เรียนชอบ  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ ช้ันอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 
2 ผลการประเมินภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนบ้านบางแก้ว, 2558 หน้า 17) พบว่าเด็กปฐมวัยมีผลการ
ประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนการประเมินคิดเป็นร้อยละ 69.81 และจากการศึกษาผล
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การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ผลที่ปรากฏออกมานั้นเกิดจากการขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลายและขาดสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเด็กให้มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์  

ด้วยเหตุนี้การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมด้านทักษะทางคณิตศาสตร์จึงต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามที ่ รัตนา ถิ่นขาว (2550, หน้า 5) ได้กล่าวว่าการสอนให้บรรลุเป้าหมายต้องน าสื่อ เทคนิควิธีการใช้
หลายๆ รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในกระบวนการมีวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนจะต้องแสวงหาสื่อ
และเทคนิควิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกท้ังต้องค านึงถึงการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนด้วยและการจัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เป็นความรู้เบื้องต้นที่จ า
น าไปสู่การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประถม ศึกษาต่อไป  ซึ่งเด็กต้องมีประสบการณ์ต่างๆ เช่น การสังเกต  การจ าแนก  การ
เปรียบเทียบ การเรียงล าดับ  การวัด การบอกต าแหน่ง การนับ  ซึ่งการสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวัยนั้นควรให้เด็กได้มี
โอกาสท ากิจกรรมนั้นด้วยตนเอง ได้สัมผัสกระท ากับวัตถุของจริงได้มีประสบการณ์กับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลต่อการ
สร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็ก   

เกมการศึกษาเป็นกิจกรรม 1 ใน 6 กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้พัฒนาได้หลายๆ ด้านรวมทั้งช่วยใน
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบและรากฐานส าคัญของ
กระบวนการพัฒนาทางด้านสติปัญญา และเกมการศึกษาเป็นสื่อท่ีช่วยให้ผู้เล่นมีการสังเกตดี  ช่วยให้มองเห็นในสิ่งท่ีควรได้
เห็น  ได้ฟัง หรือคิดอย่างรวดเร็ว เกมการศึกษาต่างจากการเล่นอย่างอ่ืน เช่น การเล่นตุ๊กตา เครื่องเล่นสนาม หรือเกมทางพล
ศึกษาตรงที่ว่าแต่ละชุดมีวิธีเล่นโดยเฉพาะผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกต้องหรือไม่ได้ด้วยตนเองและยังเป็นผลพลอย
ได้ตามมาอีกหลายประการเช่น  ฝึกให้เด็กจัดภาพให้ขอบเสมอกัน วางเรียงกันเป็นชุดๆ  ให้เป็นระเบียบ  นอกจากช่วยให้เด็ก
ท างานเป็นระเบียบแล้วยังช่วยฝึกประสาทสัมผัสอีกด้วย  ในการเล่นเด็กมักเล่นด้วยกันหลายคนเด็กเรียนรู้การเล่นร่วมกัน  
เด็กต้องพยายามปรับตนให้เข้ากับเพื่อน  กิจกรรมเช่นนี้ช่วยให้เด็กได้พัฒนาท้ังทางด้านอารมณ์และสังคม (วรรณี  วัจนสวัสดิ,์ 
2552, หน้า 55) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย ช้ันปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านบางแก้ว  ซึ่งประกอบด้วยทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านการ
เรียงล าดับ ด้านการจ าแนกจัดกลุ่ม ด้านการเปรียบเทียบ  ด้านการนับและรู้ค่าของจ านวนตัวเลข 1 -20  และด้านมิติสัมพันธ์  
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้แก่เด็ก
ปฐมวัยต่อไป                                                                           

 
    วัตถุประสงค์การวิจัย                                                                                                                                                                                                          
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา                                                                                                                                                                                                                   
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ช้ันปีท่ี 2 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกม
การศึกษา                                                                                                            

 
          สมมติฐานการวิจัย                                                                                                                                                                                        
 ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาสูงกว่าก่อนใช้เกม
การศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากร  ได้แก่  เด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี  2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 
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ห้องเรียน  นักเรียน  32  คน                                                                                                                      
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  
2560 จ านวน  18  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)                                                                                                            
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้                           
    (1) ด้านการเรียงล าดับ                                                                                         
    (2) ด้านการจ าแนกจัดกลุ่ม                                                                                           
    (3) ด้านการเปรียบเทียบ 
    (4) ด้านการนับและรู้ค่าของจ านวนตัวเลข 1-20                                                             
    (5) ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                             
 2. แบบทดสอบประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 
25 ข้อ ประกอบด้วย     
   ชุดที่ 1 แบบทดสอบประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการเรียงล าดับ                                                                                                      
  ชุดที่ 2 แบบทดสอบประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการจ าแนกจัดกลุ่ม                                                                                                           
   ชุดที่ 3 แบบทดสอบประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการเปรียบเทียบ                                                                                                     
  ชุดที่ 4 แบบทดสอบประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการนับและรู้ค่าของจ านวน
ตัวเลข 1-20                                                                                                                       
  ชุดที่ 5 แบบทดสอบประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านมิติสัมพันธ์          
 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย  
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีทั้งหมด 5 ชุดๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ ละ 5 เกม รวมทั้งหมดจ านวน 25 ครั้ง ผู้วิจัยไดป้ระเมินในช่วงการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาโดยประเมินหลังเล่นเกมการศึกษา เวลา 14.30 – 15.30 น. ของทุกวันประกอบด้วย                                                                             
    ชุดที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการเรียงล าดับ                                                                                                      
    ชุดที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการจ าแนกจัดกลุ่ม                                                                                                             
    ชุดที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการเปรียบเทียบ                                                                                                      
    ชุดที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการนับและรู้ค่าของ
จ านวนตัวเลข 1-20                                                                                                                                 
    ชุดที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านมิติสัมพันธ์                   
           4. แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน รวมทั้งหมด 25 แผน ดังน้ี                                                             
 (1) แผนการจัดประสบการณ์ ด้านการเรียงล าดับ จ านวน 5 แผน เวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที   
             (2) แผนการจัดประสบการณ์  ด้านการจ าแนกจัดกลุ่ม จ านวน 5 แผน เวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที                                                                                           
 (3) แผนการจัดประสบการณ์ ด้านการเปรียบเทียบ จ านวน 5 แผน เวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที                                                                                               
             (4) แผนการจัดประสบการณ์ ด้านการนับและรู้ค่าของจ านวนตัวเลข 1-20 จ านวน 5 แผน เวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที                                                         
  (5) แผนการจัดประสบการณ์  ด้านมิติสัมพันธ์ จ านวน 5 แผน เวลา 2 ช่ัวโมง  30 นาที  
น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้                                                                                                                                                                                                                                                                 
 1. เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว  
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย               
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( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent                                                                                                         
 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูโ้ดยใช้เกมการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 3 
ระดับ ตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert) โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
                        ให้ 3   คะแนน หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับมาก     
  ให้ 2   คะแนน      หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง                                                         
  ให้ 1   คะแนน  หมายถึง   ความพึงพอใจในระดับน้อย                                                         
สังเคราะห์ความคิดเห็นของเด็ก หาค่าเฉลี่ยแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่บุญชม ศรีสะอาด (2554, หน้า 121) ก าหนดไว้ ดังนี้                                                                                                    
   
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00    หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก                                    
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง                             
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 โดยเป็นท่ียอมรับได้ต้องมีค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป 
 

ผลการวิจัย 
ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ช้ันปีท่ี 2 โรงเรียน                            
บ้านบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การ
การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา               
คะแนน n X  X  S.D D  D 2 t p 
ก่อนเรียน 18 25 12.67    3.53 

228 1061 14.609* .000 
หลังเรียน 18 25 20.06 2.10 

 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 25 เกม มีคะแนนการประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 12.67 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.53 และมีผลคะแนนการประเมิน
ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.06 
จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.10 และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของแบบประเมินทักษะพื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  นั กเรียนมีคะแนนหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1  
 
ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการเรียงล าดับ                                                                   
1. เกมเรียงขนาดสิ่งของจากต่ าไปสูง                                                       

 
3.00 

 
   0.00 

 
มาก 
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2. เกมเข้าแถวสูงไปต่ า                                                3.00 0.00 มาก 
3. เกมเรียงตัวเลข 2.94 0.24 มาก 
4. เกมกรอกน้ าใส่ขวด 2.94 0.24 มาก 
5. เกมสนุกกับเชือก 2.94 0.24 มาก 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

รวมเฉลี่ย 2.97 0.18 มาก 
ด้านการจ าแนกจัดกลุ่ม                                                                          
6. เกมรูปทรงท่ีแตกต่าง 

  
2.89 

 
0.32 

 
มาก 

7.เกมเธออยู่ไหน 3.00 0.00  มาก 
8.เกมสัตว์ในทะเล 3.00 0.00 มาก 
9. เกมใหญ่กว่าเล็กกว่า 3.00 0.00 มาก 
10. เกมผักผลไม้ 2.94 0.24 มาก 
รวมเฉลี่ย 2.97 0.18 มาก 
ด้านการเปรียบเทียบ                                                                     
11.เกมมากกว่าน้อยกว่า 

  
3.00 

            
0.00 

                        
มาก 

12.เกมเล็กกว่า 2.89 0.32        มาก 
13.เกมนับภาพ 3.00 0.00          มาก 
14.เกมรถไฟ 2.89 0.32             มาก 
15.เกมจ านวนมากกว่า 3.00 0.00             มาก 
รวมเฉลี่ย 2.96 0.21 มาก 
ด้านการนับและรู้ค่าของจ านวนตัวเลข 1-20                               16.เกม
จับกลุ่ม   

  
3.00 

            
0.00 

 
มาก 

17.เกมตอบสิจ๊ะ 2.94 0.24           มาก 
18.เกมนับตอบ 3.00 3.00           มาก 
19.เกมจ านวนกับตัวเลข 2.94 0.24           มาก 
20.เกมเรียงล าดับตัวเลข 2.89 0.32          มาก 
รวมเฉลี่ย 2.96 0.21 มาก 
ด้านมิติสัมพันธ์                                                                    21.
เกมเรียงล าดับเหตุการณ์ 

 
2.94 

 
0.24 

 
มาก 

22.เกมจับคู่ภาพท่ีสัมพันธ์กัน     2.94      0.24           มาก 
23.เกมจับคู่ภาพกับเงา     3.00       0.00           มาก 
24.เกมเรียงล าดับความสัมพันธ์ของภาพ     3.00       0.00           มาก 
25.เกมจับคู่ภาพให้สมบูรณ์  3.00  0.00        มาก 
รวมเฉลี่ย 2.98  0.15        มาก 
รวมเฉลี่ยทุกด้าน 2.97  0.19        มาก 
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จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอ ของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกม
การศึกษาของเด็กปฐมวัย ช้ันปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน หลังการจัด
กิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกเกม โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.19 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมาก ได้แก่ ด้านมิติสัมพันธ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
2.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ ด้านการเรียงล าดับและด้านการจ าแนกจัดกลุ่ม 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18  ด้านการเปรียบเทียบ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21  และด้านการรู้ค่าของจ านวนตัวเลข 1-20 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ช้ันปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 โดยมีผลการทดสอบก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.67 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.57 คิดเป็นร้อยละ 50.67 และมีผลทดสอบหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.06 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.10 คิดเป็นร้อยละ 80.22    
            2. เด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ  2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19                                                                                                      
            อภิปรายผล 
 1. หลังการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาสูงกว่าก่อนใช้เกมการศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกม
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้น ข้ันท่ี 1 ขั้นน า ขั้นที2่ ขั้นสอน ข้ันท่ี 3 ขั้นสรุป ขั้นที่ 4  ขั้นประเมินผล โดยแต่
ละขั้นตอนเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายและเหมาะสมกับวัยเด็กเด็กได้รับประสบการณ์ ตรงจากการใช้ประสาท
สัมผัสในการลงมือกระท า  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ 
(2551,หน้า 131) กล่าวว่า  เกมเป็นสื่อการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนในบทเรียนนั้นๆ ดังนั้นเกมจึงมีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อผู้เรียนคือ  จูงใจอยากให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิด  การใช้ภาษา  การฟัง  พูด  อ่าน เขียนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนที่มีอยู่ได้เต็มที่ท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้และภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียน  เกมจะดึงดูดใจให้
ผู้เรียนอยากเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย แต่ท าให้เกิดความเพลิดเพลินตลอดบทเรียนจนจบ                                                                                                               
 2. เด็กปฐมวัย ช้ันปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้
เกมการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในระดับมากทุกเกมและในภาพรวมเด็กมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.97  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง ด้านคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เด็กได้
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม เด็กจะมีความสุขสนุกกับการเล่นและได้เรียนรู้
ไปพร้อมๆ กัน เกมการศึกษาแต่ละเกมมีความหลากหลายดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของเด็ก ทั้งวิธีการเล่น ภาพ สีสันท่ี
สวยงาม เนื้อหาของเกมการศึกษาทุกเกมมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และไม่ยากเกินไปส าหรับเด็ก ท า
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ให้เด็กเข้าใจ สนุกกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีเหมาะสมกับวัยและกิจกรรมยังมีความน่าสนใจท้าทายความสามารถของเด็ก 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรพิมล ช่วยชูวงศ์ (2555, หน้า 77) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การจัดประสบการณ์โดยใช้เกม
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบว่า  ความพึง
พอใจของเด็กปฐมวัยต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับด ี

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้                                                                                                         
 1. หลังการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เด็กปฐมวัย 
ช้ันปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  มีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้เกมการศึกษา ผู้สอนควรพิจารณาความยากง่ายเหมาะสมกับวัย  และความสามารถของเด็กและควร
มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาตามความเหมาะสม                                                                                           
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า เด็กปฐมวัย ช้ันปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว  อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมในระดับมากทุกเกม   และใน
ภาพรวมเด็กมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 ครูผู้สอนที่จะน า
ผลการ วิจัยครั้งนี้ไปใช้ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้และอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม  ครูควรสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก
เพื่อให้ใช้เกมการศึกษาได้อย่างถูกวิธี ไม่ต าหนิเมื่อเด็กเล่นผิด ควรแสดงความช่ืนชมเมื่อเด็กเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้อง                                            
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป                                                                                                             
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่มีต่อพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น พัฒนาการ
ด้านการคิดแก้ปัญหา การใช้ภาษา เป็นต้น                                                                                                   
 2. ควรเปรียบเทียบผลของการจัดกิกรรมโดยใช้เกมการศึกษา ในระดับปฐมวัย ช้ันปีท่ี 1 และปีท่ี 2 เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์                                                                                           
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
e-mail: nittaya.comsbt@gmail.com1, duangkamol.p@fte.kmutnb.ac.th2 and 

jiraphan.s@fte.kmutnb.ac.th3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2/2560 
จ านวน 25 คน  โดยเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
E1/E2 ที่ 80.77/83.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนในระดับมาก                                 

 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม, ห้องเรียนกลับด้าน 
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ABSTRACT 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการ 
 The objectives of this study were 1) to investigate the development of Computer 
Assisted Instruction on Program Design and Development in High Vocational Certificate Using 
Flipped Classroom Model, 2) to compare the learning achievement of student before and 
after using the CAI-PDD, and 3) to study the satisfaction after using with the CAI-PDD. The 
sample group was 25 students by simple random sampling method who study the first year 
in High vocational certificate of the academic year 2017 at Business Computer department, 
Saraburi Technical College. Tool using in the research were 1) the CAI-PDD, 2) pretest and 
posttest, 3) the satisfaction questionnaire. 
 The result indicated that the CAI-PD&D showed the efficiency of 80.77/83.73 higher 
than 80/80. The posttest scores were higher than that of pretests at the statistical significant 
of .o5. The satisfaction of student after learning with the CAI-PD&D was at good level. 
 
Keywords: Computer-assisted instruction, Program Design and Development, Flipped 
Classroom Model 
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 The result indicated that the CAI-PD&D showed the efficiency of 80.77/83.73 higher 
than 80/80. The posttest scores were higher than that of pretests at the statistical significant 
of .o5. The satisfaction of student after learning with the CAI-PD&D was at good level. 
 
Keywords: Computer-assisted instruction, Program Design and Development, Flipped 
Classroom Model 
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บทน า 
วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม รหัสวิชา 3204-2101 เป็นรายวิชาท่ีสอนในสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค าอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาการท างาน การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดข้ันตอนการท างาน การเขียนผังงาน 
การเขียนรหัสเทียม หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การใช้เครื่องมือออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ในรายวิชาน้ีผู้เรียนต้องใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ กระบวนการในการแก้ปัญหา 
และประยุกต์เพ่ือน าไปสู่กระบวนการในการเขียนโปรแกรมได้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมี
ดังน้ี 1) ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 2) ด าเนินการสอน 3) ข้ันสรุป และ4) ข้ันประเมินผล มีผู้เรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ผู้เรียนที่จบ ระดับชั้น ปวช. และผู้เรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผู้เรียนที่จบระดับชั้น ปวช. มีคะแนนผลการเรียนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 73.34   
สูงกว่าผู้เรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลการเรียนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 70.21 จากผลการ
เรียนผู้เรียน ปัญหาที่พบคือ ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ที่ไม่เท่ากัน อีกท้ังผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้เน้ือหา
ของบทเรียน และเมื่อครูผู้สอนให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน ปรากฏว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ท าแบบฝึกหัดที่ให้เป็น
การบ้านมาส่ง และไม่ส่งงานตามที่ครูผู้สอนได้ก าหนดหรือมอบหมายให้ท าเป็นการบ้านน้ัน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ ขาดความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร จากการสังเกตและสอบถาม
ผู้เรียนเบื้องต้น พบว่า เน้ือหาบทเรียนเป็นที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่ต้องมีกระบวนการทางความคิด อีกทั้ง
เทคนิคการสอนหรือการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาไม่น่าสนใจไม่สร้างแรงจูงใจในการเรียนได้ จึงท าให้ผู้วิจัยได้
สนใจศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาแนวทางที่จะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึง
ประสงค์ จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ และใช้
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มาสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เน้ือหาของบทเรียน 

การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นแนวทางจัดการเรียนการ
สอนแบบใหม่ที่ถูกคิดค้นข้ึนจากประสบการณ์สอนในชั้นเรียนของ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams 
ค้นพบการเรียนรู้แบบกลับด้าน คือ เรียนที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน (วิจารณ์ พานิช. 2556) เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการสอนโดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้านที่ได้รับผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์ (Video) นอก
ชั้นเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกติน้ันจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับ
เพ่ือนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ องค์ประกอบของห้องเรียนแบบกลับด้านที่ส าคัญ 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ 2) การสืบค้นเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด    
3) การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย  และ 4) การสาธิตและประยุกต์ใช้ (สุรศักด์ิ ปาเฮ. 2556) ใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 1) ข้ันเตรียมความพร้อม 2) 
ข้ันด าเนินการสอน และ 3) ข้ันประเมินผลการเรียนรู้ (Jonathan Bergmann, Aaron Sams. 2012) โดยการ
ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียท่ีมีภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ และข้อความ 
เป็นสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ควบคู่กับวิธีการสอน ช่วยตอบสนองความต้องการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และการเรียนนอกชั้นเรียนควรมีสื่อการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอเน้ือหาเรื่องราวต่าง ๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการ
เรียนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีเป้าหมายที่
ส าคัญคือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้ เกิ ดความต้องการที่จะเรียนรู้ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ (Feedback) นอกจากน้ียังเป็นสื่อท่ีสามารถ
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ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนอกชั้นเรียน และให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและผู้เรียนสามารถสอบถาม
ครูผู้สอนได้ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทบทวนเน้ือหาที่เรียนมาแล้วได้ตามต้องการ และชี้แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือให้อิสระในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT น ามาใช้เพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนได้  คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างความองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจมากข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาข้ึน  
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีค่าตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน อยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปี ท่ี 1 แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวนทั้งสิ้น 70 คน  
               1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปีท่ี 1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย จ านวน 25 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดวิธีการสอนห้องเรียนกลับด้าน ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดวิธีการสอนห้องเรียนกลับด้าน 

Online Test Conclusion Face to Face 

Flipped Classroom 
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ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนอกชั้นเรียน และให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและผู้เรียนสามารถสอบถาม
ครูผู้สอนได้ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทบทวนเน้ือหาที่เรียนมาแล้วได้ตามต้องการ และชี้แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือให้อิสระในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT น ามาใช้เพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนได้  คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างความองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจมากข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาข้ึน  
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีค่าตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน อยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปีที่  1 แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวนทั้งสิ้น 70 คน  
               1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปีที่ 1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย จ านวน 25 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดวิธีการสอนห้องเรียนกลับด้าน ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดวิธีการสอนห้องเรียนกลับด้าน 
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 จากภาพที่ 1 อธิบายกรอบแนวคิดวิธีการสอนห้องเรียนกลับด้านดังน้ี 1) Face to Face คือ การ
ชี้แจงโดยครูผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 2) Online คือ การเรียนนอก
ชั้นเรียนโดยผู้เรียนศึกษาเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน       
3) Test คือ การเรียนในชั้นเรียนเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน และท าแบบทดสอบหลังเรียน 4) Conclusion คือ ครูผู้สอน ผู้เรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 
จากกรอบแนวคิดวิธีการสอนห้องเรียนกลับด้าน ใช้เครื่องมือในการวิจัยดังน้ี 

  2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เรื่องการเขียนผังงาน 
โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการ 
จ านวน 3 ท่าน 

  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม เรื่องการเขียนผังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จ านวน 9 ข้อ ก าหนดให้แต่ละวัตถุประสงค์มี
แบบทดสอบ จ านวน 4 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก รวมแบบทดสอบทั้งสิ้น จ านวน  36 ข้อ การท าแบบ
สอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีข้อสอบในแต่ละครั้ง จ านวน 15 ข้อ จากจ านวน 36 ข้อ โดยข้อสอบเป็นคนละ
ชุดกัน  

  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ใน 2 ประเด็น คือ 1) ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย/ทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง ดังน้ี 
    3.1 ข้ันเตรียมตัวก่อนการเรียน 
  3.1.1 ปฐมนิเทศผู้เรียน คือ การอธิบายถึงวิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
  3.1.2 การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจัดการเรียนรู้ คือ การเข้าเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผ่าน Google sites และ Edpuzzle  

3.1.3 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหา คือ การแจ้งวัตถุประสงค์และเน้ือหาการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  3.1.4 วัดความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน คือ ผู้เรียนท าแบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ
ก่อนเรียน 
    3.2 ข้ันด าเนินการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน 
   3.2.1 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ การให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้เน้ือหาบทเรียนจาก
วิดีโอสื่อการสอนและตอบค าถามระหว่างการเรียนด้ วยสื่อวิดีโอด้วยตนเอง ตามความต้องการ ตาม
ความสามารถแต่ละบุคคล โดยให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   3.2.2 ชี้แหล่งข้อมูล คือ ระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ และชี้แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่
หลากหลาย และให้อิสระแก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอื่น ๆ  
   3.2.3 มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน คือ ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โดยโต้ตอบกับผู้เรียนด้วยกัน
หรือกับครูผู้สอนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเรียนรู้  
   3.2.4 ผู้เรียนสรุปเป็นองค์ความรู้พร้อมทั้งค าถาม คือ หลังจากการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบันทึก
สรุปผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งค าถามหรือปัญหาจากการเรียนรู้ 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

85



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

    3.3 ข้ันด าเนินการเรียนการสอนนอกในชั้นเรียน 
   3.4.1 ถาม-ตอบ ข้อค าถามจากการเรียน คือ ผู้สอนให้ค าชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับผู้เรียนในข้อค าถามของผู้เรียน 
   3.4.2 การท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน คือ ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัด หลังการการเรียนรู้
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
   3.4.3 การประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยแบบทดสอบหลังเรียน คือ ผู้สอนท าการ
ประเมินผลการท าเรียนของผู้เรียน  
   3.4.4 อภิปรายและสรุปผล คือ ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปและอภิปรายเน้ือหาบทเรียน
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ข้ันตอนการด าเนินการจัดการการสอนห้องเรียนกลับด้าน 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังน้ี 
   4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เลือกใช้การหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 

เครื่องมือ 

 

 

 

ประสิทธิภาพของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน 
 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ผู้เรียน ผู้สอน 

1. ขั้นเตรียมตัวก่อนการเรียน 
1.1 การเตรียมความพร้อมในชั้นเรียน 
1.2 การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจัดการเรียนรู้   
1.3 แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 

การเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 

2. ขั้นด าเนินการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน 
2.1 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.2 ชี้แหล่งข้อมูล 
2.3 ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
2.4 สรุปองค์ความรู้พร้อมทั้งค าถาม 

 
3. ขั้นด าเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียน) 

3.1 ถาม-ตอบ ค าถามจากการเรียน 
3.2 แบบฝึกหัด 
3.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
3.4 อภิปรายและสรุปผล 

Edpuzzle 
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    3.3 ข้ันด าเนินการเรียนการสอนนอกในชั้นเรียน 
   3.4.1 ถาม-ตอบ ข้อค าถามจากการเรียน คือ ผู้สอนให้ค าชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับผู้เรียนในข้อค าถามของผู้เรียน 
   3.4.2 การท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน คือ ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัด หลังการการเรียนรู้
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
   3.4.3 การประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยแบบทดสอบหลังเรียน คือ ผู้สอนท าการ
ประเมินผลการท าเรียนของผู้เรียน  
   3.4.4 อภิปรายและสรุปผล คือ ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปและอภิปรายเน้ือหาบทเรียน
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ข้ันตอนการด าเนินการจัดการการสอนห้องเรียนกลับด้าน 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังน้ี 
   4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เลือกใช้การหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 

เครื่องมือ 

 

 

 

ประสิทธิภาพของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน 
 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ผู้เรียน ผู้สอน 

1. ขั้นเตรียมตัวก่อนการเรียน 
1.1 การเตรียมความพร้อมในชั้นเรียน 
1.2 การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจัดการเรียนรู้   
1.3 แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 

การเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 

2. ขั้นด าเนินการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน 
2.1 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.2 ชี้แหล่งข้อมูล 
2.3 ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
2.4 สรุปองค์ความรู้พร้อมทั้งค าถาม 

 
3. ขั้นด าเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียน) 

3.1 ถาม-ตอบ ค าถามจากการเรียน 
3.2 แบบฝึกหัด 
3.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
3.4 อภิปรายและสรุปผล 

Edpuzzle 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

    4.2 สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใช้สถิติการทดสอบค่า t (t-test) 
   4.3 สถิติที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้ วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องการเขียนผังงาน ท่ีพัฒนาข้ึน บน
ระบบการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายโดยใช้ Google Site ทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษา
บทเรียนได้ที่ https://sites.google.com/site/pddnittaya มีลักษณะดังน้ี 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่3 หน้าจอเว็บไซต์ระบบจัดการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
จากการประเมินผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 

ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 จากการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เรื่องการเขียน    
ผังงาน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

คะแนนสอบ N คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
ระหว่างเรียน (E1) 25 26 21 80.77 
หลังเรียน (E2) 25 15 12.56 83.73 
 จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.77/83.73  ที่ 80.77 คือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และ 83.73 คือ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของแบบทดสอบหลังเรียน 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโดยการทดสอบหาค่าความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน โดยทดสอบค่าแจกแจงแบบที (t-test) ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบ N คะแนนเฉลี่ย S.D. t-test Sig. 
ก่อนเรียน 25 8.96 1.77 9.74* 0.0000 หลังเรียน 25 12.56 1.47 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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 จากตารางที่ 2 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  ด้วยค่าที     
(t-test) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 12.56 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน มีค่า
เท่ากับ 8.96 และค่า t-test ที่ค านวณได้ มีค่าเท่ากับ 9.74 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า t-critical มีค่าเท่ากับ 1.71 ดังน้ัน
สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาข้ึน 

จ านวน 25 ชุด ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.53 0.19 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 4.46 0.23 มาก 

รวม 4.49 0.16 มาก 
 จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน แบ่ง

ออกเป็น 2 ด้าน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึนท าให้
ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมาก 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สรุปผลการวิจัยได้ประเด็นดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน จากการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน เท่ากับ 80.77/83.73 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องการเขียนผังงาน ที่พัฒนาข้ึน ตาม
หลักการออกแบบบทเรียนตามรูปแบบการสอนของ ADDIE Model น้ัน ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับมาก 

ผู้ วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาข้ึนมาเป็นกรอบในการพัฒนา
บทเรียนบนเครือข่าย เน้ือหาในกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ
ทบทวนบทเรียนที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา และแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม ท าให้มีความรู้ความเข้าใจมากย่ิงข้ึน ผู้เรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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 จากตารางท่ี 2 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  ด้วยค่าที     
(t-test) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 12.56 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน มีค่า
เท่ากับ 8.96 และค่า t-test ที่ค านวณได้ มีค่าเท่ากับ 9.74 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า t-critical มีค่าเท่ากับ 1.71 ดังน้ัน
สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาข้ึน 

จ านวน 25 ชุด ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.53 0.19 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 4.46 0.23 มาก 

รวม 4.49 0.16 มาก 
 จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน แบ่ง

ออกเป็น 2 ด้าน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึนท าให้
ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมาก 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สรุปผลการวิจัยได้ประเด็นดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน จากการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน เท่ากับ 80.77/83.73 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องการเขียนผังงาน ที่พัฒนาข้ึน ตาม
หลักการออกแบบบทเรียนตามรูปแบบการสอนของ ADDIE Model น้ัน ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับมาก 

ผู้ วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาข้ึนมาเป็นกรอบในการพัฒนา
บทเรียนบนเครือข่าย เน้ือหาในกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ
ทบทวนบทเรียนที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา และแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม ท าให้มีความรู้ความเข้าใจมากย่ิงข้ึน ผู้เรียน
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มีความสนใจในการเรียนมากย่ิงข้ึน และแบบทดสอบ ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และสามารถประมวลผลได้ทันทีท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการท าแบบทดสอบมากข้ึน 

2. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านทีพั่ฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
E1/E2 โดยได้ค่าเฉลี่ย 80.77/83.73 การที่ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ดีกว่าการท ากิจกรรมและ
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน เพราะผู้เรียนได้ศึกษาเน้ือหาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจึงท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากข้ึน และอาจกล่าวได้ว่าบทเรียนที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากน้ีต้องค านึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน ความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์
และล าดับในการน าเสนอให้มีความน่าสนใจจึงท าให้ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ ธนารักษ์ สารเถ่ือนแก้ว, (2557) ที่พบว่า ค่าเฉลี่ย 81.40/82.60 ถือว่า
บทเรียนที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน 
สามารถน าไปใช้สนับสนุนการเรียนการสอนได้ แสดงได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ท าให้ผู้เรียนได้ท าการบ้านแบบฝึกหัดในชั้นเรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจย่ิงข้ึน 

3. ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การแจกแจงแบบ t-test พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลจากการที่ผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาข้ึน ซึ่งมีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การออกแบบวิธีการสอนห้องเรียนกลับด้าน จึงส่งผลให้ผู้เรียน
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตได้จากค่า t ค านวณ มีค่า
มากกว่าค่า t ตาราง คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังน้ีผู้วิจัย พบว่า ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการใช้สื่อวิดีโอเป็นสื่อการเรียนมีข้อได้เปรียบคือในขณะท่ีผู้เรียนก าลัง
ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากผู้เรียนไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับมาดูซ้ าได้อีก
ครั้ง และมีค าถามในระหว่างศึกษาจากวิดีโอ เพ่ือถามความเข้าใจในเน้ือหาท่ีผู้เรียนได้ศึกษาจากวิดีโอน้ันด้วย 
ส่งผลให้เมื่อผู้เรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร ผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิชาภา บุรีกาญจน์, (2556) ที่พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 2) ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม 
 4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาข้ึน อยู่ใน
ระดับมาก สอคล้องกับงานวิจัยของ วันเฉลิม อุดมทวี, (2556) ที่พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ท้ังน้ี
เกิดจากผู้ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและสืบค้นด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความ
เข้าใจกับเรียน ท้ังกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท้ังภาพ วิดีโอ ท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ 
มีการใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง และการฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tucker M. D., (2013) ที่พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจและสนุก
กับการเรียน ชอบแนวทางการเรียนกลับด้านมากกว่าการเรียนแบบด้ังเดิม เพราะมีการน าความรู้มาแลกเปลี่ยน
ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมห้องในชั้นเรียน การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนช่วยเพ่ิมศักยภาพ
กระบวนการคิดของผู้เรียน ท าให้เกิดความเป็นตัวของตัวเองและรู้จักก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
 2. ควรออกแบบกิจกรรมและการประเมินให้หลากลาย มีเชื่อมโยงเน้ือหากับแหล่งอื่น ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ 
 3. ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นถึงความรับผิดชอบต่องาน  ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน แต่
งานวิจัยน้ียังขาดการประเมินผลด้านความรับผิดชอบของผู้เรียน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วาที  บัวแก้ว1 ดวงกมล  โพธิ์นาค2  และจิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์3 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

e-mail: kruwatee@intrachai.ac.th1, duangkamol.p@fte.kmutnb.ac.th2, and  
jiraphan.s@fte.kmutnb.ac.th3  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้

ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2)ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 3)เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและ 4)ศึกษาระดับความพึงพอใจทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบสุ่มอย่างแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา เรื่องอุปกรณ์เครือข่าย ร่วมกับแผนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิก
ซอว์ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 3) แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
นําไปเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน 
E1/E2 และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
81.11/80.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิคจิกซอว,์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน 
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Development of Computer Assisted Instruction on the Internet.     
 By learning together using jigsaw techniques. Introduction               

to Computer Networking High Vocational Certificate 
Watee  Buakaew1 Duangkamol Phonak2 and Jiraphan Srisomphan3 

Computer Education Department of Computer Studies 
   Faculty of Industrial Education  

King Mongkut's University of Technology North Bangkok 
e-mail: kruwatee@intrachai.ac.th1, duangkamol.p@fte.kmutnb.ac.th2, and  

jiraphan.s@fte.kmutnb.ac.th3 
Abstract 

This research aims to 1) Develop computer-assisted instruction on the Internet by learning 
together. Using the jig technique. Introduction to Computer Networking 2) Study the effectiveness of the 
lesson. 3) Compare the learning achievement of students before and after class and 4) To study the 
students' satisfaction with computer-assisted instruction on the Internet through the use of collaborative 
learning techniques using jigsaw techniques. The samples used in the study were the students in the 
second year diploma, the second year in the study, the 2560 students in the Intrachai Commercial 
College, by the simple sampling method. The instruments used in this study were 1) Computer Assisted 
Instruction on the Internet. 2) pre-test and post-test tests, 3) exercises during class, and 4) satisfaction test. 
Data were collected and analyzed by means of standard deviation E1 / E2 performance and t-test. 

The research results showed that the computer-assisted instruction on the Internet was 81.11 / 
80.33 higher than the 80/80 set and the learning achievement of the learners after learning with the 
developed computer lessons. before studying At the .05 level, the students' satisfaction with computer-
assisted instruction on the Internet was the highest. 
 
Keywords: Basic Computer Networking, Collaborative Learning Management, Jigsaw Techniques, 
Computer Assisted Instruction 
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บทน า 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน (ปวช.) พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  รหัสวิชา 2204-2003 มีจํานวน 2 หน่วยกติ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เป็นภาค
ทฤษฏี 1 ช่ัวโมง ภาคปฏิบัติ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มีสาระสําคัญซึ่งประกอบด้วย พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย การบริหารระบบเครือข่าย ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้วิจัยได้นําเนินการในการจัดการเรียนการสอน พบว่าผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 
เป็นการยากที่นักเรียนทุกคนจะเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ แม้ครูผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย 
อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบการสอน แต่นักเรียนบางส่วนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจากการสังเกตุและ
สอบถามผู้เรียน พบว่า ในหน่วยท่ี 4 น้ัน เนื้อหาส่วนมากเป็นทฤษฏีที่ต้องใช้ความจํา ทําให้ผู้เรียนขาดความสนใจในเนื้อหา จึง
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ และในการจัดการเรียนการสอนในบางเนื้อหาท่ีมีความยากต้องใช้การสอนแบบทวนซ้ําอยู่
บ่อยครั้ง การที่ผู้สอนบรรยายในห้องเรียนทําให้ผู้ เรียนไม่สามารถทบทวนได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งที่สามารถให้ผู้เรียนไปทบทวนนอกช้ันเรียนได้ 
 บทเรียนบนระบบเครือข่าย (Web base Instruction) เป็นการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Web base 
Instruction) ผนวกคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่าย เวิล์ด ไวด์ เว็บ เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการ
เรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขตจํากัด ด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียน ( Learning without Boundary ) การใช้
คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดียในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายนั้นเป็นการสนับสนุนศักยภาพการเรียนด้วยตนเองตามลําพัง     
( One Alone ) กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเลือกสรรเนื้อหาบทเรียนที่เรียนอยู่ในรูปแบบไฮเปอร์มีเดีย ซึ่งเป็นเทคนิคการ
เช่ือมโยงเนื้อหาหลัก ด้วยเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องรูปแบบการเช่ือมโยงนี้เป็นได้ทั้งการเช่ือมโยง ข้ อความไปสู่เนื้อหาที่มีความ
เกี่ยวข้องกันโดยมีภาพและเสียง การเช่ือมโยงดังกล่าวจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเองได้ 
โดยเลือกลําดับเนื้อหาบทเรียนตามความต้องการ และเรียนตามกําหนดเวลาที่เหมาะสมและตนเองสะดวก ( Criss-
CrossedLandscape) (Serio,Coulson,Feltovich,&Jabson,M.J.,1991) แต่การเรียนรู้ร่วมกันจะช่วยให้เกิดสังคมการเรียนรู้
 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นวิธีการเรียนที่ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่เล็ก สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้  และภาระงานของตนเองพร้อมไปกับการมีปฏสิัมพันธ์
กับสมาชิกในกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน  ซึ่งความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็จของกลุ่ม และ
ความสําเร็จของกลุ่มคือความสําเร็จของทุกคนเช่นกัน (Panitz, 2001) การเรียนรู้ร่วมกันเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ร่วมทํากิจกรรมเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่หลากหลาย
ของผู้เรียนแต่ละคนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิด
ความสําเร็จในการเรียนรูร้่วมกัน (Bonk and Wisher, 2000) การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
อิสระ และเน้นให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็น
ผู้นํา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง  (สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย  มูลคํา, 2547). หัวใจของเทคนิคจิก
ซอว์ คือ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ผู้เรียนทุกคนต้องพึ่งพาความรู้จากผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องรับผิดชอบต่อ
การเรียนการทํางานร่วมกัน ทําให้พัฒนาทั้งทักษะ ทางสังคม ทักษะการทํางานที่ดี นักเรียนมีการเคลื่อนไหวและแสดงออก
ระหว่างเรียนซึ่งสอดคล้อง กับ ธรรมชาติของนักเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มยังช่วยสลายพฤติกรรมการเรียนที่ไม่พึง
ประสงค์ ของผู้เรียนให้มีความรักสามัคคี  และช่วยเหลือกันเพื่อช่วยให้กลุ่มของตนเองเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธนวรรณ  
พรหมจันทร์, 2547). 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงข้อดีของ WBI (Web Base Instruction) และการเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative Learning) โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบจิกซอว์ โดย WBI (Web Base Instruction) เป็นรูปแบบการเรียนที่
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา และยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้
เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรงและผู้วิจัยได้นําแนวคิดการเรียนรู้แบบจิกซอว์มาใช้
ร่วมกัน ซึ่งความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็จของกลุ่ม และความสําเร็จของกลุ่มคือความสําเร็จของทุกคน (Panitz, 
2001)  โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์จะช่วยพัฒนา
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้สูงขึ้นและนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้โดยไม่
จํากัดเวลา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
สมมติฐานการวิจัย  
   1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิก
ซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ มีค่าตามเกณฑ์ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลังเรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการ
เรียนรูร้่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตด้วยการเรยีนรู้
ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวชิาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  อยู่ในระดับมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

ท่ีลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 75 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยพณิชยการ

อินทราชัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน โดยเลือกแบบการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling) 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนคือ 
2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง 

อุปกรณ์เครือข่าย รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีการนําเสนอโดยใช้วิดีโอประกอบเสียงบรรยาย มีกิจกรรมโดยใช้
เกมส์เพื่อทบทวนเนื้อหาบทเรียน โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน และผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 ท่าน ได้ผลการประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ที่สุด และด้านเทคนิคและวิธีการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง
อุปกรณ์เครือข่าย มี 3 วัตถุประสงค์ ได้แบบทดสอบปรนัย จํานวน 30 ข้อ 

2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดยการนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
  

3. การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยช้ีแจงและแนะนําวิธีการใช้บทเรียน เพื่อสร้างทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้น

แนะนําวิธีการเขา้สู่บทเรียน วิธีการเรียน การควบคุมบทเรียน การนําเข้าสู่บทเรียน 
3.2 ใหผู้้เรียนทุกคนลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
3.3 ครูแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม คละ เก่ง ปานกลาง อ่อน  
3.4 ผู้เรียนแยกย้ายกันเขา้กลุ่มผู้เช่ียวชาญหรือ Expert Group ตามหัวข้อที่ตนเลือก สมาชิกกลุ่มผู้เช่ียวชาญศึกษา

ค้นคว้าจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นรายบุคคล ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้เช่ียวชาญในหัวข้อเดียวกัน ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านทางห้องสนทนา เพื่อทบทวนความรู้ หาข้อสรุปบทเรียน วิธีการนําเสนอและเตรียมความรู้เพื่อนํากลับไปสอน
สมาชิกในกลุ่มบ้านของตนเอง 

3.5 ใหผู้้เรียนตอบคําถามระหว่างเรียน และแบบทดสอบระหว่างเรียน แล้วนําผลการทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนมา
เก็บไวเ้พื่อนําขอ้มูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนต่อไป 

  3.6 นําผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน การตอบคําถามระหว่างเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.7 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเว็บที่สร้างขึ้น โดยใช้ระดับค่าคะแนนที่ได้ จากกลุ่ม
ตัวอยา่ง ซึง่เป็นคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียนมาเปรียบเทียบ ตามสูตร E1/E2 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลเชิงสถิติ ดังนี้ 

4.1 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว จึงนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   

4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยทดสอบค่าแจกแจงความถี่ (t-test) 

 4.3 วิเคราะห์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผู้วิจัย
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  
รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนเป็นวิดีโอ
ออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์ มีคําถามระหว่างเรียน เกมส์ทบทวนเนื้อหาบทเรียน ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจและส่งผลให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการสอนของ ADDIE Model และได้ผ่านการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับมากที่สุด   
ดังภาพท่ี 1-3 
 
 
 
    
 
 
     รูปภาพที่ 1  วิดีโอนําเสนอเนื้อหา         รูปภาพที่ 2 คําถามระหว่างเรียน             รูปภาพที่ 3 แบบทดสอบ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

95



 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้
เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   จากการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ผลลัพท์ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนที่พัฒนาขึ้น 
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
คําถามระหว่างเรียน 20 16.43 1.55 82.17 
แบบทดสอบระหว่างเรียน 10 7.90 1.12 79.00 
รวมคะแนน E1 30 24.33 1.83 81.11 
คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 20 16.07 1.34 80.33 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน E1/E2 
เท่ากับ 81.11/80.33 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่สามารถนําไปใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้คือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างน้อย 80/80 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
   จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ

ผู้เรียน โดยทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Sample) ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 

การทดสอบ 𝑋𝑋 S.D. t p 
แบบทดสอบกอ่นเรยีน 10.40 2.57 14.40* 0.0000 แบบทดสอบหลังเรียน 16.07 1.34 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบค่าที 

(t-test แบบ Dependent Sample) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.40 คะแนน และ 16.07 คะแนนตามลําดับและเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจํานวน 30 ชุด เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่พัฒนาขึ้นปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียน 

รายการ 𝑋𝑋 S.D. ความหมาย 
1. คําแนะนําการใช้งานบทเรียน 4.57 0.28 มากที่สุด 
2. การนําเสนอเนื้อหาบทเรียน 4.69 0.06 มากที่สุด 
3. การออกแบบบทเรียน 4.64 0.03 มากที่สุด 
4. ประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียนบนอินเตอร์เน็ต 4.65 0.17 มากที่สุด 
5. การจัดการเรียนบทเรียนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 4.68 0.11 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.13 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบวา่ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในระดับมากท่ีสุด ( 𝑋𝑋 =4.65,S.D.=0.13) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   
สรุปและอภิปรายผล 
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1. ด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่พัฒนาขึ้นตามหลักการออกแบบบทเรียนตาม
รูปแบบการสอนของ ADDIE Model นั้น ได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นมาเป็นกรอบในการพัฒนาบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื้อหาในกิจกรรมมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทบทวน
บทเรียนที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และแบบทดสอบผู้เรียนสามารถทําแบบทดสอบ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถประมวลผลได้ทันที ทําให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการทําแบบทดสอบมากขึ้น ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

2. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บทเรียน ได้
คะแนนเฉลี่ยของกระบวนการและคะแนนเฉลี่ยของผลลัพธ์ในภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าค่า E1 มีค่ามากกว่า E2 โดยเมื่อทดสอบสมมติฐานเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิค จิกซอว์ รายวิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสิทธิภาพของ
กระบวนการมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะในการเรียนการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์นี้
มีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียน ในการจัดการบทเรียนจะเน้นที่จุดสําคัญการนําเสนอเนื้อหา ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อวีดีทัศน์ และแบบฝึกหัดสนับสนุนการสอน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนมากขึ้น 
ประกอบกับการที่แต่ละกลุ่มต้องการมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการทํากิจกรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับ และได้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
สูงสุด จึงทําให้กลุ่มผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมและการเรียนมากขึ้น จึงส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของกระบวนมี
ค่าสูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว ประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมกันโดยใช้
เทคนิคจิกซอว์ ช่วยให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนรว่มในการทํากิจกรรมร่วมกัน คะแนนท่ีแต่ละคนได้รับมีผลต่อคะแนนของกลุ่ม ทุก
คนจึงมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมและการเรียนมากขึ้น จึงส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของผลลัพธ์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์
ดังกล่าว ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่ามากกว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ท้ังน้ีเน่ืองจากในการทําคะแนนของ
กระบวนการนั้นประกอบด้วย คะแนนจากกิจกรรมเสริมทักษะ และการทดสอบท้ายบทเรียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ทําทันที
หลังจากจบกิจกรรมการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยจึงสูงกว่าค่าของ E2 ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ได้
ศึกษาเนื้อหาผ่านมานานแล้ว อาจทําให้ผู้เรียนลืมเนื้อหาบางส่วนไปบ้าง จึงส่งผลให้ค่า E1 มีค่ามากกว่า E2 ซึ่งสอดคล้องกับ 
มนต์ชัย เทียนทอง (2548) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อาจเกิดจากการที่บทเรียนมี ระบบการ
รายงานผล ติดตามผลและประเมินผล ที่ทําให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถทราบถึงสถานะคะแนนของตนเองโดยกลุ่มมีส่วนช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความพยายามที่จะทําให้คะแนนของตนดีขึ้นเพื่อจะส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มมีค่าสูงขึ้น 
นอกจากน้ีในส่วนของผู้สอนนั้นสามารถติดตามผลการทํากิจกรรมของผู้เรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากผู้เรียนคนใดขาด
ส่งกิจกรรมใด ผู้สอนสามารถกระตุ้นและติดตามผู้เรียนได้ทันเวลา จึงส่งผลให้การทําคะแนนของกระบวนการในระหว่าง
บทเรียนดีขึ้น 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้
เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย 
เนื่องจากการจากการทํากิจกรรมกลุ่มด้วยเทคนิคจิกซอว์ น้ันผู้เรียนได้ใช้ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องสนทนา ทํา
ให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างครูและกลุ่มผู้เรยีนได้ติดต่อสือ่สารกันโดยใช้ภาษาของผู้เรียนเอง ทําให้สามารถเข้าใจ
ในบทเรียนมากขึ้น จึงส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนันท์ คงไพ่, (2555).  
พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw นั้นเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสคิด กล้าแสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน เพราะทุกคนร่วมมือในการทํางานกลุ่ม ทําให้เกิดเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มย่อย ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
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3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในระดับที่มากท่ีสุด ความเห็นที่ผู้เรียนมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนมากพบว่า ผู้เรียนชอบ
เรียนและมีความสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดให้ ทําให้ไม่รู้สึกเบื่อหนาย จึงเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณีรัตน์  หาญประเสริฐ, (2550). เรื่องการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบมัลติมีเดียด้วยเทคนิคสถานการณ์จําลอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1.1  ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกมส์การสอนเพราะเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
1.2  ควรหาเทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ มาร่วมใช้ เช่น เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพราะต้องการให้

ผู้เรียนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนได้ทันทีในช้ันเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วย
สอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่พัฒนาข้ึน 3) ประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบน
เว็บที่พัฒนาข้ึน และ 4) หาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนช่วยสอนบนเว็บท่ี
พัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเชียงรากน้อย 
(ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) จ านวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
ด้วยวิธีการจับสลากเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนช่วยสอนบนเว็บ แบบทดสอบก่อน
เรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 การหาผลสัมฤทธ์ิ (t-test) 
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง การน าเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
MS. PowerPoint 2013 ที่ใช้ร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD ที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.44/82.50 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินทักษะปฏิบัติของผู้เรียนมีค่าร้อยละ 93.75 และ 
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: บทเรียนช่วยสอนบนเว็บ, การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD, ทักษะปฏิบัติ, วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
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ABSTRACT 

The research is an experimental research. The purposes of this study were 1) to 
develop and find the efficiency of Web-based Instruction with Collaborative learning STAD 
techniques to promote practical skills on Career and Technology for Prathomsuksa 6 student, 
2) to compare achievement before and after learning of the lessons learned by the developed 
WBI, 3) to assess practical skills of students with developed WBI and 4) to study the satisfaction 
of students using the developed WBI. The sampling group recruited with Simple Random 
Sampling by draw lots, was 32 Prathomsuksa 6/2 students in the second semester of academic 
year 2017 at Chiengraknoi (Sup-Sangvien Hayrabut Anusorn) School. Tools used in this research 
include the developed WBI, pretest, formative test, assessment skills, posttest, and satisfaction 
questionnaire of students. The statistical tests employed to verify the efficiency of the 
developed WBI were the E1/E2 efficiency index, t-test, mean and standard deviation. 
 The research found that 1) the efficiency of the developed WBI on topic presentation 
by MS. PowerPoint 2013 with Collaborative learning STAD techniques was 83.44/82.50 , which 
was higher than the criteria 80/80, 2) the students achievement score in learning the developed 
WBI was higher than pretest at the .05 level of significance, 3) the assessment of practical skill 
of the students was 93.75 percent and 4) the students satisfaction after using the developed 
WBI was at good level. 
Keywords: Web-based instruction (WBI), Collaborative learning STAD techniques, Practical 
skills, Career and Technology 
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บทน า 
โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ได้มีการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีการจัดเวลาเรียนใน
ระดับประถมศึกษาเป็นรายปี ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ี
เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2559 
ผลปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 66.80 ผลการเรียนในระดับดีข้ึนไป (เกรด 3-4) คิด
เป็นร้อยละ 36.36 โดยผลการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับดี (เกรด 1-2.5) คิดเป็นร้อยละ 63.34 ใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดการเรียนออกเป็น 2 วิชา ได้แก่ วิชาการงานอาชีพ  และวิชา
คอมพิวเตอร์ วิชาละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเน้ือหาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ได้มุ่งเน้นเก่ียวกับการศึกษาหลักการ
เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การใช้ซอฟต์แวร์
น าเสนอ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะกับรูปแบบการน าเสนอ รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างชิ้นงานโดยมีการวางแผนและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีเน้ือหาทั้งหมด 6 หน่วย เมื่อพิจารณาราย
หน่วยพบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การน าเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MS. PowerPoint 2013 เป็นหน่วย
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีคะแนนต่ าที่สุด มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เน่ืองจากผู้เรียน
บางคนยังขาดการส่งงานหรือแบบฝึกปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมายจึงท าให้ได้คะแนนภาคปฏิบัติต่ า ซึ่งท าให้
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายปี จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวพบว่า ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
ครูยังขาดสื่อที่เหมาะสมและทันสมัยเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียน ซึ่งสื่อการสอนเป็นสิ่งส าคัญในการ
กระตุ้นและเร้าการเรียนรู้ของนักเรียน ครูยังคงใช้การบรรยายและสาธิตเพ่ือให้นักเรียนจดจ าเพ่ือปฏิบัติตาม 
หลังจากน้ันให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามใบงานเพ่ือให้เกิดชิ้นงานเพียงเท่าน้ัน ปัญหาทางด้านผู้เรียนเกิดจาก การที่
ผู้เรียนเรียนหรือปฏิบัติตามไม่ทันเพ่ือนร่วมชั้นแล้วไม่กล้าซักถาม เมื่อครูสอนหัวข้อถัดไปท าให้ตนเองรู้สึกล่าช้า
กว่าเพ่ือนจนเกิดเป็นความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียน ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้า
แนวทางการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD เพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaborative Learning) โดยใช้เทคนิค STAD เป็นรูปแบบ
การเรียนเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สามารถปรับใช้ได้กับทุก
ระดับชั้นและทุกรายวิชา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งยังเป็นวิธีจูงใจผู้เรียนให้กระตือรือร้นกล้าแสดงออก 
โดยแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือท างานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน และ
ช่วยเหลือกันในการท าความเข้าใจต่อเน้ือหาน้ัน ๆ อย่างแท้จริง (Slavin,1995) ทั้งยังเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้
กับทุกรายวิชาทุกระดับชั้น ซึ่งวิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีเน้นความส าคัญของการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  การช่วยเหลือกันใน
กลุ่ม และยังเป็นการฝึกทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน โดยมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน คือ 1. ข้ัน
เตรียมการ 2. ข้ันการน าเสนอบทเรียน 3. ข้ันการเรียนกลุ่มย่อย 4. ข้ันทดสอบหลังเรียน 5. ข้ันรายงานและ
สรุปคะแนน (สุชาดา ทิพโรจน์, 2558)  

ทักษะปฏิบัติหากได้รับการฝึกฝนท่ีดีจะเกิดความถูกต้องแม่นย าจนเกิดเป็นความช านาญและความ
คงทน (Simpson, E.J., 1972) ทักษะปฏิบัติเกิดจากการที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน  เพ่ือกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียนโดยมีความ
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คาดหวังว่าเมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนแล้ว จะท าให้ผลการเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีมากย่ิงข้ึน และ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีตามข้ึนมาอีกด้วย (นันทพร มรกต, 2556)  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถือเป็นการจัดโปรแกรมเพ่ือการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ 
ช่วยถ่ายโยงเน้ือหาความรู้ไปสู่นักเรียน น าเสนอบทเรียนโดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามระดับ
ความสามารถของตนเอง ในบทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 
จุดเด่นที่ส าคัญ คือ การน าเสนอเน้ือหาในลักษณะหลายสื่อ  (Multimedia) ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ และเสียง ท่ีผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเป็นระบบ นักเรียนจะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) กับบทเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา โดยไม่เกิดข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ 
นับว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งทางด้านความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554) 

แนวทางการแก้ไขของผู้วิจัยจึงเห็นว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จะท าให้เพ่ือน
ช่วยเหลือเพ่ือนและในส่วนของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บจะเป็นส่วนเสริมทักษะนอกเวลาเรียน ซึ่งผู้เรียน
สามารถทบทวนการเรียนได้ตลอดเวลา จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจในเน้ือหาซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

STAD เพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

ช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน  
3. เพ่ือประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน  
4. เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพ่ือส่งเสริม
ทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาข้ึนมีค่าสูงกว่าหรือ
เท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยการหาประสิทธิภาพ E1/E2 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึนมีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน มีค่ามากกว่าร้อยละ 80 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ –  
สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 
ปกีารศึกษา 2560 จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 98 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 32 คน จ านวน 1 ห้องเรียน  
ทีไ่ด้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลากเป็นห้องเรียน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 บทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ  

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือท าการ
วิจัย และศึกษาข้อมูลหลักสูตรรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 แล้วท าการพัฒนาบทเรียนช่วยสอน
บนเว็บข้ึน ประกอบด้วย วีดิโอเน้ือหา วีดิโอสาธิต กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ภาพตัวอย่างกิจกรรมในบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการสร้างแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม แล้วน ามาหาคุณภาพแบบทดสอบ จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 
(IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน จากข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 43 
ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ เหลือข้อสอบ 37 ข้อ แล้วน าข้อสอบที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่ผ่านการ
เรียนมาแล้ว จ านวน 30 คน เพ่ือน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.70 และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.70 ค่าความเชื่อมั่นตามแบบคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยใช้สูตร KR-20  มี
ค่าเท่ากับ 0.83 และค่าประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาข้ึนมีค่าเท่ากับ 83.44/82.50  

2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา
และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ ด้านละ 3 ท่าน ทดลองใช้บทเรียนเพ่ือประเมินคุณภาพของบทเรียน 
ด้วยแบบประเมิน 2 ชุด ดังน้ี 1) แบบประเมินเพ่ือสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา ผลการ
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ประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับดี และ 2) แบบประเมินเพ่ือสอบถามความคิดเห็นส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ  ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับดี   

3. ก าหนดแบบแผนการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้ วิจัยได้ก าหนดแบบแผนการ

ทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (One - Group Pretest - Posttest Design) คือ ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วน าไปทดลอง ท าการเก็บผลทดสอบก่อนเรียน แล้วด าเนินกิจกรรมตามบทเรียน แล้วจึงเก็บผลการ
ทดสอบหลังเรียน 

 โดยมีข้ันตอนการทดลองตามข้ันตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ดังน้ี 
1) ข้ันเตรียมการ  ผู้วิจัยชี้แจงการเข้าสู่ระบบบทเรียน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้แก่

ผู้เรียน แล้วชี้แจงการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ให้ผู้เรียนทราบโดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนทีละงานจนครบ
ข้ันตอน ซึ่งมีอยู่ 2 งาน คือ งานสร้างแผนภูมิแท่งและงานสร้างบัตรอวยพร แล้วจึงเรียนงานถัดไปและให้ผู้เรียน
ท าแบบทดสอบก่อนเรียนผ่านบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ ซึ่งควบคุมและก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบโดย
ระบบ แล้วผู้สอนด าเนินการจัดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งได้น าผลคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ ในปี
การศึกษา 2559 มาเรียงล าดับจากมากไปน้อยแล้วท าการจัดกลุ่มตามวิธีงูกินหาง เพ่ือแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 
8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยแต่ละกลุ่มจะมีอัตราส่วนผู้เรียนที่มีการเรียนสูง ปานกลาง และอ่อน ดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 การจัดกลุ่มผู้เรียนโดยคละความสามารถของผู้เรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน 

กลุ่ม/ล าดับ 1 (เก่ง) 2 (ปานกลาง) 3 (ปานกลาง) 4 (อ่อน) 
กลุ่มที่ 1 85 คะแนน  64 คะแนน 64 คะแนน 52 คะแนน 
กลุ่มที่ 2 84 คะแนน  66 คะแนน 64 คะแนน 54 คะแนน 
กลุ่มที่ 3 83 คะแนน  66 คะแนน 63 คะแนน 54 คะแนน 
กลุ่มที่ 4 78 คะแนน 66 คะแนน 63 คะแนน 56 คะแนน 
กลุ่มที่ 5 76 คะแนน 67 คะแนน 62 คะแนน 58 คะแนน 
กลุ่มที่ 6 68 คะแนน 67 คะแนน 62 คะแนน 60 คะแนน 
กลุ่มที่ 7 68 คะแนน 67 คะแนน 61 คะแนน 60 คะแนน 
กลุ่มที่ 8 68 คะแนน 68 คะแนน 61 คะแนน 60 คะแนน 

2) ข้ันการน าเสนอบทเรียน  ผู้เรียนเริ่มศึกษาเน้ือหา ซึ่งประกอบด้วยวีดิโอเน้ือหาและวีดิโอสาธิต โดย
ให้แต่ละกลุ่มเรียนเป็นรายบุคคล 
 3) ข้ันการเรียนกลุ่มย่อย ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกทักษะ ซึ่งกิจกรรมทักษะน้ีผู้เรียนต้องร่วมกัน
ปรึกษาอภิปรายกับสมาชิกของตนเองในห้องสนทนากลุ่ม หลังจากท ากิจกรรมกลุ่มเรียบร้อยแล้วให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบระหว่างเรียน ประกอบด้วยแบบทดสอบทฤษฎีและแบบทดสอบปฏิบัติ ซึ่งในการท าแบบทดสอบ
ผู้เรียนจะไม่สามารถปรึกษากันได้ โดยผู้สอนจะประเมินคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้ว
ประกาศผ่านบทเรียน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความท้าทายมุ่งมั่น พยายามพัฒนาตนเองและช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่มมากข้ึนเพ่ือให้สามารถท าคะแนนได้มากกว่าเดิม ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จของกลุ่มด้วยเช่นกัน  
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 4) ข้ันการทดสอบ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียน ท ากิจกรรมกลุ่มย่อยและท าแบบทดสอบระหว่างเรียน
ตามข้ันการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จนครบแล้ว ผู้เรียนต้องท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยมีการ
ควบคุมและก าหนดเวลาโดยระบบ ซึ่งผู้สอนต้องควบคุมไม่ให้ผู้เรียนช่วยเหลือกันระหว่างการท าแบบทดสอบ 
 5) ข้ันรายงานและสรุปคะแนน  ผู้สอนแจ้งผลการทดสอบประกอบด้วย คะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมกลุ่ม แบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และแบบทดสอบหลังเรียน
ให้ผู้เรียนทราบ โดยน าคะแนนของผู้เรียนแต่ละคนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม เรียงล าดับมากไปน้อยให้
ผู้เรียนทราบ กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดจะได้รับการยกย่องชมเชย 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนประเมินหลังจากเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอน 
บนเว็บจบทุกข้ันตอนแล้ว 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
5.1 วิเคราะห์แบบทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หลังจาก

น้ันน าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว เพ่ือวิเคราะห์หาความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก
และค่าความเชื่อมั่น เมื่อพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บเรียบร้อยแล้วน าบทเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
และวิธีการ ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนที่พัฒนาข้ึน 
 5.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน ด้วยการหาประสิทธิภาพ E1/E2  

5.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน 
ด้วยค่าที (t-test Dependent)  

5.4 วิเคราะห์แบบประเมินทักษะปฏิบัติด้วยแบบประเมินงานและรูบริคส์ หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
5.5 วิเคราะห์ค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน ด้วยค่าเฉลี่ย (mean) 

และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  

เท่ากับ 83.44/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ 

รายการ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
แบบทดสอบระหว่างเรียน (E1)  20 16.69 1.29 83.44 
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)  20 16.50 1.57 82.50 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บท่ี
พัฒนาข้ึน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 8.19 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 
16.50 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติค่าที (t-dependent) มีค่าเท่ากับ 
24.01 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า t (t-table) มีค่าเท่ากับ 1.69 จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คะแนน จ านวนผู้เรียน (N) X̅ S.D. t-test 

แบบทดสอบก่อนเรียนเรียน (20 คะแนน) 32 8.19 1.72 
24.01** 

แบบทดสอบหลังเรียน (20 คะแนน) 32 16.50 1.07 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , df = 31, t-table = 1.69 

3. ผลประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน พบว่า การท า
แบบทดสอบปฏิบัติของนักเรียน โดยประเมินจากครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยมผีู้เรียนจ านวน 32 คน ที่
เรียนเรื่องงานสร้างแผนภูมิแท่ง ประเด็นที่ประเมิน ดังน้ี 1) การเลือกชนิดแผนภูมิ 2) การสร้างแผนภูมิ 3) การ
ตกแต่งแผนภูมิ 4) การสร้างองค์ประกอบแผนภูมิ 5) การบันทึกแผนภูมิ มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จ านวน  
28 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ เรื่องงานสร้างบัตรอวยพร ประเด็นที่ประเมิน ดังน้ี 1) สร้างเค้าโครงภาพน่ิง                                                                                                  
2) สร้างบัตรอวยพรด้วยภาพน่ิง 3) แทรกและจัดรูปแบบข้อความ 4) แทรกเสียง 5) บันทึกบัตรอวยพร มี
คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จ านวน  32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการแบบปะเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียน 
รายการประเมินทักษะ จ านวนผู้เรียน มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 

1. ทักษะการสร้างแผนภูมิแท่ง 32 28 87.50 
2. ทักษะการสร้างบัตรอวยพร 32 32 100.00 

รวม 93.75 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4.43 ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน 

เรื่องที่ประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านค าแนะน าการใช้งานบทเรียน 4.08 0.88 มาก 
2. ด้านการน าเสนอเน้ือหาบทเรียน 4.40 0.70 มาก 
3. ด้านการออกแบบบทเรียน 4.31 0.87 มาก 
4. ด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ 4.56 0.65 มากท่ีสุด 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 4.53 0.74 มากท่ีสุด 
6. ด้านการส่งเสริมทักษะปฏบิัติ 4.52 0.73 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.77 มาก 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการวิจัยสรุปผลและอภิปรายผลดังน้ี 
1. ด้านการหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

เพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยคิดจาก 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คะแนน จ านวนผู้เรียน (N) X̅ S.D. t-test 

แบบทดสอบก่อนเรียนเรียน (20 คะแนน) 32 8.19 1.72 
24.01** 

แบบทดสอบหลังเรียน (20 คะแนน) 32 16.50 1.07 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , df = 31, t-table = 1.69 

3. ผลประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน พบว่า การท า
แบบทดสอบปฏิบัติของนักเรียน โดยประเมินจากครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยมผีู้เรียนจ านวน 32 คน ที่
เรียนเรื่องงานสร้างแผนภูมิแท่ง ประเด็นที่ประเมิน ดังน้ี 1) การเลือกชนิดแผนภูมิ 2) การสร้างแผนภูมิ 3) การ
ตกแต่งแผนภูมิ 4) การสร้างองค์ประกอบแผนภูมิ 5) การบันทึกแผนภูมิ มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จ านวน  
28 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ เรื่องงานสร้างบัตรอวยพร ประเด็นที่ประเมิน ดังน้ี 1) สร้างเค้าโครงภาพน่ิง                                                                                                  
2) สร้างบัตรอวยพรด้วยภาพน่ิง 3) แทรกและจัดรูปแบบข้อความ 4) แทรกเสียง 5) บันทึกบัตรอวยพร มี
คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จ านวน  32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการแบบปะเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียน 
รายการประเมินทักษะ จ านวนผู้เรียน มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 

1. ทักษะการสร้างแผนภูมิแท่ง 32 28 87.50 
2. ทักษะการสร้างบัตรอวยพร 32 32 100.00 

รวม 93.75 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4.43 ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน 

เรื่องที่ประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านค าแนะน าการใช้งานบทเรียน 4.08 0.88 มาก 
2. ด้านการน าเสนอเน้ือหาบทเรียน 4.40 0.70 มาก 
3. ด้านการออกแบบบทเรียน 4.31 0.87 มาก 
4. ด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ 4.56 0.65 มากท่ีสุด 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 4.53 0.74 มากท่ีสุด 
6. ด้านการส่งเสริมทักษะปฏบิัติ 4.52 0.73 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.77 มาก 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการวิจัยสรุปผลและอภิปรายผลดังน้ี 
1. ด้านการหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

เพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยคิดจาก 
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แบบทดสอบระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.44 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80 ตัวแรก) และคะแนนเฉลี่ยจาก
การท าแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.50 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ (80 ตัวหลัง) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุธี ภาระหันต์ (2558) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา 
การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ จ านวน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพของบทเรียน E1/E2 เท่ากับ 87.44/93.33 สูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วยกิจกรรม STAD สามารถส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียน ช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี แต่ควรลองปรับใช้กับเทคนิคอื่น เช่น TGT เพ่ือเปรียบเทียบ 

2. ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บท่ี
พัฒนาข้ึน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 มีค่าที (t-test) เท่ากับ 24.01 ทั้งน้ีบทเรียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบด้วย เน้ือหาที่เป็นวีดิโอ วีดิโอ
สาธิต และกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติเพ่ือสร้างความเข้าใจในเน้ือหา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของราตรี แซ่คู
(2559) ที่ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารข้อมูล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนช่วยสอนบนเว็บท่ีใช้เทคนิค 
STAD ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่ควรเปรียบเทียบกับกลุ่มปกติเพ่ือดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ด้านประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียน จากการท าแบบทดสอบปฏิบัติของนักเรียนที่มีคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 93.75 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุชาดา ทิพโรจน์ (2558) ท่ีได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมมือเทคนิค STAD วิชาการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาโลโก จ านวน 36 คน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพงานของผู้เรียนอยู่ในระดับดี แสดงให้
เห็นว่า การปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนช่วยส่งเสริมทักษะปฏิบัติของผู้เรียน ทั้งการเรียนเป็นกลุ่มผู้เรียน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนเก่งช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับคนเรียนอ่อนได้ แต่ควรปรับ
การจัดสมาชิกกลุ่มการเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน 

4. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน ในภาพรวม
ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากบทเรียนมีการจัดล าดับข้ันตอนการเรียนรู้อย่างชัดเจน มี
กิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนทั้งยังสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและหลายหลากอุปกรณ์  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนงพะงา สุขโอสถ (2558) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนแท็บ
แล็ตพีซีร่วมกับการเรียนรู้ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง สีสันของเสียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 จ านวน 30 คน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 
1. ผู้สอนต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมผู้เรียนระหว่างท ากิจกรรมกลุ่มและการศึกษาเน้ือหา

บทเรียน เน่ืองจากมีผู้เรียนบางคนไม่ค่อยสนใจในการท ากิจกรรมเท่าท่ีควร 
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2. ควรมีการน าเสนอเน้ือหาแบบสรุปไว้ท้ายบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเน้ือหาในการเรียนดูง่ายและ
เข้าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติและกลุ่มที่

เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
2. ควรน าบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่สร้างข้ึนไปทดลองใช้

กับกลุ่มตัวอย่างอื่น เพ่ือเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของบทเรียน 
3. การจัดสมาชิกกลุ่มการเรียนครูควรแยกกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน แล้วให้ผู้เรียนสามารถเลือกเข้า

กลุ่มเองได้ตามจ านวนและเงื่อนไขที่ก าหนด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ช้ันปีที่ 3 จ านวน 166 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง เครื่องมือในการ
วิจัย คือแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วยแบบฝึกจ านวน 3 ชุด ได้แก่ การวิเคราะห์และระบุ
ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์, แนวทางการแก้ไขและการวาดภาพแนวคิดแบบองค์รวม และการสรุปการแก้ไขปัญหา 
โดยในแต่ละชุดจะวัดทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ การตีความ การให้เหตุผล การประยุกต์ การวิเคราะห์ การ
ประเมินผล และความคิดริเริ่ม 

จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณชุดที่ 1 การวิเคราะห์และระบุปัญหา
เกี่ยวกับโจทย์ นิสิตท าคะแนน ด้านการตีความ, การวิเคราะห์, การประเมินผล คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 (อยู่
ในเกณฑ์ดี) ถึง 3.75 (อยู่ในเกณฑ์ดี) ส่วนด้าน การให้เหตุผล, การประยุกต์ และการคิดริเริ่ม คะแนน
เฉล่ียระหว่าง 3.00 (อยู่ในเกณฑ์พอใช้) ถึง 3.25 (อยู่ในเกณฑ์พอใช้) ชุดที่ 2 แนวทางการแก้ไขและการวาด
ภาพแนวคิดแบบองค์รวม นิสิตท าคะแนนเฉล่ีย ทั้ง 6 ด้าน ระหว่างคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 (อยู่ในเกณฑ์ดี) 
ถึง 3.75 (อยู่ในเกณฑ์ดี) และแบบฝึกชุดที่ 3 การสรุปการแก้ไขปัญหา นักศึกษาท าคะแนนเฉล่ีย ท้ัง 6 ด้าน 
ระหว่างคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 (อยู่ในเกณฑ์ดี) ถึง 3.75 (อยู่ในเกณฑ์ดี)  ท าให้แบบฝึกการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเหมาะสมกับนักศึกษาเพื่อส่งเสิรมให้นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่ม
มากข้ึน 

 
ค าส าคัญ: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ , แบบฝึกทักษะ, คอมพิวเตอร์ศึกษา 
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ABSTRACT 
 In this research, the researcher has an objective that includes 1) Development critical 
thinking skills of students in computer field 2) To find the efficiency of the critical thinking 
exercise of students in education computer. By selected sampling were third year students of 
education computer in curriculum of education 166 people. The selected sampling are 
purposive sampling. Research tool is critical thinking training that has three set of training such 
as analyze and identify problems, solution and drawing a holistic concept, and troubleshooting 
summary. Each set of training will measure six skills such as interpretation, reasoning, apply, 
analysis, evaluation, and initiative. 
 The research found that Critical Thinking Training set 1 was an analytical and problem-
solving exercise. Students score on interpretations, analyzes, and assessments the average 
score is between 3.50 (In good standing) and 3.75 (In good standing). Part of the reason, 
applications and initiatives the average score is between 3.00 (In the fair measure) and 3.25 (In 
the fair). Set 2 solution and drawing a holistic concept, students scored an average of six skills 
between the averages between 3.50 (In good standing) to 3.75 (In good standing). Set 3 
troubleshooting summary, students scored an average of six skills between the averages 
between 3.50 (In good standing) to 3.75 (In good standing). Make critical thinking training 
suitable for students to provide students of education computer has more critical thinking 
skills. 
 
 
Keywords: Critical thinking, Skill Training, Computer Education 
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บทน า 
การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เพื่อให้ได้วิชาแกน ไม่เพียงพอ ต้องให้ได้ทั้งสาระวิชา 

และได้ทักษะ 3 กลุ่ม คือทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ 
ส่ือและเทคโนโลยี ปัจจุบันมีการให้ความสนใจในเรื่อง คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี 
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ ภายใต้ นโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศ "ประเทศไทย 4.0" ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงส าคัญ
เพื่อให้คนในสังคมมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการพัฒนาคนให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการแก้ปัญหา การศึกษาในปัจจุบันเน้น การฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 
โดยสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช , 2555) ด้านทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ประกอบไปด้วย ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม, การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา,
การส่ือสารและการร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนในอนาคตต้องเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ Critical Thinking เป็นการคิดที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล
การพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบครอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าโดยอาศัยความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ของตนเองประกอบการคิดนั้น นอริส (Norris, 1985) กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
สาระส าคัญของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษาและเป็นสิทธิอันชอบ
ธรรมของผู้เรียนท่ีจะได้รับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นส่ิงที่มี
คุณค่าในตนเองและเป็นเครื่องหมายของบุคคลที่ได้รับการศึกษา วัตสันและเกรเซอร์ (Watson and Glaser, 
1980) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยทักษะการคิด 5 ทักษะ ได้แก่ 1) การอุปนัย 2) การ
ระบุสมมติฐาน 3) การนิรนัย 4) การลงข้อสรุปโดยหลักตรรกศาสตร์ 5) การประเมินข้อโต้แย้งนอกจากนี้ แอน
นิส (Ennis, 1989) กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณในลักษณะที่เป็นความสามารถทางการคิด 5 ด้านได้แก่ 
1) การระบุปัญหา 2) การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล 3) การเสนอแนวทางแก้ปัญหา 4) 
การลงข้อสรุปในเชิงอุปนัยและนิรนัย 5) การท านายผลที่จะเกิดตามมา 

จากทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นฝึกให้ผู้เรียนให้มีการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหาโดยมีผู้ท าการวิจัยด้านการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลายท่านอาทิ สุวิมล แสงศรี
ท างานวิจัยเรื่องกิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ (สุวิมล แสงศรี, 2550) สุ ท ธภา  บุญแซม 
ท างานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (7E) ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (7E) ในภาพรวมพบว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 17.14 หลังเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 
35.72 (สุทธภา บุญแซม, 2553) 

จากการศึกษางานวิจัย ผู้วิจัยพบว่า การศึกษาเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณส่วนใหญ่ผู้วิจัยพัฒนา 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในระดับมัธยมศึกษายังขาดการพัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้าน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

111



การประชุมระดับชาติ 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

 

คอมพิวเตอร์ศึกษา  ดังนั้นผู้วิจัยเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ในสาขาการสอนคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตได้เพิ่มศักยภาพของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากข้ึน และทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเป็นส่วนส าคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อช่วยยกมาตรฐานการศึกษาประเทศไทย
ให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
2. เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 700 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ช้ันปีที่ 3 จ านวน 166 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ประกอบด้วยแบบฝึกจ านวน 3 ชุด ได้แก่ การวิเคราะห์และระบุปัญหาเกี่ยวกับโจทย์, แนว 
ทางการแก้ไขและการวาดภาพแนวคิดแบบองค์รวม และการสรุปการแก้ไขปัญหา โดยในแต่ละชุดจะวัดทักษะ 
6 ด้าน ได้แก่ การตีความ การให้เหตุผล การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินผล และความคิดริเริ่ม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

 2.1.1. การวิเคราะห์และระบุปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ 
         โดยมีกระบวนการของการใช้เหตุผลมาสนับสนุนการตีความสารสนเทศ การ 

ประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมิน และการสร้างสรรค์ 
          2.1.1.1 การตีความสารสนเทศ: ค้นหาค าส าคัญ นิยาม อะไร ที่ไหน อย่างไร เท่าไร 
ล าดับ ช่ือใคร 
          2.1.1.2 เหตุผล: เปรียบเทียบและจัดกลุ่มสารสนเทศของแต่ละองค์ประกอบ 
          2.1.1.3 การประยุกต์: เช่ือมโยงความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนของปัญหา 
          2.1.1.4 การวิเคราะห์: ระบุองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ ของสารสนเทศ 
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          2.1.1.5 การประเมิน: นิสิตมีความสามารถในการน าองค์ความรู้เดิมมาช่วยในการ
แก้ปัญหาได้หรือไม่ 
          2.1.1.6 การสร้างสรรค์: พัฒนาความคิดและเหตุผลที่เหมาะสมที่สุด เพื่อน ามา
ตัดสินใจ จัดล าดับ และคัดสรรค์ 

 2.1.2 การสรุปการแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ศึกษา 
             อ่านและตัดสินบทความว่ามีความน่าเช่ือมากแค่ไหน นิสิตสามารถเช่ือมโยง 

บทความหรือปัญหากับทิศทางค้นหาได้อย่างไร 
         2.1.2.1  การตีความสารสนเทศ: อ่านและตัดสินบทความว่ามีความน่าเช่ือมากแค่
ไหน นิสิตสามารถเช่ือมโยงบทความหรือปัญหากับทิศทางค้นหาได้อย่างไร 
         2.1.2.2  เหตุผล: เปิดมุมมองในการค้นหาประเด็น และปัจจัย อะไรคือประเด็น อะไร
คือมุมมอง 
         2.1.2.3  การประยุกต์: สามารถบอกแนวคิด ปัญหา และอุปสรรค ของนิสิตในกลุ่มได้
อย่างไร 
         2.1.2.4  การวิเคราะห์: เปรียบเทียบถึงข้อโต้แย้งที่แตกต่างกันภายในกลุ่ม วิเคราะห์
ความละเอียดอ่อนของประเด็นปัญหา 
         2.1.2.5  การประเมิน: ออกแบบแผนกระบวนการท างาน เพื่อเป็นทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา 
         2.1.2.6  การสร้างสรรค์: สามารถเลือกสรรประเด็นหรือมุมมองที่ดีที่สุดทางด้าน
การศึกษาและค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหา 

 2.1.3 แนวทางการแก้ไขและการวาดภาพแนวคิดแบบองค์รวม 
         จัดเตรียมความคิดเพื่อออกแบบและสร้างแผนผังมโนทัศน์ พร้อมท้ังผสมผสาน 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เขียนแนวคิดหลักของตนเองโดยใช้ภาษาและรูปแบบท่ีตนเองเข้าใจ 
         2.1.3.1  การตีความสารสนเทศ: จัดเตรียมความคิดเพื่อออกแบบและสร้างแผนผัง
มโนทัศน์ พร้อมท้ังผสมผสานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
         2.1.3.2  เหตุผล: เขียนแนวคิดหลักของตนเองโดยใช้ภาษาและรูปแบบท่ีตนเองเข้าใจ 
                    2.1.3.3  การประยุกต์: ประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นที่ได้จากแนวคิดต่างๆ 
         2.1.3.4  การวิเคราะห์: ระบุส่วนส าคัญและส่วนต่างๆ ของสารสนเทศ โดยใช้สี เส้น 
ลูกศร ในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 
                    2.1.3.5  การประเมิน: การประเมินความเกี่ยวข้องของงาน 
         2.1.3.6  การสร้างสรรค์: จัดระบบสารสนเทศ และค้นหาความสัมพันธ์ของแนวคิด 
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3.  การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  3.1 ศึกษาหลักสูตร หนังสือแบบเรียน และหนังสืออ่านประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาการ 

วิเคราะห์และออกแบบระบบในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 ตามโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

    3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ในการสร้างแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการศึกษาจากงานวิจัยที่ท าการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบของการคิด
ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วยการวิเคราะห์และระบุปัญหาเกี่ยวกับโจทย์,  แนวทางการแก้ไขและการวาดภาพ
แนวคิดแบบองค์รวม, การสรุปการแก้ไขปัญหา แล้วดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับบริบทของการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในกลุ่มการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โดยตรง และยังได้น ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่
นักวิชาการหลายท่าน (Watson-Glaser, 1964; Paul & Elder, 2008.) ได้สรุปกระบวนการในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ประกอบด้วย   การตีความ การให้เหตุผล การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินผล และ
ความคิดริเริ่ม 

   3.3 เลือกเนื้อหาสาระที่จะน ามาสร้างแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ เรื่องการวิเคราะห์
และออกแบบระบบในสถานศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ชุด ใช้เวลา
ชุดละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 3 ช่ัวโมง ดังนี้ 

 ก) ชุดที่ 1 การวิเคราะห์และระบุปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ 
 ข) ชุดที่ 2 แนวทางการแก้ไขและการวาดภาพแนวคิดแบบองค์รวม 
 ค) ชุดที่ 3 การสรุปการแก้ไขปัญหา 

     3.4 วิเคราะห์และศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จัดท าแบบฝึกการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 3 ชุด โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน 6 ด้าน คือ การ
ตีความ การให้เหตุผล การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินผล และความคิดริเริ่ม ซึ่งในการจัดท าแบบฝึก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกเนื้อหา และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใน 6
ด้านดังกล่าวให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันตามความเหมาะสมในการฝึก เพื่อให้นิสิตได้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่คาดหวังไว ้

4.  การตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 

ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหา เวลา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ
แบบฝึก และท าการปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกตามข้อเสนอของผู้เช่ียวชาญ 

 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity Index: CVI) โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทุกแบบฝึกมากกว่า 0.8 สรุปได้ว่า ข้อ
ค าถามทุกข้อมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่พัฒนาขึ้น 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาคุณภาพแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหาเมื่อผ่านแล้วด าเนินการเก็บผลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่นิสิต
ได้รับการฝึกทักษะในแต่ละแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นค่าเฉล่ียของแต่ละแบบฝึก  

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสาขาการสอนคอมพิวเตอร์ ส าหรับนิสิตสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยแบบฝึกได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา เวลา ความเหมาะสมของกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทุกแบบฝึกมากกว่า 0.8 สรุปได้ว่าข้อ
ค าถามทุกข้อมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่พัฒนาขึ้น 

ผลการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทั้ง 6 ส่วนการฝึก
ของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ส่วน 
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การวิเคราะห์และระบุปัญหา
เกี่ยวกับโจทย ์

3.75 3.25 3.00 3.50 3.50 3.00 20.00 

แนวทางการแก้ไขและการวาด
ภาพแนวคิดแบบองค์รวม 

4.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 21.50 

การสรุปการแก้ไขปัญหา 3.75 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 21.50 
รวม 11.50 10.25 10.00 10.50 10.50 10.25 63.00 

  
จากตารางที ่1 แสดงผลการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ส่วนการฝึกของนิสิตสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา พิจารณาจากแบบฝึกทั้ง 3 ชุด พบว่า แนวทางการแก้ไขและการวาดภาพแนวคิดแบบองค์
รวม การสรุปการแก้ไขปัญหา คะแนนรวมของการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ส่วนนั้นมีคะแนน
เฉล่ียร่วมสูงที่สุดคือ 21.50 รองลงมาคือส่วนการฝึกทักษะการวิเคราะห์และระบุปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ มีคะแนน
เฉล่ีย 20.00 คะแนน และหากพิจารณาตามทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ส่วน พบว่าทักษะการ
ตีความ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 11.50 รองลงมาคือทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินผล มีคะแนนเฉล่ีย 
10.50 ล าดับที่ 3 คือทักษะการใช้เหตุผล ทักษะความคิดริเริ่ม มีคะแนน 10.25 และล าดับสุดท้ายคือ ทักษะ
การประยุกต์ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 10.00 
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รวม 11.50 10.25 10.00 10.50 10.50 10.25 63.00 

  
จากตารางที ่1 แสดงผลการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ส่วนการฝึกของนิสิตสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา พิจารณาจากแบบฝึกทั้ง 3 ชุด พบว่า แนวทางการแก้ไขและการวาดภาพแนวคิดแบบองค์
รวม การสรุปการแก้ไขปัญหา คะแนนรวมของการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ส่วนนั้นมีคะแนน
เฉล่ียร่วมสูงที่สุดคือ 21.50 รองลงมาคือส่วนการฝึกทักษะการวิเคราะห์และระบุปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ มีคะแนน
เฉล่ีย 20.00 คะแนน และหากพิจารณาตามทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ส่วน พบว่าทักษะการ
ตีความ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 11.50 รองลงมาคือทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินผล มีคะแนนเฉล่ีย 
10.50 ล าดับที่ 3 คือทักษะการใช้เหตุผล ทักษะความคิดริเริ่ม มีคะแนน 10.25 และล าดับสุดท้ายคือ ทักษะ
การประยุกต์ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 10.00 
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สรุปผลและอภปิรายผล 

1. สรุปผล 
การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณประสิทธิภาพของแบบฝึกการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณชุดที่ 1 การวิเคราะห์และระบุปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ นิสิตท าคะแนน ด้านการตีความ, การวิเคราะห์, 
การประเมินผล คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 (อยู่ในเกณฑ์ดี) ถึง 3.75 (อยู่ในเกณฑ์ดี) ส่วนด้าน การให้เหตุผล, 
การประยุกต์ และการคิดริเริ่ม คะแนนคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.00 (อยู่ในเกณฑ์พอใช้) ถึง 3.25 (อยู่ในเกณฑ์
พอใช้) ชุดที่ 2 แนวทางการแก้ไขและการวาดภาพแนวคิดแบบองค์รวม  นิสิตท าคะแนนเฉล่ีย ทั้ง 6 ด้าน 
ระหว่างคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 (อยู่ในเกณฑ์ดี) ถึง 3.75 (อยู่ในเกณฑ์ดี) และแบบฝึกชุดที่ 3 การสรุปการ
แก้ไขปัญหา นักศึกษาท าคะแนนเฉล่ีย ทั้ง 6 ด้าน ระหว่างคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 (อยู่ในเกณฑ์ดี) ถึง 3.75 
(อยู่ในเกณฑ์ดี)  

2. อภิปรายผล 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นฝึกให้ผู้เรียนให้มีการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และการแก้ปัญหาดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในสาขาการสอน
คอมพิวเตอร์ จากผลการวิจัยพบว่านิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความสามารถด้านทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 6 ด้าน (การตีความ การใช้เหตุผล การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินผล และการคิดริเริ่ม) 
ของนิสิตสูงขึ้นระหว่างแบบฝึกทักษะชุดที่ 1 ถึง 3 โดยมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 (อยู่ในเกณฑ์ดี) ถึง 3.75 
(อยู่ในเกณฑ์ดี) ซึ่งโดยรวมนิสิตได้คะแนนสูงขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างการถูกฝึกตามแบบฝึกอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ  การวิจัยของสุวิมล แสงศรีที่พบว่ากิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณทาง
วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ 
(สุวิมล แสงศรี, 2550) 
 จากท่ีกล่าวมาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในสาขาการสอนคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อ
นิสิตในด้านการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาอื่นใน
หลักสูตรต่อไปได้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรน าแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปใช้กับนิสิตในทุกช้ันปี เพื่อให้นิสิตทุก

ช้ันปีได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนระดับที่
สูงขึ้นไปและการท างานในอนาคต  
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจดุมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปให้มปีระสิทธิภาพ  2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ทางการเรียน  3)  ศึกษาพฤติกรรมทางการเรยีนของนักเรียนท่ีเรยีนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง  น้ าและอากาศ  4 ) ศึกษา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป    และ 5)  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อน
และหลังเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  15 คน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียน
บ้านฮ่องไผ ่ อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคามส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  ใช้วิธีการ
ทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสังเกตพฤตกิรรมทางการเรียน  
พฤติกรรมกลุ่ม แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และแบบทดสอบหลังเรียนและน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยใช้สถิติ  t-test  แบบ  Dependent  Samples 
 ผลการศึกษาครั้งนี้  พบว่า 

       1.  บทเรียนส าเรจ็รูปท่ีสร้างขึ้น  เรื่อง  น้ าและอากาศ  มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ   
89.37 /86.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   80/80 ) 
                   2.  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ  77.70 

       3.  นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเรยีนของนักเรียน  อยู่ในระดบัมากที่สุด                                             
 X  = 88.72, S.D. = 1.40)  มีพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับมากท่ีสุด   X  = 90.82, S.D. = 0.44)   
                   4.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 X  = 90.57, S.D. = 0.23)  
        5.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกบทเรยีน 
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์    บทเรียนส าเร็จรูป 

Abstract 
The purposes of this study were to 1) to develop programmed instruction has more efficiency, 2) 

to find the effectiveness index of learning achievement, 3) to study’s student learning behavior by using 
programmed instruction in Water and Air chapter, 4) to study’s student  Science skill by using programmed 
instruction, and 5) to compare  a learning achievement  before and after using programmed instruction. The 
sample consisted of 15 students  in Prathomsuksa 3 in the second semester of the academic year 2016; at 
Ban Hong Phai school, Borrabue, Mahasarakham  under the Mahasarakham primary education service area 1. 
This study was experimented by One-Group Pretest-Posttest Design. The research instrument were; 1) 
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observe leaning behavior, 2) observe group behavior, 3) Science process skill form, and 4) pretest and 
posttest. The data were analyzed by using means, percentage, standard deviation, and t-test (t-test 
Dependent samples)  

The results were as follows; 
1. The efficiency of programmed instruction in Water and Air chapter was 89.37/86.88 and it was 

higher than the criteria at 80/80 
2. The development of student’s achievement after using programmed instruction was 77.70 

percentage. 
3. The student’s learning  behavior score was in highest level  X  = 88.72, S.D. = 1.40) and group 

behavior score was in  highest level  X  = 90.82, S.D. = 0.44)   
4. The students had Science process skill in highest level  X  = 90.57, S.D. = 0.23)  

 5. The students gained more knowledge in programmed instruction and students had more 
learning achievement than pre-study with the significant level of .05 
Keywords:  Leaning Achievement,   Science Process Skill, programmed instruction 
 

บทน า 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายมาตรการในการปฏิรูปการศึกษาของชาติไว้  4  ด้าน  ไดแ้ก่  การปฏิรูป
ผู้สอนและบุคลากร  การปฏิรูปสถานศึกษา  การปฏิรูปการบริหารและการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการเรยีนการสอน  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งคนไทยให้เปน็คนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ พร้อมท่ีจะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวที
โลกเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้  (กรมวิชาการ.  2545  :  3)  ซึ่งมาตรการการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 22  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคญัที่สุด  ฉะนั้นครผูู้สอนหรือผู้จดัการศึกษาจะต้อง
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีน า  ผู้ถ่ายทอดความรู้  ไปเปน็ผู้ช่วยเหลือ  ส่งเสรมิและสนับสนุนผู้เรยีนในการแสวงหา
ความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรูต้่าง  ๆ สามารถให้ข้อมลูที่ถูกต้องแก่ผู้เรยีนเพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ให้กับ
ตนเองได้  และมาตรา 23  ไดก้ล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเนน้ความส าคญัทั้งความรู้คูคุ่ณธรรม  มีกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา และมาตรา24  กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคล  
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546  :  11-12)   
 ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานทีส่ าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นกระบวนการในงานต่าง ๆ หรือ
กระบวนการพัฒนา ปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกบัศาสตร์อื่น ๆ ทักษะ ประสบการณ์ จิตนาการและ
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยมจีุดมุ่งหมายที่จะใหไ้ดผ้ลติภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของมวล
มนุษย์เทคโนโลยเีกี่ยวข้องกับทรัพยากร กระบวนการ และระบบการจัดการ จึงต้องใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม   กระทรวงศึกษาธิการ.   2551  :  2) 
 จากปัญหาสภาพจากการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรยีนบ้านฮ่องไผ่ในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนพบว่า จากการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 
 NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ  32.86 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนระดับประเทศ  คือร้อยละ  48.52  จากสรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา  2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 62.23  ซึ่งเกณฑ์ของโรงเรยีนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จากผล
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน  NT) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ยังไม่บรรลเุป้าหมายและยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์
ดังกล่าวจึ่งสมควรที่จะต้องมีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

     จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่  ซึ่งเป็นช้ันเรียนที่ผู้รายงานเป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งได้โดยศึกษาค้นคว้า
เทคนิควิธีการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ รู้จักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ทักษะการน าเสนอหรือเล่าเป็นเรื่องราว สามารถสรุปเนื้อหาสาระเป็นองค์ความรู้ได้  และเข้าใจทักษะ
พื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้  และพบว่าบทเรียนส าเร็จรูปหรือที่เรียกกัน
ทั่วไปว่าบทเรียนส าเร็จรูป เป็นอีกนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ช่วยลดเวลาการสอนของครู และยังช่วยสนองตอบด้าน
ความสามารถในระบบการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมไปตามล าดับขั้นตอนได้  และเป็น
รูปแบบที่จัดกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี  (กนกพร  เขียนสุวรรณ.   2552  
:  59-60)  นอกจากน้ีบทเรียนส าเร็จรูปยังเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนท่ีเน้นความแตกต่างของผู้เรียนโดยเฉพาะเรื่องของ
ทักษะความสามารถ  ความเข้าใจ  แรงจูงใจ  หรือวินัยในตนเองตลอดจนความสามารถในการแก้ปัญหาอัตราความเร็วในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปจะมีความสนใจในเนื้อหาสาระ
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง  มีความสนุกสนาน กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี และท าให้นักเรียนมี
พัฒนาการทั้งด้านความรู้และทักษะไปพร้อม ๆ กัน  และสามารถช่วยลดเวลาในการสอนของครูได้  (เฉลิมชัย  หรสิทธิ์.   
2542  :  3)  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้สร้างบทเรียนส าเร็จรูปขึ้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  กับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  
1  ที่เรียน เรื่อง  น้ าและอากาศ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะและมีความรู้ความสามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง น้ าและอากาศ ก าหนดเกณฑ ์ 80/80   
 2.  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรยีนของนักเรียน  ท่ีเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรือ่ง  น้ าและ
อากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป   
 3.  เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนก่อนและหลังเรียน  กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง  น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรยีนส าเร็จรูป        
 4.  เพื่อศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรือ่ง  น้ าและ
อากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป        
 5.   เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ เรื่อง  น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป    
สมมติฐานการวิจัย 

                  1.  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  น้ าและอากาศ โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป สูงกว่าก่อนเรียน        
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  2559  
โรงเรียนบ้านฮ่องไผ ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  จ านวน  15  คน  ซึ่งผู้รายงานเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  44)  และเป็นช้ันเรียนทีผู่้รายงานจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทดลองด้วยตนเอง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

     เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย   
                       1.  แผนการจดัการเรียนรู้  เรื่อง  น้ าและอากาศ  จ านวน  10  แผน   

      2.  บทเรียนส าเร็จรูป  จ านวน  8  ชุด   
                       3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลังเรียน  จ านวน  40  ข้อ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ยังไม่บรรลเุป้าหมายและยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์
ดังกล่าวจึ่งสมควรที่จะต้องมีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

     จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่  ซึ่งเป็นช้ันเรียนที่ผู้รายงานเป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งได้โดยศึกษาค้นคว้า
เทคนิควิธีการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ รู้จักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ทักษะการน าเสนอหรือเล่าเป็นเรื่องราว สามารถสรุปเนื้อหาสาระเป็นองค์ความรู้ได้  และเข้าใจทักษะ
พื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้  และพบว่าบทเรียนส าเร็จรูปหรือที่เรียกกัน
ทั่วไปว่าบทเรียนส าเร็จรูป เป็นอีกนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ช่วยลดเวลาการสอนของครู และยังช่วยสนองตอบด้าน
ความสามารถในระบบการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมไปตามล าดับขั้นตอนได้  และเป็น
รูปแบบที่จัดกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี  (กนกพร  เขียนสุวรรณ.   2552  
:  59-60)  นอกจากน้ีบทเรียนส าเร็จรูปยังเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนท่ีเน้นความแตกต่างของผู้เรียนโดยเฉพาะเรื่องของ
ทักษะความสามารถ  ความเข้าใจ  แรงจูงใจ  หรือวินัยในตนเองตลอดจนความสามารถในการแก้ปัญหาอัตราความเร็วในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปจะมีความสนใจในเนื้อหาสาระ
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง  มีความสนุกสนาน กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี และท าให้นักเรียนมี
พัฒนาการทั้งด้านความรู้และทักษะไปพร้อม ๆ กัน  และสามารถช่วยลดเวลาในการสอนของครูได้  (เฉลิมชัย  หรสิทธิ์.   
2542  :  3)  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้สร้างบทเรียนส าเร็จรูปขึ้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  กับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  
1  ที่เรียน เรื่อง  น้ าและอากาศ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะและมีความรู้ความสามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง น้ าและอากาศ ก าหนดเกณฑ ์ 80/80   
 2.  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรยีนของนักเรียน  ท่ีเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรือ่ง  น้ าและ
อากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป   
 3.  เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนก่อนและหลังเรียน  กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง  น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรยีนส าเร็จรูป        
 4.  เพื่อศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรือ่ง  น้ าและ
อากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป        
 5.   เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ เรื่อง  น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป    
สมมติฐานการวิจัย 

                  1.  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  น้ าและอากาศ โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป สูงกว่าก่อนเรียน        
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  2559  
โรงเรียนบ้านฮ่องไผ ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  จ านวน  15  คน  ซึ่งผู้รายงานเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  44)  และเป็นช้ันเรียนทีผู่้รายงานจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทดลองด้วยตนเอง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

     เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย   
                       1.  แผนการจดัการเรียนรู้  เรื่อง  น้ าและอากาศ  จ านวน  10  แผน   

      2.  บทเรียนส าเร็จรูป  จ านวน  8  ชุด   
                       3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลังเรียน  จ านวน  40  ข้อ 
                       4.  แบบทดสอบประจ าบทเรียนส าเร็จรูป  จ านวน  8  ฉบับ   
                       5.  แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน 
                       6.  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม่ของนักเรียน 
                       7.  แบบประเมินทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์   
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และหนังสือขออนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่  
 3. ก่อนการทดลองผู้วิจัยช้ีแจงหลักการและเหตุผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
 4. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียน  กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ด้วยแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5. ท าการสอนกลุ่มเป้าหมายด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องน้ าอากาศ 
 6. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมในแต่ละชุด   กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายด้วย แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ายชุดกิจกรรมและแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
 7. ทดสอบหลังเรียน  (Post – test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  เมื่อสิ้นสุดการการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3  เรื่องน้ าอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น   
 8. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC)  
  2) ค่าความยากง่าย   P)   
  3) ค่าอ านาจจ าแนก   B)  ตามวิธีของ Brennan 
  4) ค่าความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ์ ของโลเวท  (Lovett) 
 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  ร้อยละ  (Percentage) 
  2)   ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)    
  3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

     1.  ประสิทธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รูปทีส่ร้างขึ้น ตามเกณฑ์  80/80  ผลปรากฏในตาราง  1 
ตาราง  1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้   
                ความเข้าใจในการทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรูย้่อยหลังเรียน  และการทดสอบ 
                วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
 

การทดสอบประจ าบทเรียนในแตล่ะ 
ชุดบทเรียนส าเรจ็รูป N คะแนน 

(เต็ม) X  S.D. ร้อยละ 

ชุดที่ 1  แหล่งน้ า        15 5 4.53 0.64 90.66 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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                       4.  แบบทดสอบประจ าบทเรียนส าเร็จรูป  จ านวน  8  ฉบับ   
                       5.  แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน 
                       6.  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม่ของนักเรียน 
                       7.  แบบประเมินทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์   
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และหนังสือขออนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่  
 3. ก่อนการทดลองผู้วิจัยช้ีแจงหลักการและเหตุผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
 4. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียน  กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ด้วยแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5. ท าการสอนกลุ่มเป้าหมายด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องน้ าอากาศ 
 6. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมในแต่ละชุด   กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายด้วย แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ายชุดกิจกรรมและแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
 7. ทดสอบหลังเรียน  (Post – test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  เมื่อสิ้นสุดการการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3  เรื่องน้ าอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น   
 8. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
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  1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC)  
  2) ค่าความยากง่าย   P)   
  3) ค่าอ านาจจ าแนก   B)  ตามวิธีของ Brennan 
  4) ค่าความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ์ ของโลเวท  (Lovett) 
 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  ร้อยละ  (Percentage) 
  2)   ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)    
  3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

     1.  ประสิทธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รูปทีส่ร้างขึ้น ตามเกณฑ์  80/80  ผลปรากฏในตาราง  1 
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การทดสอบประจ าบทเรียนในแตล่ะ 
ชุดบทเรียนส าเรจ็รูป N คะแนน 

(เต็ม) X  S.D. ร้อยละ 

ชุดที่ 1  แหล่งน้ า        15 5 4.53 0.64 90.66 

                       4.  แบบทดสอบประจ าบทเรียนส าเร็จรูป  จ านวน  8  ฉบับ   
                       5.  แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน 
                       6.  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม่ของนักเรียน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 5. ท าการสอนกลุ่มเป้าหมายด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องน้ าอากาศ 
 6. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมในแต่ละชุด   กับนักเรียน
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การเรียนรู้ที่ 3  เรื่องน้ าอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น   
 8. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC)  
  2) ค่าความยากง่าย   P)   
  3) ค่าอ านาจจ าแนก   B)  ตามวิธีของ Brennan 
  4) ค่าความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ์ ของโลเวท  (Lovett) 
 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  ร้อยละ  (Percentage) 
  2)   ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)    
  3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

     1.  ประสิทธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รูปทีส่ร้างขึ้น ตามเกณฑ์  80/80  ผลปรากฏในตาราง  1 
ตาราง  1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้   
                ความเข้าใจในการทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรูย้่อยหลังเรียน  และการทดสอบ 
                วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
 

การทดสอบประจ าบทเรียนในแตล่ะ 
ชุดบทเรียนส าเรจ็รูป N คะแนน 

(เต็ม) X  S.D. ร้อยละ 

ชุดที่ 1  แหล่งน้ า        15 5 4.53 0.64 90.66 

                       4.  แบบทดสอบประจ าบทเรียนส าเร็จรูป  จ านวน  8  ฉบับ   
                       5.  แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน 
                       6.  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม่ของนักเรียน 
                       7.  แบบประเมินทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์   
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และหนังสือขออนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่  
 3. ก่อนการทดลองผู้วิจัยช้ีแจงหลักการและเหตุผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
 4. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียน  กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ด้วยแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5. ท าการสอนกลุ่มเป้าหมายด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องน้ าอากาศ 
 6. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมในแต่ละชุด   กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายด้วย แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ายชุดกิจกรรมและแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
 7. ทดสอบหลังเรียน  (Post – test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  เมื่อสิ้นสุดการการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3  เรื่องน้ าอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น   
 8. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC)  
  2) ค่าความยากง่าย   P)   
  3) ค่าอ านาจจ าแนก   B)  ตามวิธีของ Brennan 
  4) ค่าความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ์ ของโลเวท  (Lovett) 
 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  ร้อยละ  (Percentage) 
  2)   ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)    
  3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

     1.  ประสิทธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รูปทีส่ร้างขึ้น ตามเกณฑ์  80/80  ผลปรากฏในตาราง  1 
ตาราง  1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้   
                ความเข้าใจในการทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรูย้่อยหลังเรียน  และการทดสอบ 
                วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
 

การทดสอบประจ าบทเรียนในแตล่ะ 
ชุดบทเรียนส าเรจ็รูป N คะแนน 

(เต็ม) X  S.D. ร้อยละ 

ชุดที่ 1  แหล่งน้ า        15 5 4.53 0.64 90.66 
ชุดที่ 2  สมบัติของน้ า 15 5 4.53 0.52 90.66 
ชุดที่ 3  คุณภาพของน้ า 15 5 4.47 0.52 89.34 
ชุดที่ 4  ส่วนประกอบของอากาศ 15 5 4.27 0.59 85.34 
      

 

การทดสอบประจ าบทเรียนในแตล่ะ 
ชุดบทเรียนส าเรจ็รูป N คะแนน 

(เต็ม) X  S.D. ร้อยละ 

ชุดที่ 5  สมบัติของอากาศ 15 5 4.47 0.52 89.33 
ชุดที่ 6  ความส าคัญของอากาศที่ห่อหุ้มโลก 15 5 4.40 0.51 88.00 
ชุดที่ 7  สิ่งเจือปนในอากาศ 15 5 4.60 0.51 92.00 
ชุดที่ 8  ผลกระทบจากสิ่งเจือปนในอากาศ 15 5 4.40 0.51 88.00 

เฉลี่ย 4.45 0.54 89.16 
-  ประสิทธิภาพของการวัดความรู ้ ความเข้าใจหลังเรียนระหว่างเรยีน 
     ในแต่ละบทเรียน  (E1) 

89.16 

-  ประสิทธิภาพจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียน  (E2) 

15 40 34.73 1.49 86.83 

 
จากตาราง  1  พบว่า  บทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้รายงานสร้างขึ้นใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  เรื่อง  น้ าและอากาศ   ส่งผลให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความรู้  ความ
เข้าใจระหว่างเรียนในแต่ละบทเรียนทั้ง  8  เรื่อง  โดยรวมเท่ากับ  4.45  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  89.16  
และมีคะแนนเฉลี่ย  จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ  34.73  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิด
เป็นร้อยละ  86.83  แสดงว่าบทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.16 /86.83 
                       2.1  พฤติกรรมทางการเรยีนของนักเรียนขณะเรยีนในแต่ละบทเรียน  ผลปรากฏดงัในตาราง  2                
ตาราง  2  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนจากการประเมินพฤติกรรม 
                ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนส าเรจ็รูป   

บทเรียนส าเร็จรูป 

พฤติกรรม/คะแนนเฉลี่ย 
 คิดเป็นร้อยละ) 

X  S.D. ระดับคณุภาพ 

คว
าม

สน
ใจเ

รีย
น/

กร
ะต

ือร
ือร

้น 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

กา
รส

นท
นา

แส
ดง

คว
าม

คดิ
เห

็น 

ผล
งาน

สะ
อา

ดเป
็นร

ะเบ
ียบ

 

ส่ง
งาน

ตร
งต

าม
เวล

าท
ี่ก า

หน
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ชุดที่  1 85.33 85.33 88.00 86.67 89.33 86.93 0.61 มากที่สุด 
ชุดที่  2 85.33 85.33 88.00 86.67 89.33 86.93 0.61 มากที่สุด 
ชุดที่  3 89.33 88.00 88.00 86.67 92.00 88.80 0.56 มากที่สุด 
ชุดที่  4 89.33 88.00 88.00 86.67 92.00 88.80 0.56 มากที่สุด 
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ชุดที่  5 89.33 86.67 84.00 84.00 89.33 86.67 0.58 มากที่สุด 
ชุดที่  6 89.33 86.67 84.00 84.00 89.33 86.67 0.58 มากที่สุด 
ชุดที่  7 92.00 86.67 88.00 85.33 89.33 88.27 0.69 มากที่สุด 
ชุดที่  8 92.00 86.67 88.00 85.33 89.33 88.27 0.69 มากที่สุด 
โดยรวม 89.00 86.67 87.00 85.67 90.00 87.67 0.61 มากที่สุด 

 จากตาราง  2  นักเรียนท่ีเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ เรือ่ง น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป   
                  2.1  นักเรียนมีการแสดงออกด้านพฤติกรรมกลุ่มขณะเรียนในแตล่ะบทเรียน 
ผลปรากฏดังในตาราง  3      
 
ตาราง  3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
               ของนักเรียนท่ีเรียนในแต่ละบทเรียน  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรปู   

 

บทเรียนส าเร็จรูป 

พฤติกรรมกลุ่ม/คะแนนเฉลี่ย 
 คิดเป็นร้อยละ) 

X  S.D. ระดับคณุภาพ 
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ชุดที่  1 100.00 92.90 93.55 85.81 84.52 88.80 0.43 มากที่สุด 
ชุดที่  2 100.00 91.61 92.90 85.16 83.23 88.80 0.43 มากที่สุด 
ชุดที่  3 100.00 91.61 93.55 85.81 83.87 88.27 0.43 มากที่สุด 
ชุดที่  4 100.00 91.61 93.55 85.81 88.39 88.27 0.40 มากที่สุด 
ชุดที่  5 100.00 91.61 92.26 85.16 82.58 88.80 0.44 มากที่สุด 
ชุดที่  6 97.42 91.61 92.26 85.81 83.87 88.80 0.48 มากที่สุด 
ชุดที่  7 97.42 90.97 91.61 85.81 84.52 92.00 0.47 มากที่สุด 
ชุดที่  8 100.00 91.61 92.90 85.16 86.45 92.00 0.42 มากที่สุด 
โดยรวม 95.00 87.33 91.34 86.67 87.00 89.47 0.44 มากที่สุด 

 

 จากตาราง  3  นักเรียนท่ีเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์เรือ่ง น้ าและอากาศ   

โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป   
ตาราง  4  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบประจ าบทเรียนส าเร็จรูปก่อนเรยีน 
                  และหลังเรยีน 
 

ชุดบทเรียน การทดสอบ N X  S.D. D D2 (D)2 ค่าวิกฤต 

ชุดที่ 2  สมบัติของน้ า 15 5 4.53 0.52 90.66 
ชุดที่ 3  คุณภาพของน้ า 15 5 4.47 0.52 89.34 
ชุดที่ 4  ส่วนประกอบของอากาศ 15 5 4.27 0.59 85.34 
      

 

การทดสอบประจ าบทเรียนในแตล่ะ 
ชุดบทเรียนส าเรจ็รูป N คะแนน 

(เต็ม) X  S.D. ร้อยละ 

ชุดที่ 5  สมบัติของอากาศ 15 5 4.47 0.52 89.33 
ชุดที่ 6  ความส าคัญของอากาศที่ห่อหุ้มโลก 15 5 4.40 0.51 88.00 
ชุดที่ 7  สิ่งเจือปนในอากาศ 15 5 4.60 0.51 92.00 
ชุดที่ 8  ผลกระทบจากสิ่งเจือปนในอากาศ 15 5 4.40 0.51 88.00 

เฉลี่ย 4.45 0.54 89.16 
-  ประสิทธิภาพของการวัดความรู ้ ความเข้าใจหลังเรียนระหว่างเรยีน 
     ในแต่ละบทเรียน  (E1) 

89.16 

-  ประสิทธิภาพจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียน  (E2) 

15 40 34.73 1.49 86.83 

 
จากตาราง  1  พบว่า  บทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้รายงานสร้างขึ้นใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  เรื่อง  น้ าและอากาศ   ส่งผลให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความรู้  ความ
เข้าใจระหว่างเรียนในแต่ละบทเรียนทั้ง  8  เรื่อง  โดยรวมเท่ากับ  4.45  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  89.16  
และมีคะแนนเฉลี่ย  จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ  34.73  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิด
เป็นร้อยละ  86.83  แสดงว่าบทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.16 /86.83 
                       2.1  พฤติกรรมทางการเรยีนของนักเรียนขณะเรยีนในแต่ละบทเรียน  ผลปรากฏดงัในตาราง  2                
ตาราง  2  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนจากการประเมินพฤติกรรม 
                ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนส าเรจ็รูป   

บทเรียนส าเร็จรูป 

พฤติกรรม/คะแนนเฉลี่ย 
 คิดเป็นร้อยละ) 

X  S.D. ระดับคณุภาพ 

คว
าม

สน
ใจเ

รีย
น/

กร
ะต

ือร
ือร

้น 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

กา
รส

นท
นา

แส
ดง

คว
าม

คดิ
เห

็น 

ผล
งาน

สะ
อา

ดเป
็นร

ะเบ
ียบ

 

ส่ง
งาน

ตร
งต

าม
เวล

าท
ี่ก า

หน
ด 

ชุดที่  1 85.33 85.33 88.00 86.67 89.33 86.93 0.61 มากที่สุด 
ชุดที่  2 85.33 85.33 88.00 86.67 89.33 86.93 0.61 มากที่สุด 
ชุดที่  3 89.33 88.00 88.00 86.67 92.00 88.80 0.56 มากที่สุด 
ชุดที่  4 89.33 88.00 88.00 86.67 92.00 88.80 0.56 มากที่สุด 
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ชุดที่  5 89.33 86.67 84.00 84.00 89.33 86.67 0.58 มากที่สุด 
ชุดที่  6 89.33 86.67 84.00 84.00 89.33 86.67 0.58 มากที่สุด 
ชุดที่  7 92.00 86.67 88.00 85.33 89.33 88.27 0.69 มากที่สุด 
ชุดที่  8 92.00 86.67 88.00 85.33 89.33 88.27 0.69 มากที่สุด 
โดยรวม 89.00 86.67 87.00 85.67 90.00 87.67 0.61 มากที่สุด 

 จากตาราง  2  นักเรียนท่ีเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ เรือ่ง น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป   
                  2.1  นักเรียนมีการแสดงออกด้านพฤติกรรมกลุ่มขณะเรียนในแตล่ะบทเรียน 
ผลปรากฏดังในตาราง  3      
 
ตาราง  3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
               ของนักเรียนท่ีเรียนในแต่ละบทเรียน  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรปู   

 

บทเรียนส าเร็จรูป 

พฤติกรรมกลุ่ม/คะแนนเฉลี่ย 
 คิดเป็นร้อยละ) 

X  S.D. ระดับคณุภาพ 

สม
าช

ิกใน
กล

ุ่มม
ีส่ว

นร
่วม

ใน
กา

รแ
สด

งค
วา

ม
คิด

เห
็น 

มีก
าร

วา
งแ

ผน
กา

รท
 างา

นร
่วม

กัน
 

อย
่างเ

ป็น
ระ

บบ
 

มีก
าร

มอ
บห

มา
ยง

าน
ใน

กล
ุ่มท

ี่ชัด
เจน

 

สม
าช

ิกใน
กล

ุ่มม
ีคว

าม
เป

็นผ
ู้น า

แล
ะผ

ู้ตา
มท

ี่
ดี ท า

งาน
เสร

็จท
ันต

าม
เวล

าท
ี่ก า

หน
ด 

ชุดที่  1 100.00 92.90 93.55 85.81 84.52 88.80 0.43 มากที่สุด 
ชุดที่  2 100.00 91.61 92.90 85.16 83.23 88.80 0.43 มากที่สุด 
ชุดที่  3 100.00 91.61 93.55 85.81 83.87 88.27 0.43 มากที่สุด 
ชุดที่  4 100.00 91.61 93.55 85.81 88.39 88.27 0.40 มากที่สุด 
ชุดที่  5 100.00 91.61 92.26 85.16 82.58 88.80 0.44 มากที่สุด 
ชุดที่  6 97.42 91.61 92.26 85.81 83.87 88.80 0.48 มากที่สุด 
ชุดที่  7 97.42 90.97 91.61 85.81 84.52 92.00 0.47 มากที่สุด 
ชุดที่  8 100.00 91.61 92.90 85.16 86.45 92.00 0.42 มากที่สุด 
โดยรวม 95.00 87.33 91.34 86.67 87.00 89.47 0.44 มากที่สุด 

 

 จากตาราง  3  นักเรียนท่ีเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์เรือ่ง น้ าและอากาศ   

โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป   
ตาราง  4  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบประจ าบทเรียนส าเร็จรูปก่อนเรยีน 
                  และหลังเรยีน 
 

ชุดบทเรียน การทดสอบ N X  S.D. D D2 (D)2 ค่าวิกฤต 
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ส าเรจ็รูป/เรื่อง ( t ) 

ชุดที่  1 ก่อน 15 1.93 0.88 39 113 1521 11.06* หลัง 15 4.53 0.64 

ดที่  2 ก่อน 15 2.07 0.59 37 99 1369 12.85* หลัง 15 4.53 0.52 

ชุดที่  3 ก่อน 15 2.07 0.59 36 96 1296 11.22* หลัง 15 4.47 0.52 

ชุดที่  4 ก่อน 15 1.60 0.51 40 114 1600 14.27* หลัง 15 4.27 0.59 

ชุดที่  5 ก่อน 15 2.33 0.49 32 74 1024 12.91* หลัง 15 4.47 0.52 

ชุดที่  6 ก่อน 15 2.33 0.49 31 73 961 10.02* หลัง 15 4.40 0.51 

ชุดที่  7 ก่อน 15 2.53 0.52 31 73 961 11.37* หลัง 15 4.60 0.51 

ชุดที่  8 ก่อน 15 2.33 0.49 31 71 961 11.37* หลัง 15 4.40 0.51 
 
*  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ  .05  (เมื่อ  df   =  14  ;  ค่าวิกฤตตารางของ  t  = 1.7613) 
จากตาราง  4  พบว่า  นักเรียนมคีะแนนเฉลีย่จากการทดสอบวัดความรู้  ความเข้าใจ 
ประจ าบทเรียนในแตล่ะเรื่องหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนทุกบทเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ที่ระดับ  .05 
                5.2  คะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งปรากฏผล 
ดังในตาราง  5 
ตาราง  5  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนกับหลังเรียน 
                  เรื่อง  น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป   
 

การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน   

 เต็ม  40  คะแนน) 
N X  S.D. D D2 (D)2 ค่าวิกฤต 

( t ) 

ก่อนเรียน 15 16.33 3.64 
276 5316 76176 17.30* 

หลังเรียน 15 34.73 1.49 

 
*  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ  .05  (เมื่อ  df   =  14  ;  ค่าวิกฤตตารางของ  t  = 1.7613) 
    จากตาราง  5  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ  .05 
สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

124



ส าเรจ็รูป/เรื่อง ( t ) 

ชุดที่  1 ก่อน 15 1.93 0.88 39 113 1521 11.06* หลัง 15 4.53 0.64 

ดที่  2 ก่อน 15 2.07 0.59 37 99 1369 12.85* หลัง 15 4.53 0.52 

ชุดที่  3 ก่อน 15 2.07 0.59 36 96 1296 11.22* หลัง 15 4.47 0.52 

ชุดที่  4 ก่อน 15 1.60 0.51 40 114 1600 14.27* หลัง 15 4.27 0.59 

ชุดที่  5 ก่อน 15 2.33 0.49 32 74 1024 12.91* หลัง 15 4.47 0.52 

ชุดที่  6 ก่อน 15 2.33 0.49 31 73 961 10.02* หลัง 15 4.40 0.51 

ชุดที่  7 ก่อน 15 2.53 0.52 31 73 961 11.37* หลัง 15 4.60 0.51 

ชุดที่  8 ก่อน 15 2.33 0.49 31 71 961 11.37* หลัง 15 4.40 0.51 
 
*  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ  .05  (เมื่อ  df   =  14  ;  ค่าวิกฤตตารางของ  t  = 1.7613) 
จากตาราง  4  พบว่า  นักเรียนมคีะแนนเฉลีย่จากการทดสอบวัดความรู้  ความเข้าใจ 
ประจ าบทเรียนในแตล่ะเรื่องหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนทุกบทเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ที่ระดับ  .05 
                5.2  คะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งปรากฏผล 
ดังในตาราง  5 
ตาราง  5  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนกับหลังเรียน 
                  เรื่อง  น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป   
 

การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน   

 เต็ม  40  คะแนน) 
N X  S.D. D D2 (D)2 ค่าวิกฤต 

( t ) 

ก่อนเรียน 15 16.33 3.64 
276 5316 76176 17.30* 

หลังเรียน 15 34.73 1.49 

 
*  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ  .05  (เมื่อ  df   =  14  ;  ค่าวิกฤตตารางของ  t  = 1.7613) 
    จากตาราง  5  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง น้ าและอากาศ  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ  .05 
สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผล 
                ผลการใช้และพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่อง  น้ าและ
อากาศ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ผู้รายงานสรุปผลได้ดังนี้ 

       1.  บทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น  เรื่อง  น้ าและอากาศ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.16 /86.83  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80 

       2.  นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเรยีนของนักเรียน  อยู่ในระดบัมากที่สุด  X  = 87.67, S.D. = 0.61)  มี
พฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สดุ   X  = 89.47, S.D. = 0.44)   
                     3.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 X  = 90.57, S.D. = 0.23)          
                     4.  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ  77.74 
        5.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกบทเรียน 
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
 อภิปรายผล 

  ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ตามข้อค้นพบจากการศึกษา  ดังนี้   
1.  บทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้น  เรื่อง  น้ าและอากาศ  มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 89.16 /86.83  หมายความ

ว่า  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนจากการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจระหว่างเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปในแต่ละบทเรียน
ทั้ง  8  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  89.16และได้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนคิดเป็นร้อยละ  86.83   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80  เหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บทเรียนส าเร็จรูปและ
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่อง  น้ าและอากาศ ได้ผ่านการสร้างตามขั้นตอนที่เป็นระบบ  และมีวิธีการเขียนแผนการ
เรียนรู้โดยศึกษาจากหลักสูตร คู่มือครู สาระการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นอย่างดี  ผู้รายงานได้
น าบทเรียนส าเร็จรูปและแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ  และผ่านการ
ประเมินความคิดเห็นด้านความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ  และ  มีการทดลองใช้เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น  
พร้อมกับปรับปรุงการจัดกิจกรรมไปพร้อม ๆ  กัน  จนได้บทเรียนส าเร็จรูปที่มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีความ
สมบูรณ์  พร้อมกับด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามองค์ประกอบที่กรมวิชาการ  (2545 : 93)  ได้เสนอแนะไว้คือ  
มีสื่อซึ่งเป็นบทเรียนส าเร็จรปูท่ีสรา้งขึ้นประกอบแผนที่มีความสอดคล้องของกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นตามกิจกรรมหรือใบ
งานท่ีมอบหมายสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงษ์เพชร  เพชรล้ า   2552  :  62-63)  ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  เรื่อง  รายงาน
การใช้บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง  สัตว์และพืชในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีที่  2  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สัตว์และพืชในท้องถิ่น  จ านวน  5  ชุด  กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2  ผลการศึกษาพบว่า  บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง  สัตว์และพืชในท้องถิ่น  มี
ประสิทธิภาพ  84.33  / 82.94  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80  และ จันทนา  แจ่มโอภาส   2552  :  64-66)  ได้ศึกษา
เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปชุดเอก
ภพ  ซึ่งผลการศึกษาพบว่าบทเรียนส าเร็จรูปชุดเอกภพ มีประสิทธิภาพ E1 / E2 = 82.39/85.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้ง
ไว ้

2.  นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  87.67  มีพฤติกรรมกลุ่ม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  89.47  และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  
90.57  ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางการเรียนที่นักเรียนแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะที่พึงประสงค์ อาจเป็นผลมาจาก  
ผู้สอนได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการท างานเป็นหมู่คณะเพื่อปลูกฝังด้านความสมานสามัคคีและความร่วม
แรงร่วมใจกันในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  ซึ่งผลการประเมินพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนก็  
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  และผู้รายงานได้ใช้วิธีการวัดประเมินผลที่มีขั้นตอนครอบคลุมพฤติกรรม ท้ังด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  และเจตคติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด  การแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  
แต่ละกลุ่มจะคละนักเรียนเก่ง  ปานกลางและอ่อน  ซึ่งนักเรียนเก่งจะต้องคอยแนะน านักเรียนที่เรียนอ่อนกว่านักเรียนที่เรียน
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อ่อนกว่าก็จะพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้เท่ากับเพื่อนในกลุ่มโดยมีครูเป็นผู้คอยช้ีแนะเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศักด์ิชัย  แสนโยคา   2551  :  60-61)  การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมัลติมีเดีย  มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนา
บทเรียนส าเร็จรูปมัลติมีเดีย  กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนส าเร็จรูป
มัลติมีเดีย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.02/ 83.57   ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   มีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนส าเร็จรูป
มัลติมีเดียเท่ากับ  0.69   นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเรียนโดยรวมคิดเป็นร้อยละ  87.64  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรปูคิดเป็นร้อยละ  86.52  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า  ผู้รายงานได้จัดกิจกรรมในรูปแบบให้ผู้เรียนได้รู้จักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  มีหลักการท างานท่ีเป็นระบบ 
ตามขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
      3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ  
77.74  ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  เริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสารหลักสูตร  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  และได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญในด้านการวิเคราะห์เนื้อหา  ความเหมาะสม ด้านการใช้ภาษา  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่เหมาะสม  เน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าและหาค าตอบด้วยตนเอง   
                   4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วารุณี แสนบุตรดา  2551  :  64-65)  ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง  รายงานการ
พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมบัติของสาร และการจ าแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต 2  
ผลการศึกษาพบว่า  บทเรียนส าเร็จรูปชุดเอกภพ มีประสิทธิภาพ  82.39/85.22  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ วนิดา 
อุดมสารี   2551  :  55)  ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ เรื่อง  การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง สุขภาพฟัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต  2  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าบทเรียนส าเร็จรูป 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนส าเร็จรูป 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และศักดิ์ชัย  แสนโยคา   2551  :  60-61)  การพัฒนาผล
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่  3  เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมัลติมีเดีย มี
ความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปมัลติมีเดีย  ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.02/ 83.57   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  มีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนส าเร็จรูปมัลติมีเดียเท่ากับ  0.69  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปมัลติมีเดียโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปท าให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครผูู้สอนควรน า
เทคนิคการสร้างชุดกิจกรรมในลักษณะนี้ไปใช้กับเนื้อหาในหน่วยอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน 
   1.2.  การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูปควรค านึงถึงเวลาในการประกอบกิจกรรม จึงไม่ควรบรรจเุนื้อหาให้มากเกินไป
เพราะจะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายหรือให้ความสนใจเนื้อหาน้อยลง 
2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกิดจากการจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้บทเรยีนส าเร็จรูปเช่น ศกึษาการ
คิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เจตคติ และแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ 
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   2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการสอนโดยใช้วิธีการสอน หรอืเทคนิคการสอนอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ     เป็นต้น 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad  ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธกีารสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
สุภาดา  ค าตา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
e-mail: suphada.khamta@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน IPAD ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  2) เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล" จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า    
1) ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก  2) แผนการจัดการเรียนมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี
มาก และด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก  3) มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.08/83.44  4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก         

 
ค าส าคัญ: iTunes U , IPAD , ห้องเรียนกลับด้าน , การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) To develop a learning management plan using iTunes U 
technology on iPad through the Internet. With The Flipped Classroom for 21st Century Learning. 2) To study 
the appropriateness of the learning management plan. 3) To study the effectiveness of the learning 
management plan. 4) To compare the effects of learning  before and after learning. , and 5) To study the 
satisfaction of students. The sample of the study were 30 students studying in Grad 7 at Saohai “Wimol 
Wittayanukul” school in the academic year 2017. They were selected by simple random.The instruments 
in research were 1) The learning management plan using iTunes U technology on iPad through the Internet. 
With The Flipped Classroom for 21st Century Learning, 2) The evaluation appropriateness of learning 
management plan 3) the evaluation of lesson 4) Achievement test 5) Satisfaction Assessment Form and 
achievement test the statistics used to analyze the data were an mean (x ̄), standard deviation (S.D.), and t-
test (dependent samples).The results of this research were as 1) The appropriateness of learning 
management plan was at very good level. 2) learning management plan was so good in contents and 
technics. , including the evaluation.  3) The result of comparing scores in the learning achievement posttest 
was higher than pretest significantly at the 0.01 level. , and 4) Satisfaction Assessment Form Student was at 
very good level. 
 
Keywords: iTunes U , IPAD , The Flipped Classroom ,21ST Century Skills 
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บทน า 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ผ่านระบบการศึกษาแบบไฮบริด (SWU Hybrid 
Education System) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553 - 2567) โดยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ iTunes U เพื่อให้ครูผู้สอน สามารถเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ iTunes U Course 
Manager บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทแอปเปิล และ จัดโครงการห้องเรียนน าร่อง ที่เรียกว่า “ห้องเรียน iPad ” เพื่อเผยแพร่สื่อ
การเรียนรู้บนระบบ iTunes U โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ในการ  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน และ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลงานวิชาการต่างๆ ของสถานศึกษาและองค์กรที่
ให้ความรู้เป็นแหล่งรวบรวมไฟล์ดิจิทัลทั้งที่เป็นภาพน่ิง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เอกสาร หนังสือ ตำรา ท่ีน าเสนอโดย
ผู้เช่ียวชาญจากทั่วโลก ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และ การใช้งานร่วมกับ Application iTunes U บนอุปกรณ์ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ iOS ประเภท iPad เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และ ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่
เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียน (Interactive learning) ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือผู้เรียนกับผู้สอนเทคโนโลยีสมัยใหม่
และนวัตกรรมการเรียนการสอนมาสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active learning) เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนท่ีผสมผสานระหว่างการสอนในช้ันเรียน (Face-to-Face) กับการสอนแบบ  e-Learning  โดยน าส่วนที่ดีที่สุด 
(Best features) ของการสอนท้ังสองแบบมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย. 2551).ดังนั้นการ
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเกิดเป็นสื่อการสอนสมัยใหม่ที่มีความทันสมัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาบริบทของการจัดการศึกษาแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบการศึกษาแบบไฮบริด (SWU Hybrid Education System) และศักยภาพในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ผ่าน
ระบบ iTunes U Course Manager ร่วมกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน พบว่าผู้สอนจะต้องมีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ออกแบบวิธีการเรียนการสอนซึ่งจะต้องค านึงถึงหลักการทฤษฎีวิเคราะห์ระบบ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกิดขึ้นเป็นวงจรต่อเนื่องที่ประกอบด้วยปัจจัยป้อน ( Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) มีการ
ก าหนดกิจกรรม สื่อ และ เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ระยะเวลาที่สั้นๆ (ปัญญาและสุคนธ์,2550:167-172) ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U 
บน iPad นั้นมีพื้นฐานการสร้างมาจากรูปแบบเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ประกอบด้วยการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบที่
ประกอบด้วยขั้นการด าเนินการตามขั้นตอนทฤษฎีวิเคราะห์ การก าหนดความต้องการ และ ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การส ารวจความเป็นไปได้ของทรัพยากร การเขียนโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
iTunes U บน iPad รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและสื่อการสอน  การทดลองใช้ และ การปรับปรุงแก้ไขโดยใช้พื้นฐานของ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ทฤษฎีพฤติกรรมโดยการเรียนรู้จะเสนอกิจกรรมในลักษณะของปฏิกิริยาลูกโซ่ การเร้าและการ
ตอบสนองโดยการสนองแต่ละครั้งท าให้เกิดแรงเสริมการจัดกิจกรรม มินิคอร์ส เป็นรูปแบบวงจรที่ค านึง ถึง Input, Process, 
Output ซึ่งเป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับการสอนแบบบูรณาที่เน้นการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน ซึ่งเมื่อน ามา
ผสมผสานร่วมวิธีการเรียนการสอนแบบ  M-Learning และการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนระบบ iTunes U ก็จะช่วยสร้างความ
น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เสริมสร้างองค์ความรู้  (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง 
(Specific Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทัน (Literacy) และช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในด้านทักษะเฉพาะทางที่เน้นการเรียนรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  
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 ตามที่โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้ด าเนินการเปิดห้องเรียนน าร่องที่เน้นการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ IPAD  
ซึ่งการเรียนการสอนในรายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นทักษะ
พื้นฐานที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลและสารสนเทศ และ องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะต้องท าการเรียนการสอนร่วมกับอุปกรณ์ IPAD เป็นการผสมผสานวิธีการเรียนการสอนเข้ากับ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ในรูปแบบชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนระบบ iTunes U จึง
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนในปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบทของสังคมและ
เทคโนโลยีที่จะน ามาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills ) 
อันจะส่งผลต่อสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 รูปแบบห้องเรียนกลับด้านนั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการยกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติ
จริง (active learning) ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและผู้ที่มีบทบาทส าคัญของการสร้างการเรียนรู้คือผู้สอนมีบทบาท
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ผู้ให้ค าแนะน า (coaching) และเสริมพลังแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (ศศิธร เวียง
ละวยั. 2556 : 3) เพื่อท่ีต้องการให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบ
ของหลักการเรียนการสอน ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากท่ีผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับความรู้จากต าราเรียนก็แปรผันมาเป็นผู้ที่เกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา นักเรียนต้องฝึกตั้งค าถาม ท าความเข้าใจค าถามให้ชัดเจนแล้วด าเนินการหาค าตอบเอาเอง
เป็นการเรียนที่เรียกว่า open learning คือ ไม่มีค าถามและค าตอบตายตัวเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนได้ฝึกฝนความริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อบ่มเพาะ  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง  (critical thinking) 
เนื่องจากทุกวันนี้ความรู้ย่อมมีวันหมดอายุ (expire date) ประกอบกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วหากไม่มีการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ของสิ่งใหม่ก็ท าให้ไม่เกิดการพัฒนา (undeveloped) และไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองปัจจุบันได้  และการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นทีม (collaborative 
learning) นักเรียนเข้าถึงความรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง จากกรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (P21’s 
Framework for 21st Century Learning) ที่ได้ก าหนดทักษะการเรียนรู้ใน 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะข้อมูลการสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยผู้เ รียนจะต้องอ่านออกเขียนได้ และคิดเลข
เป็น (Reading, (W) Riting (A) Rithmetics: 3Rs) ภายใต้พ้ืนฐานมาตรฐานการวัดและประเมินผลโครงสร้างและหลักสูตร การ
พัฒนาผู้สอน และ บรรยากาศการเรียนรู้ ในส่วนของสถานศึกษาน้ันมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ  และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Critical 
thinking, Communication and Collaboration: 4Cs) ประกอบกับ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่
เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน IPAD ร่วมกับบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและ Chanel YouTube ในรายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ตามการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง หรือเป็นการสอนที่เน้นให้
เกิดความคิดที่หลากหลายไม่ใช่สอน เพื่อให้เช่ือหรือจดจ าโดยปราศจากความสงสัย ท าให้เกิดการ สร้างผลผลิตเป็นชุดความรู้
ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมและ เสริมให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรายวิชารวมถึงการ บูรณาการน าไปใช้ได้จริงใน
การท างาน 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ท าให้
ผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเรียนรู้และ
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สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บนiPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่พัฒนาขึ้น 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  เพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้น 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes 
U บนiPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 3.ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับ ดี 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
   1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคการ
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 590 คน 
   1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ที่เรียนอยู่ในห้องเรียนน าร่อง ที่มีการเรียนการสอน
ผ่านอุปกรณ์ IPAD  จ านวน 30 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 
ท่าน 
  2.3 แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็นคุณภาพด้านเนื้อหาและคุณภาพด้านเทคนิค โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน  
  2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
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 2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  ที่มี
ต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นหลัก มีการน าแผนการสอนรูปแบบ MAIP เข้ามาใช้ เพื่อน าไปใช้
ร่วมกับบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ Chanel YouTube ใน รายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบและมีขั้นตอนดังน้ี 
  3.1 วิเคราะห์รายวิชา ในขั้นตอนนี้จะเป็นการ วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา, วิเคราะห์สาระการเรียนรู้
เนื้อหารายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, วิเคราะห์การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน แบบ MAIP,  วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล, วิเคราะห์ สื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ 

   3.2 ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนเสร็จ เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   3.3 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ ต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินหาความเหมาะสมและ
ปรับปรุงตามความข้อเสนอแนะ แล้วน าส่งที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม อีกครั้ง ก่อนน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแล้ว ใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  3.4 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  เรื่อง หน่วยท่ี 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีกระบวนการพัฒนา
ตามแบบของ Addie Model 
  3.5 ออกแบบและพัฒนาแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามกรอบแนวคิดของ 
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ (2546: 175-182) 
  3.6 ออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะห์ความสอดคล้อง ค่าความ
ยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก ตามกรอบแนวคิดของ พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2555:207) 
  3.7  ออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  เพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามกรอบแนวคิดของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ (2546: 175-182) 

3.8  ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาค่า E1/E2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียน และ 
ความพึงพอใจของนักเรียน โดย น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย
กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาร่วมกับ บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  ในภาคเรียนท่ี 2/2560  

 3.9 น าข้อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี ้

4.1 การหาความเหมาะสม คุณภาพ และความพึงพอใจ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4.2 การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่าย โดยใช้การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ E1 และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E2 

 4.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยสถิติการทดสอบที่แบบสอง
กลุ่มไม่เป็นอิสระต่างกัน (t-test for dependent samples)  
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ผลการวิจัย 
1. ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย

กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
รายการการประเมิน  S.D ระดับคุณภาพ 

  ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 4.64 0.43 ดีมาก 
  ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ด้วย 
แอพพลิเคชั่น iTunes U 

4.61 0.50 ดีมาก 

  ด้านความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 4.69 0.49 ดีมาก 
รวม 4.64 0.47 ดีมาก 

 2. ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน IPAD ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย
กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้จาก แอพพลิเคช่ัน iTunes U บนอุปกรณ์ IPAD  โดยผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 6 คน โดยแบ่งเป็นด้านเนื้อหา 3 คน และ ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 3 คน  

รายการการประเมิน  S.D ระดับคุณภาพ 
  ด้านเนื้อหา 4.54 0.39 ดีมาก 
  ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 4.57 0.29 ดีมาก 

รวม 4.56 0.34 ดีมาก 
 3. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน IPAD ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย
กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

คะแนน นักเรียน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ระหว่างเรยีน  30 40 33.63 84.08 (E1) 
หลังเรียน  30 30 25.03 83.44 (E2) 

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี iTunes U บน IPAD ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  เพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

การทดสอบ n 𝐗𝐗 S ∑𝑫𝑫 ∑𝑫𝑫𝟐𝟐 t Sig 

ก่อนเรียน 30 9.93 3.13 
435 6641 -23.42** .000 

หลังเรียน 30 24.43 1.01 
  **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน IPAD ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

รายการประเมิน x S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรยีนมีความสนใจในเนื้อหาที่
เรียน 

4.77 0.43 ดีมาก 

2. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรู้ 4.73 0.45 ดีมาก 
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รายการประเมิน x S.D. ระดับ
คุณภาพ 

3. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนสนับสนุนให้ผู้เรียนเกดิการศึกษา คน้คว้า 
ด้วยตนเอง 

4.77 0.43 ดีมาก 

4. แผนการจดัการเรียนรู้สนับสนุนใหผู้้เรยีนลงมือปฏบิัติจริง 4.83 0.38 ดีมาก 
5. แผนการจดัการเรียนรู้มีโอกาสได้ซกัถามหรืออภิปรายในห้องเรียน 4.47 0.57 ดี 
6. แผนการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 4.83 0.38 ดีมาก 
7. แผนการจดัการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนผ่านสื่อ

ต่างๆ ได้ครบถ้วน 
4.43 0.68 ดี 

8. สื่อท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม 4.70 0.47 ดีมาก 
9. ผู้เรยีนมีความเป็นอิสระในการเรียน 4.83 0.38 ดีมาก 
10. รูปแบบการเรียนมคีวามหลากหลาย 4.80 0.41 ดีมาก 
11. หลังเรียนผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาท่ีเรยีนมากขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้

จากการเรียน พัฒนา ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ช้ินงานใหมไ่ด้ 
4.47 0.51 ดี 

รวม 4.69 0.46 ดีมาก 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก   ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน        
 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก          
 3. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 84.08/83.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ไม่ต่ ากว่า 80/80  
        4. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 5. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน มีความพึงพอใจจากการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยู่
ในระดับ ดีมาก ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว้ในระดับ ดี 

อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธี
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบตามหลักการวิจัยและพัฒนา (R&D Cycle) ของบอร์กและกอลล์ (Borg; & Gall. 1989: 784-785) โดยในขั้นตอนการ
สร้างนั้นได้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้สื่อที่มีเนื้อหาเหมาะสมตรงตามหลักการ  ที่สามารถ
น าไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้ ทั้งยังสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยใช้พื้นฐานของ
เทคโนโลยีทางการศึกษาโดยใช้กิจกรรมในลักษณะของปฏิกิริยาลูกโซ่ การเร้า และ การตอบสนอง โดยการสนองแต่ละครั้งท า
ให้เกิดแรงเสริม (ปัญญา สังข์ภิรมย์ และสุคนธ์ สินธพานนท์. 2550: 167- 172) และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad กับ ผู้เรียน เพื่อด าเนินการออกแบบสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  และได้ทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ที่เรียนอยู่ใน
ห้องเรียนน าร่องที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ iPad  จ านวน 30 คน พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ84.08/83.44 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ80/80 หมายความว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียน เฉลี่ยร้อยละ 84.08 และท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเฉลี่ยร้อยละ 83.44 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในการพัฒนามีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมิน 
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงคุณภาพชุดการสอน ก่อนน าไปใช้จริง 
 2. การศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
iTunes U บน iPad มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ท้ังนี้เนื่องมาจากได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ
เดอ ฮาร์  (De Hart. 2004: Abstract) ที่ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “Schoolwide Implementation of Personal Digital 
Assistants” โดยได้ส ารวจการใช้เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล ใน McWhorter School of Pharmacy ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนทางด้านเภสัชศาสตร์ และบุคลากร ในคณะมากกว่าร้อยละ 90 มีการใช้เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบ
มาใช้ในการเรียนการสอน โดยที่น าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน และความเช่ียวชาญ
เฉพาะอย่างไร้ข้อจ ากัดด้านเวลา สถานที่ ขอเพียงผู้เรียนและเครื่องมือมีความพร้อม อีกทั้งมีเครือข่ายเนื้อหาที่ต้องการ และ
เกิดการด าเนินการเรียนรู้ขึ้นก็จะได้ผลการเรียนรู้ที่ปรารถนาได้ (พูลศรี เวศย์อุฬาร.2551) นอกจากนั้นแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ที่พัฒนาขึ้นยังท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน และรู้สึกเสมือนว่าตนเองมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้สิ่งนั้นจริง สอดคล้องกับ สิทธิณัฐ บัวขจร (2556: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ ของบุคคลและนวัตกรรมที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคช่ันบนระบบปฎิบัติการไอโอเอสของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า พฤติกรรม
การใช้แอพพลิเคช่ัน บนระบบปฎิบัติการไอโอเอสของแอพพลิเคช่ันที่ใช้มีความ สัมพันธ์กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของผู้รับ นวัตกรรรม และลักษณะของ นวัตกรรมในด้านการสังเกตและสื่อสาร (Observability) 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา(2553: บทคัดย่อ) ที่กล่าวถึงการน า M-Learning มาใช้ในการเรียนการ
สอนด้านแพทย์พบว่าสามารถเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันจนบรรลุจุดประสงค์ตามของการเรียนได้ นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ การคิดการแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
iTunes U บน iPad ที่ได้จ าลองหลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจึงช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 
การปูพ้ืนฐานความรู้และทักษะส าหรับ การมีชีวิตที่ดีในภายหน้า ที่เน้นในด้านความรู้ เครื่องมือ ดิจิทัล วิถีชีวิต และความ
ต้องการทักษะในการด ารงชีวิตสมัยใหม่ ได้แก่ การแก้ปัญหา ความสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม การสื่อสาร การร่วมมือ 
ความยืดหยุ่น และอื่นๆ (วิจารณ์ พานิช. 2555: 40-44) รวมทั้งช่วยลดช่องว่าง ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเรียนการสอน 
สอดคล้อง ภัทราวดี วงศ์สุเมธ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งานระบบการ
เรียนผ่านเว็บ พบว่า ระบบการเรียนผ่านเว็บเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ ข้อดี
ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ยังช่วย ตอบสนองต่อแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจัยที่ผ่าน มาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ว่าสามารถช่วยเสริมการเรียนรู้ท าให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเป็นการ
เรียนรู้ ที่คงทนถาวร 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad อยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U 
บน iPad ที่พัฒนาขึ้นได้ออกแบบตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 21 ที่มีลักษณะของการเรียนรู้แบบสมดุล มี
รูปแบบการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก (Learner-centered) ท าให้ลักษณะการเรียนรู้เกิดขึ้นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ผู้เรียนเกิดทักษะ เข้าถึงกระบวนการ สามารถ  ประยุกต์ทักษะที่ได้ไปสู่การปฏิบัติจริง และสามารถเรียนรู้  ได้ทุก
ช่วงเวลาตามความต้องการ เลือกเนื้อหาได้ตามความเหมาะสมรายบุคคล (Personalized) เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ชนิด
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แข่งขันเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เนื่องจาก ทุกคนช่วยเหลือกัน อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนห้องเรียนให้ กลายเป็นสถานท่ีใดก็ได้
ทั่วทุกมุมโลก เปลี่ยนการเรียนรู้ จากต าราสู่การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เปลี่ยนการสอบความรู้สู่การทดสอบการเรียนรู้ และที่
ส าคัญเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตมิใช่การเรียนเพื่อโรงเรียนอีกต่อไป (วิจารณ์ พานิช. 2555: 40-44) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ที่พัฒนาขึ้นได้อาศัยหลัก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นวงจรต่อเนื่อง คือ เริ่มจาก ปัจจัย
ป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) มีการก าหนดกิจกรรม สื่อ และเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในระยะเวลาที่สั้นๆ (ปัญญา สังข์ ภิรมย์ และสุคนธ์ สินธ
พานนท์. 2550: 167-172) อีกทั้ง มีการก าหนดความต้องการของผู้เรียนเป็นพฤติกรรม การก าหนดขอบเขตในการเลือก
เนื้อหาและระดับความยากง่ายของความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ ก าหนดระยะเวลาที่ท ากิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ การประเมินผล
มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นส าคัญไม่ตัดสินว่าได้หรือตก แต่จะประเมินว่าผู้เรียน
ไดพ้ัฒนาตนเองอยู่ในระดับใด จึงท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุม การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) ผู้เรียนจะ
ท าการวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้ของตน ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะ แจกแจง แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ 
ทั้งที่เป็นคนและอุปกรณ์ คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรู้นั้น (Knowles. 1975) สอดคล้องกับ
เหลียว (Liaw. 2008: 864-873) ที่ได้ศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบความคิดในการศึกษาความพึงพอใจของ พฤติกรรมความตั้งใจที่
จะใช้งานและประสิทธิผลของอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษา พบว่า การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของผู้เรียนเอง (Self-Efficient) เป็น
ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง นอกจากนี้สื่อการเรียนรู้แบบสั้นๆ ง่ายๆ มีการ
ออกแบบที่กระชับ รัดกุม และ มีการควบคุมกระบวนการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นให้เหมาะสม กับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน เช่น 
การจัดการเรียนการสอน มินิคอร์ส รวมถึงคุณภาพของบทเรียนก็มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธี
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ โดยผ่าน 
iTunes U บนเว็บโดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์ iPad  
        2. ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธี
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นการตอบสนองการใช้งานบนเทคโนโลยี
ปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น ที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงไปใช้บนอุปกรณ์แท็บเล็บมากขึ้น แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้เป็นiPad (iPad) 
ซึ่งมีระบบปฏิบัติการในปัจจุบันเรียกว่า IOS 5.0 ไม่รองรับสื่อการสอนท่ีท าจากไฟล์แฟลช นามสกุล SWF จึงจ าเป็นต้องแปลง
สื่อการสอนให้เป็นไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์ที่เป็น HTML5 มาใช้ในการเรียนการสอน 
        3. แอพพลิเคช่ัน iTunes U บน iPad น้ันเหมาะสมกับการจัดการช้ันเรียนมากกว่าเป็นแหล่งข้อมูล ดังนั้น 
ครูผู้สอนจ าเป็นต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  
 4. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นมานั้นห้องเรียนน าร่องที่มีการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ iPad 
หรือที่เรียกว่า “ห้องเรียน iPad”นั้น ในการใช้งานต้องใช้ผ่านอุปกรณ์ iPad (iPad) ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อ
ใช้ในการเรียน  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการ
บริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ข้ันตอนในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 1) การสร้างรูปแบบ 2) ทดลองใช้รูปแบบ และ 3) การประเมิน
รูปแบบและน าเสนอรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม และ
แบบประเมินคุณภาพรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานมุ่งเน้นคุณภาพทั้งองค์การ 
ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาข้ึนมีสาระ
ประกอบการอธิบายดังน้ี 1) แนวคิด 2) หลักการและเหตุผล 3) วัตถุประสงค์ 4) กระบวนการด าเนินงาน 
5) การวัดและประเมิน และ 6) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 2. ผลการน าไปทดลองใช้ พบว่า ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย และหัวหน้างานประกัน
คุณภาพ เห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในรูปแบบ และบุคลากรในองค์การและชุมชนที่มีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในเห็นด้วยตามแนวปฏิบัติทุกประเด็น 
 3. ผลการประเมินรูปแบบ พบว่า รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหาร
มุ่งเน้นคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสามารถน าไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง  
 
ค าส าคัญ : การประกันคุณภาพภายใน, การพัฒนารูปแบบ, คุณภาพการศึกษา 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop an internal quality assurance 
administration model based on total quality management for world-class standard school. The 
target school is Srinagarindra the Princess Mother School, Samutsakhon under Patronage of 
Princess Maha Chakri Sirindhorn. There were three steps in conducting this study: 1) model 
creation, 2) trying out the model, and 3) assessment and proposal of the model. The research 
tools were recording form and issues for focus group discussion, and model quality assessment 
form. Data analysis was conducted by using content analysis, mean, and standard deviation. 
 The research results were as follows: 

1. The developed model of internal quality assurance administration based on total 
quality management for world-class standard school consisted of the following essence for 
explanation: 1) concept, 2) rationale, 3) objectives, 4) work procedure, 5) measurement and 
evaluation, and 6) success factors. 

2. The result of experiment revealed that the administrators, heads of 4 administrative 
offices, and head of quality assurance office, agreed with the guidelines in the model, and that 
the personnel in the organization and in the community responsible for internal quality 
assurance system also agreed with the practice approach. 

3. The result of model assessment revealed the internal quality assurance 
administration model based on total quality management for world-class standard school was 
appropriate and practical, mostly at the highest level, and, especially, the operation in each 
component appropriately conformed to the performance of internal quality assurance in the 
school and could be practiced in the authentic situation.   
 
Keywords: Internal quality assurance, model development, education quality   
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บทน า 
 การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญย่ิงประการหน่ึงในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา
สังคม เน่ืองจากการศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการส าคัญในการพัฒนาบุคคลในทุกๆ ด้าน ต้ังแต่การ
วางรากฐานการพัฒนาชีวิต การพัฒนาศักยภาพความสามารถที่จะด ารงชีพได้อย่างเป็นสุขและรู ้เท่าทันการ
เปลี ่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) จึงเป็น
นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนใน
การยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไป
อย่างต่อเน่ือง ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ที่มีการระบุความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และ มาตรา 48 ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542 : 15) 
 การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยสถานศึกษาต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ธรรมนูญสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน ติดตามประเมินผลการท างานของตนเอง
อย่างต่อเน่ืองและน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (แสงเพียร งานดี, 
2553 : 2)  
 ประเทศไทยได้น าแนวคิดมาใช้ในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย แนวคิดหน่ึงที่
ตอบสนองต่อลักษณะจุดเน้นส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา คือการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ 
(total quality management : TQM) วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ คือ การ
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน มีคุณภาพและผลจากการท างานที่มีคุณภาพจะ
ได้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยมีหลักการของการ
บริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การมี 3 ประการ คือ 1) การมุ่งให้ความส าคัญกับลูกค้า 2) การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานอย่างต่อเน่ือง และ 3) การให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Tenner and Detoro อ้างถึงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2552 
: 113) ซึ่งหลักการของ TQM เป็นหลักการที่มีการบูรณาการงานเข้ากับทุกส่วนขององค์การ เพ่ือแก้ปัญหาสร้าง
คุณค่าเพ่ิม และคุณประโยชน์ต่อองค์การอย่างมหาศาล จึงสอดคล้องอย่างย่ิงกับปรัชญาการศึกษา การน าระบบการ
บริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การมาใช้ในการบริหารทางการศึกษาจึงเป็นวิธีการบริหารจัดการที่ให้เกิดคุณภาพ
ในทุกๆ ด้าน ทุกๆ กิจกรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
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การบริหารงานประกันคณุภาพการศกึษา 
 

รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบรหิารงาน 
มุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 1. แนวคิด   4. กระบวนการ 
 2. หลักการ  5. การวัดและประเมินผล 
 3. วัตถุประสงค ์  6. ปัจจัยสูค่วามส าเร็จ 

คณุภาพของรูปแบบ 

1. ความเหมาะสม  2. ความเป็นไปได้ 

การบริหารงาน 
แบบมุ่งคุณภาพทั้ง

องค์การ  
(TQM) 

การประกันคุณภาพส าหรับ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. การควบคุมคุณภาพ 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 
3. การประเมินคุณภาพ 

 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบ 3 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ประเด็นการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ภายนอก เข้ามามีบทบาทในงานประกันคุณภาพการศึกษายังน้อย ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนยังต้อง
พัฒนาให้มากข้ึน  การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ควรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
เพ่ิมเติมส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ืออาชีพให้กับผู้เรียน  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและน าหลักการแนวคิดของการบริหารแบบมุ่งคุณภาพ
ทั้งองค์การมาใช้ใน ปรับปรุงการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสรุปเป็นกรอบความคิด 
(conceptual framework) ของการวิจัย ได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการ
บริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังน้ี 
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 โรงเรียนเป้าหมายที่ท าการศึกษาได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ 1) เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ 
จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ 
2) เป็นโรงเรียนน าร่องเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา รอบ 3 ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัย เป็น 3 ข้ันตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบ 
 ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพ
ทั้งองค์การ (TQM) การพัฒนารูปแบบ และการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล (world-class 
standard school) 
 2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และสภาพที่ควรเป็นในปัจจุบันของการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนสากล (ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ด้วยการสนทนากลุ่ม ( focus group) 
จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร จ านวน 1 คน หัวหน้างานประกันคุณภาพ จ านวน 1 คน ตัวแทนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน รวม 10 คน กลุ่มที่ 2 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 7-9 คน  
 3. การร่างรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ 
ส าหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน คือ 1) สังเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม 2) ร่างรูปแบบ
การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การส าหรับโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ (1) แนวคิด (2) หลักการ (3) วัตถุประสงค์ (4) กระบวนการด าเนินงาน (5) การ
วัดและประเมินผล และ (6) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 4. การตรวจสอบและประเมินรูปแบบ ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มวุีฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการบริหารการศึกษา และมีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5. ปรับปรุงร่างรูปแบบ จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. น ารูปแบบที่ร่างข้ึน ไปพิจารณาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในข้ันตอนการวิจัยข้ันทดลองใช้รูปแบบ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบรวบรวมข้อมูลและประเด็นการสนทนากลุ่ม (focus group) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล 1) สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและสภาพที่ควรจะเป็นของการบริหารงานประกันคุณภาพ 2) แนวทางการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพเพ่ือน าสู่มาตรฐานสากล และ 3) แนวทางการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการบริหารจัดระบบ
ประกันคุณภาพเพ่ือน าสู่มาตรฐานสากล 
 2. แบบการประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนา เน้นที่การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบ ลักษณะข้อค าถามแบบปลายปิดที่มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดและแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบผลการสร้างรูปแบบ จากการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งน้ีมีเกณฑ์การพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
มากกว่า 3.50 ในแต่ละด้าน และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) จากการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่ม 
 ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบ  
 ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ชี้แจงรูปแบบและแนวด าเนินการ โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพ ให้ครูใน
สถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องรับทราบ 
 2. ทดลองใช้รูปแบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึน เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 
 3. ระหว่างการทดลองใช้รูปแบบ ผู้วิจัยและหัวหน้างานประกันคุณภาพ มีการติดตามความก้าวหน้า 
เก็บข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 1 เดือน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบรวบรวมข้อมูลการทดลองใช้รูปแบบ เป็นข้อมูลที่ได้ระหว่างการทดลอง
ใช้รูปแบบ ได้แก่ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) จากการสัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพระหว่างทดลองใช้รูปแบบ 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบและน าเสนอรูปแบบ 
 ขั้นตอนการวิจัย 
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 1. ประเมินรูปแบบ โดยใช้แบบประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสมและเป็นไปได้ มาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 4 ฝ่าย หัวหน้างานประกันคุณภาพ และตัวแทนจากแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร่วมประเมินคุณภาพของรูปแบบ 
 2. น าผลการทดลองใช้รูปแบบมาประกอบการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
และตัวแทนครูในสถานศึกษา ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับความส าเร็จ คุณภาพของการด าเนินงาน และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ 
 3. สรุปรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบรวบรวมข้อมูลและประเด็นการสนทนากลุ่ม (focus group) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนา ดังประเด็นต่อไปน้ี 1) ความส าเร็จ 2) คุณภาพของการด าเนินงาน และ 3) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 2. แบบการประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนา เน้นที่การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบ ลักษณะข้อค าถามแบบปลายปิดที่มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดและแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ จากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบ โดย ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหาร 4 ฝ่าย หัวหน้าประกันคุณภาพ และครูตัวแทนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ผู้วิจัยยึดตามแนวปฏิบัติระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยใช้กระบวนการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) 
ประกอบด้วย 6 ส่วนประเด็นส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 แนวคิด ใช้แนวคิดการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) 
ส่วนที่ 2 หลักการ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ (customer focus)  
2) เน้นการปรับปรุงกระบวนการท างาน (process improvement) 3) ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม (total involvement) 
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงคุณภาพของ
การท างานอย่างต่อเน่ือง 2) เพ่ือการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ บุคลากรมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมเสนอแนะ 3) เพ่ือลดความผิดพลาดและลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 4 กระบวนการ มี 5 ข้ันตอน คือ 
ข้ันที่ 1 เตรียมความคิด ข้ันที่ 2 การควบคุมคุณภาพ มี 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ข้ันที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพ 1 องค์ประกอบ คือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ข้ันที่ 4 การ
ประเมินคุณภาพ มี 2 องค์ประกอบ คือ 1) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) 
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ข้ันที่ 5 คุณภาพที่ย่ังยืน มี 1 องค์ประกอบ คือ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ส่วนที่ 5 การวัดและประเมินผล มาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553  ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ส่วนที่ 6 ปัจจัยสู่
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ความส าเร็จ ภาวะผู้น า โครงสร้างองค์การที่เกื้อกูล การติดต่อสื่อสาร  การศึกษาและการอบรม การท างานเป็นทีม 
การท างานแบบมีส่วนร่วม การวัดผลการปฏิบัติงาน และการให้รางวัลและการยอมรับ 
 2. ผลการน าไปทดลองใช้ พบว่า ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในรูปแบบ จากผลการประเมิน
ด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ดังน้ี 1) แนวคิด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00) 2) หลักการ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64) 3) วัตถุประสงค์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79) 4) กระบวนการท างาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79)  
5) การวัดและประเมินผล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) และ 6) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79) ด้านความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ดังน้ี 1) แนวคิด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00) 2) หลักการ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64) 3) วัตถุประสงค์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64) 4) กระบวนการท างาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79) 
5) การวัดและประเมินผล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) และ 6) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86)  
 3. ผลการประเมินรูปแบบ พบว่า รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหาร
มุ่งเน้นคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านความเหมาะสมมีความเหมาะสมมากที่สุดทุก
ประเด็น ดังน้ี 1) รูปแบบมีความสอดคล้องกับแนวการด าเนินงานประกันคุณภาพภาพตามกฎกระทรวง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00) 2) รูปแบบมีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75)  
3) รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในฯ เหมาะสมกับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.75) และด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น คือ 1) รูปแบบสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75)  2) รูปแบบเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) 3) รูปแบบมีความคุ้มค่า
ทั้งด้านงบประมาณและเวลา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75)  

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ 
ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัย และการสนทนากลุ่ม
ประเด็น สภาพปัจจุบัน ปัญหา และสภาพที่ควรเป็น ของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
น าไปสู่การสร้างรูปแบบเพ่ือทดลองใช้ พบว่า องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบ มีดังน้ี 1) แนวคิด 2) หลักการและ
เหตุผล 3) วัตถุประสงค์ 4) กระบวนการ 5) การวัดและประเมินผล และ 6) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล จากการร่วมประเมินของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 4 ฝ่าย หัวหน้า
งานประกันคุณภาพ ตัวแทนกลุ่มสาระ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครฯ  
 3. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในสถานการณ์
จริง  

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
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 1. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 รูปแบบบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งด าเนินการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย ท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รวมทั้งศึกษา
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประเด็นสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคและสภาพที่ควรจะเป็นของการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยน าเสนอ 6 ประเด็นส าคัญ ดังน้ี 1) แนวคิด 2) หลักการ 3) จุดประสงค์ 4) กระบวนการ 5) 
การวัดผลและประเมินผล และ 6) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภักษร ฟองจางวาง (2559 : 
บทคัดย่อ) ได้น าเสนองานวิจัย เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเขียนโปรแกรมข้ันพ้ืนฐานด้วยภาษาจาวาสคริปต์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เน้ือหา 4) กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 5) การวัด
และประเมินผล แต่ส าหรับร่างรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงาน น้ี มีเน้ือหาใน
องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหาร และมีการเพ่ิมเติมองค์ประกอบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ผลจากการน ารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ไปทดลองใช้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า จากการร่วมประเมินของ
ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหาร 4 ฝ่าย หัวหน้างานประกันคุณภาพ ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่ง
คุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงกับโรงเรียน สอดคล้องกับ
แนวคิดของStufflebeam and Shinkfield (2007 อ้างถึงในผ่องศรี แก้วชูเสน, 2555 : 132 ) ท่ีสรุปไว้ว่า เกณฑ์/
มาตรฐานที่สามารถปฏิบัติได้ ต้องการการปฏิบัติที่เป็นจริง รอบคอบ เป็นที่ยอมรับและประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ (2556 : บทคัดย่อ) น าเสนองานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผลการประเมินรูปแบบ
จากการทดลองน าไปใช้ รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น และมีความ
ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพท้ัง
องค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยผู้เชี่ยวชาญ ใน 2 ประเด็นส าคัญ คือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบ  
 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพ ตามแนวการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ 
ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.83) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67) ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการบริหารงาน
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ประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ยึดหลัก
ส าคัญของ TQM คือ 1) การมุ่งให้ความส าคัญกับลูกค้า 2) การปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง และ 
3) การให้ทุกคนมีส่วนร่วม ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของตนเองอย่างต่อเน่ืองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งความประสิทธิผลให้เกิดกับผู้เรียน  
ซึ่งส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จินตนา จันทร์เจริญ (2553 : บทคัดย่อ) น าเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การส าหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ พบว่า ผลการวิจัยพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การส าหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ได้รูปแบบท่ีมีชื่อว่า “รูปแบบการบริหาร
คุณภาพเชิงยุทธศาสตร์ทั้งองค์การ” โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์เน้นให้ความส าคัญกับลูกค้าผู้รับบริการและเน้น
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการท างานเป็นทีม โครงสร้างทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะ
เน้นโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 การน ารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ 
ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล  ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานอื่นและโรงเรียนทั่วไป ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องศึกษาการใช้รูปแบบให้เข้าใจ มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้จริง 
 1.2 รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้วิจัยน ามาทดลองใช้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีความพร้อมทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
อื่นทีส่นับสนุนการศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยรวมและรายด้านจึงอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ต้องศึกษาการใช้รูปแบบให้เข้าใจ 
โดยเฉพาะประเด็นกระบวนการซึ่งเป็นแนวการด าเนินการประกันคุณภาพที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง โดยอยู่ในกรอบ
ของ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษาต่อไป 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ส่งผลต่อ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนมาตรฐานสากลกับโรงเรียนอื่นที่ยังไม่ได้รับรองเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้กระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามแนวการ
บริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานน้ี 
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ABSTRACT 

  The  objectives of this  research were : 1) to develop an effectiveness  of  an Instructional  
model  for   Basic Mathematics I  to Enhancing Problem  Solving  and  Reasoning Skill  in  Mathematics  
of  the first-year vocational certificate student  2) to study the implementation developed model. The 
samples in this research were 30  students  of Udonthani Technical College in the  2nd  semester of  
academic  year 2017 that were selected by cluster random sampling. The research instruments were 
an instructional model, a manual for using an instructional model;  lesson plans, achievement test and 
questionnaire. The data were analyzed by Arithmetic mean ( x ) , standard deviation (S.D.), a 
dependent t – test and content  analysis. The results of the study were:     
   1.  the mathematics instructional model for enhancing  problem solving and reasoning skills 
in mathematics called “ P – 4S Model” was consisted of principle, objective, learning  process  and 
condition of application. In term of learning process  included Preview (P), Searching (S), Solving (S), 
Sharing (S) and Summering (S) The efficiency of the P – 4S mathematics instructional model met the 
criterion  of  82.88/81.79.          
      2.  achievement  of students after using this mathematics  instructional model were 
statistically significant higher than before the instruction at .01 level.    
  3.  problem solving and reasoning skills of students after using this mathematics  
instructional model were statistically significant higher than before the instruction at .01 level  
  4.  the opinion of the students toward the instruction with the developed mathematics  
instructional model was at the highest agreement level. 

Keyword:  Instructional model, Cooperative Learning , Problem Solving and  Reasoning 

 

บทน า   
    พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมาตรา 24 ข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้สอน จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรยีนที่สิ่งอ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียน และมาตรา 30 ระบุไว้ว่า สถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้ครผูู้สอนท าวิจยัเพือ่พัฒนาการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละระดบั จึงเห็นได้ว่า ครตู้องพัฒนาตนเองให้
เป็นนักวิจัย เพื่อศึกษาและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ ทั้งส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรู้
ได้ด้วยตนเอง ภายใต้กรอบ Thailand  4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นจุดเรมิต้นของการขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
พอเพียงและ ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการศึกษาแลกการวิจยั (พรชัย และคณะ : 2559)  หลกัสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ก าหนดใหผู้้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติทีด่ี 
และสามารถน าความรูไ้ปใช้ในวิชาชีพได้  ทักษะทางคณิตศาสตร์ ถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิง่ที่ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับการพัฒนา เพื่อน าไปใช้ในการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปญัหา (สิรพิร  ทิพย์คง, 2544) และจากการสังเคราะห์ทักษะ
คณิตศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ที่ส าคัญและจ าเป็น พบว่า
ทักษะในการการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่สดุ รองลงมาคือทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ดังนั้น ใน
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ทดสอบค่าทีแบบกลุม่ไม่อิสระกัน ผลการวิจัย  พบว่า 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีชื่อว่า “P – 4S Model” ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
การสอน (Preview : P) 2) ขั้นค้นหาข้อมูล (Searching : S) 3) ขั้นแก้ปัญหา (Solving : S)  4) ขั้นแลกเปลีย่นความคดิ 
(Sharing : S)  5) ขั้นสรุป (Summering : S)  รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.88/81.79   

2.  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
3.  ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปญัหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
4. ผู้เรยีนมีเจตคตติ่อรูปแบบการเรียนการสอน (P – 4S Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

  The  objectives of this  research were : 1) to develop an effectiveness  of  an Instructional  
model  for   Basic Mathematics I  to Enhancing Problem  Solving  and  Reasoning Skill  in  Mathematics  
of  the first-year vocational certificate student  2) to study the implementation developed model. The 
samples in this research were 30  students  of Udonthani Technical College in the  2nd  semester of  
academic  year 2017 that were selected by cluster random sampling. The research instruments were 
an instructional model, a manual for using an instructional model;  lesson plans, achievement test and 
questionnaire. The data were analyzed by Arithmetic mean ( x ) , standard deviation (S.D.), a 
dependent t – test and content  analysis. The results of the study were:     
   1.  the mathematics instructional model for enhancing  problem solving and reasoning skills 
in mathematics called “ P – 4S Model” was consisted of principle, objective, learning  process  and 
condition of application. In term of learning process  included Preview (P), Searching (S), Solving (S), 
Sharing (S) and Summering (S) The efficiency of the P – 4S mathematics instructional model met the 
criterion  of  82.88/81.79.          
      2.  achievement  of students after using this mathematics  instructional model were 
statistically significant higher than before the instruction at .01 level.    
  3.  problem solving and reasoning skills of students after using this mathematics  
instructional model were statistically significant higher than before the instruction at .01 level  
  4.  the opinion of the students toward the instruction with the developed mathematics  
instructional model was at the highest agreement level. 

Keyword:  Instructional model, Cooperative Learning , Problem Solving and  Reasoning 

 

บทน า   
    พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมาตรา 24 ข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้สอน จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรยีนที่สิ่งอ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียน และมาตรา 30 ระบุไว้ว่า สถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้ครผูู้สอนท าวิจยัเพือ่พัฒนาการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละระดบั จึงเห็นได้ว่า ครตู้องพัฒนาตนเองให้
เป็นนักวิจัย เพื่อศึกษาและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ ทั้งส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรู้
ได้ด้วยตนเอง ภายใต้กรอบ Thailand  4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นจุดเรมิต้นของการขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
พอเพียงและ ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการศึกษาแลกการวิจยั (พรชัย และคณะ : 2559)  หลกัสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ก าหนดใหผู้้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติทีด่ี 
และสามารถน าความรูไ้ปใช้ในวิชาชีพได้  ทักษะทางคณิตศาสตร์ ถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิง่ที่ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับการพัฒนา เพื่อน าไปใช้ในการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปญัหา (สิรพิร  ทิพย์คง, 2544) และจากการสังเคราะห์ทักษะ
คณิตศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ที่ส าคัญและจ าเป็น พบว่า
ทักษะในการการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่สดุ รองลงมาคือทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ดังนั้น ใน
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การจัดการเรยีนการสอนของครูที่สอนคณติศาสตร์ จึงควรตระหนักและให้ความส าคญัในพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกดิกับ
ผู้เรยีนใหม้ากที่สดุ  และจากการศกึษาผลการการทดสอบระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา (V – net) ในทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาของนกัเรียนอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2558 – 2560  พบว่า มีคะแนนการทดสอบระดับประเทศ เท่ากับ  
33.87%  , 30.28% , 30.38% ตามล าดับ (รายงานผลการทดสอบ ; www.niets.or.th/th/catalog/view/252 2558-
2560) ซึ่งจะเห็นว่า คะแนนในด้านทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ ามาก และมีแนวโนม้ลดต่ าลงเรื่อยๆ  
ช้ีให้เห็นว่านักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาขาดทักษะพื้นฐานทางการคดิ การแก้ปัญหา ข้อมูลดังกล่าว จงึท าให้ผู้วิจัยเกิด
แนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์  จึงได้
ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยัและพัฒนา (Research and Development) แนวคิด
การออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบต่างๆ ได้แก่  SSCS  (Pizzini,Shepardson and Abell, (1989),  KEDL 
(Ogle, 1986). Polya (Polya, 1987) , IPST Approach , DAPIC (IMSaT, 2007 อ้างถึงในอัมพร  ม้าคะนอง. 2546)  
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ  Baroody (1993);  Krulik; and Rudnick 
(1993)  NCTM (2000) ; Stiggins (1997) และศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบจ าลองของ John Biggs’ 3-P  Model 
(Biggs, 1996) ศึกษาทฤษฎีการสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivism)  ทฤษฎีการให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติจริงของแฮร์โร 
ทั้งได้สังเคราะหร์ูปแบบการสอนตา่งๆ  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน จนกระทั่งไดรู้ปแบบการ
สอนแบบที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ที่มีช่ือว่า  “P – 4S Model” ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการสอนของครู (Preview : P) 2) ขั้นค้นหาข้อมูล (Searching : S) 3) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 
(Solving : S)  4) ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Sharing : S)    และ  5) ขั้นสรุปค าตอบ (Summering : S)  ภายใต้
ทฤษฎีการสรรคส์ร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และการได้ลงมือปฏิบัติจริงตามทฤษฎีแฮรโ์ร ตามกรอบแนวคิด
ของ John Biggs’ 3 – P  Model (Presage  Process  Product) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพือ่เสริมสรา้งทักษะการแก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1   

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบ
แบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ ส าหรับนกัเรียนช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1   

2.1 เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
2.2 เปรียบเทยีบทักษะการแก้ปญัหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์กอ่นและหลังการใช้รูปแบบการ

เรียนการสอน  
2.3 เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรยีนที่มีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

                                                        วิธีด าเนินการวิจัย      
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560  สังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวนนักเรียนทั้งหมด  278,718  คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 30 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling)  
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         เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการเรียนการสอน 2)  คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน     

3) แผนการจัดการเรยีนรู้  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 5) แบบวัดทักษะการแก้ปญัหาและทักษะการให้
เหตุผลทางคณติศาสตร ์และ 6)  แบบวัดเจตคติที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิต )(x  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระจากกัน 

 

        วิธีด าเนินการวิจัย                  
 การวิจัยครั้งนี้มลีักษณะเป็นการวจิัยและพัฒนา (Research and  Development   : R&D)  ใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง  (The One Group Pretest – Posttest Design) ผู้วิจัยไดก้ าหนดรายละเอียด
วิธีด าเนินการวิจยัม ี4 ขั้นตอน ดังนี ้

       ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (R1 : Research) : การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
         วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคดิ เอกสารต ารา งานวิจัยท่ีเกีย่วกับการเรียนการสอน ท่ีเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1  
 2. เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน  
 

         วิธีการด าเนินการ  
 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ สังเกตและสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ ครูผู้สอน  นักเรียน ท าให้ได้ขอ้มูลในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ที่เสริมสรา้งทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ศึกษาและวิเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูต่อสภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตี่อสภาพปญัหาและความต้องการในรูปแบบการเรียน  

 

     ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (D1 : Development) : การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
       วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาและร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบง่กลุ่ม
ร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู              
วิธีด าเนินการ 

1.ร่างรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนท่ี 1 ตามแบบจ าลองของ John Biggs’ 3-P  Model ได้รูปแบบการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ที่มช่ืีอว่า ”.P-4S Model” แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา และให้ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการสอนคณติศาสตร์ จ านวน 5  ท่านประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณคา่ 5  ระดับ ได้คา่เฉลีย่เท่ากับ  4.68 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2.  จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
3.  จัดท าและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก ่

  การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
  การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

การจัดการเรยีนการสอนของครูที่สอนคณติศาสตร์ จึงควรตระหนักและให้ความส าคญัในพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกดิกับ
ผู้เรยีนใหม้ากที่สดุ  และจากการศกึษาผลการการทดสอบระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา (V – net) ในทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาของนกัเรียนอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2558 – 2560  พบว่า มีคะแนนการทดสอบระดับประเทศ เท่ากับ  
33.87%  , 30.28% , 30.38% ตามล าดับ (รายงานผลการทดสอบ ; www.niets.or.th/th/catalog/view/252 2558-
2560) ซึ่งจะเห็นว่า คะแนนในด้านทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ ามาก และมีแนวโนม้ลดต่ าลงเรื่อยๆ  
ช้ีให้เห็นว่านักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาขาดทักษะพื้นฐานทางการคดิ การแก้ปัญหา ข้อมูลดังกล่าว จงึท าให้ผู้วิจัยเกิด
แนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์  จึงได้
ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยัและพัฒนา (Research and Development) แนวคิด
การออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบต่างๆ ได้แก่  SSCS  (Pizzini,Shepardson and Abell, (1989),  KEDL 
(Ogle, 1986). Polya (Polya, 1987) , IPST Approach , DAPIC (IMSaT, 2007 อ้างถึงในอัมพร  ม้าคะนอง. 2546)  
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ  Baroody (1993);  Krulik; and Rudnick 
(1993)  NCTM (2000) ; Stiggins (1997) และศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบจ าลองของ John Biggs’ 3-P  Model 
(Biggs, 1996) ศึกษาทฤษฎีการสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivism)  ทฤษฎีการให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติจริงของแฮร์โร 
ทั้งได้สังเคราะหร์ูปแบบการสอนตา่งๆ  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน จนกระทั่งไดรู้ปแบบการ
สอนแบบที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ที่มีช่ือว่า  “P – 4S Model” ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการสอนของครู (Preview : P) 2) ขั้นค้นหาข้อมูล (Searching : S) 3) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 
(Solving : S)  4) ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Sharing : S)    และ  5) ขั้นสรุปค าตอบ (Summering : S)  ภายใต้
ทฤษฎีการสรรคส์ร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และการได้ลงมือปฏิบัติจริงตามทฤษฎีแฮรโ์ร ตามกรอบแนวคิด
ของ John Biggs’ 3 – P  Model (Presage  Process  Product) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพือ่เสริมสรา้งทักษะการแก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1   

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบ
แบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ ส าหรับนกัเรียนช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1   

2.1 เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
2.2 เปรียบเทยีบทักษะการแก้ปญัหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์กอ่นและหลังการใช้รูปแบบการ

เรียนการสอน  
2.3 เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรยีนที่มีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

                                                        วิธีด าเนินการวิจัย      
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560  สังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวนนักเรียนทั้งหมด  278,718  คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 30 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling)  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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  การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
  การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

         เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการเรียนการสอน 2)  คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน     

3) แผนการจัดการเรยีนรู้  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 5) แบบวัดทักษะการแก้ปญัหาและทักษะการให้
เหตุผลทางคณติศาสตร ์และ 6)  แบบวัดเจตคติที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิต )(x  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระจากกัน 

 

        วิธีด าเนินการวิจัย                  
 การวิจัยครั้งนี้มลีักษณะเป็นการวจิัยและพัฒนา (Research and  Development   : R&D)  ใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง  (The One Group Pretest – Posttest Design) ผู้วิจัยไดก้ าหนดรายละเอียด
วิธีด าเนินการวิจยัม ี4 ขั้นตอน ดังนี ้

       ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (R1 : Research) : การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
         วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคดิ เอกสารต ารา งานวิจัยท่ีเกีย่วกับการเรียนการสอน ท่ีเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1  
 2. เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน  
 

         วิธีการด าเนินการ  
 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ สังเกตและสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ ครูผู้สอน  นักเรียน ท าให้ได้ขอ้มูลในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ที่เสริมสรา้งทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ศึกษาและวิเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูต่อสภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตี่อสภาพปญัหาและความต้องการในรูปแบบการเรียน  

 

     ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (D1 : Development) : การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
       วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาและร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบง่กลุ่ม
ร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู              
วิธีด าเนินการ 

1.ร่างรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนท่ี 1 ตามแบบจ าลองของ John Biggs’ 3-P  Model ได้รูปแบบการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ที่มช่ืีอว่า ”.P-4S Model” แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา และให้ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการสอนคณติศาสตร์ จ านวน 5  ท่านประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณคา่ 5  ระดับ ได้คา่เฉลีย่เท่ากับ  4.68 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2.  จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
3.  จัดท าและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก ่

  การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
  การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

       3.1  แผนการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพือ่เสริมสรา้งทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ แล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอ้งของเนื้อหา  และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางการสอน
คณิตศาสตร์ ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ 
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.88  มีความเหมาะสมของการน าไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสดุ แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 35  
คน  ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 5 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25-0.77  ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ระหว่าง 0.26 – 0.69 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84 

3.3    แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัย จ านวน  20 ข้อ 
(ข้อละ 2 คะแนน ) แต่ละข้อมตีัวเลือกส าหรับค าตอบ 3 ตัวเลือก และเลือกเหตผุลการตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง 0.27-0.82 ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ระหว่าง 0.24–0.73 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.79 

              3.4  แบบวัดเจตคตติอ่รูปแบบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5  ระดับ ตามแบบของของลิเคิร์ท (Likert)  จ านวน  13  ข้อ  มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ  0.88 
 

 ขั้นตอนที ่3 วิจัย (R2 : Research) : การทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอน  (Implementation) 
            วัตถุประสงค ์

เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบแบ่งกลุ่ม
ร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรยีนระดบัช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 1 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี จ านวน 30  คน ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ซึ่งการจัดห้องเรยีน
ของวิทยาลัยเป็นแบบคละความสามารถของนักเรียน โดยผู้วิจัยสุ่มมาหนึ่งห้องเรียน จากท้ังหมด 5 ห้องเรียน 
           แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังทดลอง 
กลุ่มทดลอง T1 (Pretest) X (Treatment) T2 (Posttest) 
 T1 แทน  การทดสอบก่อนไดร้ับการเรียนการสอนตามรูปแบบ “P-4S Model”                  
 X แทน  กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ “P-4S Model” วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    

             T2 แทน  การทดสอบหลังได้รับการเรยีนการสอนตามรปูแบบ “P-4S Model”      
 

            เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในขั้นตอนนี้เป็นเครือ่งมือท่ีได้หาประสิทธิภาพแล้วในขั้นตอนท่ี 2 ได้แก ่

1. แผนการจดัการเรียนรู ้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ 
4. แบบวัดเจตคติต่อการการจดัการเรียนการสอน 
 

     การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบคา่ที (t-

test) แบบ Dependent  
2)  วิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ของทักษะการแก้ปัญหา และการ

ให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ ด้วยค่าเฉลี่ย )(x  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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 ขั้นตอนที ่4 พัฒนา (D2 : Development) :  ประเมินผลและปรบัปรุงเพื่อขยายผลรูปแบบการ
เรียนการสอน            การด าเนินการในข้ันตอนท่ี 4  ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการออกเปน็  2  ขั้นตอนดังน้ี  
   4.1 ขั้นการประเมินและปรับปรุงแก้ไข      
   4.2 ขั้นการน าไปขยายผลการเรยีนการสอน     
 4.1 ขั้นการประเมินและปรับปรุงแก้ไข            
      วัตถุประสงค์            
      เพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กจิกรรม
การเรยีนรูปแบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกัน เพื่อเสริมสรา้งทักษะการแก้ปญัหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน
ระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 ให้เป็นฉบับสมบูรณ ์           
      การด าเนินการ            
  1. สรปุแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อผู้แบบการเรยีนการสอนที่ได้ในข้ันตอนท่ี 3 แล้วน าเสนอผลที่
ได้จากการสรุปและข้อบกพร่องที่นักเรียนได้เสนอแนะ ต่อครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ท่าน  
             2. ผู้วิจัยเสนอประสิทธิภาพและผลทีไ่ด้จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ต่อครูผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านการสอนคณติศาสตร ์จ านวน 5 ท่าน           
  3.  ผู้วิจัยเสนอปญัหาและอุปสรรค์ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพบ ต่อครูผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอ
ค าช้ีแนะในการปรับปรุง                                                                                                                              

4. ผู้วจิัยแก้ไขปรบัปรุงตามค าชี้แนะ แล้วเสนอต่อผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อพิจารณาประเมิน และรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอน  แล้วผูว้ิจัยน าไปใช้เพื่อการขยายผลและรายงานผลการใช้ต่อไป 

4.2  ขั้นการน าไปขยายผลการเรียนการสอน 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มรว่มมือกัน เพื่อเสรมิสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์   

       2.   เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรม
การเรยีนรู้แบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกนั เพื่อเสริมสรา้งทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 

        วิธีด าเนินการ 
        ในขั้นตอนการด าเนินการขยายผล  ด าเนินการในภาคเรียนเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 กับนักเรียนแผนก

ช่างโยธา กลุ่ม 1-2 จ านวนนักเรียน 30  คน โดยใช้รูปแบบและขั้นตอนการวิจัยตามกระบวนการวิจัยตามขั้นตอนท่ี 3  
 

ผลการวิจัย  

                1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกัน ที่
เสรมิสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีช่ือว่า “P-4S 
Model”  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/81.79        
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนตามรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบ t – test  กลุ่มไม่อิสระจากกัน ผลปรากฏดังตารางที่ 1   
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       3.1  แผนการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพือ่เสริมสรา้งทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ แล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอ้งของเนื้อหา  และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางการสอน
คณิตศาสตร์ ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ 
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.88  มีความเหมาะสมของการน าไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสดุ แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 35  
คน  ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 5 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25-0.77  ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ระหว่าง 0.26 – 0.69 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84 

3.3    แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัย จ านวน  20 ข้อ 
(ข้อละ 2 คะแนน ) แต่ละข้อมตีัวเลือกส าหรับค าตอบ 3 ตัวเลือก และเลือกเหตผุลการตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง 0.27-0.82 ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ระหว่าง 0.24–0.73 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.79 

              3.4  แบบวัดเจตคตติอ่รูปแบบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5  ระดับ ตามแบบของของลิเคิร์ท (Likert)  จ านวน  13  ข้อ  มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ  0.88 
 

 ขั้นตอนที ่3 วิจัย (R2 : Research) : การทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอน  (Implementation) 
            วัตถุประสงค ์

เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบแบ่งกลุ่ม
ร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรยีนระดบัช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 1 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี จ านวน 30  คน ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ซึ่งการจัดห้องเรยีน
ของวิทยาลัยเป็นแบบคละความสามารถของนักเรียน โดยผู้วิจัยสุ่มมาหนึ่งห้องเรียน จากท้ังหมด 5 ห้องเรียน 
           แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังทดลอง 
กลุ่มทดลอง T1 (Pretest) X (Treatment) T2 (Posttest) 
 T1 แทน  การทดสอบก่อนไดร้ับการเรียนการสอนตามรูปแบบ “P-4S Model”                  
 X แทน  กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ “P-4S Model” วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    

             T2 แทน  การทดสอบหลังได้รับการเรยีนการสอนตามรปูแบบ “P-4S Model”      
 

            เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในขั้นตอนนี้เป็นเครือ่งมือท่ีได้หาประสิทธิภาพแล้วในขั้นตอนท่ี 2 ได้แก ่

1. แผนการจดัการเรียนรู ้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ 
4. แบบวัดเจตคติต่อการการจดัการเรียนการสอน 
 

     การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบคา่ที (t-

test) แบบ Dependent  
2)  วิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ของทักษะการแก้ปัญหา และการ

ให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ ด้วยค่าเฉลี่ย )(x  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 ขั้นตอนที ่4 พัฒนา (D2 : Development) :  ประเมินผลและปรบัปรุงเพื่อขยายผลรูปแบบการ
เรียนการสอน            การด าเนินการในข้ันตอนท่ี 4  ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการออกเปน็  2  ขั้นตอนดังน้ี  
   4.1 ขั้นการประเมินและปรับปรุงแก้ไข      
   4.2 ขั้นการน าไปขยายผลการเรยีนการสอน     
 4.1 ขั้นการประเมินและปรับปรุงแก้ไข            
      วัตถุประสงค์            
      เพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กจิกรรม
การเรยีนรูปแบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกัน เพื่อเสริมสรา้งทักษะการแก้ปญัหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน
ระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 ให้เป็นฉบับสมบูรณ ์           
      การด าเนินการ            
  1. สรปุแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อผู้แบบการเรยีนการสอนที่ได้ในข้ันตอนท่ี 3 แล้วน าเสนอผลที่
ได้จากการสรุปและข้อบกพร่องที่นักเรียนได้เสนอแนะ ต่อครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ท่าน  
             2. ผู้วิจัยเสนอประสิทธิภาพและผลทีไ่ด้จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ต่อครูผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านการสอนคณติศาสตร ์จ านวน 5 ท่าน           
  3.  ผู้วิจัยเสนอปญัหาและอุปสรรค์ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพบ ต่อครูผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอ
ค าช้ีแนะในการปรับปรุง                                                                                                                              

4. ผู้วจิัยแก้ไขปรบัปรุงตามค าชี้แนะ แล้วเสนอต่อผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อพิจารณาประเมิน และรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอน  แล้วผูว้ิจัยน าไปใช้เพื่อการขยายผลและรายงานผลการใช้ต่อไป 

4.2  ขั้นการน าไปขยายผลการเรียนการสอน 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มรว่มมือกัน เพื่อเสรมิสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์   

       2.   เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรม
การเรยีนรู้แบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกนั เพื่อเสริมสรา้งทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 

        วิธีด าเนินการ 
        ในขั้นตอนการด าเนินการขยายผล  ด าเนินการในภาคเรียนเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 กับนักเรียนแผนก

ช่างโยธา กลุ่ม 1-2 จ านวนนักเรียน 30  คน โดยใช้รูปแบบและขั้นตอนการวิจัยตามกระบวนการวิจัยตามขั้นตอนท่ี 3  
 

ผลการวิจัย  

                1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกัน ที่
เสรมิสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีช่ือว่า “P-4S 
Model”  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/81.79        
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนตามรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบ t – test  กลุ่มไม่อิสระจากกัน ผลปรากฏดังตารางที่ 1   

 

  การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
  การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

 ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ  “P – 4S Model” 

การทดสอบ   คะแนนเตม็ X  S.D. t – test 
ก่อนเรียน 40 12.86 2.97 18.33** หลังเรียน 40 26.46 4.68 

 ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตพืน้ฐาน ของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ   
“P – 4S Model”  พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01 

   3.  ผลการเปรยีบเทียบทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ
การเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบ      
t-test  กลุ่มไม่อสิระจากกัน ผลปรากฏดังตารางที่ 2              
ตารางที่ 2  ทักษะการแก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนตามรปูแบบ “P – 4S Model”   

การทดสอบ   คะแนนเตม็ X  S.D. t – test 
ก่อนเรียน 40 11.57 2.50 27.29** หลังเรียน 40 27.87 3.73 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอน พบว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 

4.  ผู้เรียนมเีจตคติต่อรูปแบบการเรียนการสอน (P – 4S Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลีย่      
( x = 4.59 , S.D = 0.14)   

สรุปผลและอภปิรายผล 
สรุปผล 
         1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มรว่มมือกัน ที่
เสรมิสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีช่ือว่า “P-4S 
Model” ประกอบด้วย 3  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค์  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน าไปใช้  
 องค์ประกอบเชิงหลักการ ได้แก่ องค์ประกอบท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ จากการ
เรียนรูโ้ดยการสร้างความรู้จากการเรียนร่วมมือกัน แลกเปลีย่นความรู้กัน สามารถสร้างความรู้และประยุกตค์วามรูไ้ปใช้ 
 องค์ประกอบเชิงวัตถุประสงค ์ เพื่อ ส่งเสรมิทักษะการแก้ปญัหา  การให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามทฤษฎีทีส่รรค์สร้างความรู ้
 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ เปน็องค์ประกอบของกระบวนการเรยีนการสอน มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นทบทวน (Preview: P)  เป็นการด าเนินการสอนตามขั้นตอนของครู เพื่อเช่ือมโยงกับเนื้อหาใหม่  
2. ขั้นการค้นหาข้อมลู (Searching: S) เป็นข้ันการสืบเสาะค้นหาข้อมลู เพื่อน ามาวางแผนในการแก้ปัญหา  
3. ขั้นด าเนินการแก้ปญัหา (Solving: S) เป็นขั้นการลองผิดลองถูกในการด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ 
4. ขั้นแลกเปลีย่นความคดิ (Sharing: S) เป็นการน าผลทีไ่ดม้าอธิบายแลกเปลีย่นในวิธีการแก้ปัญหา  
5. ขั้นการสรุป (Summering: S) เปน็ข้ันการสรา้งองค์ความรู้ที่ได้ในขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  
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องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน าไปใช้  ได้แก่ ระบบสังคม และปัจจยัสนับสนุน  
 ระบบสังคม เป็นปฏสิัมพันธ์ของนักเรียนในการเรียนเป็นกลุ่มและผูส้อนอย่างต่อเนื่อง  
 ปัจจัยสนับสนุน  เป็นการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนของครูให้เพียงพอ จัดบรรยากาศ การเรยีนรูเ้ป็น

กันเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคดิเห็นอย่างเต็มที ่และกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการคดิวิเคราะห ์
  2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีการสรรคส์รา้งความรู้ สามารถส่งเสริมให้

ผู้เรยีนเกิดทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล ที่ดีขึ้น และเปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
  3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน ตามรูปแบบการสอน  P – 4S Model. ท าให้ผู้เรยีนเกิด

ปฏิสัมพันธ์ทางการคดิจากการไดศ้ึกษาเรียนรู้จากกลุม่ ส่งผลให้ผูเ้รยีนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีทักษะการแก้ปัญหาและ
การใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ที่ดขีึ้น                       

  4.  ผู้เรยีนมีเจตคติทีด่ีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ (P – 4S Model)  โดยมีประเด็นทีม่ี
เจตคติในระดับมากที่สดุ คือ นักเรยีนไดรู้้และหลักการฝึกการให้เหตผุล รองลงมาคือ นักเรียนชอบทีไ่ดช่้วยกันแสดง
ความคิดในการตรวจสอบค าตอบที่ได้จากการแก้ปัญหา ท าให้นักเรยีนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น  

 

อภิปรายผล 
 1. รูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/81.79 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่า

เกณฑ์ทีก่ าหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนที่มช่ืีอว่า (P – 4S Model) ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มี
การด าเนินการตามขั้นตอนเชิงระบบ ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลตามขึ้นตอน  ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่
น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับ  กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 97-99 ) กล่าวว่า สื่อ นวัตกรรมจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
แก่ผู้เรยีนอย่างแท้จริง ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบตามขึ้นตอน วิเคราะหค์ุณลักษณะที่เป็นไปตามเกณฑ์และมคีวาม
เหมาะสมกับผู้เรียน  
 2. นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ “P – 4S Model” โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกัน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผูเ้รียนได้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคดิกัน ส่งผลใหผู้้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
สอดคล้องกับจอห์นสันและจอห์นสัน  (Johnson & Johnson , 1996 : 45 – 50) กล่าวว่า การที่ผู้เรยีนจะประสบ
ผลส าเร็จทางการเรียนได้ ส่วนหน่ึงต้องมาจากเพื่อนท่ีให้การช่วยเหลือ สนับสนุน เอาใจใส่ สรา้งความผูกพันท่ีดีต่อกัน 
ส่งผลใหม้ีความเข้าใจในการเรยีนดีขึ้น สุคนธ์  สินธพานนท์  (2550 : 89)  กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่างเรียน สมาชิกใน
กลุ่มทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดทางการเรยีนในเรื่องที่ครสูอนได้ ท าให้เกิดพัฒนาและขยายความรู้ของตนเองไดม้าก
ขึ้น สอดคล้องกบังานวิจัยของ มัจฉา  เรืองอุไร  (2554) ที่ได้ศึกษา ผลการเรยีนรู้แบบร่วมมือแบบแบง่กลุ่มผลสมัฤทธ์ิ  
เสรมิด้วยแบบฝึกการต์ูนที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตรต์ามกระบวนการของโพลยา  ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
2  ผลการวิจัยพบว่า  1)  นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมอืแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ  เสริมดว้ยแบบฝึกการต์ูนที่
เน้นการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการของโพลยา  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2)  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ  เสริมด้วยแบบฝึกการต์ูนที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ตามกระบวนการของโพลยา  อยู่ในระดับดี  3)  
นักเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ  เสริมด้วยแบบฝึกการ์ตูนทีเ่น้นการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามกระบวนการของโพลยามคีวามคงทนในการเรียนรู้        
 3.  นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ “P – 4S Model” มีทักษะการแก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียนสามารถใช้ทักษะการให้เหตผุลในการท าความ
เข้าใจกับปัญหา แยกแยะสิ่งที่โจทย์ถามได้ และเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างโจทย์กับแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 
สอดคล้องกับสถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547 : 4) ได้กล่าวว่า การฝึกทักษะการให้เหตผุลเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะช่วยใหผู้้เรยีนได้เข้าใจแนวทางคณิตศาสตรไ์ดด้ี การมเีหตุผลในตัวเองเป็นเครื่องมือส าคญัในการเรยีน
คณิตศาสตร์ การมเีหตผุลจึงเป็นสิง่ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้เพื่อการวิเคราะหป์ัญหา วางแผนการแก้ปญัหาและสามารถน า
ความรู้ที่มีอยู่ออกมาแก้ปญัหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพิน  พิพิธกุล (2545) กล่าวว่า การสอนคณิตศาสตร์นั้นไม่เพียงแต่จะ
สอนให้นักเรียนจดจ าและเลียนแบบได้เท่าน้ัน แตค่วรเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจด้วย สอนแนวคิดให้นักเรยีนคิดเป็นล าดับ
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 ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ  “P – 4S Model” 

การทดสอบ   คะแนนเตม็ X  S.D. t – test 
ก่อนเรียน 40 12.86 2.97 18.33** หลังเรียน 40 26.46 4.68 

 ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตพืน้ฐาน ของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ   
“P – 4S Model”  พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01 

   3.  ผลการเปรยีบเทียบทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ
การเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบ      
t-test  กลุ่มไม่อสิระจากกัน ผลปรากฏดังตารางที่ 2              
ตารางที่ 2  ทักษะการแก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนตามรปูแบบ “P – 4S Model”   

การทดสอบ   คะแนนเตม็ X  S.D. t – test 
ก่อนเรียน 40 11.57 2.50 27.29** หลังเรียน 40 27.87 3.73 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอน พบว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 

4.  ผู้เรียนมเีจตคติต่อรูปแบบการเรียนการสอน (P – 4S Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลีย่      
( x = 4.59 , S.D = 0.14)   

สรุปผลและอภปิรายผล 
สรุปผล 
         1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มรว่มมือกัน ที่
เสรมิสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีช่ือว่า “P-4S 
Model” ประกอบด้วย 3  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค์  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน าไปใช้  
 องค์ประกอบเชิงหลักการ ได้แก่ องค์ประกอบท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ จากการ
เรียนรูโ้ดยการสร้างความรู้จากการเรียนร่วมมือกัน แลกเปลีย่นความรู้กัน สามารถสร้างความรู้และประยุกตค์วามรูไ้ปใช้ 
 องค์ประกอบเชิงวัตถุประสงค ์ เพื่อ ส่งเสรมิทักษะการแก้ปญัหา  การให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามทฤษฎีทีส่รรค์สร้างความรู ้
 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ เปน็องค์ประกอบของกระบวนการเรยีนการสอน มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นทบทวน (Preview: P)  เป็นการด าเนินการสอนตามขั้นตอนของครู เพื่อเช่ือมโยงกับเนื้อหาใหม่  
2. ขั้นการค้นหาข้อมลู (Searching: S) เป็นข้ันการสืบเสาะค้นหาข้อมลู เพื่อน ามาวางแผนในการแก้ปัญหา  
3. ขั้นด าเนินการแก้ปญัหา (Solving: S) เป็นขั้นการลองผิดลองถูกในการด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ 
4. ขั้นแลกเปลีย่นความคดิ (Sharing: S) เป็นการน าผลทีไ่ดม้าอธิบายแลกเปลีย่นในวิธีการแก้ปัญหา  
5. ขั้นการสรุป (Summering: S) เปน็ข้ันการสรา้งองค์ความรู้ที่ได้ในขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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  การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
  การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน าไปใช้  ได้แก่ ระบบสังคม และปัจจยัสนับสนุน  
 ระบบสังคม เป็นปฏสิัมพันธ์ของนักเรียนในการเรียนเป็นกลุ่มและผูส้อนอย่างต่อเนื่อง  
 ปัจจัยสนับสนุน  เป็นการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนของครูให้เพียงพอ จัดบรรยากาศ การเรยีนรูเ้ป็น

กันเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคดิเห็นอย่างเต็มที ่และกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการคดิวิเคราะห ์
  2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีการสรรคส์รา้งความรู้ สามารถส่งเสริมให้

ผู้เรยีนเกิดทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล ที่ดีขึ้น และเปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
  3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน ตามรูปแบบการสอน  P – 4S Model. ท าให้ผู้เรยีนเกิด

ปฏิสัมพันธ์ทางการคดิจากการไดศ้ึกษาเรียนรู้จากกลุม่ ส่งผลให้ผูเ้รยีนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีทักษะการแก้ปัญหาและ
การใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ที่ดขีึ้น                       

  4.  ผู้เรยีนมีเจตคติทีด่ีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ (P – 4S Model)  โดยมีประเด็นทีม่ี
เจตคติในระดับมากที่สดุ คือ นักเรยีนไดรู้้และหลักการฝึกการให้เหตผุล รองลงมาคือ นักเรียนชอบทีไ่ดช่้วยกันแสดง
ความคิดในการตรวจสอบค าตอบที่ได้จากการแก้ปัญหา ท าให้นักเรยีนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น  

 

อภิปรายผล 
 1. รูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/81.79 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่า

เกณฑ์ทีก่ าหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนที่มช่ืีอว่า (P – 4S Model) ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มี
การด าเนินการตามขั้นตอนเชิงระบบ ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลตามขึ้นตอน  ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่
น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับ  กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 97-99 ) กล่าวว่า สื่อ นวัตกรรมจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
แก่ผู้เรยีนอย่างแท้จริง ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบตามขึ้นตอน วิเคราะหค์ุณลักษณะที่เป็นไปตามเกณฑ์และมคีวาม
เหมาะสมกับผู้เรียน  
 2. นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ “P – 4S Model” โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุม่ร่วมมือกัน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผูเ้รียนได้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคดิกัน ส่งผลใหผู้้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
สอดคล้องกับจอห์นสันและจอห์นสัน  (Johnson & Johnson , 1996 : 45 – 50) กล่าวว่า การที่ผู้เรยีนจะประสบ
ผลส าเร็จทางการเรียนได้ ส่วนหน่ึงต้องมาจากเพื่อนท่ีให้การช่วยเหลือ สนับสนุน เอาใจใส่ สรา้งความผูกพันท่ีดีต่อกัน 
ส่งผลใหม้ีความเข้าใจในการเรยีนดีขึ้น สุคนธ์  สินธพานนท์  (2550 : 89)  กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่างเรียน สมาชิกใน
กลุ่มทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดทางการเรยีนในเรื่องที่ครสูอนได้ ท าให้เกิดพัฒนาและขยายความรู้ของตนเองไดม้าก
ขึ้น สอดคล้องกบังานวิจัยของ มัจฉา  เรืองอุไร  (2554) ที่ได้ศึกษา ผลการเรยีนรู้แบบร่วมมือแบบแบง่กลุ่มผลสมัฤทธ์ิ  
เสรมิด้วยแบบฝึกการต์ูนที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตรต์ามกระบวนการของโพลยา  ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
2  ผลการวิจัยพบว่า  1)  นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมอืแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ  เสริมดว้ยแบบฝึกการต์ูนที่
เน้นการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการของโพลยา  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2)  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ  เสริมด้วยแบบฝึกการต์ูนที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ตามกระบวนการของโพลยา  อยู่ในระดับดี  3)  
นักเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ  เสริมด้วยแบบฝึกการ์ตูนทีเ่น้นการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามกระบวนการของโพลยามคีวามคงทนในการเรียนรู้        
 3.  นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ “P – 4S Model” มีทักษะการแก้ปัญหาและการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียนสามารถใช้ทักษะการให้เหตผุลในการท าความ
เข้าใจกับปัญหา แยกแยะสิ่งที่โจทย์ถามได้ และเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างโจทย์กับแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 
สอดคล้องกับสถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547 : 4) ได้กล่าวว่า การฝึกทักษะการให้เหตผุลเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะช่วยใหผู้้เรยีนได้เข้าใจแนวทางคณิตศาสตรไ์ดด้ี การมเีหตุผลในตัวเองเป็นเครื่องมือส าคญัในการเรยีน
คณิตศาสตร์ การมเีหตผุลจึงเป็นสิง่ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้เพื่อการวิเคราะหป์ัญหา วางแผนการแก้ปญัหาและสามารถน า
ความรู้ที่มีอยู่ออกมาแก้ปญัหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพิน  พิพิธกุล (2545) กล่าวว่า การสอนคณิตศาสตร์นั้นไม่เพียงแต่จะ
สอนให้นักเรียนจดจ าและเลียนแบบได้เท่าน้ัน แตค่วรเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจด้วย สอนแนวคิดให้นักเรยีนคิดเป็นล าดับ
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ขั้นตอน มีเหตผุลและมุ่งหวังให้เกดิทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา จนให้เกิดความช านาญ สนุกกับการเรยีน
คณิตศาสตร์และมีเจคติที่ดตี่อการเรียนคณิตศาสตร์ด้วย         
 4.  นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ “P – 4S Model” มีเจตคติที่ดตี่อการจัดกิจกรรม แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจ และชอบที่จะเรียนตามรูปแบบทีผู่้วิจัยได้พัฒนาขึ้น อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนท าให้ผู้เรยีนมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพือ่นในกลุม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคดิ ท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นตามมาด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดือนฉาย  จงสมชัย  (2554)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค  STAD   เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือตาม
เทคนิค  STAD  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรส์ูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ และนักเรียนมีความพงึ
พอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

      ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากมีเนื้อหา และมีกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และระดับสติปญัหา 
ความสามารถของผู้เรียน จะส่งผลดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูเ้รียน 

2. ก่อนการน ารูปแบบการเรยีนการสอนไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจในองค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอน อีกท้ังผู้สอนควรมีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคการสอน มีการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดีท้ังใน
ด้านของเวลาและเนื้อหา เข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตา่งๆ ทุกขั้นตอน 

3. ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้วิธีการของตนเองในการด าเนินการแก้ปัญหาและการ
ให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ ท าใหผู้เ้รียนเกดิแนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา สนับสนุนใหผู้้เรียนสามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวติประจ าวันและอนาคตได ้

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการเช่ือมโยง 
ทักษะการน าเสนอ และทักษะการประยุกต์ใช้ 

2. รูปแบบการเรียนรู้ทฤษฎีการเสรมิสร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถน าไปดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรด์้านอื่นๆ ที่แตกต่างจากงานวิจัยในครัง้นี้ 
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ขั้นตอน มีเหตผุลและมุ่งหวังให้เกดิทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา จนให้เกิดความช านาญ สนุกกับการเรยีน
คณิตศาสตร์และมีเจคติที่ดตี่อการเรียนคณิตศาสตร์ด้วย         
 4.  นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ “P – 4S Model” มีเจตคติที่ดตี่อการจัดกิจกรรม แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจ และชอบที่จะเรียนตามรูปแบบทีผู่้วิจัยได้พัฒนาขึ้น อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนท าให้ผู้เรยีนมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพือ่นในกลุม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคดิ ท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นตามมาด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดือนฉาย  จงสมชัย  (2554)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค  STAD   เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือตาม
เทคนิค  STAD  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรส์ูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ และนักเรียนมีความพงึ
พอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

      ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากมีเนื้อหา และมีกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และระดับสติปญัหา 
ความสามารถของผู้เรียน จะส่งผลดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูเ้รียน 

2. ก่อนการน ารูปแบบการเรยีนการสอนไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจในองค์ประกอบของรูปแบบการ
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 2) เปรียบเทียบทักษะการพูดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์กับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2/2 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มควบคุม โดยใช้วิธีสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ด าเนินการเกบบรวมรวมข้อมูลในาาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560     
เครื่องมือเกบบรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) แบบประเมินทักษะการพูด สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสอ ง            
กลุ่มอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดประกอบด้วย 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของ
รูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันการเตรียม
ความพร้อม ข้ันที ่2 ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม ข้ันที่ 3 ข้ันการฝึกปฏิบัติ ข้ันที่ 4 ข้ันการกระท าอย่างถูกต้อง
แม่นย า และ 4) ผลที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 2. นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการพูดในาาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .01 โดยรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการสอนปกติ 
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รูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันการเตรียม
ความพร้อม ข้ันที ่2 ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม ข้ันที่ 3 ข้ันการฝึกปฏิบัติ ข้ันที่ 4 ข้ันการกระท าอย่างถูกต้อง
แม่นย า และ 4) ผลที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 2. นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการพูดในาาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .01 โดยรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการสอนปกติ 
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ABSTRACT 
 
  The purposes of this research were 1) to develop rhetoric instruction model to enhance 
speaking skill for Matthayomsuksa 2 students and 2) to compare students’ speaking skill before the 
experiment and that after the experiment. The sample group included the 43 of Matthayomsuksa 2/2 
students as an experimental group and the other 43 of Matthayomsuksa 2/1 students as a control 
group, who were obtained through cluster random sampling. Data were collected in the 1st semester 
of academic year 2017. The research hinstruments involved 1) lesson plan and 2) speaking skill 
assessment  and were statistically analyzed by mean, standard deviation and t-test for Independent 
Sample. 
 The findings were revealed as follows. 
 1. The developed  rhetoric instruction model to enhance speaking skill for Matthayomsuksa 2 
students delineated 1) theory/concept 2) objectives 3) learning processes ,i.e., stage 1 readiness, stage 
2 guided response, stage 3 mechanism, and stage 4 complex overt response and 4) learning 
outcomes. 
 2. The speaking skill of control group and experimental group was different at significance 
level .01. Mean of the experimental group was higher than that of the control group. 
 
 Keywords: Development of Instruction Model, Rhetoric, Speaking Skill 
 
 

บทน า 
 

การพูดมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะการพูดเป็นการ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความต้องการของผู้พูดออกมา โดยอาศัยถ้อยค า น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง
ที่เหมาะสมกับสาาพวัฒนธรรม ให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจและเกิดการตอบสนอง (สหไทย ไชยพันธ์ุ, 2555 : 144) ทักษะการ
พูดนับได้ว่าเป็นทักษะท่ีส าคัญและจ าเป็นมาก การพูดที่มีประสิทธิาาพน้ัน ผู้พูดจะต้องสามารถใช้น้ าเสียง ถ้อยค า
และสามารถใช้พฤติกรรมการแสดงออกได้สอดคล้องและเหมาะสมอีกด้วย ดังน้ัน ทักษะการพูดจึงต้องอาศัย      
การฝึกฝนเป็นเวลานาน จึงจะท าให้การพูดน้ันมีประสิทธิาาพ (วันทนี ไพรินทร์, 2547 : 7) การพัฒนาทักษะการพูด
จึงมีความส าคัญอย่างมากซึ่งเป็นความสามารถของผู้พูดในการใช้าาษาสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและสอดคล้อง
สัมพันธ์กับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย  ท าให้การสนทนาด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้อง รวมทั้งสามารถเลือกใช้
กลวิธีในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิาาพเพ่ิมมากข้ึน (ชไมพร เลิศคณาวณิชกุล, 2550 : 7-8) 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชาน้ีด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เมื่อวิเคราะห์รูปแบบการสอนแบบเดิมพบปัญหาอยู่ 3 ด้านคือ รูปแบบการสอน     
ตัวผู้เรียนและวิธีประเมินผล โดยด้านรูปแบบการสอนพบว่าผู้สอนเริ่มใช้การบรรยายแนวคิดหลักการก่อน จากน้ันจึง
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการพูดเป็นรายบุคคล ด้านการประเมินผลพบว่าประเมินโดยผู้สอนเป็นส่วนใหญ่และให้เพ่ือน
เป็นผู้ประเมินในบางครั้ง โดยให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการพูดของตนเอง ทั้งน้ีมีการบันทึกเทปการฝึก
พูดเป็นรายบุคคลในบางโอกาสแต่ไม่ได้น ามาเปิดให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจากพูดจบแต่ละครั้ง ด้านปัญหาที่ตัวผู้เรียน
น้ัน จากการพูดคุยกับผู้เรียนพบว่าผู้เรียนยังขาดความมั่นใจในการพูด ยังไม่ชัดเจนเรื่องการเตรียมบทพูดที่ถูกต้อง 
รวมทั้งคิดว่าวิธีการสอนยังไม่มีประสิทธิาาพเพียงพอต่อการท าให้ตนพัฒนาทักษะการพูดและทักษะด้านอื่นๆได้
อย่างดี  ส าหรับการสอนลีลาวาทศิลป์น้ันเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆครบตามข้ันตอนกระบวนการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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ของรูปแบบจะมีทักษะการพูดแตกต่างไปจากเดิมซึ่งมีแนวคิดจากการสอนาาษาตามแนวการสอนาาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นความส าคัญของตัวผู้เรียน จัดล าดับการเรียนรู้ เป็นข้ันตอนตามกระบวนการ (กรมวิชาการ, 2545 : 
109) และข้ันของการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าอย่างถูกต้องแม่นย าและช านาญ (Dave, 1967 : 96-
99) ตลอดจนทักษะเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนอาศัยการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีมีความถูกต้องและ     
มีความช านาญ (Simpson, 1972) 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ข้ึนโดยใช้แนวคิดจากรูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัยและแนวคิดการสอนาาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นแนวคิดหลักเพราะแนวคิด
ดังกล่าว เน้นปฏิสัมพันธ์การใช้าาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ  เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดของตนเป็น
าาษาพูด สื่อความหมายตามความคิดของตน ซึ่งผู้วิจัยคาดว่ารูปแบบการสอนดังกล่าวจะท าให้ทักษะการพูดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาสูงข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
           1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
           2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการสอน
ลีลาวาทศิลป์  กับการสอนแบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ มีทักษะการพูดสูงกว่าการสอนแบบปกติ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  าาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 ของโรงเรียนวัดหัวกระบือ ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 86 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลอง      
และ ม.2/1 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มควบคุม   ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเกบบรวบรวมข้อมูล 

        1.  แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชาาาษาไทย ในสาระที่ 3 การฟัง การดู และ
การพูด   มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนวัดหัวกระบือ ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร            

  1.2 ศึกษาเน้ือหาสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  จากหนังสือเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  1.3 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการพูดตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.4 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผลประเมินผล โดยพิจารณาสอดคล้องกับเน้ือหาสาระ และแนวคิดจากรูปแบบ
การสอนลีลาวาทศิลป์ 
  1.5  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ จ านวน 4 แผน ใช้เวลา 20 
ชั่วโมง ซึ่งแต่ละแผนมีองค์ประกอบดังน้ี 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) ตัวชี้วัด 3) สาระส าคัญ 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5) เน้ือหาสาระ  6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) แหล่ง/สื่อการเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผล 
  1.6 น าแผนจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสรบจเรียบร้อยแล้วเสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาและ
กรรมการที่ปรึกษาร่วม เพ่ือท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเน้ือหา ความถูกต้องของาาษา
ที่ใช้และความเป็นไปได้ของกิจกรรม และน าแผนการสอนทั้ง 4 แผนมาปรับปรุงแก้ไข 
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 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชาน้ีด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เมื่อวิเคราะห์รูปแบบการสอนแบบเดิมพบปัญหาอยู่ 3 ด้านคือ รูปแบบการสอน     
ตัวผู้เรียนและวิธีประเมินผล โดยด้านรูปแบบการสอนพบว่าผู้สอนเริ่มใช้การบรรยายแนวคิดหลักการก่อน จากน้ันจึง
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการพูดเป็นรายบุคคล ด้านการประเมินผลพบว่าประเมินโดยผู้สอนเป็นส่วนใหญ่และให้เพ่ือน
เป็นผู้ประเมินในบางครั้ง โดยให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการพูดของตนเอง ทั้งน้ีมีการบันทึกเทปการฝึก
พูดเป็นรายบุคคลในบางโอกาสแต่ไม่ได้น ามาเปิดให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจากพูดจบแต่ละครั้ง ด้านปัญหาที่ตัวผู้เรียน
น้ัน จากการพูดคุยกับผู้เรียนพบว่าผู้เรียนยังขาดความมั่นใจในการพูด ยังไม่ชัดเจนเรื่องการเตรียมบทพูดที่ถูกต้อง 
รวมทั้งคิดว่าวิธีการสอนยังไม่มีประสิทธิาาพเพียงพอต่อการท าให้ตนพัฒนาทักษะการพูดและทักษะด้านอื่นๆได้
อย่างดี  ส าหรับการสอนลีลาวาทศิลป์น้ันเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆครบตามข้ันตอนกระบวนการ
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ของรูปแบบจะมีทักษะการพูดแตกต่างไปจากเดิมซึ่งมีแนวคิดจากการสอนาาษาตามแนวการสอนาาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นความส าคัญของตัวผู้เรียน จัดล าดับการเรียนรู้ เป็นข้ันตอนตามกระบวนการ (กรมวิชาการ, 2545 : 
109) และข้ันของการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าอย่างถูกต้องแม่นย าและช านาญ (Dave, 1967 : 96-
99) ตลอดจนทักษะเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนอาศัยการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีมีความถูกต้องและ     
มีความช านาญ (Simpson, 1972) 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ข้ึนโดยใช้แนวคิดจากรูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัยและแนวคิดการสอนาาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นแนวคิดหลักเพราะแนวคิด
ดังกล่าว เน้นปฏิสัมพันธ์การใช้าาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ  เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดของตนเป็น
าาษาพูด สื่อความหมายตามความคิดของตน ซึ่งผู้วิจัยคาดว่ารูปแบบการสอนดังกล่าวจะท าให้ทักษะการพูดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาสูงข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
           1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
           2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการสอน
ลีลาวาทศิลป์  กับการสอนแบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ มีทักษะการพูดสูงกว่าการสอนแบบปกติ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  าาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 ของโรงเรียนวัดหัวกระบือ ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 86 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลอง      
และ ม.2/1 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มควบคุม   ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเกบบรวบรวมข้อมูล 

        1.  แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชาาาษาไทย ในสาระที่ 3 การฟัง การดู และ
การพูด   มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนวัดหัวกระบือ ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร            

  1.2 ศึกษาเน้ือหาสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  จากหนังสือเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  1.3 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการพูดตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.4 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผลประเมินผล โดยพิจารณาสอดคล้องกับเน้ือหาสาระ และแนวคิดจากรูปแบบ
การสอนลีลาวาทศิลป์ 
  1.5  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ จ านวน 4 แผน ใช้เวลา 20 
ชั่วโมง ซึ่งแต่ละแผนมีองค์ประกอบดังน้ี 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) ตัวชี้วัด 3) สาระส าคัญ 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5) เน้ือหาสาระ  6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) แหล่ง/สื่อการเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผล 
  1.6 น าแผนจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสรบจเรียบร้อยแล้วเสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาและ
กรรมการที่ปรึกษาร่วม เพ่ือท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเน้ือหา ความถูกต้องของาาษา
ที่ใช้และความเป็นไปได้ของกิจกรรม และน าแผนการสอนทั้ง 4 แผนมาปรับปรุงแก้ไข 
  1.7 น าแผนจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงได้ค่าความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( =4.62) 
    1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
ไปสอนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ในาาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ขณะ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 แผนการเรียนรู้ ดังน้ี 
        2.  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนปกติ มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชาาาษาไทย ในสาระที่ 3 การฟัง การดู และ
การพูด  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนวัดหัวกระบือ ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร            

  1.2 ศึกษาเน้ือหาสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  จากหนังสือเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน 
รวมทั้งการวัดผลประเมินผล สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละแผน            
มีองค์ประกอบดังน้ี 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) ตัวชี้วัด 3) สาระส าคัญ 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 5) เน้ือหาสาระ              
6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) แหล่ง/สื่อการเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผล 

3. แบบประเมินทักษะการพูด 
 แบบประเมินทักษะการพูด ลักษณะแบบ Rubric ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี

รายละเอียดดังน้ี 
 2.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพูด 
 2.2  สร้างตารางวิเคราะห์แบบประเมินให้มีเน้ือหาครอบคลุมทักษะการพูดทั้ง 4 ด้าน       

ได้แก่ การกล่าวแนะน า  การกล่าวต้อนรับ  การกล่าวตอบการต้อนรับ  การกล่าวอวยพร     
 2.3 สร้างแบบประเมินทักษะการพูด  เป็นแบบ Rubric ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังในเรื่องท าการวิจัย 
 2.4 น าแบบประเมินทักษะการพูดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข     

ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2.5 น าแบบประเมินมาปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง    

เชิงเน้ือหา าาษาที่ใช้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปทดลองใช้ การหาความตรงเชิงเน้ือหา 
พิจารณาจากค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00   

2.6 น าแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
3. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใช ้

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เกบบรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเรบจรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ทักษะการพูดโดยหาค่าค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์กับการสอนปกติ โดยใช้สถิติ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ( t-test  Independent) 
 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

165



  1.7 น าแผนจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงได้ค่าความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( =4.62) 
    1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
ไปสอนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ในาาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ขณะ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 แผนการเรียนรู้ ดังน้ี 
        2.  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนปกติ มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชาาาษาไทย ในสาระที่ 3 การฟัง การดู และ
การพูด  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนวัดหัวกระบือ ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร            
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มีองค์ประกอบดังน้ี 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) ตัวชี้วัด 3) สาระส าคัญ 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 5) เน้ือหาสาระ              
6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) แหล่ง/สื่อการเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผล 

3. แบบประเมินทักษะการพูด 
 แบบประเมินทักษะการพูด ลักษณะแบบ Rubric ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี

รายละเอียดดังน้ี 
 2.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพูด 
 2.2  สร้างตารางวิเคราะห์แบบประเมินให้มีเน้ือหาครอบคลุมทักษะการพูดทั้ง 4 ด้าน       

ได้แก่ การกล่าวแนะน า  การกล่าวต้อนรับ  การกล่าวตอบการต้อนรับ  การกล่าวอวยพร     
 2.3 สร้างแบบประเมินทักษะการพูด  เป็นแบบ Rubric ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังในเรื่องท าการวิจัย 
 2.4 น าแบบประเมินทักษะการพูดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข     

ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2.5 น าแบบประเมินมาปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง    

เชิงเน้ือหา าาษาที่ใช้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปทดลองใช้ การหาความตรงเชิงเน้ือหา 
พิจารณาจากค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00   

2.6 น าแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
3. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใช ้

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เกบบรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเรบจรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ทักษะการพูดโดยหาค่าค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์กับการสอนปกติ โดยใช้สถิติ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ( t-test  Independent) 
 

 
 
 
 

 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด สรุปผลการวิจัยได้

ดังน้ี 
1. รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูด  พบว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์        
พบว่า ทักษะการพูดของนักเรียน  ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์สูงกว่าการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .001 
 

ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการใช้รูปแบบ 
              การสอนลีลาวาทศิลป์กับการสอนปกติ 
 

กลุ่ม คะแนนเตบม X  S.D. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ทดลอง 60 2.97 0.05 79.07 
ควบคุม 60 1.68 0.01 55.85 

  

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์มีคะแนนเฉลี่ย( =2.97)   
คิดเป็นร้อยละ 79.07 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนปกติมีคะแนนเฉลี่ย( =1.68)  คิดเป็นร้อยละ 55.85 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดใช้รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์กับการสอนปกติ 
 

รูปแบบการสอน คะแนนเตบม X  S.D. t p 
ลีลาวาทศิลป์ 15 14.46 1.37 26.88***  

0.00 การสอนปกติ 15 8.54 0.50 
  

 ***  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
จากตารางที่  3  พบว่า   นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์  มีค่าเฉลี่ย ( =14.46) และ

การสอนปกติมีค่าเฉลี่ย ( =8.54)  รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์สูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ  .001 

 
 
 
 
 

 รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป ์

1. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

 

ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ 

กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
1. ข้ันการเตรียมความพร้อม 
2. ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม 
3. ข้ันการฝึกปฏิบัติ 
4. ข้ันการกระท าอย่างถูกต้องแม่นย า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด สรุปผลการวิจัยได้
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 ***  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
จากตารางที่  3  พบว่า   นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์  มีค่าเฉลี่ย ( =14.46) และ
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 รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป ์

1. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
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ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ 

กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
1. ข้ันการเตรียมความพร้อม 
2. ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม 
3. ข้ันการฝึกปฏิบัติ 
4. ข้ันการกระท าอย่างถูกต้องแม่นย า 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด  สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ได้รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ ประกอบด้วย  1) ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด  3) กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมความ
พร้อม ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม ข้ันการฝึกปฏิบัติ  ข้ันการกระท าอย่างถูกต้องแม่นย า  4) ผลที่ผู้เรียนจะ
ได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูด  พบว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ พบว่า ทักษะ
การพูดของนักเรียน  ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์สูงกว่าการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดมีประเดบนอาิปราย 2 
ด้านคือ 1) การพัฒนารูปแบบการสอน 2) การทดลองใช้รูปแบบการสอน 
 1. การพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ข้ึนโดยใช้แนวคิดจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาด้านทักษะพิสัยและแนวคิดการสอนาาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นแนวคิดหลักเพราะแนวคิดดังกล่าว เน้น
ปฏิสัมพันธ์การใช้าาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ  เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดของตนเป็นาาษาพูด สื่อ
ความหมายตามความคิดของตน เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้ันตอนกระบวนการของรูปแบบ 
ซึ่งมีข้ันตอนการสอน 4 ข้ันตอน โดยเริ่มจากข้ันเตรียมความพร้อม ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม ข้ันการฝึก
ปฏิบัติ  ข้ันการกระท าอย่างถูกต้องแม่นย า  เมื่อผู้เรียนเรียนจนครบทุกข้ันตอนแล้วผู้เรียนจะมีทักษะการพูดแตกต่าง
ไปจากเดิมใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอน  รูปแบบน้ีสอดคล้องกับ
แนวคิด (กรมวิชาการ,2545:109) กล่าวถึง การสอนาาษาเพ่ือการสื่อสาร ว่า การสอนาาษาตามแนวการสอนาาษา
เพ่ือการสื่อสาร เป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีซึ่งมุ่งเน้นความส าคัญของตัวผู้เรียน จัดล าดับการเรียนรู้ เป็น
ข้ันตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน โดยเริ่มจากการฟัง ไปสู่การพูด การอ่าน การจับใจความส าคัญ ท า
ความเข้าใจ จดจ า แล้วน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดฟ (Dave, 
1967 : 96-99)  กล่าวว่าจัดล าดับข้ันของการเรียนรู้ทางด้านปฏิบัติมุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้านทักษะ
ปฏิบัติต่างๆคือผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าอย่างถูกต้องแม่นย าและช านาญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ หวาง เซง 
จุน (Wang Cheng-Jum, 2006 : 56-80) ศึกษาผลการออกแบบกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารในวิชาาาษาอังกฤษ โดย
เปรียบเทียบผลการเรียนาาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวจีน ระดับชั้นปีที่ 1ของมหาวิทยาลัย ชองกิง นอร์มอล 
จ านวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารและกลุ่มควบคุม   สอนแบบเดิม ผลการ
ทดสอบพบว่านักศึกษาท้ังสองกลุ่มมีพัฒนาการแตกต่างกัน กลุ่มที่สอนโดยใช้กิจกรรมเพ่ือการสื่อสารท าให้นักศึกษา
มีพัฒนาการด้านการสื่อสารสูงข้ึนอย่างมีนัยทางสถิติ และในการฝึกทักษะการพูดน้ัน ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการฝึกทักษะการพูด มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของซิมพ์ซัน (Simpson, 1972) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางกายของ
ผู้เรียน สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือท างานที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวได้เป็น
อย่างดี มีความถูกต้องและมีความช านาญ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด ผู้วิจัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงที่อาศัยทักษะการปฏิบัติ สอดคล้องกับ ซีเซคแดค (Cicekdag, 1995 : 59-64) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึก
ทักษะที่มุ่งเน้นงานปฏิบัติการหาข้อมูลที่ขาดหายไปและกิจกรรมถามความคิดเหบน โดยให้ผู้เรียนเล่นเกมทางาาษา 
แข่งขันตอบค าถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลตนเองสมบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมเพ่ือการสื่อสารด้านการพูด 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกัน มีความสามารถในการใช้าาษาเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ิมสูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ (จันทิวา ศรีมะโฮงนาม, 2550) ศึกษาการใช้เกมเพ่ือพัฒนา
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สรุปผลและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด  สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ได้รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ ประกอบด้วย  1) ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด  3) กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมความ
พร้อม ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม ข้ันการฝึกปฏิบัติ  ข้ันการกระท าอย่างถูกต้องแม่นย า  4) ผลที่ผู้เรียนจะ
ได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูด  พบว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ พบว่า ทักษะ
การพูดของนักเรียน  ตามรูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์สูงกว่าการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดมีประเดบนอาิปราย 2 
ด้านคือ 1) การพัฒนารูปแบบการสอน 2) การทดลองใช้รูปแบบการสอน 
 1. การพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์ข้ึนโดยใช้แนวคิดจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาด้านทักษะพิสัยและแนวคิดการสอนาาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นแนวคิดหลักเพราะแนวคิดดังกล่าว เน้น
ปฏิสัมพันธ์การใช้าาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ  เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดของตนเป็นาาษาพูด สื่อ
ความหมายตามความคิดของตน เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้ันตอนกระบวนการของรูปแบบ 
ซึ่งมีข้ันตอนการสอน 4 ข้ันตอน โดยเริ่มจากข้ันเตรียมความพร้อม ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม ข้ันการฝึก
ปฏิบัติ  ข้ันการกระท าอย่างถูกต้องแม่นย า  เมื่อผู้เรียนเรียนจนครบทุกข้ันตอนแล้วผู้เรียนจะมีทักษะการพูดแตกต่าง
ไปจากเดิมใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอน  รูปแบบน้ีสอดคล้องกับ
แนวคิด (กรมวิชาการ,2545:109) กล่าวถึง การสอนาาษาเพ่ือการสื่อสาร ว่า การสอนาาษาตามแนวการสอนาาษา
เพ่ือการสื่อสาร เป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีซึ่งมุ่งเน้นความส าคัญของตัวผู้เรียน จัดล าดับการเรียนรู้ เป็น
ข้ันตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน โดยเริ่มจากการฟัง ไปสู่การพูด การอ่าน การจับใจความส าคัญ ท า
ความเข้าใจ จดจ า แล้วน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดฟ (Dave, 
1967 : 96-99)  กล่าวว่าจัดล าดับข้ันของการเรียนรู้ทางด้านปฏิบัติมุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้านทักษะ
ปฏิบัติต่างๆคือผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าอย่างถูกต้องแม่นย าและช านาญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ หวาง เซง 
จุน (Wang Cheng-Jum, 2006 : 56-80) ศึกษาผลการออกแบบกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารในวิชาาาษาอังกฤษ โดย
เปรียบเทียบผลการเรียนาาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวจีน ระดับชั้นปีที่ 1ของมหาวิทยาลัย ชองกิง นอร์มอล 
จ านวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารและกลุ่มควบคุม   สอนแบบเดิม ผลการ
ทดสอบพบว่านักศึกษาท้ังสองกลุ่มมีพัฒนาการแตกต่างกัน กลุ่มที่สอนโดยใช้กิจกรรมเพ่ือการสื่อสารท าให้นักศึกษา
มีพัฒนาการด้านการสื่อสารสูงข้ึนอย่างมีนัยทางสถิติ และในการฝึกทักษะการพูดน้ัน ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการฝึกทักษะการพูด มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของซิมพ์ซัน (Simpson, 1972) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางกายของ
ผู้เรียน สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือท างานที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวได้เป็น
อย่างดี มีความถูกต้องและมีความช านาญ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด ผู้วิจัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงที่อาศัยทักษะการปฏิบัติ สอดคล้องกับ ซีเซคแดค (Cicekdag, 1995 : 59-64) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึก
ทักษะที่มุ่งเน้นงานปฏิบัติการหาข้อมูลที่ขาดหายไปและกิจกรรมถามความคิดเหบน โดยให้ผู้เรียนเล่นเกมทางาาษา 
แข่งขันตอบค าถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลตนเองสมบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมเพ่ือการสื่อสารด้านการพูด 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกัน มีความสามารถในการใช้าาษาเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ิมสูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ (จันทิวา ศรีมะโฮงนาม, 2550) ศึกษาการใช้เกมเพ่ือพัฒนา

 

 

ทักษะาาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดที่พบว่า นักเรียนมีทักษะการ
พูด สูงกว่าการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สืบเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลีลา
วาทศิลป์ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นข้ันตอนอย่างต่อเน่ืองเรียงล าดับ
จากสิ่งที่ง่ายเหมาะสมกับพัฒนาความสามารถของเดบกสู่สิ่งที่ซับซ้อนมากข้ึน จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว  และ
การเปิดโอกาสให้เดบกได้ลงมือปฏิบัติได้เล่น ได้ร้อง ได้ฟัง ได้อ่าน ได้เขียนท าให้เดบกมีสมาธิในการเรียนได้เรบวข้ึน  สิ่ง
เหล่าน้ีท าให้เดบกค่อย ๆซึมซับความเข้าใจของเน้ือหาแต่ละกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ (พิตรวัลย์ โกวิทวที, 2540 : 
25-26) ที่กล่าวว่าเป็นการสอนให้นักเรียนใช้าาษาได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลอง 
กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีชีวิตชีวา และสนุกสนานเป็นการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนมี
โอกาสฝึกใช้าาษาเพ่ือสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกใช้ความคิด สติปัญญา ความกล้าในการใช้าาษาซึ่งมีผล
ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทางาาษาเพ่ิมข้ึนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการสื่อสารให้ได้มากท่ีสุด เช่น 
การสนทนาโต้ตอบกับเพ่ือนร่วมชั้น เพ่ือที่นักเรียนจะได้คุ้นชินกับาาษา ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีข้ันตอนการฝึก
ที่เป็นระบบ โดยให้นักเรียนเริ่มฝึกจากกลุ่มใหญ่ก่อน แล้วจึงจัดกิจกรรมฝึกาาษาเป็นคู่ จะท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการพูดมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิด (อรุณี วิริยะจิตรา, 2532 : 92-95) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร
โดยให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่และท ากิจกรรมร่วมกันทั้งชั้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้มี
ความก้าวหน้าในการพูดเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับและผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูดในหัวข้อท่ีได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้
ผู้เรียนเลือกใช้าาษาท่ีถูกต้องเหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับ
(นพรัตน์ ใจกาษา, 2555) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอนแบบบทบาท
สมมติ วิชาศิลปะการพูดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาด้านการพูดใน
โอกาสต่างๆโดยใช้บทบาทสมมติความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ิมข้ึน จากการประเมินผลทักษะการพูด ผู้วิจัยมีการ
ประเมินผลการพูดด้วยการใช้เครื่องมือที่เป็นร่องรอย หลักฐาน ตามแบบประเมินความสามารถในการพูดแบบ
ประเมินผลตามสาาพจริง(Rubric Scoring) สอดคล้องกับ (ปรัชญา อาาากุล, 2542 : 71) กล่าวว่าการประเมินผล
การพูดในแต่ละครั้งจ าเป็นต้องมีหลักการหรือมาตรฐานในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับแนวคิด (กรมวิชาการ, 
2545 : 245-258) กล่าวว่า การวัดและประเมินทักษะการพูด ตามแนวการวัดประเมินผลสาาพจริงในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กล่าวว่า เกณฑ์หรือแนวทางต่างๆที่น ามาใช้ในการพิจารณาและค าอธิบาย
ระดับคุณาาพของแนวทางว่ามีความส าเรบจอยู่ในระดับใด จึงจะได้ตามเกณฑ์ และ ในการประเมินทักษะการพูด 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการพูดเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับ (อัจฉรา วงศ์โสธร, 2546 : 79-80) กล่าวว่าการพูดเด่ียว
เพียงคนเดียวเป็นการทดสอบแบบตรง เพราะผู้พูดได้แสดงทักษะการพูดจริงในเน้ือหาที่เตรียมมา 
 จากประเดบนต่างๆที่ได้อาิปรายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการพูด โดยใช้รูปแบบการสอน
ลีลาวาทศิลป์ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการพูดสูงข้ึน เน่ืองจากรูปแบบเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นข้ันตอน
อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ ประเมินผลตามสาาพจริง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดในหัวข้อที่ได้
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆได้
ถูกต้อง นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้าาษาและน าไปสู่การพัฒนาทักษะการพูดได้ดีที่สุด 
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ทักษะาาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดที่พบว่า นักเรียนมีทักษะการ
พูด สูงกว่าการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สืบเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลีลา
วาทศิลป์ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นข้ันตอนอย่างต่อเน่ืองเรียงล าดับ
จากสิ่งที่ง่ายเหมาะสมกับพัฒนาความสามารถของเดบกสู่สิ่งที่ซับซ้อนมากข้ึน จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว  และ
การเปิดโอกาสให้เดบกได้ลงมือปฏิบัติได้เล่น ได้ร้อง ได้ฟัง ได้อ่าน ได้เขียนท าให้เดบกมีสมาธิในการเรียนได้เรบวข้ึน  สิ่ง
เหล่าน้ีท าให้เดบกค่อย ๆซึมซับความเข้าใจของเน้ือหาแต่ละกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ (พิตรวัลย์ โกวิทวที, 2540 : 
25-26) ที่กล่าวว่าเป็นการสอนให้นักเรียนใช้าาษาได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลอง 
กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีชีวิตชีวา และสนุกสนานเป็นการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนมี
โอกาสฝึกใช้าาษาเพ่ือสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกใช้ความคิด สติปัญญา ความกล้าในการใช้าาษาซึ่งมีผล
ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทางาาษาเพ่ิมข้ึนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการสื่อสารให้ได้มากท่ีสุด เช่น 
การสนทนาโต้ตอบกับเพ่ือนร่วมชั้น เพ่ือที่นักเรียนจะได้คุ้นชินกับาาษา ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีข้ันตอนการฝึก
ที่เป็นระบบ โดยให้นักเรียนเริ่มฝึกจากกลุ่มใหญ่ก่อน แล้วจึงจัดกิจกรรมฝึกาาษาเป็นคู่ จะท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการพูดมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิด (อรุณี วิริยะจิตรา, 2532 : 92-95) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร
โดยให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่และท ากิจกรรมร่วมกันทั้งชั้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้มี
ความก้าวหน้าในการพูดเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับและผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูดในหัวข้อท่ีได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้
ผู้เรียนเลือกใช้าาษาท่ีถูกต้องเหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับ
(นพรัตน์ ใจกาษา, 2555) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอนแบบบทบาท
สมมติ วิชาศิลปะการพูดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาด้านการพูดใน
โอกาสต่างๆโดยใช้บทบาทสมมติความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ิมข้ึน จากการประเมินผลทักษะการพูด ผู้วิจัยมีการ
ประเมินผลการพูดด้วยการใช้เครื่องมือที่เป็นร่องรอย หลักฐาน ตามแบบประเมินความสามารถในการพูดแบบ
ประเมินผลตามสาาพจริง(Rubric Scoring) สอดคล้องกับ (ปรัชญา อาาากุล, 2542 : 71) กล่าวว่าการประเมินผล
การพูดในแต่ละครั้งจ าเป็นต้องมีหลักการหรือมาตรฐานในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับแนวคิด (กรมวิชาการ, 
2545 : 245-258) กล่าวว่า การวัดและประเมินทักษะการพูด ตามแนวการวัดประเมินผลสาาพจริงในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กล่าวว่า เกณฑ์หรือแนวทางต่างๆที่น ามาใช้ในการพิจารณาและค าอธิบาย
ระดับคุณาาพของแนวทางว่ามีความส าเรบจอยู่ในระดับใด จึงจะได้ตามเกณฑ์ และ ในการประเมินทักษะการพูด 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการพูดเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับ (อัจฉรา วงศ์โสธร, 2546 : 79-80) กล่าวว่าการพูดเด่ียว
เพียงคนเดียวเป็นการทดสอบแบบตรง เพราะผู้พูดได้แสดงทักษะการพูดจริงในเน้ือหาที่เตรียมมา 
 จากประเดบนต่างๆที่ได้อาิปรายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการพูด โดยใช้รูปแบบการสอน
ลีลาวาทศิลป์ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการพูดสูงข้ึน เน่ืองจากรูปแบบเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นข้ันตอน
อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ ประเมินผลตามสาาพจริง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดในหัวข้อที่ได้
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆได้
ถูกต้อง นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้าาษาและน าไปสู่การพัฒนาทักษะการพูดได้ดีที่สุด 
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  1) ข้ันการเตรียมความพร้อม  ผู้สอนควรเลือกกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างหลากหลาย เช่น      
การเต้นร า แสดงท่าทาง น่ังหรือยืนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือกระตุ้นและปรับความพร้อมของผู้เรียนได้ดีทั้งทางกาย ใจ 
อารมณ์ ความรู้สึกดี ท าให้ผู้เรียนรู้สึกอิสระและพร้อมฝึกทักษะได้ดี 

  2) ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ ลองถูกลอง
ผิดในการเรียนาาษาด้วยตนเองและเรียนรู้การแก้ปัญหาจากข้อบกพร่องของตน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวออกมาเป็นาาษาพูดได้ าายใต้  การช่วยเหลือของครู เช่น สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติ เหตุการณ์
ต่างๆ เป็นต้น 
  3) ข้ันการฝึกปฏิบัติ ผู้สอนควรจัดล าดับการเรียนรู้เป็นข้ันตอนตามกระบวนการเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ของาาษา หน้าที่ของาาษาและการเลือกใช้าาษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองเหมาะสมกับ
สถานการณ์และคู่สนทนา จะท าให้ผู้เรียนสามารถน าาาษาไปใช้ได้จริงในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมและ
เกิดประสิทธิาาพในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้อง 
  4) ข้ันการกระท าอย่างถูกต้องและแม่นย า ผู้สอนควรจัดกิจกรรมหลายทักษะรวมๆกันไป เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ใช้าาษาในการสื่อสารอย่างอิสระท้ังในชั้นเรียนและสถานการณ์จริงเหมือนในชีวิตประจ าวันมากที่สุด 
เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้จริง 
 1.2 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบรรยากาศ 
  1) ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกันเอง  สนุกสนาน ไม่เน้นถูกผิด 
แต่ค านึงถึงนักเรียนเป็นส าคัญให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมตามความสมัครใจ 
  2) ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้สึกอิสระในการใช้าาษาท่ีไม่ได้เตรียมการมาก่อนและผู้สอนไม่
ขัดจังหวะหรือแทรกแซงในระหว่างการท ากิจกรรม หากมีข้อผิดพลาดควรกระท าเมื่อหลังเสรบจสิ้นการท ากิจกรรม 
 1.3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเตรียมความพร้อม 
  1) ก่อนการท ากิจกรรม ผู้สอนควรวางแผนกิจกรรมอย่างรอบคอบและเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนให้พร้อมก่อนท ากิจกรรม 
  2) ระหว่างท ากิจกรรม ผู้สอนควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้สังเกตการณ์ และจด
บันทึก 
  3) าายหลังการท ากิจกรรม ผู้สอนควรสรุปาาพรวมของการท ากิจกรรม รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับและประเมินผลการท ากิจกรรม 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดด้วยรูปแบบ เทคนิค หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การพูดที่หลากหลายมากข้ึน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือทดลองเปรียบเทียบความคงทนของการเรียนรู้
ของนักเรียนว่าวิธีใดที่กระตุ้นหรือส่งผลให้ทักษะการพูดของนักเรียนได้ดีกว่ากัน 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดรูปแบบอื่นส าหรับวิชาาาษาไทยในระดับชั้นต่างๆที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนาาษาไทย เช่น การพูด
แสดงความคิดเหบน และการพูดเล่าเรื่อง เป็นต้น 
 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดโดยบูรณาการทักษะการพูดกับ
ทักษะการฟังหรือทักษะการพูดกับทักษะการดู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้าาษาไทย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ความสัมพันธ์
ของทักษะทางาาษาไทยให้สูงข้ึน 
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  2) ข้ันการสนองตอบาายใต้การควบคุม ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ ลองถูกลอง
ผิดในการเรียนาาษาด้วยตนเองและเรียนรู้การแก้ปัญหาจากข้อบกพร่องของตน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวออกมาเป็นาาษาพูดได้ าายใต้  การช่วยเหลือของครู เช่น สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติ เหตุการณ์
ต่างๆ เป็นต้น 
  3) ข้ันการฝึกปฏิบัติ ผู้สอนควรจัดล าดับการเรียนรู้เป็นข้ันตอนตามกระบวนการเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ของาาษา หน้าที่ของาาษาและการเลือกใช้าาษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองเหมาะสมกับ
สถานการณ์และคู่สนทนา จะท าให้ผู้เรียนสามารถน าาาษาไปใช้ได้จริงในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมและ
เกิดประสิทธิาาพในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้อง 
  4) ข้ันการกระท าอย่างถูกต้องและแม่นย า ผู้สอนควรจัดกิจกรรมหลายทักษะรวมๆกันไป เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ใช้าาษาในการสื่อสารอย่างอิสระท้ังในชั้นเรียนและสถานการณ์จริงเหมือนในชีวิตประจ าวันมากที่สุด 
เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้จริง 
 1.2 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบรรยากาศ 
  1) ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกันเอง  สนุกสนาน ไม่เน้นถูกผิด 
แต่ค านึงถึงนักเรียนเป็นส าคัญให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมตามความสมัครใจ 
  2) ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้สึกอิสระในการใช้าาษาท่ีไม่ได้เตรียมการมาก่อนและผู้สอนไม่
ขัดจังหวะหรือแทรกแซงในระหว่างการท ากิจกรรม หากมีข้อผิดพลาดควรกระท าเมื่อหลังเสรบจสิ้นการท ากิจกรรม 
 1.3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเตรียมความพร้อม 
  1) ก่อนการท ากิจกรรม ผู้สอนควรวางแผนกิจกรรมอย่างรอบคอบและเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนให้พร้อมก่อนท ากิจกรรม 
  2) ระหว่างท ากิจกรรม ผู้สอนควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้สังเกตการณ์ และจด
บันทึก 
  3) าายหลังการท ากิจกรรม ผู้สอนควรสรุปาาพรวมของการท ากิจกรรม รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับและประเมินผลการท ากิจกรรม 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดด้วยรูปแบบ เทคนิค หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การพูดที่หลากหลายมากข้ึน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือทดลองเปรียบเทียบความคงทนของการเรียนรู้
ของนักเรียนว่าวิธีใดที่กระตุ้นหรือส่งผลให้ทักษะการพูดของนักเรียนได้ดีกว่ากัน 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดรูปแบบอื่นส าหรับวิชาาาษาไทยในระดับชั้นต่างๆที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนาาษาไทย เช่น การพูด
แสดงความคิดเหบน และการพูดเล่าเรื่อง เป็นต้น 
 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดโดยบูรณาการทักษะการพูดกับ
ทักษะการฟังหรือทักษะการพูดกับทักษะการดู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้าาษาไทย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ความสัมพันธ์
ของทักษะทางาาษาไทยให้สูงข้ึน 
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การพัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพ่ือส่งเสรมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ 

กานต์พิชชา   อุ่นชัย 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
e-mail : pitcha2718@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพ่ือส่งเสริม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการบริหารสมอง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดหัวกระบือส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
จ านวน 43 คน โดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน  4  แผน   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.39-0.61 มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20-0.45 และมีค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ 0.68 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. หลักสูตรการบริหารสมอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าหลักสูตรการบริหาร

สมองมีองค์ประกอบครบถ้วนระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการของหลักสูตรและด้านจุดมุ่งหมาย รองลงมา
คือ ด้านมาตรฐานกลุ่มสาระและสาระการเรียนรู้ ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop brain activation curriculum to enhance 

learning achievement and 2) to compare learning achievement before the experiment with that 
after the experiment. The sample group included the 43 of  Matthayomsuksa 2/2 students from 
Wat Huakrabue School under Bangkhuntian District Office in Bangkok obtained through simple 
random sampling. The research instruments involved 1) 4 lesson plans 2) 4 multiple-choice 
achievement test (p=0.39-0.61, r=0.20-0.45, KR-20 =0.68). Data were collected in the 1st semester 
of academic year 2017 and were statistically analyzed by mean, standard deviation, and t-test for 
Dependent Sample. 

The findings were revealed as follows. 
1.The completion of developed brain activation curriculum was generally rated at the 

high level. The most complete issue referred to concept of the program and objectives followed 
by subject area standard and contents. 

2. The students’ learning achievement after the experiment was higher than that before
the experiment at significance level .001. 

Keywords: Curriculum Development, Brain Activation, Learning Achievement 

บทน า 
เป้าหมายส าคัญของการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษา คือ ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ันหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยก าหนดเป้าหมายส าคัญของหลักสูตร คือการบรรลุสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
สาระ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551,น.3-5) พร้อมกันน้ีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาก็ได้น าสมรรถนะต่างๆ
และมาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นตัวชี้วัดในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่า
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพนับว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ของความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่ อระบบการศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างและ
สามารถตอบสนองเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม กีฬาและการออกก าลังกายท าให้เด็กๆได้ใช้แขนขา ซึ่งจะไปช่วย
การท างานของสมองสองซีก ท าให้สมองสองซีกท างานประสานกันอย่างสมดุล ช่วยพัฒนากล้ามเน้ือให้แข็งแรง ช่วย
พัฒนาทักษะทางสังคม  การเคารพกฎเกณฑ์ เรียนรู้และเข้าใจการรู้แพ้-ชนะ การเล่นเป็นทีมสามารถน าไปสู่การรู้จัก
ท างานเป็นทีม”สมอง” เป็นอวัยวะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์ สมองควบคุมเก่ียวกับสติปัญญา

การพัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพ่ือส่งเสรมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพ่ือส่งเสริม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการบริหารสมอง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดหัวกระบือส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
จ านวน 43 คน โดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน  4  แผน   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.39-0.61 มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20-0.45 และมีค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ 0.68 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. หลักสูตรการบริหารสมอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าหลักสูตรการบริหาร

สมองมีองค์ประกอบครบถ้วนระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการของหลักสูตรและด้านจุดมุ่งหมาย รองลงมา
คือ ด้านมาตรฐานกลุ่มสาระและสาระการเรียนรู้ ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop brain activation curriculum to enhance 

learning achievement and 2) to compare learning achievement before the experiment with that 
after the experiment. The sample group included the 43 of  Matthayomsuksa 2/2 students from 
Wat Huakrabue School under Bangkhuntian District Office in Bangkok obtained through simple 
random sampling. The research instruments involved 1) 4 lesson plans 2) 4 multiple-choice 
achievement test (p=0.39-0.61, r=0.20-0.45, KR-20 =0.68). Data were collected in the 1st semester 
of academic year 2017 and were statistically analyzed by mean, standard deviation, and t-test for 
Dependent Sample. 

The findings were revealed as follows. 
1.The completion of developed brain activation curriculum was generally rated at the 

high level. The most complete issue referred to concept of the program and objectives followed 
by subject area standard and contents. 

2. The students’ learning achievement after the experiment was higher than that before
the experiment at significance level .001. 

Keywords: Curriculum Development, Brain Activation, Learning Achievement 

บทน า 
เป้าหมายส าคัญของการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษา คือ ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ันหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยก าหนดเป้าหมายส าคัญของหลักสูตร คือการบรรลุสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
สาระ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551,น.3-5) พร้อมกันน้ีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาก็ได้น าสมรรถนะต่างๆ
และมาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นตัวชี้วัดในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่า
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพนับว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ของความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่ อระบบการศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างและ
สามารถตอบสนองเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม กีฬาและการออกก าลังกายท าให้เด็กๆได้ใช้แขนขา ซึ่งจะไปช่วย
การท างานของสมองสองซีก ท าให้สมองสองซีกท างานประสานกันอย่างสมดุล ช่วยพัฒนากล้ามเน้ือให้แข็งแรง ช่วย
พัฒนาทักษะทางสังคม  การเคารพกฎเกณฑ์ เรียนรู้และเข้าใจการรู้แพ้-ชนะ การเล่นเป็นทีมสามารถน าไปสู่การรู้จัก
ท างานเป็นทีม”สมอง” เป็นอวัยวะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์ สมองควบคุมเก่ียวกับสติปัญญา
ความคิด การเรียนรู้ความฉลาด พฤติกรรม บุคลิกภาพ และการท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย เพราะสมอง
ของคนเราสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ของมนุษย์จึงด าเนินไปได้ตลอดชีวิต 

การศึกษาสมองสองซีกของมนุษย์เริ่มในปี ค.ศ. 1960 โดยโรเจอร์ สเพอร์รี (Roger Sperry) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประสาทวิทยา (Neurobiologist) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์ เนีย (California Institute 
ofTechnology) ได้ศึกษาระบบและโครงสร้างการท างานของสมองโดยท าการทดลองกับคนไข้ที่แกนเชื่อมสมองสอง
ซีก คือ คอร์ปัส แคลโลซัม(Corpus Collosum) ได้รับบาดเจ็บภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่าสมองทั้งสองซีกเรียนรู้
และแยกจากกันท าให้เขาค้นพบความแตกต่างในการท างานระหว่างสมองซีกซ้าย (Left Hemisphere)และสมองซีก
ขวา (Right Hemisphere) ซึ่งสมองทั้งสองซีกจะท างานกลับข้างกัน (Bilaterally Symmetrical)กล่าวคือ สมองซีก
ซ้ายจะสั่งงานการเคลื่อนไหวของร่างกายทางด้านขวาและสมองซีกขวาจะสั่งงานการเคลื่อนไหวของร่างกายทางด้าน
ซ้ายและเขาได้รับรางวัลโนเบลในปี ค. ศ. 1981 (Theodore, 1997,p.323-324) 

ปัจจุบันมีการน าการบริหารสมอง (Brain Gym) มาใช้ในการกระตุ้นการท างานของสมองทั้ง 2 ซีกให้มีการ
ท างานอย่างสมดุล แข็งแรง ช่วยให้เกิดทักษะส าคัญต่อการเรียนรู้ เช่น ทักษะการแสวงหาความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาการทางภาษา และความจ าที่ดี เมื่อสมองและร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ

ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการบริหารสมอง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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สมมติฐานของการวิจัย 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยหลักสูตรการบริหารสมอง  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการสอนตามหลักสูตรสูง

กว่าก่อนการสอนตามหลักสูตร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2560  โรงเรียนวัดหัวกระบือ  ส านักงานเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   จ านวน  87  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  จ านวน 43  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
        2.1  แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา 12 ชั่วโมงซึ่งเน้ือหาประกอบด้วย 

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก และการเรียนรู้ท่าการบริหารสมอง โดยน าเน้ือหาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          
ที่สูงข้ึน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  

       2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หลักสูตรการบริหารสมอง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหัวกระบือเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  ดังนี้ 

1) ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ
3) ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เพ่ือ

น ามาเป็นเน้ือหาในการจัดท าแบบทดสอบ 
4) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน

30  ข้อ 
5) น าแบบทดสอบที่สร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
6) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียน โรงเรียนวัดหัวกระบือ ส านักงานเขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน เพ่ือหาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ โดยได้ข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.39-0.61  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  อยู่ระหว่าง  0.20-0.45 

7) น าแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ จ านวน 30 ข้อ   มาวิเคราะห์หาคุณภาพ
ทั้งฉบับ  โดยวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นจากสูตร  KR-20  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  (Kuder  Richardson)  ซึ่งมีค่า
เท่ากับ  0.68 

8) น าแบบทดสอบที่ผ่านการหาความเชื่อมั่นแล้วไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 43 คน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการบริหารสมอง  เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 คะแนนที่ได้จากการทดสอบ ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรการบริหารสมอง เพ่ือส่งเสริม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หาค่าเฉล่ีย ( x )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ความคิด การเรียนรู้ความฉลาด พฤติกรรม บุคลิกภาพ และการท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย เพราะสมอง
ของคนเราสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ของมนุษย์จึงด าเนินไปได้ตลอดชีวิต 

การศึกษาสมองสองซีกของมนุษย์เริ่มในปี ค.ศ. 1960 โดยโรเจอร์ สเพอร์รี (Roger Sperry) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประสาทวิทยา (Neurobiologist) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์ เนีย (California Institute 
ofTechnology) ได้ศึกษาระบบและโครงสร้างการท างานของสมองโดยท าการทดลองกับคนไข้ที่แกนเชื่อมสมองสอง
ซีก คือ คอร์ปัส แคลโลซัม(Corpus Collosum) ได้รับบาดเจ็บภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่าสมองทั้งสองซีกเรียนรู้
และแยกจากกันท าให้เขาค้นพบความแตกต่างในการท างานระหว่างสมองซีกซ้าย (Left Hemisphere)และสมองซีก
ขวา (Right Hemisphere) ซึ่งสมองทั้งสองซีกจะท างานกลับข้างกัน (Bilaterally Symmetrical)กล่าวคือ สมองซีก
ซ้ายจะสั่งงานการเคลื่อนไหวของร่างกายทางด้านขวาและสมองซีกขวาจะสั่งงานการเคลื่อนไหวของร่างกายทางด้าน
ซ้ายและเขาได้รับรางวัลโนเบลในปี ค. ศ. 1981 (Theodore, 1997,p.323-324) 

ปัจจุบันมีการน าการบริหารสมอง (Brain Gym) มาใช้ในการกระตุ้นการท างานของสมองทั้ง 2 ซีกให้มีการ
ท างานอย่างสมดุล แข็งแรง ช่วยให้เกิดทักษะส าคัญต่อการเรียนรู้ เช่น ทักษะการแสวงหาความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาการทางภาษา และความจ าที่ดี เมื่อสมองและร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัว การบริหารสมองเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งเร้าให้สมองท างานอย่างดี และเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติที่ดี 
(ทิศนา แขมมณี,2550,น.8)  การบริหารสมอง (Brain Gym) คือการน าประโยชน์จากการเคลื่อนไหวร่างกายมาสร้าง
ความแข็งแรงให้กับเครือข่ายการสื่อสารของสมองผ่านคอร์ปัสคัลลอสซัม เช่น การเคลื่อนไหวสลับข้างและจุดตัด
กลางล าตัว สามารถเชื่อมโยงการท างานของสมอง 2 ซีก และเพ่ิมความสามารถในการใช้สมองอีกด้วย 

การจัดกิจกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างย่ิงที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถคิดได้อย่างคล่องแคล่ว การสอนให้ผู้เรียน
ได้มีอิสระในการคิด รู้แบบกิจกรรมในการเรียนการสอน และรวมไปถึงการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้สมองอย่างถูกวิธี
กล่าวคือ สมองมีศักยภาพในการคิดและการเรียนรู้โดยการท างานของสมองในส่วนต่างๆท าให้สมองมีความพร้อมที่
จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์,2544,น.1) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนอย่างกระตือรือร้น ท่ีเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างอิสระมี
การพูดคุยซักถามระหว่างตนเองกับเพ่ือน ตนเองกับครูผู้สอน และยังสอดคล้องกับการบริหารสมอง (Brain Gym) 
ที่จะท าให้สมองทั้ง 2 ซีกท างานอย่างสมดุลกัน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้และผ่อนคลายความตึงเครียด  
(สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ,2553,น.28-31) 

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารสมอง (Brain Gym) เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่
สามารถท าให้สมองได้รับออกซิเจนมากข้ึน เกิดคลื่นแอลฟา ซึ่งผู้เรียนจะรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ สมองจะเรียนรู้ได้เร็ว มีความจ าท่ีดี ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากิจกรรมการบริหารสมองมาพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ

ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการบริหารสมอง 
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สมมติฐานของการวิจัย 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยหลักสูตรการบริหารสมอง  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการสอนตามหลักสูตรสูง

กว่าก่อนการสอนตามหลักสูตร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2560  โรงเรียนวัดหัวกระบือ  ส านักงานเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   จ านวน  87  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  จ านวน 43  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
        2.1  แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา 12 ชั่วโมงซึ่งเน้ือหาประกอบด้วย 

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก และการเรียนรู้ท่าการบริหารสมอง โดยน าเน้ือหาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          
ที่สูงข้ึน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  

       2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หลักสูตรการบริหารสมอง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหัวกระบือเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  ดังนี้ 

1) ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ
3) ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เพ่ือ

น ามาเป็นเน้ือหาในการจัดท าแบบทดสอบ 
4) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน

30  ข้อ 
5) น าแบบทดสอบที่สร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
6) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียน โรงเรียนวัดหัวกระบือ ส านักงานเขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน เพ่ือหาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ โดยได้ข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.39-0.61  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  อยู่ระหว่าง  0.20-0.45 

7) น าแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ จ านวน 30 ข้อ   มาวิเคราะห์หาคุณภาพ
ทั้งฉบับ  โดยวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นจากสูตร  KR-20  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  (Kuder  Richardson)  ซึ่งมีค่า
เท่ากับ  0.68 

8) น าแบบทดสอบที่ผ่านการหาความเชื่อมั่นแล้วไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 43 คน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการบริหารสมอง  เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 คะแนนที่ได้จากการทดสอบ ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรการบริหารสมอง เพ่ือส่งเสริม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หาค่าเฉล่ีย ( x )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนการทดลอง 
และหลังการทดลอง ด้วยการทดสอบค่าสถิติ โดยใช้สถิติ (t - test  for dependent ) 

ผลการวิจัย 
1. ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้

1.1 น าท่าการบริหารสมองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นการท างานของสมองทั้ง 
2 ซีก  ให้ท างานอย่างสมดุลกัน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้   เกิดความจ าทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
มีอารมณ์ขัน ซึ่งเป็นภาวะที่สมองท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 นักเรียนเขียนแบบบันทึกข้อมูลของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

1.3 นักเรียนศึกษาใบความรู้เก่ียวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
และการบริหารสมอง เพ่ือน าท่าการบริหารสมองมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เน้ือหาของวิชาประวัติศาสตร์ให้แม่นย าและมีความเข้าใจมากข้ึน   

โดยในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการสังเกต บันทึกพฤติกรรม ตอบข้อสงสัย  ให้ค าแนะน า ความเป็น
กันเอง ชื่นชมการแสดงความคิดเห็น ส่งผลให้เกิดวิธีการเรียนรู้  การแก้ปัญหา  จากน้ันตรวจแบบบันทึกกิจกรรม 
ใบงาน  ศึกษาผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. หลักสูตรการบริหารสมอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ  ที่มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ในมาตรา 
22  และมาตรา  24  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
วัดหัวกระบือ  โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน  และมีความเหมาะสม  ประกอบด้วย  หลักการ  จุดมุ่งหมาย  มาตรฐาน
กลุ่มสาระและการเรียนรู้ 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการบริหารสมอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ 

ตารางที่  1  คะแนนเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ 
   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการบริหารสมอง 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X S.D คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ก่อนการทดลอง 30 21.40 2.65 71.33 
หลังการทดลอง 30 25.95 1.45 86.50 

จากตารางที่  1   พบว่าก่อนเรียนหลักสูตรการบริหารสมอง  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย    ( = 21.40 ) 
คิดเป็นร้อยละ   71.33   หลังเรียนหลักสูตรการบริหารสมอง  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย    ( = 25.95 ) คิดเป็น
ร้อยละ   86.50 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการบริหารสมอง 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 
n ก่อนเรียน หลังเรียน   t    p 

x S.D x S.D 

ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

43 21.40 2.65 25.95 1.45 -14.92***  0.000 

***  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
จากตารางที่  2  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใช้หลักสูตรการบริหารสมองก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  

( = 21.40 )  และหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย  ( = 25.95 )  เม่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  นักเรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรการบริหารสมองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001   

สรุปผลและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

1. ได้หลักสูตรการบริหารสมอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ  ที่มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ในมาตรา 
22  และมาตรา  24  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
วัดหัวกระบือ  โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน  และมีความเหมาะสม  ประกอบด้วย  หลักการ  จุดมุ่งหมาย  มาตรฐาน
กลุ่มสาระและการเรียนรู้  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด  (  = 4.93 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร  มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  แสดงว่าหลังการทดลองใช้หลักสูตรการบริหารสมอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนวัดหัวกระบือ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
อภิปรายผล  

  ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 
1. ผลจากการพัฒนาหลักสูตรการบริหารสมอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดหัวกระบือ ได้หลักสูตร

ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน หลักสูตรมีคุณภาพ มีความถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบและเป็นข้ันตอนประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้ันตอน  และรายละเอียดต่างๆเพ่ือรวบรวมข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการพัฒนา  โดยผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
การจัดการศึกษา  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าหลักสูตร  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง  พบว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม  
ตามศักยภาพ  และในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเน้ือหาสาระ
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และกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้   คิดเป็น  รวมทั้งการศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังพบว่า การจัดการศึกษายังมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ คือ  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับ และส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง  โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหัวกระบือยังได้ก าหนด  
การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ
ตามวัตถุประสงค์น้ัน  จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการพัฒนาหลักสูตร  โดยมีการก าหนดเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ  โดยผู้วิจัยได้วางแผนเลือกเน้ือหาสาระจากวิชาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย  และการบริหารสมอง  น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาโครงร่างหลักสูตร เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสม และมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน ผู้วิจัยได้น าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  จากข้ันตอนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาความ
ต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร  รวมทั้งแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาพัฒนา
หลักสูตรการบริหารสมอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวัดหัวกระบือ โดยก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร
ประกอบด้วย  หลักการ  จุดมุ่งหมาย  มาตรฐานกลุ่มสาระและสาระการเรียนรู้  โครงสร้างเน้ือหาและเวลา  แนว
ทางการจัดการเรียนรู้      สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ทาบา (Taba, 1962, p. 10 อ้างถึงใน วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, 2548,  
น.15)  ฆนัท ธาตุทอง (2550, น.10-11) บุญเลี้ยง  ทุมทอง  (2554,น.180)  สุรางค์  บุญยะพงศ์ไชย  (2554,น.34)  
เซเลอร์ ; อเล็กซานเดอร์ ; และเลวิส  (Saylor ; Alexander ; & Lewis, 1981,p.30-31) และจากงานวิจัย          
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร  ท าให้ได้หลักสูตรที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและมีการตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญในข้ันตอนน้ีท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องของหลักสูตรและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรมี
ความถูกต้องเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้  

ในการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร  ผู้วิจัยได้น าโครงร่างหลักสูตรเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง  ผลการประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรการบริหารสมอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียน              
วัดหัวกระบือ มีค่าเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  แสดงว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม  
ส่วนผลการประเมินความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ  1.00  แสดงว่า โครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น
หลังจากน้ันยังได้น าโครงร่างไปปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ 

ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
จ านวน  4  แผน  โดยผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศการสอนโดยภาพรวมสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ตามแผน  มีการบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้งท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องของหลักสูตรเพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร เป็นข้ันสรุปและตัดสินประสิทธิภาพของ
หลักสูตร ซึ่งพบว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด        

2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรการบริหารสมองเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีข้ออภิปราย มีดังน้ี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

177



2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้หลักสูตรการบริหารสมอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย  
คิดเป็นร้อยละ  86.50  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  ที่ให้มีการ
จัดกิจกรรมท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้คิดเป็น  ท าเป็นและแก้ปัญหาได้  นักเรียนให้ความสนใจ  ต้ังใจ
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและฝึกปฏิบัติท่าในการบริหารสมองควบคู่
กันไปเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จากผลการวิจัยครั้งน้ีสรุปได้ว่า หลักสูตรการบริหารสมองเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เป็นหลักสูตรที่ดีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรไปใช้   
1. หลักสูตรการบริหารสมอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ  ก่อนน าไปใช้สอน  ครูควร

ศึกษาเน้ือหา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การก าหนดสื่อและแหล่งการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้
เข้าใจ 

2. หลักสูตรการบริหารสมอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดหัวกระบือ  สามารถน าไปใช้สอนใน
ระดับชั้นอื่นๆได้โดยครูผู้สอนอาจเลือกท่าการบริหารสมองให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในทุกระดับ

เพ่ือเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของนักเรียนให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
2. ควรมีการท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่มีการบริหารสมองแบบบูรณาการกับรายวิชาอื่น
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1 
 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ละครชาตรีเท่งตุ๊กจังหวดัจันทบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ภัทราพร   มณีรัตน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

E-mail: krueidsree@gmail.com 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัด
จันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 23 คน ได้มาโดยวิธีเจาะจง ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคุณภาพของข้อสอบมีความเช่ือมั่นสูง 
และ 2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเที่ยงตรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ส าหรบันักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 5 ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด หลักสูตรประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) มาตรฐานกลุ่มสาระและสาระ
การเรียนรู้  4) โครงสร้างเนื้อหาและเวลา 5) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผล 
และหลักสูตรมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 2. หลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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The Development of Local Curriculum on Chatree Drama “Teng Tuk” in Chantaburi Province 

of Art Learning Strand (Dramatic Art)  Subject Area for Prathomsuksa 5 Students 
Patraporn  Manerat 

Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
E-mail:raksanon3@gmail.com 

 
ABSTRACT 

  The purposes of this research were 1) to develop local curriculum on Chatree Drama “Teng Tuk” in 
Chantaburi Province of Art Learning Strand  (Dramatic Art)  Subject Area for Prathomsuksa 5 Students 2) to compare 
students’ learning achievement after the experiment with that before the experiment and 3) to study the students’ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

180



1 
 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ละครชาตรีเท่งตุ๊กจังหวดัจันทบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ภัทราพร   มณีรัตน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

E-mail: krueidsree@gmail.com 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัด
จันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 23 คน ได้มาโดยวิธีเจาะจง ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคุณภาพของข้อสอบมีความเช่ือมั่นสูง 
และ 2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเที่ยงตรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ส าหรบันักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 5 ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด หลักสูตรประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) มาตรฐานกลุ่มสาระและสาระ
การเรียนรู้  4) โครงสร้างเนื้อหาและเวลา 5) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผล 
และหลักสูตรมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 2. หลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
 ค าส าคญั:  พัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น การเรียนรู้ศิลปะ นาฏศลิป์  ละครชาตรเีท่งตุ๊ก 
 
The Development of Local Curriculum on Chatree Drama “Teng Tuk” in Chantaburi Province 

of Art Learning Strand (Dramatic Art)  Subject Area for Prathomsuksa 5 Students 
Patraporn  Manerat 

Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
E-mail:raksanon3@gmail.com 

 
ABSTRACT 

  The purposes of this research were 1) to develop local curriculum on Chatree Drama “Teng Tuk” in 
Chantaburi Province of Art Learning Strand  (Dramatic Art)  Subject Area for Prathomsuksa 5 Students 2) to compare 
students’ learning achievement after the experiment with that before the experiment and 3) to study the students’ 

2 
 

satisfaction towards the implementation of the developed curriculum. The sample group included 23 of 
Prathomsuksa 5 students from Wat Tahuawaen School (Prachakpongwittaya) in Laemsing District, Chantaburi 
Province. The research instruments involved 1) The achievement test with high reliability and 2) The valid 
questionnaire on the students’ satisfaction on study plans. Data were collected in the 2 semester of academic 
year 2014 and were statistically analyzed by mean, standard deviation, and t-test for Dependent Sample. 
 The findings were revealed as follows. 
 1.The quality of the developed local curriculum on Chatree Drama “Teng Tuk” in Chantaburi Province of 
Art Learning Strand  (Dramatic Art)  Subject Area for Prathomsuksa 5 Students was generally found at the highest 
level. The components of the curriculum delineated  1) concept 2) objectives 3) subject area standard and essence 
4) content and time 5) learning activities 6) materials and learning sources and 7) measurement and evaluation. 
The curriculum was approved for further implementation. 
 2. The students’ learning achievement after the experiment was higher than that before the experiment 
at significance level 0.01. 
 3. The students’ satisfaction towards learning through the developed curriculum was generally found at 
the highest level. 
 Keywords: Development of Local Curriculum, Learning Arts, Dramatic Art , Chatree Drama Teng Tuk 
  

บทน า 
 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มาตรา 57  รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนิ นการด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย มาตรา 27  ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่ส าคัญในข้อที่ 3 คือ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่
สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น จุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางข้อท่ี 5 คือ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในข้อที่ 
7  คือ รักความเป็นไทย คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยหลักสูตรท้องถิ่น ได้รับการผลักดันให้มีบทบาทในระบบการจัดการศึกษาของไทยมาเป็นเวลานับสิบปี หลักสูตรแม่บท
ก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมการสอนไว้อย่างกว้างๆซึ่งไม่สอดคล้องกับปัญหา ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนใน
ท้องถิ่นต่างๆได้หมด  ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองท าให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน และรู้สึกรับผิดชอบในการมีส่วน
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ร่วมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรพัยากรทางธรรมชาติ เป็นจังหวัดที่
มีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเที่ยวในหลายด้าน เช่น สถานท่ีท่องเที่ยว  ผลไม้ อาหารทะเล  และอัญมณี  แต่สิ่งหนึ่งที่ก าลังจะ
เลือนหายไปจากจังหวัดจันทบุรี คือ ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านท่ีเรียกกันว่าละครชาตรี เท่งตุ๊ก  ละครชาตรี 'เท่งตุ๊ก' ศิลปะการแสดงท่ี
มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีที่นับวันยิ่งเหลือน้อยเต็มทีและหาชมได้ยาก เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านท่ีเก่าแก่และ
อยู่คู่กับชาวจันทบุรีมาช้านาน มีการแสดงกันอยู่อย่างแพร่หลายในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริง  งานประจ าปี  หรืองานเทศกาล
ต่างๆ   แต่ในปัจจุบันนี้จะหาดูได้เฉพาะในการแก้บนหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามค าขอ  หรือเป็นที่พึงทางใจเมื่อได้รับ
ความทุกข์เท่าน้ัน จึงมีคุณค่าควรแก่การถ่ายทอดและจัดกิจกรรม เพื่อให้คนรุ่นหลังช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านนี้ไว้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฎศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก  มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
รวมถึงเกิดทักษะเบื้องต้นในการแสดงและสามารถถ่ายทอดการแสดงละครชาตรีเท่งตุ๊ก ในโอกาสต่างๆได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ 
  

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์สูงกว่าก่อนเรียน 
    
           วิธดี าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
                   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในกลุ่มสิงห์สมุทร จ านวน  75 คน 
                   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดท่าหัวแหวน จ านวน 23  คน ได้มาโดยวิธีเจาะจง 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
         2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  ดังนี้ 
 1)  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ 
 3)  ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับละครชาตรีเท่งตุ๊กที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อน ามาเป็นเนื้อหาในการ
จัดท าแบบทดสอบ 
 4)  สร้างแบบทดสอบวัดปรนัยจ านวน  30 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก   
 5)  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยน าคะแนนมาพิจารณา
ค่า IOC จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งข้อสอบทุกข้อได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 1 
 6) น าแบบทดสอบที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าผลมาวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบรายข้อได้ข้อสอบที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.50 – 0.76 และอ านาจ
จ าแนก (r) ระหว่าง 0.33- 0.69 

2 
 

satisfaction towards the implementation of the developed curriculum. The sample group included 23 of 
Prathomsuksa 5 students from Wat Tahuawaen School (Prachakpongwittaya) in Laemsing District, Chantaburi 
Province. The research instruments involved 1) The achievement test with high reliability and 2) The valid 
questionnaire on the students’ satisfaction on study plans. Data were collected in the 2 semester of academic 
year 2014 and were statistically analyzed by mean, standard deviation, and t-test for Dependent Sample. 
 The findings were revealed as follows. 
 1.The quality of the developed local curriculum on Chatree Drama “Teng Tuk” in Chantaburi Province of 
Art Learning Strand  (Dramatic Art)  Subject Area for Prathomsuksa 5 Students was generally found at the highest 
level. The components of the curriculum delineated  1) concept 2) objectives 3) subject area standard and essence 
4) content and time 5) learning activities 6) materials and learning sources and 7) measurement and evaluation. 
The curriculum was approved for further implementation. 
 2. The students’ learning achievement after the experiment was higher than that before the experiment 
at significance level 0.01. 
 3. The students’ satisfaction towards learning through the developed curriculum was generally found at 
the highest level. 
 Keywords: Development of Local Curriculum, Learning Arts, Dramatic Art , Chatree Drama Teng Tuk 
  

บทน า 
 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มาตรา 57  รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนิ นการด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย มาตรา 27  ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่ส าคัญในข้อที่ 3 คือ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่
สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น จุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางข้อท่ี 5 คือ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในข้อที่ 
7  คือ รักความเป็นไทย คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยหลักสูตรท้องถิ่น ได้รับการผลักดันให้มีบทบาทในระบบการจัดการศึกษาของไทยมาเป็นเวลานับสิบปี หลักสูตรแม่บท
ก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมการสอนไว้อย่างกว้างๆซึ่งไม่สอดคล้องกับปัญหา ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนใน
ท้องถิ่นต่างๆได้หมด  ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองท าให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน และรู้สึกรับผิดชอบในการมีส่วน
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ร่วมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรพัยากรทางธรรมชาติ เป็นจังหวัดที่
มีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเที่ยวในหลายด้าน เช่น สถานท่ีท่องเที่ยว  ผลไม้ อาหารทะเล  และอัญมณี  แต่สิ่งหนึ่งที่ก าลังจะ
เลือนหายไปจากจังหวัดจันทบุรี คือ ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านท่ีเรียกกันว่าละครชาตรี เท่งตุ๊ก  ละครชาตรี 'เท่งตุ๊ก' ศิลปะการแสดงท่ี
มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีที่นับวันยิ่งเหลือน้อยเต็มทีและหาชมได้ยาก เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านท่ีเก่าแก่และ
อยู่คู่กับชาวจันทบุรีมาช้านาน มีการแสดงกันอยู่อย่างแพร่หลายในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริง  งานประจ าปี  หรืองานเทศกาล
ต่างๆ   แต่ในปัจจุบันนี้จะหาดูได้เฉพาะในการแก้บนหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามค าขอ  หรือเป็นที่พึงทางใจเมื่อได้รับ
ความทุกข์เท่าน้ัน จึงมีคุณค่าควรแก่การถ่ายทอดและจัดกิจกรรม เพื่อให้คนรุ่นหลังช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านนี้ไว้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฎศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก  มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
รวมถึงเกิดทักษะเบื้องต้นในการแสดงและสามารถถ่ายทอดการแสดงละครชาตรีเท่งตุ๊ก ในโอกาสต่างๆได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ 
  

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์สูงกว่าก่อนเรียน 
    
           วิธดี าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
                   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในกลุ่มสิงห์สมุทร จ านวน  75 คน 
                   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดท่าหัวแหวน จ านวน 23  คน ได้มาโดยวิธีเจาะจง 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
         2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  ดังนี้ 
 1)  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ 
 3)  ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับละครชาตรีเท่งตุ๊กที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อน ามาเป็นเนื้อหาในการ
จัดท าแบบทดสอบ 
 4)  สร้างแบบทดสอบวัดปรนัยจ านวน  30 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก   
 5)  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยน าคะแนนมาพิจารณา
ค่า IOC จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งข้อสอบทุกข้อได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 1 
 6) น าแบบทดสอบที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าผลมาวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบรายข้อได้ข้อสอบที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.50 – 0.76 และอ านาจ
จ าแนก (r) ระหว่าง 0.33- 0.69 
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 7) น าแบบทดสอบที่มีคุณภาพรายข้อ จ านวน 20 ข้อ มาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยการวิเคราะห์ 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 
                   2.2 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
      1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
      2)  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
                             3) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 
       4) สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า  5 อันดับ  ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert) 
                             5) น าแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาค่า IOC ได้เท่ากับ 1.00 
ทุกข้อ ซึ่งถือว่าแบบประเมินนั้นมีความเที่ยงตรง  
       6) น าแบบวัดความพึงพอใจ ท่ีตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
            3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ขออนุญาตผู้บริหารทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระนาฏศิลป์ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
  2. สอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3. ท าการสอนโดยใช้หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง มีการประเมินระหว่างเรียน บันทึกผลการจัดการ
เรียนรู้ไว้หลังแผนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 20 แผน  
   4.ทดสอบนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฉบับเดียวกับก่อนการใช้หลักสูตรน า
ผลการทดสอบของนักเรียนมาเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
  5. วัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อ หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุรี  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ หลังการทดลอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 หาค่าเฉลี่ย (  X̅ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุร ี
   4.2  หาความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายข้อ โดยใช้สูตร KR-21 ของคูเดอร์ – ริชาร์ค
สัน (Kuder – Richardson)  
        4.3  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ ใช้วิธีวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม โดยใช้สูตรของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 84)  

ผลการวิจัย 
 
ในการพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น ละครชาตรเีท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ครั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวเิคราะหข์้อมูลดังนี ้
ผลการศึกษาข้อมลูพื้นฐาน 

 1. ผลการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2554  พบว่ามี
จุดมุ่งหมายและให้ความส าคัญกับการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์หรือฟื้นฟู

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
            2. ผลการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551พบว่ามุ่งสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความตอ้งการของท้องถิ่น  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิญัญา
ไทยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาค ภูมิใจ เห็นคุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทยสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท า สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ผลการศึกษาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรี
เท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีโดยศึกษาพื้นฐาน  องค์ประกอบ แนวคิด ทฤษฏี และความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรวางแผนการเลือก
เนื้อหาสาระให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตรและการประเมินผลแลปรับปรุงหลักสูตร 
 4. ผลศึกษาละครชาตรีเท่งตุ๊กของจังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับละครชาตรีเท่งตุ๊ก ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อน ามา
พัฒนาเป็นหลักสูตร ซึ่งได้แก่ ประวัติความเป็นมา  การแสดง เครื่องดนตรีและการท าจังหวะประกอบ  การร้องและการร าแก้บน 
เสื้อผ้าของละคร และการแต่งหน้า 
 5. ผลส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คณะกรรมการสถานศึกษาและ ตัวแทนชุมชน
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ สาระนาฏศลิป์ ส าหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  พบว่าโดยภาพรวมมีความต้องการร้อยละ 100 
 ผลการพัฒนาหลักสูตร 
  ส่วนท่ี 1 ผลการสร้างโครงร่างหลกัสูตร จากการศึกษารายละเอียดความจ าเป็น ความส าคญัที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน 
ศึกษาพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ศึกษาหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ท าให้ได้หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรเีท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบด้วย หลักการ จดุมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหาและเวลา
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 ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร จากการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร ประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดยพิจารณาองค์ประกอบของหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่า โดย
ภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .11  ผลการประเมินความสอดคล้อง
องค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  ทุกข้อ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ  เป็น
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ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
 ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียน
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ตามหลักสูตรละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี  

4 
 

 7) น าแบบทดสอบที่มีคุณภาพรายข้อ จ านวน 20 ข้อ มาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยการวิเคราะห์ 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 
                   2.2 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
      1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
      2)  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
                             3) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 
       4) สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า  5 อันดับ  ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert) 
                             5) น าแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาค่า IOC ได้เท่ากับ 1.00 
ทุกข้อ ซึ่งถือว่าแบบประเมินนั้นมีความเที่ยงตรง  
       6) น าแบบวัดความพึงพอใจ ท่ีตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
            3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ขออนุญาตผู้บริหารทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระนาฏศิลป์ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
  2. สอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3. ท าการสอนโดยใช้หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง มีการประเมินระหว่างเรียน บันทึกผลการจัดการ
เรียนรู้ไว้หลังแผนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 20 แผน  
   4.ทดสอบนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฉบับเดียวกับก่อนการใช้หลักสูตรน า
ผลการทดสอบของนักเรียนมาเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
  5. วัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อ หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุรี  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ หลังการทดลอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 หาค่าเฉลี่ย (  X̅ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุร ี
   4.2  หาความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายข้อ โดยใช้สูตร KR-21 ของคูเดอร์ – ริชาร์ค
สัน (Kuder – Richardson)  
        4.3  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ ใช้วิธีวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม โดยใช้สูตรของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 84)  

ผลการวิจัย 
 
ในการพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น ละครชาตรเีท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ครั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวเิคราะหข์้อมูลดังนี ้
ผลการศึกษาข้อมลูพื้นฐาน 

 1. ผลการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2554  พบว่ามี
จุดมุ่งหมายและให้ความส าคัญกับการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์หรือฟื้นฟู
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จุดมุ่งหมายและให้ความส าคัญกับการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์หรือฟื้นฟู

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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 1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก 
จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสตูรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก  
              จังหวัดจันทบุร ี
 

การทดลอง จ านวนนักเรียน 𝒙𝒙 S.D. t 
ก่อนใช้หลักสูตร 23 8.78 .95 18.06** หลังใช้หลักสูตร 23 18.00 2.35 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ก่อนการทดลองใช้หลักสูตรนักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8.78  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .95  และหลังการใช้หลักสูตรนักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน 18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.35 คะแนน 
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ  .01 
 2.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรละครชาตรี 
              เท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี     

รายการ 𝒙𝒙 S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 
1.1 เนื้อหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
1.2 มีเนื้อหาสาระครบ ครอบคลมุการแสดงของละครชาตรี 
1.3 มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน 
     รายบุคคล 
1.4 เนื้อหาสาระสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได ้

 
4.78 
3.91 
5.00 

 
5.00 

 
0.99 
0.87 

 0.72 
 
0.72 

 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.67 0.82 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 
2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
2.3 นักเรียนมาสามารถปฏิบัตติามกิจกรรมการเรียนรู้ได ้
2.4 กระบวนการเรยีนรู้ท าให้นักเรยีนเกิดทักษะปฏิบตัิด้านการ 
      แสดงละครชาตรีเท่งตุ๊กได ้
2.5 นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตัิงานด้าน 
      การแสดงชาตรีเท่งตุ๊กได้จริง 

 
4.78 
5.00 
5.00 

 
4.86 

 
4.96 

 
0.72 
0.71 
0.76 

 
0.70 

 
0.81 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.92 0.74 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามหลักสตูรละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัด
จันทบุร ีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝒙𝒙  = 4.87 , S.D. = 0.78)  และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ด้านการวัดและประเมินผล ( 𝒙𝒙  =5.00 , S.D. = 0.79) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู ้( 𝒙𝒙  = 4.97, S.D. = 0.78) ด้านการจดักิจกรรม
การเรยีนรู ้( 𝒙𝒙  = 4.92, S.D. = 0.74) และดา้นเนื้อหา  ( 𝒙𝒙  = 4.67 , S.D. = 0.74) ในระดับมากที่สุดตามล าดับ 
 

ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
การประเมินผลหลักสตูร 

 1. จุดประสงค์ในการประเมินหลักสูตร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์หลังจากน าไปทดลองใช้ 
 2. เกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
       2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังทดลองแตกต่างจากก่อนการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรี
เท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
       2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป ์ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.01 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหา กิจกรรมและการวัดและ

ประเมินผล โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านละครมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ และจากผลการประเมินดังกล่าว จึงท าให้ได้หลักสูตรที่ 
มีประสิทธิภาพและมีลักษณะสมบูรณ์ เหมาะที่จะใช้น าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนต่อไป 
 

รายการ 𝒙𝒙 S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู ้
3.1 มีสื่อและ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
3.2 สื่อ และอุปกรณม์ีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้และปฏิบตัิไดจ้ริง 
3.3 มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
5.00 
5.00 
4.91 

 
0.83 
0.71 
0.81 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.97 0.78 มากที่สุด 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 การวัดและประเมินผลเหมาะสมตามสภาพจริงของนักเรียน 
4.2 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 

 
5.00 
5.00 

 
0.79 
0.79 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 5.00 0.79 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.87 0.78 มากที่สุด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามหลักสตูรละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัด
จันทบุร ีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝒙𝒙  = 4.87 , S.D. = 0.78)  และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ด้านการวัดและประเมินผล ( 𝒙𝒙  =5.00 , S.D. = 0.79) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู ้( 𝒙𝒙  = 4.97, S.D. = 0.78) ด้านการจดักิจกรรม
การเรยีนรู ้( 𝒙𝒙  = 4.92, S.D. = 0.74) และดา้นเนื้อหา  ( 𝒙𝒙  = 4.67 , S.D. = 0.74) ในระดับมากที่สุดตามล าดับ 
 

ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
การประเมินผลหลักสตูร 

 1. จุดประสงค์ในการประเมินหลักสูตร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์หลังจากน าไปทดลองใช้ 
 2. เกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
       2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังทดลองแตกต่างจากก่อนการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรี
เท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
       2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป ์ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.01 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหา กิจกรรมและการวัดและ

ประเมินผล โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านละครมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ และจากผลการประเมินดังกล่าว จึงท าให้ได้หลักสูตรที่ 
มีประสิทธิภาพและมีลักษณะสมบูรณ์ เหมาะที่จะใช้น าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนต่อไป 
 

รายการ 𝒙𝒙 S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู ้
3.1 มีสื่อและ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
3.2 สื่อ และอุปกรณม์ีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้และปฏิบตัิไดจ้ริง 
3.3 มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
5.00 
5.00 
4.91 

 
0.83 
0.71 
0.81 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.97 0.78 มากที่สุด 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 การวัดและประเมินผลเหมาะสมตามสภาพจริงของนักเรียน 
4.2 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 

 
5.00 
5.00 

 
0.79 
0.79 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 5.00 0.79 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.87 0.78 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามหลักสตูรละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัด
จันทบุร ีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝒙𝒙  = 4.87 , S.D. = 0.78)  และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ด้านการวัดและประเมินผล ( 𝒙𝒙  =5.00 , S.D. = 0.79) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู ้( 𝒙𝒙  = 4.97, S.D. = 0.78) ด้านการจดักิจกรรม
การเรยีนรู ้( 𝒙𝒙  = 4.92, S.D. = 0.74) และดา้นเนื้อหา  ( 𝒙𝒙  = 4.67 , S.D. = 0.74) ในระดับมากที่สุดตามล าดับ 
 

ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
การประเมินผลหลักสตูร 

 1. จุดประสงค์ในการประเมินหลักสูตร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์หลังจากน าไปทดลองใช้ 
 2. เกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
       2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังทดลองแตกต่างจากก่อนการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรี
เท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
       2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป ์ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.01 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหา กิจกรรมและการวัดและ

ประเมินผล โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านละครมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ และจากผลการประเมินดังกล่าว จึงท าให้ได้หลักสูตรที่ 
มีประสิทธิภาพและมีลักษณะสมบูรณ์ เหมาะที่จะใช้น าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนต่อไป 
 

รายการ 𝒙𝒙 S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู ้
3.1 มีสื่อและ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
3.2 สื่อ และอุปกรณม์ีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้และปฏิบตัิไดจ้ริง 
3.3 มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
5.00 
5.00 
4.91 

 
0.83 
0.71 
0.81 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.97 0.78 มากที่สุด 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 การวัดและประเมินผลเหมาะสมตามสภาพจริงของนักเรียน 
4.2 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 

 
5.00 
5.00 

 
0.79 
0.79 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 5.00 0.79 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.87 0.78 มากที่สุด 
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สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ได้หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรเีท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะสาระนาฏศลิป์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนและองค์ประกอบของหลักสูตร มีความเหมาะสม 
ครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการของหลักสตูร จุดมุ่งหมายของหลักสตูร มาตรฐานกลุ่มสาระและสาระการเรียนรู้ โครงสร้าง
เนื้อหาและเวลา   แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   
 2. หลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรี เท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะสาระนาฏศิลป์ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าก่อนการใช้หลักสตูรท้องถิ่นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสาระนาฏศลิป์ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 
อภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ได้หลักสูตรที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ มีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน รวมถึงความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จั งหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
มีระบบตามขั้นตอน ดังนี้ 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ผู้วิจัยได้ศึกษาตามขั้นตอน และมีจุดประสงค์เพื่ อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี สาระนาฏศิลป์ เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนรู้โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีจิตใจงดงาม มีสุนทรียภาพ รักความสวยงาม ความเป็นระเบียบ เห็นคุณค่าความ ส าคัญของศิลปะ ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรละครชาตรีเท่ง
ตุ๊กที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการแสดงละครชาตรีตามรูปแบบของละครชาตรีต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการประกอบเป็นอาชีพได้ 

การพัฒนาโครงร่างหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสม ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการมาพัฒนาหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหาและเวลา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่ง
เรียนรู้และการวัดและประเมินผล และเอกสารประกอบหลักสูตรได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันโยบายของกรมวิชาการ 
ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล 

การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร ผูว้ิจัยได้น าโครงรา่งหลักสูตรเสนอตอ่ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้อง ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบโครงร่างมีค่าเฉลี่ย  4.95 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ส่วนผลการประเมิน
ความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 1.0 แสดงว่าโครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุกประเด็นและหลังจาก
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญแล้วจึงน าไปทดลองใช้ 

การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยได้น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปท าการสอนร่วมกับภูมิปญัญาท้องถิ่นทั้งที่โรงเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ของภมูิปัญญาท้องถิน่ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขหลักสตูรเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตัิท่าร า การท าจังหวะดนตรี
และการแต่งหน้าของนางร าจากภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 23 คน ท าการทดสอบก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรจ านวน 20  ช่ัวโมง จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน  พบว่านักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียนไม่ว่าจะเป็นด้าน  เนื้อหา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

186
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สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ได้หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรเีท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะสาระนาฏศลิป์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนและองค์ประกอบของหลักสูตร มีความเหมาะสม 
ครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการของหลักสตูร จุดมุ่งหมายของหลักสตูร มาตรฐานกลุ่มสาระและสาระการเรียนรู้ โครงสร้าง
เนื้อหาและเวลา   แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   
 2. หลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรี เท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะสาระนาฏศิลป์ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าก่อนการใช้หลักสตูรท้องถิ่นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสาระนาฏศลิป์ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 
อภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ได้หลักสูตรที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ มีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน รวมถึงความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จั งหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
มีระบบตามขั้นตอน ดังนี้ 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ผู้วิจัยได้ศึกษาตามขั้นตอน และมีจุดประสงค์เพื่ อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี สาระนาฏศิลป์ เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนรู้โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีจิตใจงดงาม มีสุนทรียภาพ รักความสวยงาม ความเป็นระเบียบ เห็นคุณค่าความ ส าคัญของศิลปะ ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรละครชาตรีเท่ง
ตุ๊กที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการแสดงละครชาตรีตามรูปแบบของละครชาตรีต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการประกอบเป็นอาชีพได้ 

การพัฒนาโครงร่างหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสม ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการมาพัฒนาหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหาและเวลา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่ง
เรียนรู้และการวัดและประเมินผล และเอกสารประกอบหลักสูตรได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันโยบายของกรมวิชาการ 
ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล 

การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร ผูว้ิจัยได้น าโครงรา่งหลักสูตรเสนอตอ่ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้อง ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบโครงร่างมีค่าเฉลี่ย  4.95 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ส่วนผลการประเมิน
ความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 1.0 แสดงว่าโครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุกประเด็นและหลังจาก
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญแล้วจึงน าไปทดลองใช้ 

การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยได้น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปท าการสอนร่วมกับภูมิปญัญาท้องถิ่นทั้งที่โรงเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ของภมูิปัญญาท้องถิน่ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขหลักสตูรเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตัิท่าร า การท าจังหวะดนตรี
และการแต่งหน้าของนางร าจากภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 23 คน ท าการทดสอบก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรจ านวน 20  ช่ัวโมง จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน  พบว่านักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียนไม่ว่าจะเป็นด้าน  เนื้อหา
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ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของละครชาตร ี การร า 12 ท่า  การท าจังหวะดนตรีประกอบการแสดง เครื่องแต่งกายของละคร
ชาตรี  ตลอดจนการแต่งหน้า และการออกท าการแสดงในสถานท่ีจริง ท าให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ด้วยการปฏบิตัิ
จริง  นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีความพยายามและความขยันในการฝึกฝน  ท าตามค าแนะน าของครูที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และครูผู้สอนสิ่งไหนท่ีท าไม่ได้ก็กล้าถาม  กล้าพูดและขอฝึกเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุข  สนุกสนานในการเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 2.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร ครูผู้สอนได้ท าการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนด้วยแบบ ทดสอบพบว่า หลังการทดลองใช้หลักสูตรค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แตกต่าง
จากก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นเพราะ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
ของละครชาตรีเท่งตุ๊ก มากขึ้น นักเรียนสามารถปฏิบัติด้านการร า ปฏิบัติ  ท่าร าได้สวยงาม และสามารถท าจังหวะประกอบการ
แสดงได้  ถูกต้อง แม่นย า สามารถออกท าการแสดง ในสถานที่จริงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททิยา  สามงามยา (2545 : 
บทคัดย่อ) จากการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน ที่เกิดจากการ ฝึกปฏิบัติที่ซ้ าบ่อยๆ  จนเกิดทักษะและความช านาญ  ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรี
เท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีเท่ากัน 3 ด้าน คือ  ด้านเนื้อหา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้าน
การวัดและประเมินผลโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี สืบเนื่องมาจากนักเรียนมีความตระหนักเข้าใจถึง  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรผนวกกับความเป็นกันเอง
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  และครูผู้สอน และการจัดการเรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีชอบ  และตาม
ความสนใจของผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลรัตน์  กิจไมตรี(2544 : 122) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถ่ายทอด
เพลงอีแซวภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรี  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิเดช น้อยไม้ (2545 : 
57) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง นครปฐมบ้านเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่า หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นในบริบทของชุมชนโรงเรียนวัดท่า
หัวแหวนที่มีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เก่าแก่และอยู่คู่กับชาวจันทบุรีมาช้านานและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์โดยสืบสานผ่านต่อ
นักเรียนให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะสาระนาฏศิลป์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลักสตูรไปใช้ 
     1.1 หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศลิป ์ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นหลักสตูรที่พัฒนามาจากศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านท่ีมีอยู่ในต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ อ าเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่น าไปใช้จัดการเรยีนการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถน าไปปรับใช้กับช้ัน
เรียนอื่นได้ หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการแสดง 

     1.2 ผู้ที่สนใจสามารถน าหลักสตูรไปสอนได้โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 
     1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัตดิ้านการร าและการท าจังหวะดนตรีประกอบการร า 
สามารถยืดหยุ่นเวลาไดต้ามความเหมาะสม 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรมีการท าวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระอื่นๆที่มีคณุค่าควรแก่การอนุรักษ์ 
      2.2 ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสตูรท้องถิ่นโดยมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับกลุม่สาระการ

            เรียนรู้อื่น 
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ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของละครชาตร ี การร า 12 ท่า  การท าจังหวะดนตรีประกอบการแสดง เครื่องแต่งกายของละคร
ชาตรี  ตลอดจนการแต่งหน้า และการออกท าการแสดงในสถานท่ีจริง ท าให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ด้วยการปฏบิตัิ
จริง  นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีความพยายามและความขยันในการฝึกฝน  ท าตามค าแนะน าของครูที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และครูผู้สอนสิ่งไหนท่ีท าไม่ได้ก็กล้าถาม  กล้าพูดและขอฝึกเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุข  สนุกสนานในการเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 2.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร ครูผู้สอนได้ท าการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนด้วยแบบ ทดสอบพบว่า หลังการทดลองใช้หลักสูตรค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แตกต่าง
จากก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นเพราะ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
ของละครชาตรีเท่งตุ๊ก มากขึ้น นักเรียนสามารถปฏิบัติด้านการร า ปฏิบัติ  ท่าร าได้สวยงาม และสามารถท าจังหวะประกอบการ
แสดงได้  ถูกต้อง แม่นย า สามารถออกท าการแสดง ในสถานที่จริงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททิยา  สามงามยา (2545 : 
บทคัดย่อ) จากการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน ที่เกิดจากการ ฝึกปฏิบัติที่ซ้ าบ่อยๆ  จนเกิดทักษะและความช านาญ  ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรี
เท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีเท่ากัน 3 ด้าน คือ  ด้านเนื้อหา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้าน
การวัดและประเมินผลโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นละคร
ชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี สืบเนื่องมาจากนักเรียนมีความตระหนักเข้าใจถึง  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรผนวกกับความเป็นกันเอง
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  และครูผู้สอน และการจัดการเรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีชอบ  และตาม
ความสนใจของผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลรัตน์  กิจไมตรี(2544 : 122) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถ่ายทอด
เพลงอีแซวภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรี  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิเดช น้อยไม้ (2545 : 
57) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง นครปฐมบ้านเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่า หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นในบริบทของชุมชนโรงเรียนวัดท่า
หัวแหวนที่มีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เก่าแก่และอยู่คู่กับชาวจันทบุรีมาช้านานและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์โดยสืบสานผ่านต่อ
นักเรียนให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะสาระนาฏศิลป์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลักสตูรไปใช้ 
     1.1 หลักสูตรท้องถิ่น ละครชาตรีเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศลิป ์ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นหลักสตูรที่พัฒนามาจากศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านท่ีมีอยู่ในต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ อ าเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่น าไปใช้จัดการเรยีนการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถน าไปปรับใช้กับช้ัน
เรียนอื่นได้ หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการแสดง 

     1.2 ผู้ที่สนใจสามารถน าหลักสตูรไปสอนได้โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 
     1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัตดิ้านการร าและการท าจังหวะดนตรีประกอบการร า 
สามารถยืดหยุ่นเวลาไดต้ามความเหมาะสม 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรมีการท าวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระอื่นๆที่มีคณุค่าควรแก่การอนุรักษ์ 
      2.2 ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสตูรท้องถิ่นโดยมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับกลุม่สาระการ

            เรียนรู้อื่น 
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การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่างส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รังสิยา   ดวงจินดา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

E-mail:raksanon3@gmail.com 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ

แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยหลักสูตรและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตร
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
เนื้อหาและเวลา การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก 
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conflict problem solving skill between pretest and posttest results and 3) to study the students’ 
satisfaction towards the developed program through case study. The sample included 35 
Matthayomsuksa 4 students from Saint Peter Thonburi School, Bangkok. Through simple random group 
(Cluster Random Sampling) The research instruments involved 1) lesson plans 2) tests of conflict 
problem solving skill and 3) questionnaire. Data were collected in the 1st semester of academic year 
2014 and were  statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The findings revealed as follows. 
  1. The quality of the developed program was found at the highest level. It delineated 4 
components, i.e., principles, objectives, contents and time, instruction, medias and learning sources and 
measurement and evaluation.  
 2. The students’ conflict problem solving skill after implementing the program was higher than 
that before the experiment at significance level 0.01. 
 3. The students’ satisfaction towards the developed program was found at the high level 
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บทน า 
ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในองค์การสังคมทั่วไปหรือประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ รวมทั้งในประเทศไทยต่างก็เต็มไปด้วย

ความขัดแย้งซึ่งอาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างนักปกครองด้วยกัน นักปกครองกับประชาชน สมาชิกในครอบครัว องค์การ
กับองค์การ องค์การกับบุคลากร ประเทศกับประเทศ ฯลฯความขัดแย้งดังกล่าวอาจเกิดจากความต้องการอ านาจ การขัด
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจและจิตวิทยาในอดีตนั้น  (ก่อน ค.ศ. 1940) ถือกันว่า
ความขัดแย้งเป็นเรื่องเลวร้ายที่ควรหลีกเลี่ยง คนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคือคนที่ชอบสร้างความเดือดร้อนและเป็นคนไม่ดี
ขององค์การ ต่อมาใน ค.ศ. 1950 นักพฤติกรรมศาสตร์ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความขัดแย้ง จนกระทั่ง ค.ศ. 1970 ก็
ได้บทสรุปว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การเพราะว่าในปัจจุบันนี้มนุษย์อาศัยอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Kathman & Kathman, 1990 อ้างถึงในผ่องพรรณ ลวนานนท์, 2549) 

ความขัดแย้งในสังคมมีสาเหตุ และมีลักษณะอย่างท่ีกล่าวมาเบื้องต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีข้อสังเกตว่า ทุกสังคมย่อม 
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้งในสังคมจึงเป็นเรื่องปกติเป็นแต่เพียงว่าความขัดแย้งดังกล่าวยังสามารถหาข้อยุติได้
ในกรอบของกลไกท่ีมีอยู่สังคมนั้นก็สามารถด าเนินต่อไปหรือตราบเท่าท่ีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในสัดส่วนท่ีไม่แผ่กระจายไปท่ัว
ทั้งสังคม จนหาวิธีการหรือกลไกเพื่อยุติความขัดแย้งไมไ่ด ้สังคมนั้นก็สามารถด าเนินต่อไป โดยในภาพรวมจะถือได้ว่าสังคมนั้น
ยังอยู่ได้อย่างมีความสมานฉันท์ แต่เมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งถึงจุดที่ไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาได้ ทางเลือกของสังคมก็จะ
ถูกจ ากัดลง โดยมีทางออกอยู่สองทางคือ การพยายามแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย หรือ
มิฉะนั้นก็คงต้องแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ 
ผู้ชนะก็จะสร้างระเบียบการเมืองขึ้นมาใหม่ และถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถจะเอาชนะกันได้ ก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเป็น 2 
ส่วน หรือ 3 ส่วน ของหน่วยชุมชนหรือหน่วยการเมืองใหม่แล้วแต่กรณี (ลิขิต ธีรเวคิน, 2556) 

อีกทั้งในปัจจุบันมีหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยจ านวนมากขาดทักษะการแก้ปัญหาชีวิต
พิจารณาจากเหตุการณ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือผลงานวิจัย อาทิเด็กวัยรุ่นผิดหวังในความรักหาทางออกโดยการยิงตัวตาย
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บทคัดย่อ 
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แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยหลักสูตรและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตร
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
เนื้อหาและเวลา การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก 
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conflict problem solving skill between pretest and posttest results and 3) to study the students’ 
satisfaction towards the developed program through case study. The sample included 35 
Matthayomsuksa 4 students from Saint Peter Thonburi School, Bangkok. Through simple random group 
(Cluster Random Sampling) The research instruments involved 1) lesson plans 2) tests of conflict 
problem solving skill and 3) questionnaire. Data were collected in the 1st semester of academic year 
2014 and were  statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The findings revealed as follows. 
  1. The quality of the developed program was found at the highest level. It delineated 4 
components, i.e., principles, objectives, contents and time, instruction, medias and learning sources and 
measurement and evaluation.  
 2. The students’ conflict problem solving skill after implementing the program was higher than 
that before the experiment at significance level 0.01. 
 3. The students’ satisfaction towards the developed program was found at the high level 
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ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในองค์การสังคมทั่วไปหรือประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ รวมทั้งในประเทศไทยต่างก็เต็มไปด้วย

ความขัดแย้งซึ่งอาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างนักปกครองด้วยกัน นักปกครองกับประชาชน สมาชิกในครอบครัว องค์การ
กับองค์การ องค์การกับบุคลากร ประเทศกับประเทศ ฯลฯความขัดแย้งดังกล่าวอาจเกิดจากความต้องการอ านาจ การขัด
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจและจิตวิทยาในอดีตนั้น  (ก่อน ค.ศ. 1940) ถือกันว่า
ความขัดแย้งเป็นเรื่องเลวร้ายที่ควรหลีกเลี่ยง คนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคือคนที่ชอบสร้างความเดือดร้อนและเป็นคนไม่ดี
ขององค์การ ต่อมาใน ค.ศ. 1950 นักพฤติกรรมศาสตร์ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความขัดแย้ง จนกระทั่ง ค.ศ. 1970 ก็
ได้บทสรุปว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การเพราะว่าในปัจจุบันนี้มนุษย์อาศัยอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Kathman & Kathman, 1990 อ้างถึงในผ่องพรรณ ลวนานนท์, 2549) 

ความขัดแย้งในสังคมมีสาเหตุ และมีลักษณะอย่างท่ีกล่าวมาเบื้องต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีข้อสังเกตว่า ทุกสังคมย่อม 
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้งในสังคมจึงเป็นเรื่องปกติเป็นแต่เพียงว่าความขัดแย้งดังกล่าวยังสามารถหาข้อยุติได้
ในกรอบของกลไกท่ีมีอยู่สังคมนั้นก็สามารถด าเนินต่อไปหรือตราบเท่าท่ีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในสัดส่วนท่ีไม่แผ่กระจายไปท่ัว
ทั้งสังคม จนหาวิธีการหรือกลไกเพื่อยุติความขัดแย้งไมไ่ด ้สังคมนั้นก็สามารถด าเนินต่อไป โดยในภาพรวมจะถือได้ว่าสังคมนั้น
ยังอยู่ได้อย่างมีความสมานฉันท์ แต่เมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งถึงจุดที่ไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาได้ ทางเลือกของสังคมก็จะ
ถูกจ ากัดลง โดยมีทางออกอยู่สองทางคือ การพยายามแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย หรือ
มิฉะนั้นก็คงต้องแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ 
ผู้ชนะก็จะสร้างระเบียบการเมืองขึ้นมาใหม่ และถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถจะเอาชนะกันได้ ก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเป็น 2 
ส่วน หรือ 3 ส่วน ของหน่วยชุมชนหรือหน่วยการเมืองใหม่แล้วแต่กรณี (ลิขิต ธีรเวคิน, 2556) 

อีกทั้งในปัจจุบันมีหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยจ านวนมากขาดทักษะการแก้ปัญหาชีวิต
พิจารณาจากเหตุการณ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือผลงานวิจัย อาทิเด็กวัยรุ่นผิดหวังในความรักหาทางออกโดยการยิงตัวตาย

3 

หรือกระโดดตึกตายเด็กมัธยมปลายฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้เรียนในคณะที่คาดหวังไว้ฯลฯ โครงการ Child  Watch โดยสถาบัน
รามจิตติได้สรุปสภาวการณ์เด็กไทยด้านต่าง ๆไว้ในช่วงปี 2548-2549 ด้านภาวะสุขภาพจิตของเด็กไทย พบว่าเยาวชนอายุต่ า
กว่า 25 ปี พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 40 คนต่อแสนคน หรือคิดเป็นจ านวนเยาวชนที่พยายามฆ่าตัวตายปีละ 
7,800 คน หรือเฉลี่ยวันละ 21 คน และที่ฆ่าตัวตายส าเร็จปีละ 800 คน หรือเฉลี่ยวันละ 2 คน ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้อธิบาย
สาเหตุการฆ่าตัวตายว่าเกิดจากอาการซึมเศร้าซึ่งมาจากความวิตกกังวลและไม่สามารถจัดการกับปัญหาตนเองได้ การวิจัย
ของนักจิตวิทยาพบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กจะพัฒนาขึ้นตามอายุ โดยเด็กอายุ 3 ขวบ เริ่มมีพัฒนาการด้านนี้แล้ว 
ขึ้นกับว่าระหว่างที่เด็กเจริญเติบโตนั้น มีปัจจัยใดบ้างที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา อาทิ เด็กอาจมี
ความจ ากัดในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจ ขาดความอดทนในการบรรลุเป้าหมายการเอาชนะปัญหา และขาดความเข้าใจปัญหา
ในเชิงเหตุผล ในขณะที่สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ไม่ได้มีความเข้าใจและมีวิธีการพัฒนาทักษะของเด็กในการ
แก้ปัญหาตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, ม.ป.ป.) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง เพราะการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกรณีตัวอย่างเป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้โดยให้ผู้เรียนพยายามคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กรอบด้านกระบวนการที่ใช้ในการคิด คือ 
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กรณีตัวอย่าง มีการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
หรือมีส่วนที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักสูตรนี้
ก าหนดไว้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักอภิปราย ถกเถียง คิดวิเคราะห์ตัดสินใจจาก
เหตุผลและการให้แนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ โดยใช้กระบวนการกลุ่มแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา ข้ันที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้ันที่ 3เสนอ
แนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ขั้นที่ 5 วางแผนด าเนินการแก้ปัญหา ข้ันที่ 6 
ประเมินผลวิธีการแก้ปัญหา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะการคิด สามารถใช้วิถีทางแห่งปัญญาในการ
พิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างดียิ่ง 
 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและ
หลังการเรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการ
ใช้กรณีตัวอย่าง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างมี

ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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 1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2557 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์  ธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จ านวน  2 ห้องเรียน  จ านวน  70  คน   
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 
 2.   การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1  แผนการจัดการเรียนรู้  มีขั้นตอนในการสรา้ง ดังนี ้
 2.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่2หน้าท่ีพลเมืองสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
 2.1.2  ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย โครงสร้างในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2.1.3  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 8 แผนประกอบด้วย  สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล บันทึกหลังสอน และข้อเสนอแนะ 
               2.1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3ท่านพิจารณา เพื่อตรวจสอบ
สาระและการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ และน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 2.2   แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  โดยใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง  ซึ่งมีขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือ  ดังนี้ 
 1)  ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
 2)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ 
 3)  ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เพื่อน ามาเป็นเนื้อหาในการจัดท า
แบบทดสอบ 
 4)  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง แบบ
อัตนัยจ านวน  5  ข้อ    
 5)  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยน าคะแนนมา
พิจารณาค่า IOC จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งข้อสอบทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 
 6) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหาคุณภาพข้อสอบอัตนัยกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney, D.R. & Sabers, 
D.L., 1970)เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก( Index of Discrimination) ค่าดัชนีความยาก (Index of 
Difficulty)  จากการวิจัยได้ค่าความยากง่าย(p)อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.51 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.83 
 7) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’ s a-coefficient) จากการวิจัยได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79  แสดงว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นสูง 
 8) น าแบบทดสอบที่ผ่านการหาความเช่ือมั่นแล้วไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 35 คน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
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หรือกระโดดตึกตายเด็กมัธยมปลายฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้เรียนในคณะที่คาดหวังไว้ฯลฯ โครงการ Child  Watch โดยสถาบัน
รามจิตติได้สรุปสภาวการณ์เด็กไทยด้านต่าง ๆไว้ในช่วงปี 2548-2549 ด้านภาวะสุขภาพจิตของเด็กไทย พบว่าเยาวชนอายุต่ า
กว่า 25 ปี พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 40 คนต่อแสนคน หรือคิดเป็นจ านวนเยาวชนที่พยายามฆ่าตัวตายปีละ 
7,800 คน หรือเฉลี่ยวันละ 21 คน และที่ฆ่าตัวตายส าเร็จปีละ 800 คน หรือเฉลี่ยวันละ 2 คน ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้อธิบาย
สาเหตุการฆ่าตัวตายว่าเกิดจากอาการซึมเศร้าซึ่งมาจากความวิตกกังวลและไม่สามารถจัดการกับปัญหาตนเองได้ การวิจัย
ของนักจิตวิทยาพบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กจะพัฒนาขึ้นตามอายุ โดยเด็กอายุ 3 ขวบ เริ่มมีพัฒนาการด้านนี้แล้ว 
ขึ้นกับว่าระหว่างที่เด็กเจริญเติบโตนั้น มีปัจจัยใดบ้างที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา อาทิ เด็กอาจมี
ความจ ากัดในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจ ขาดความอดทนในการบรรลุเป้าหมายการเอาชนะปัญหา และขาดความเข้าใจปัญหา
ในเชิงเหตุผล ในขณะที่สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ไม่ได้มีความเข้าใจและมีวิธีการพัฒนาทักษะของเด็กในการ
แก้ปัญหาตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, ม.ป.ป.) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง เพราะการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกรณีตัวอย่างเป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้โดยให้ผู้เรียนพยายามคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กรอบด้านกระบวนการที่ใช้ในการคิด คือ 
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กรณีตัวอย่าง มีการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
หรือมีส่วนที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักสูตรนี้
ก าหนดไว้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักอภิปราย ถกเถียง คิดวิเคราะห์ตัดสินใจจาก
เหตุผลและการให้แนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ โดยใช้กระบวนการกลุ่มแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา ข้ันที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้ันที่ 3เสนอ
แนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ขั้นที่ 5 วางแผนด าเนินการแก้ปัญหา ข้ันที่ 6 
ประเมินผลวิธีการแก้ปัญหา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะการคิด สามารถใช้วิถีทางแห่งปัญญาในการ
พิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างดียิ่ง 
 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและ
หลังการเรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการ
ใช้กรณีตัวอย่าง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างมี

ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2557 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์  ธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จ านวน  2 ห้องเรียน  จ านวน  70  คน   
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 
 2.   การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1  แผนการจัดการเรียนรู้  มีขั้นตอนในการสรา้ง ดังนี ้
 2.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่2หน้าท่ีพลเมืองสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
 2.1.2  ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย โครงสร้างในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2.1.3  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 8 แผนประกอบด้วย  สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล บันทึกหลังสอน และข้อเสนอแนะ 
               2.1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3ท่านพิจารณา เพื่อตรวจสอบ
สาระและการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ และน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 2.2   แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  โดยใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง  ซึ่งมีขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือ  ดังนี้ 
 1)  ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
 2)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ 
 3)  ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เพื่อน ามาเป็นเนื้อหาในการจัดท า
แบบทดสอบ 
 4)  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง แบบ
อัตนัยจ านวน  5  ข้อ    
 5)  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยน าคะแนนมา
พิจารณาค่า IOC จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งข้อสอบทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 
 6) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหาคุณภาพข้อสอบอัตนัยกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney, D.R. & Sabers, 
D.L., 1970)เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก( Index of Discrimination) ค่าดัชนีความยาก (Index of 
Difficulty)  จากการวิจัยได้ค่าความยากง่าย(p)อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.51 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.83 
 7) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’ s a-coefficient) จากการวิจัยได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79  แสดงว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นสูง 
 8) น าแบบทดสอบที่ผ่านการหาความเช่ือมั่นแล้วไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 35 คน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
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 2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
 2.3.1  ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 2.3.2  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 2.3.3  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating  Scale)  
ตามแบบของลิเคิร์ทโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  5  ระดับ 
 2.3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยพิจารณาค่า IOC 
ได้เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึง่ถือว่าแบบประเมินนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
 2.3.5  น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านเกณฑ์ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่เรียนด้วย
หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.1  ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วย
การใช้กรณีตัวอย่างของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เก็บข้อมูลไว้ 
 3.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน  16  ช่ัวโมง 
 3.3  ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง ทดลองโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม 
 3.4 น าผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  ของนักเรียนมา
เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3.5  ประเมินความพึงพอใจจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  หลังการทดลอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1  หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน
และความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  
 4.2  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลั งการเรียน ด้วยสถิติทดสอบค่าที ( t - test 
dependent ) 
 4.3  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Objective Congruence: 
IOC)  

 4.4  หาค่าความยากและอ านาจจ าแนกจากแบบทดสอบอัตนัยโดยใช้วิธีการของวิทนีย์และซาเบอร์ 
 4.5  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Cronbach’ s 𝛼𝛼-coefficient)  
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1   ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

1) ผลการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษา 
ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  

2553 ในมาตรา 22 และมาตรา 24  พบว่าได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนา
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ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพรวมทั้งฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

ผลการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551พบว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องการ 
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญคือ 1) 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 2)ความสามารถในการคิด 3)ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และ 5)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเช่ือมโยงมาสูเ่นื้อหาของหลักสตูรที่พัฒนาขึ้น สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง  สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์ และสาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 

ผลการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี พบว่ามีการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดที่ก าหนดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียนโดยได้ก าหนดพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของผู้เรียนด้านกระบวนการคิด ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 

2) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าหลักสูตร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าหลักสูตร ศึกษาความจ าเป็นในการพัฒนาการวางแผนและการเลือก 

สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าหลักสูตร 
และวิเคราะห์เนื้อหาของกรณีตัวอย่างที่น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน 

3) ผลการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักการศึกษาหลายท่าน สรุปได้เป็น 

องค์ประกอบของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ประกอบด้วย 
หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างเนื้อหาและเวลาแนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  ท่ีผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาเลือกใช้
วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ผลการศกึษาความส าคัญของการคิด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความส าคัญของการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง พบว่าความสามารถของ 

บุคคลในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้น ต้องผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาความขัดแย้ง 6 ขั้น โดย
เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีหลากหลาย ได้แก่ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยงปัญหา การปรองดอง การ
แข่งขัน การบังคับ การร่วมมือกัน  การใช้บุคคลที่สาม 
ตอนที่ 2   ผลการพัฒนาโครงร่างหลักสูตร 
   โดยแบ่งการด าเนินการสร้างโครงร่างหลักสูตรออกเป็น  2  ส่วน คือ การสร้างโครงร่างหลักสูตร และการประเมิน
โครงร่างหลักสูตร ดังนี้ 

1)  ผลการสร้างหลักสตูรได้หลักสตูรเสริมสร้างความสามารถในการแกป้ัญหาความขดัแย้งด้วยการใช้กรณี 
ตัวอย่างประกอบด้วย หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสตูร โครงสร้างเนื้อหาและเวลาการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2) ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่านได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
2.1)  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร โดยภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด มี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร
พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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 2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
 2.3.1  ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 2.3.2  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 2.3.3  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating  Scale)  
ตามแบบของลิเคิร์ทโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  5  ระดับ 
 2.3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยพิจารณาค่า IOC 
ได้เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึง่ถือว่าแบบประเมินนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
 2.3.5  น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านเกณฑ์ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่เรียนด้วย
หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.1  ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วย
การใช้กรณีตัวอย่างของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เก็บข้อมูลไว้ 
 3.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน  16  ช่ัวโมง 
 3.3  ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง ทดลองโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม 
 3.4 น าผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  ของนักเรียนมา
เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3.5  ประเมินความพึงพอใจจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  หลังการทดลอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1  หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน
และความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  
 4.2  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลั งการเรียน ด้วยสถิติทดสอบค่าที ( t - test 
dependent ) 
 4.3  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Objective Congruence: 
IOC)  

 4.4  หาค่าความยากและอ านาจจ าแนกจากแบบทดสอบอัตนัยโดยใช้วิธีการของวิทนีย์และซาเบอร์ 
 4.5  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Cronbach’ s 𝛼𝛼-coefficient)  
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1   ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

1) ผลการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษา 
ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  

2553 ในมาตรา 22 และมาตรา 24  พบว่าได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

194
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ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพรวมทั้งฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

ผลการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551พบว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องการ 
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญคือ 1) 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 2)ความสามารถในการคิด 3)ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และ 5)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเช่ือมโยงมาสูเ่นื้อหาของหลักสตูรที่พัฒนาขึ้น สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง  สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์ และสาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 

ผลการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี พบว่ามีการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดที่ก าหนดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียนโดยได้ก าหนดพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของผู้เรียนด้านกระบวนการคิด ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 

2) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าหลักสูตร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าหลักสูตร ศึกษาความจ าเป็นในการพัฒนาการวางแผนและการเลือก 

สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าหลักสูตร 
และวิเคราะห์เนื้อหาของกรณีตัวอย่างที่น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน 

3) ผลการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักการศึกษาหลายท่าน สรุปได้เป็น 

องค์ประกอบของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ประกอบด้วย 
หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างเนื้อหาและเวลาแนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  ท่ีผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาเลือกใช้
วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ผลการศึกษาความส าคัญของการคิด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความส าคัญของการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง พบว่าความสามารถของ 

บุคคลในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้น ต้องผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาความขัดแย้ง 6 ขั้น โดย
เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีหลากหลาย ได้แก่ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยงปัญหา การปรองดอง การ
แข่งขัน การบังคับ การร่วมมือกัน  การใช้บุคคลที่สาม 
ตอนที่ 2   ผลการพัฒนาโครงร่างหลักสูตร 
   โดยแบ่งการด าเนินการสร้างโครงร่างหลักสูตรออกเป็น  2  ส่วน คือ การสร้างโครงร่างหลักสูตร และการประเมิน
โครงร่างหลักสูตร ดังนี้ 

1)  ผลการสร้างหลักสตูรได้หลักสตูรเสริมสร้างความสามารถในการแกป้ัญหาความขดัแย้งด้วยการใช้กรณี 
ตัวอย่างประกอบด้วย หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสตูร โครงสร้างเนื้อหาและเวลาการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2) ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่านได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
2.1)  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร โดยภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด มี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร
พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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2.2)  ผลการประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรจากผู้เช่ียวชาญ  3 ท่าน พบว่าได้ค่า 
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00 ทุกข้อ 
ตอนที่ 3     ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
        ผู้วิจัยได้ทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4  จ านวน  35  คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เวลา  16  ช่ัวโมง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน โดยผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอเป็น  3  ส่วน ดังนี ้

1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งก่อนและหลังการทดลองใช้ 
หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้ง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับด ี
ระดับพอใช้ 
ระดับปรับปรุง 

- 
35 
- 

- 
100 

- 

31 
4 
- 

88.57 
11.43 

- 
รวม 35 100 35 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่าก่อนเรียนหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่าง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 100.00  หลังใช้หลักสูตรเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระดับดีคิดเป็นร้อยละ  88.57  ระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 11.43  
ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ 
               หลังทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง 

การทดสอบ n X S.D. t p 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

35.20 
66.17 

2.43 
3.96 

38.57** .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางท่ี  2  พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ   
               แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง 

รายการประเมิน X S.D.  ระดับความพึงพอใจ 
1.ด้านเนื้อหา 
    1.1  ความขัดแย้งและการแก้ปญัหาความขดัแย้ง 
              -กรณีตัวอย่างเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
              -กรณีตัวอย่างเรื่องแยง้ทีวี 

 
 

4.42 
4.14 

 
 

.50 

.35 

 
 

มาก 
มาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

195
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    1.2  บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเช่ือ 
              -กรณีตัวอย่างเรื่อง ด.ญ.เขียว 
    1.3  สิทธิของประชาชนคนไทยและการใช้อ านาจของรัฐ 
              -กรณีตัวอย่างเรื่องคุณยายใฮคนหวงแผ่นดิน 
    1.4  ปัญหาสิทธิมนุษยชน 
             -กรณีตัวอย่างเรื่อง The Hotel Ravanda 
    1.5  ปัญหาการละเมดิสิทธิมนษุยชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
             -กรณีตัวอย่างเรื่องสารคดีโรฮิงญาคนแปลกหน้าของ 
              กาลเวลา 
    1.6  ปัญหาการบุกรุกป่า 
            -กรณีตัวอย่างเรื่องปัญหาเขื่อนปากมูล 
            -กรณีตัวอย่างเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 
    1.7  ปัญหาทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับญี่ปุ่น 
           -กรณีตัวอย่างเรื่องความขัดแย้งเกาะเตียวหย/ู 
            เกาะเซนกากุ 

 
4.08 

 
4.14 

 
4.14 

 
4.20 

 
 

4.22 
4.28 

 
4.05 

 
.28 

 
.35 

 
.35 

 
.40 

 
 

.42 

.45 
 

.23 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 4.19 .10 มาก 

2.ด้านการจัดการเรียนรู ้
    2.1  กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
    2.2  กิจกรรมการเรียนรู้มีความชัดเจน 
    2.3  กิจกรรมการเรียนรู้แตล่ะหน่วยสามารถ ปฏิบตัิไดเ้สร็จ 
          ทันตามก าหนดเวลา 
    2.4  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยเสริมสร้างความสามารถ 
          ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดียิ่ง 

 
4.88 
4.80 
4.20 

 
4.91 

 
.32 
.40 
.40 

 
.28 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
 

มากที่สุด 

รวม 4.70 .18 มากที่สุด 
3.ด้านสื่อและแหล่งการเรยีนรู ้
    3.1 คลิปวีดีโอเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
    3.2   คลิปวีดีโอเรื่อง แย้งทีว ี
    3.3  ข่าวออนไลน์เรื่อง ด.ญ.เขียว 
    3.4  คลิปรายการคนค้นคนตอน 1-8 เรื่อง คุณยายใฮ คนหวง 
          แผ่นดิน  
    3.5  ภาพยนตร์เรื่อง The Hotel Ravanda 
    3.6  สารคดี เรื่อง โรฮิงญา คนแปลกหน้าของกาลเวลา 
    3.7  บทความ เรื่อง เขื่อนปากมูล  
    3.8  ตัวอย่างบางส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง 
          คนกับช้าง 
    3.9  ข่าวออนไลน์เรื่อง ความขดัแย้งเกาะเตียวหย/ูเกาะเซนกากุ  

 
4.08 
4.11 
4.11 
4.08 

 
4.14 
4.05 
4.08 
4.02 

 
4.05 

 
.28 
.32 
.32 
.28 

 
.35 
.23 
.28 
.16 

 
.23 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.08 .09 มาก 
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2.2)  ผลการประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรจากผู้เช่ียวชาญ  3 ท่าน พบว่าได้ค่า 
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00 ทุกข้อ 
ตอนที่ 3     ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
        ผู้วิจัยได้ทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4  จ านวน  35  คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เวลา  16  ช่ัวโมง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน โดยผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอเป็น  3  ส่วน ดังนี ้

1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งก่อนและหลังการทดลองใช้ 
หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้ง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับด ี
ระดับพอใช้ 
ระดับปรับปรุง 

- 
35 
- 

- 
100 

- 

31 
4 
- 

88.57 
11.43 

- 
รวม 35 100 35 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่าก่อนเรียนหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่าง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 100.00  หลังใช้หลักสูตรเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระดับดีคิดเป็นร้อยละ  88.57  ระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 11.43  
ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ 
               หลังทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง 

การทดสอบ n X S.D. t p 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

35.20 
66.17 

2.43 
3.96 

38.57** .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางท่ี  2  พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ   
               แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง 

รายการประเมิน X S.D.  ระดับความพึงพอใจ 
1.ด้านเนื้อหา 
    1.1  ความขัดแย้งและการแก้ปญัหาความขดัแย้ง 
              -กรณีตัวอย่างเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
              -กรณีตัวอย่างเรื่องแยง้ทีวี 

 
 

4.42 
4.14 

 
 

.50 

.35 

 
 

มาก 
มาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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4.ด้านการวัดผลและประเมินผล 
   4.1 แบบบันทึกผลงานกลุ่มสามารถปฏิบัตไิดต้ามก าหนด 

 
4.88 

 
.32 

 
มากที่สุด 

รวมท้ัง  4  ด้าน 4.46 .10 มาก 
 จากตารางที่  3  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจด้านการวัดและ
ประเมินผลและด้านการจัดการเรียนรู้ ในระดับมากท่ีสุด ส่วน ด้านเนื้อหา และด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

3) จากการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี 
ตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใช้กระบวนการกลุ่ม
และให้แต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดหน้าช้ันเรียนจากการศึกษากรณีตัวอย่าง  จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบว่านักเรียน
ให้ความสนใจในการศึกษาเหตุการณ์ในกรณีตัวอย่าง  มีการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น โต้ตอบความคิดเห็นกันอย่าง
กัลยาไมตรี  ใช้มติของกลุ่มในการเลือกและออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีทุกกลุ่ม 
ตอนที่ 4     ผลการประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตร 

1. จุดประสงค์ในการประเมิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ 
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หลังจากน าหลักสูตรไปทดลองใช้ 

2. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หลังการทดลอง 

สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ 

แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก 
3. ผลการประเมินหลักสตูร  สรุปได้วา่   

3.1 ความสามารถในการแก้ปญัหาความขัดแย้ง  หลังการทดลองสูงกว่ากอ่นการทดลองใช้ 
หลักสตูรอย่างมีนยัส าคญัที่ระดับ .01 

3.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสตูรอยู่ในระดับมาก 
การปรับปรุงหลักสูตร 
หลังจากรวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ผู้วิจัยได้พัฒนา ปรับปรุงใน 

รายละเอียดต่าง ๆให้ได้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีลักษณะสมบูรณ์ เหมาะสมในการ
น าไปจัดกิจกรรมการเรียนสอน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ได้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างที่มีความสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยหลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน มีความ
เหมาะสมประกอบด้วยหลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างเนื้อหาและเวลา  การจัดการเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาความขดัแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง พบว่า 
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    1.2  บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเช่ือ 
              -กรณีตัวอย่างเรื่อง ด.ญ.เขียว 
    1.3  สิทธิของประชาชนคนไทยและการใช้อ านาจของรัฐ 
              -กรณีตัวอย่างเรื่องคุณยายใฮคนหวงแผ่นดิน 
    1.4  ปัญหาสิทธิมนุษยชน 
             -กรณีตัวอย่างเรื่อง The Hotel Ravanda 
    1.5  ปัญหาการละเมดิสิทธิมนษุยชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
             -กรณีตัวอย่างเรื่องสารคดีโรฮิงญาคนแปลกหน้าของ 
              กาลเวลา 
    1.6  ปัญหาการบุกรุกป่า 
            -กรณีตัวอย่างเรื่องปัญหาเขื่อนปากมูล 
            -กรณีตัวอย่างเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 
    1.7  ปัญหาทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับญี่ปุ่น 
           -กรณีตัวอย่างเรื่องความขัดแย้งเกาะเตียวหย/ู 
            เกาะเซนกากุ 

 
4.08 

 
4.14 

 
4.14 

 
4.20 

 
 

4.22 
4.28 

 
4.05 

 
.28 

 
.35 

 
.35 

 
.40 

 
 

.42 

.45 
 

.23 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 4.19 .10 มาก 

2.ด้านการจัดการเรียนรู ้
    2.1  กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
    2.2  กิจกรรมการเรียนรู้มีความชัดเจน 
    2.3  กิจกรรมการเรียนรู้แตล่ะหน่วยสามารถ ปฏิบตัิไดเ้สร็จ 
          ทันตามก าหนดเวลา 
    2.4  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยเสริมสร้างความสามารถ 
          ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดียิ่ง 

 
4.88 
4.80 
4.20 

 
4.91 

 
.32 
.40 
.40 

 
.28 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
 

มากที่สุด 

รวม 4.70 .18 มากที่สุด 
3.ด้านสื่อและแหล่งการเรยีนรู ้
    3.1 คลิปวีดีโอเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
    3.2   คลิปวีดีโอเรื่อง แย้งทีวี 
    3.3  ข่าวออนไลน์เรื่อง ด.ญ.เขียว 
    3.4  คลิปรายการคนค้นคนตอน 1-8 เรื่อง คุณยายใฮ คนหวง 
          แผ่นดิน  
    3.5  ภาพยนตร์เรื่อง The Hotel Ravanda 
    3.6  สารคดี เรื่อง โรฮิงญา คนแปลกหน้าของกาลเวลา 
    3.7  บทความ เรื่อง เขื่อนปากมูล  
    3.8  ตัวอย่างบางส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง 
          คนกับช้าง 
    3.9  ข่าวออนไลน์เรื่อง ความขดัแย้งเกาะเตียวหย/ูเกาะเซนกากุ  

 
4.08 
4.11 
4.11 
4.08 

 
4.14 
4.05 
4.08 
4.02 

 
4.05 

 
.28 
.32 
.32 
.28 

 
.35 
.23 
.28 
.16 

 
.23 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.08 .09 มาก 
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2.2)  ผลการประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรจากผู้เช่ียวชาญ  3 ท่าน พบว่าได้ค่า 
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00 ทุกข้อ 
ตอนที่ 3     ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
        ผู้วิจัยได้ทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4  จ านวน  35  คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เวลา  16  ช่ัวโมง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน โดยผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอเป็น  3  ส่วน ดังนี ้

1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งก่อนและหลังการทดลองใช้ 
หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้ง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับด ี
ระดับพอใช้ 
ระดับปรับปรุง 

- 
35 
- 

- 
100 

- 

31 
4 
- 

88.57 
11.43 

- 
รวม 35 100 35 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่าก่อนเรียนหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่าง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 100.00  หลังใช้หลักสูตรเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระดับดีคิดเป็นร้อยละ  88.57  ระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 11.43  
ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ 
               หลังทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง 

การทดสอบ n X S.D. t p 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

35.20 
66.17 

2.43 
3.96 

38.57** .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางท่ี  2  พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ   
               แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง 

รายการประเมิน X S.D.  ระดับความพึงพอใจ 
1.ด้านเนื้อหา 
    1.1  ความขัดแย้งและการแก้ปญัหาความขดัแย้ง 
              -กรณีตัวอย่างเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
              -กรณีตัวอย่างเรื่องแยง้ทีวี 

 
 

4.42 
4.14 

 
 

.50 

.35 

 
 

มาก 
มาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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 2.1 ก่อนเรียนหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 100หลังใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระดับดี  คิดเป็น
ร้อยละ  88.57 ระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 11.43  
 2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนหลังเรียนหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรเสริมสรา้งความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
การใช้กรณีตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
การใช้กรณีตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ด้านการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านเนื้อหาความรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนาหลักสตูรเสรมิสรา้งความสามารถในการแก้ปญัหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณตีัวอย่าง ได้
หลักสตูรที่มีองค์ประกอบครบถ้วน  หลักสูตรมีคณุภาพ มีความถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับจดุประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดกับผูเ้รียน  ทั้งนี้เนื่องมาจากผูว้ิจัยไดด้ าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 4  ขัน้ตอน ดังต่อไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆเพื่อรวบรวม
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงสอดคล้องกับสภาพความจริงในชีวิต การ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลที่หลากหลายซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถตามจุดประสงค์ที่
ต้องการโดยผู้วิจัยได้วางแผนเลือกกรณีตัวอย่างที่เหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ น ามาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาโครงร่างหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสม ผู้วิจัยได้น าการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งแนวทางในการจัดกิจก รรมการ
เรียนการสอนมาพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  โดยก าหนด
องค์ประกอบหลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โครงสร้างเนื้อหาและเวลา  การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน วิธีสอนและการวัดประเมินผล 
 ในการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรก่อนน าไปใช้ ผู้วิจัยได้น าโครงร่างหลักสูตรเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง  ผลการประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก  แสดงว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม ส่วนผลการประเมินความ
สอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร  พบว่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่าโครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุก
ประเด็น  หลังจากน้ันน าโครงร่างหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้โดยในข้ันตอนนี้
ท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องของหลักสูตรและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรถูกต้องเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้ 
 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน พบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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4.ด้านการวัดผลและประเมินผล 
   4.1 แบบบันทึกผลงานกลุ่มสามารถปฏิบัตไิดต้ามก าหนด 

 
4.88 

 
.32 

 
มากที่สุด 

รวมท้ัง  4  ด้าน 4.46 .10 มาก 
 จากตารางที่  3  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจด้านการวัดและ
ประเมินผลและด้านการจัดการเรียนรู้ ในระดับมากท่ีสุด ส่วน ด้านเนื้อหา และด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

3) จากการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี 
ตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใช้กระบวนการกลุ่ม
และให้แต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดหน้าช้ันเรียนจากการศึกษากรณีตัวอย่าง  จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบว่านักเรียน
ให้ความสนใจในการศึกษาเหตุการณ์ในกรณีตัวอย่าง  มีการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น โต้ตอบความคิดเห็นกันอย่าง
กัลยาไมตรี  ใช้มติของกลุ่มในการเลือกและออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีทุกกลุ่ม 
ตอนที่ 4     ผลการประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตร 

1. จุดประสงค์ในการประเมิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ 
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หลังจากน าหลักสูตรไปทดลองใช้ 

2. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หลังการทดลอง 

สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ 

แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก 
3. ผลการประเมินหลักสตูร  สรุปได้วา่   

3.1 ความสามารถในการแก้ปญัหาความขัดแย้ง  หลังการทดลองสูงกว่ากอ่นการทดลองใช้ 
หลักสตูรอย่างมีนยัส าคญัที่ระดับ .01 

3.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสตูรอยู่ในระดับมาก 
การปรับปรุงหลักสูตร 
หลังจากรวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ผู้วิจัยได้พัฒนา ปรับปรุงใน 

รายละเอียดต่าง ๆให้ได้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีลักษณะสมบูรณ์ เหมาะสมในการ
น าไปจัดกิจกรรมการเรียนสอน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ได้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างที่มีความสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยหลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน มีความ
เหมาะสมประกอบด้วยหลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างเนื้อหาและเวลา  การจัดการเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาความขดัแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง พบว่า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

198
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 2.1 ก่อนเรียนหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 100หลังใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระดับดี  คิดเป็น
ร้อยละ  88.57 ระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 11.43  
 2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนหลังเรียนหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรเสริมสรา้งความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
การใช้กรณีตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
การใช้กรณีตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ด้านการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านเนื้อหาความรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนาหลักสตูรเสรมิสรา้งความสามารถในการแก้ปญัหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณตีัวอย่าง ได้
หลักสตูรที่มีองค์ประกอบครบถ้วน  หลักสูตรมีคณุภาพ มีความถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับจดุประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดกับผูเ้รียน  ทั้งนี้เนื่องมาจากผูว้ิจัยไดด้ าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 4  ขัน้ตอน ดังต่อไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆเพื่อรวบรวม
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงสอดคล้องกับสภาพความจริงในชีวิต การ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลที่หลากหลายซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถตามจุดประสงค์ที่
ต้องการโดยผู้วิจัยได้วางแผนเลือกกรณีตัวอย่างที่เหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ น ามาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาโครงร่างหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสม ผู้วิจัยได้น าการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งแนวทางในการจัดกิจก รรมการ
เรียนการสอนมาพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  โดยก าหนด
องค์ประกอบหลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โครงสร้างเนื้อหาและเวลา  การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน วิธีสอนและการวัดประเมินผล 
 ในการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรก่อนน าไปใช้ ผู้วิจัยได้น าโครงร่างหลักสูตรเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง  ผลการประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก  แสดงว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม ส่วนผลการประเมินความ
สอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร  พบว่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่าโครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุก
ประเด็น  หลังจากน้ันน าโครงร่างหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้โดยในข้ันตอนนี้
ท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องของหลักสูตรและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรถูกต้องเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้ 
 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน พบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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และมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.46 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและ
เพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 2.  ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี  พบว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
อาจเนื่องจากหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553 ที่มีการจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ 
นักเรียนให้ความสนใจ ตั้งใจศึกษา และแสดงความคิดเห็น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้ง เป็นการฝึกการคิด การตัดสินใจ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เป็น
กลุ่ม  การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีลาสโก(Velasco,1985:1300-A,อ้างถึงในสิทธิศักดิ์  ศักดิ์สิตากร, 
2552, น.73) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนที่อายุ 15 – 18 ปี พบว่านักเรียนที่เป็นผู้น าจะ
มีความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้ดี  นักเรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มมีความสามารถในการจัดการ
ความขัดแย้งได้บ้าง ส่วนนักเรียนท่ีไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มจะไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้   สอดคล้องกับงานวิจัยของ
โมจี และ เวด (Moje  and  Wade ,1997.อ้างถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553,น.114) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อศึกษาวิธีการคิดของครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบวิธีการคิดเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน
การสอนพบว่า การสอนเป็นสิ่งที่ต้องมีเทคนิควิธีการรองรับและให้ความสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้เรียนในด้ าน
ความต้องการจ าเป็น ความรู้และความสามารถและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง (2553, น.121)ที่กล่าวว่า 
กรณีศึกษาเกิดประโยชน์ต่อความสามารถในการคิดลักษณะต่าง ๆ และการคิดแก้ปัญหานอกจากนี้ยังท าให้ผลสัมฤทธิ์ 
พฤติกรรม การปฏิบัติและเจตคติของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ  ด้านการ
จัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีตัวอย่าง  มีการใช้กรณีตัวอย่างทีหลากหลายกระตุ้นความสนใจของนักเรียน นักเรียนเห็นความส าคัญของประโยชน์ที่ได้
จากการเรียนผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาความขัดแย้ง 6 ขั้นคือข้ันท่ี 1 ก าหนดปัญหา  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ขั้นที่ 3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ข้ันที่ 4 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  ข้ันที่ 5 วางแผนด าเนินการแก้ปัญหา
ขั้นที่  6ประเมินผลวิธีการแก้ปัญหา  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจใน
การเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(2551,น.4) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการสอนที่มุ่งการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ 
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รองลงมาคือ ด้านเนื้อหาความรู้ ด้าน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 (2553,น.38-39) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จากการที่นักเรียนได้ซึมซับจากประสบการณ์สิ่งแวดล้อม 
และสื่อการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดให้  เปิดโอกาสให้เด็กคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้สื่อการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อนักเรียน   
 จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และในการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า เมื่อ
นักเรียนเข้ากลุ่มและด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนท้ัง 6 ขั้น นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษากรณีตัวอย่าง มีการพูด 
แสดงความคิดเห็น โต้ตอบกันอย่างมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และ ส่งผลให้เกิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างหลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง แสดงว่าหลักสูตร
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างท าให้นักเรียนมีการพัฒนาในด้านการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการท าวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างสามารถ 

ปรับเนื้อหา  เวลาเรียน  การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษาได้ 

1.2 หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ก่อนน าไปใช้ 
สอนครูควรศึกษาเนื้อหา การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

1.3 กรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่ครูผู้สอนจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถพบ 
ได้ในชีวิตประจ าวันและต้องมีความเหมาะสมกับระดับ เพศ และวัยของนักเรียนอีกทั้งต้องตรงกับความสนใจของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนรู้สึกต้องการจะคิดแก้ปัญหา 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการ 

จัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ  เช่น  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นต้น 
       2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด 
อื่น ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์เป็นต้น 
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และมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.46 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและ
เพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 2.  ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี  พบว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
อาจเนื่องจากหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553 ที่มีการจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ 
นักเรียนให้ความสนใจ ตั้งใจศึกษา และแสดงความคิดเห็น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้ง เป็นการฝึกการคิด การตัดสินใจ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เป็น
กลุ่ม  การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีลาสโก(Velasco,1985:1300-A,อ้างถึงในสิทธิศักดิ์  ศักดิ์สิตากร, 
2552, น.73) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนที่อายุ 15 – 18 ปี พบว่านักเรียนที่เป็นผู้น าจะ
มีความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้ดี  นักเรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มมีความสามารถในการจัดการ
ความขัดแย้งได้บ้าง ส่วนนักเรียนท่ีไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มจะไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้   สอดคล้องกับงานวิจัยของ
โมจี และ เวด (Moje  and  Wade ,1997.อ้างถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553,น.114) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อศึกษาวิธีการคิดของครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบวิธีการคิดเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน
การสอนพบว่า การสอนเป็นสิ่งที่ต้องมีเทคนิควิธีการรองรับและให้ความสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้เรียนในด้ าน
ความต้องการจ าเป็น ความรู้และความสามารถและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง (2553, น.121)ที่กล่าวว่า 
กรณีศึกษาเกิดประโยชน์ต่อความสามารถในการคิดลักษณะต่าง ๆ และการคิดแก้ปัญหานอกจากนี้ยังท าให้ผลสัมฤทธิ์ 
พฤติกรรม การปฏิบัติและเจตคติของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ  ด้านการ
จัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีตัวอย่าง  มีการใช้กรณีตัวอย่างทีหลากหลายกระตุ้นความสนใจของนักเรียน นักเรียนเห็นความส าคัญของประโยชน์ที่ได้
จากการเรียนผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาความขัดแย้ง 6 ขั้นคือข้ันท่ี 1 ก าหนดปัญหา  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ขั้นที่ 3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ข้ันที่ 4 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  ข้ันที่ 5 วางแผนด าเนินการแก้ปัญหา
ขั้นที่  6ประเมินผลวิธีการแก้ปัญหา  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจใน
การเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(2551,น.4) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการสอนที่มุ่งการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ 
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รองลงมาคือ ด้านเนื้อหาความรู้ ด้าน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 (2553,น.38-39) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จากการที่นักเรียนได้ซึมซับจากประสบการณ์สิ่งแวดล้อม 
และสื่อการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดให้  เปิดโอกาสให้เด็กคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้สื่อการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อนักเรียน   
 จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณี
ตัวอย่าง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และในการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า เมื่อ
นักเรียนเข้ากลุ่มและด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนท้ัง 6 ขั้น นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษากรณีตัวอย่าง มีการพูด 
แสดงความคิดเห็น โต้ตอบกันอย่างมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และ ส่งผลให้เกิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างหลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง แสดงว่าหลักสูตร
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างท าให้นักเรียนมีการพัฒนาในด้านการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการท าวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างสามารถ 

ปรับเนื้อหา  เวลาเรียน  การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษาได้ 

1.2 หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง ก่อนน าไปใช้ 
สอนครูควรศึกษาเนื้อหา การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

1.3 กรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่ครูผู้สอนจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถพบ 
ได้ในชีวิตประจ าวันและต้องมีความเหมาะสมกับระดับ เพศ และวัยของนักเรียนอีกทั้งต้องตรงกับความสนใจของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนรู้สึกต้องการจะคิดแก้ปัญหา 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการ 

จัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ  เช่น  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นต้น 
       2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด 
อื่น ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ หลังเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และ 2) จัดกลุ่ม
พฤติกรรมความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่ม
เดียววัดซ้ า ประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 ที่เรียนวิชาวิธีการสอนดนตรี สาขาการแสดงดนตรี 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจ านวน 17 คน เครื่องมือวิจัยคือแผนการสอนวิชาวิธีการสอนดนตรี
ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แบบวัดความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และ แบบสังเกต
พฤติกรรมความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แบบวัดซ้ าและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองช่วงก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และ หลังเรียนในภาพรวมและรายด้านจ านวน 7 ด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 และรายด้านจ านวน 1 ด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พฤติกรรมความ
พร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแบ่งออกเป็น 4  กลุ่ม ได้แก่ 1) ไม่แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 2) แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยมีเพื่อนสนับสนุน 3) แสดงความพร้อมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองแต่ยึดมั่นในความคิดตนเอง และ 4) แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง, สาขาการแสดงดนตรี, คณะดุริยางคศาสตร์, มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ABSTRACT 

 The research purpose were to 1) compare the average self-directed learning 
readiness (SDLR) score among pretest, midtest, and posttest in self-directed learning (SDL) 
concept and 2) categorize students’ SDLR behaviors. One-grouped repeated measure was 
used. The population was 17 music performance students registering for music pedagogy, 
faculty of music, Silpakorn University. The research instruments were SDL lesson plan, SDLR 
measurement, and SDLR behaviors observation form. To analyze data, one-way repeated 
measure anova and qualitative analyzing were applied. 
  The results showed that the average SDLR score in overall and 7 items were 
statistically significant at 0.05 level but 1 item was not statistically significant at 0.05 level. 
Students’ SDLR behaviors can be divided into 4 groups: 1) display no SDLR; 2) display SDLR 
by friend support; 3) display SDLR with adhering their own thinking; and 4) display SDLR. 

Keywords: Self-directed learning, music performance students, faculty of music, Silpakorn  

                University 

 
บทน า 

 ในการจัดการศึกษาแก่สังคมที่โอบล้อมด้วยเทคโนโลยี สื่อสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้
เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งต่างจากการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่ความรู้มาจากครู และ ในช้ันเรียนเท่านั้น การ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและปลูกฝังให้เกิดความรักในการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิด
ทางการศึกษาที่ส าคัญ คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หรือ Self-directed Learning ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียนมาจากความต้องการของตนเอง มีแนวทางการท างาน การ
รับผิดชอบงาน การวัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557 ก) ผู้ที่มี
ความรับผิดชอบด้วยการน าตนเองเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ สามารถวางแผนการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีวิธีการ
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เรียนรู้ที่หลากหลายและแปลกใหม่ มองอุปสรรคในการท างานเป็นความท้าทาย  เรียนรู้จากการแก้ปัญหาใน
วิธีการที่หลากหลาย สร้างสรรค์ผลงานใหม ่และมองการณ์ไกล นอกจากน้ี ผู้ที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความสัมพันธ์กับเพื่อนเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต้องมีบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน (Grow, 1991; Gugliemino, 1978: Knowles, 1975) 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเริ่มจากการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การสนับสนุน
ช่วยเหลือกัน ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการเรียนรู้ ร่วมกันวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ ตลอดจนตั้งเป้าหมาย  
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด าเนินการเรียนรู้ตามแผนการที่วางไว้ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียน โดยครูมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Knowles, 1975; 1980) 
อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนแต่ละคนมีความหลากหลายและแตกต่างกัน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการน าตนเองจึงจ าเป็นต้องพิจารณาความสามารถของผู้เรียนและครูควรมีบทบาทให้เหมาะสมกับ
ความสามารถผู้เรียนเช่นกัน โกรว (Grow, 1991) ได้เสนอรูปแบบล าดับขั้นการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไว้ 4 
ระดับได้แก่ 1)  ผู้ที่ไม่แสดงการน าตนเอง ครูต้องให้ค าแนะน าที่ชัดเจนในการท างาน ผู้เรียนรับฟังฝ่ายเดียว 
และครูเป็นศูนย์กลาง 2) ผู้เรียนมีการน าตนเองภายใต้ค าแนะน าของครู  ครูต้องมีวิธีการสอนที่เป็นแรงจูงใจ 
หากผู้เรียนเข้าใจถึงจุดประสงค์ของงานท่ีได้รับมอบหมายหรอืมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครู ส่งผลให้มีความเต็มใจใน
การท างาน 3) ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการน าตนเองโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
ทักษะและความรู้เพียงแค่ต้องพัฒนามโนคติในตนเอง ความมั่นใจและความสามารถในการท างานที่มากขึ้น 
สามารถพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ครูและผู้เรียนตัดสินใจร่วมกันในการ
เรียนรู้ และ 4) ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการน าตนเอง ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง สามารถหาวิธีในการท าให้ตนเองไปถึงเป้าหมายได้  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และการ
ประเมินตนเอง ครูเป็นที่ปรึกษา   
 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน
ในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการประกอบวิชาชีพหลังจบ
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องพัฒนาความสามารถทางวิชาการและทักษะในการด ารงชีวิตแก่ผู้เรียน
ก่อนจบการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557 ข) 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันท่ีมุ่งผลิตนักดนตรีที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ดนตรี
เข้ากับศาสตร์ที่ใกล้เคียงเพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปต้องเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถด้านการแสดงดนตรี มี
ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มผลิตผลงานท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการวางแผนการท างานให้ส าเร็จ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ วิชาหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมให้บูรณาการเข้ากับการแสดงดนตรี
คือ วิธีการสอนดนตรี วิชาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ทักษะการเล่นดนตรี ทฤษฎี
การสอนดนตรีกับสถานการณ์จริงได้ นอกจากนี้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้
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ดนตรีและฝึกสอนที่สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, 2554) แนวคิดในวิชา
วิธีการสอนดนตรีมีความสอดคล้องกับการเรียนรูด้้วยการน าตนเอง นักศึกษาต้องวางเป้าหมายในการสอนดนตรี
ร่วมกับเพื่อน วางแผนการท างาน สร้างสรรค์กิจกรรมดนตรี ตลอดจนฝึกสอนดนตรีในสถานการณ์จริงซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยทักษะความสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อน ความรับผิดชอบ ความรักในการเรียนรู้ รวมถึง
การคิดสร้างสรรค์ (Guglielmino, 1978; Knowles, 1980) ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลแก่อาจารย์และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาสาขาการแสดงดนตรี ระดับปริญญาตรีในการส่งเสริมความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่เป็นนักดนตรีที่ไม่ได้เชี่ยวชาญแค่ทักษะดนตรีเท่านั้นแต่เป็นครูดนตรีที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน 

และ หลังเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
2. จัดกลุ่มพฤติกรรมความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาสาขาการแสดงดนตรี คณะ 

ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สมมุติฐานการวิจัย 

นักศึกษาที่ได้รับการทดลองตามแผนการสอนวิชาวิธีการสอนดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ หลังเรียน 
แตกต่างกันในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่  3 สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิธีการสอนดนตรีจ านวน 17 คน 
2.  การพัฒนาเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 แผนการสอนวิชาวิธีการสอนดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Knowles, 1975) เพื่อใช้ด าเนินการทดลองในสัปดาห์ที่ 2-7 และ 9-15 มี
จ านวน 13 แผน แผนละ 1 สัปดาห์/ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 40 นาที จากนั้นน าแผนการสอนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายก่อนน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้น าข้อ
ค้นพบท่ีได้มาปรับปรุงและแก้ไขก่อนน าไปทดลองจริง 

      2.2 แบบวัดความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีจ านวน 32 ข้อซึ่งพัฒนาและปรับปรุงจากแบบ
วัดความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1978) นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน
ตนเองในสัปดาห์ที่ 1 (ก่อนเรียน) สัปดาห์ที่ 8 (ระหว่างเรียน) และ สัปดาห์ที่ 16 (หลังเรียน) มีทั้งหมด 8 ด้าน 
ได้แก่ 1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) มโนคติของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  3) การมี
ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้ 4) ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 5) ความรักในการเรียนรู้ 6) 
ความคิดสร้างสรรค์ 7) การมองอนาคตในแง่บวก และ 8) ความสามารถในการใช้ทักษะศึกษาความรู้และทักษะ
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การแก้ปัญหา ผู้วิจัยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและอภิปรายก่อนน าไปตรวจสอบความคงที่กับ
นักศึกษาที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มประชากรจ านวน 12 คนโดยวิธีทดสอบซ้ า (test-retest) จ านวน 2 ครั้งโดย
เว้นระยะการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้ค่า 0.82 จากนั้นได้น าข้อค้นพบที่ได้มาปรับปรุง
และแก้ไขก่อนน าไปทดลองจริง 

      2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง พัฒนาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเชิง
คุณภาพ ระหว่างการทดลองและน ามาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีความสอดคล้อง
กับแบบวัดความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้วิจัยน าแบบสังเกตให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายก่อนน าไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มทดลอง จากนั้นน าข้อค้นพบที่ได้มาปรับปรุง
และแก้ไขก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล นักศึกษาประเมินตนเองโดยใช้แบบวัดความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ในสัปดาห์ที่ 1 8 และ 16 ส่วนในสัปดาห์ที่ 2-7 และ 9-15 ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยใช้แผนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยระหว่างการสอน ผู้ช่วยวิจัยบันทึกพฤติกรรมความพร้อมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง บันทึกภาพและเสียงทุกสัปดาห์ 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อจัดกลุ่มพฤติกรรมความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยใช้รูปแบบล าดับขั้นการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของโกรว (Grow, 1991) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ตามด้วยการสรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเฉลีย่คะแนนความพร้อมการเรยีนรู้ด้วยการน าตนเองใน
ภาพรวมและรายด้าน และ การจดักลุ่มพฤติกรรมความพร้อมการเรยีนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 1. ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองในภาพรวมและรายด้านจ านวน 7 ด้านช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรยีน และหลังเรียนมคีวาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) มโนคติของตนเอง
ในการเป็นผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพ 3) การมีความคิดริเริม่และอิสระในการเรยีนรู้ 4) ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง 5) ความรักในการเรยีนรู้ 6) ความคิดสร้างสรรค์ และ 7) ความสามารถในการใช้ทกัษะศึกษา
ความรู้และทักษะการแก้ปญัหา สว่นการมองอนาคตในแง่บวกไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ าเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองรายด้านและภาพรวม ระหว่างก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
การเรียนรู้ ด้วยการน า
ตนเอง 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

1) การเปิด โอกาส ต่อ
การเรียนรู ้

เวลา 5.657 2 2.829 145.683 0.000* 

 ความคลาดเคลือ่น 0.078 4 0.019   
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การเรียนรู้ ด้วยการน า
ตนเอง 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

2) มโนคติของตนเองใน

ก า ร เป็ น ผู้ เ รี ย น ท่ี มี

ประสิทธิภาพ 

เวลา 1.091 2 0.545 50.204 0.000* 

 ความคลาดเคลือ่น 0.065 6 0.011   

3) การมีความคิดริเริ่ม
และอิสระในการเรียนรู ้

เวลา 0.920 2 0.460 15.750 0.004* 

 ความคลาดเคลือ่น 0.175 6 0.029   

4) ความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนเอง 

เวลา 0.876 2 0.438 11.364 0.009* 

 ความคลาดเคลือ่น 0.231 6 0.039   

5) ค ว า ม รั ก ใน ก า ร
เรียนรู ้

เวลา 0.298 2 0.149 9.439 0.014* 

 ความคลาดเคลือ่น 0.095 6 0.016   

6) ความคิดสร้างสรรค ์ เวลา 2.815 2 1.407 66.863 0.000* 

 ความคลาดเคลือ่น 0.126 6 0.021   

7) การมองอนาคตในแง่
บวก 

เวลา 0.080 2 0.040 1.061 0.403 

 ความคลาดเคลือ่น 0.227 6 0.038   

8) ความสามารถในการ
ใช้ทักษะศึกษาความรู้
และทักษะการแก้ปัญหา 

เวลา 4.492 2 2.246 82.569 0.000* 

 ความคลาดเคลือ่น 0.163 6 0.027   

9) ภาพรวม เวลา 2.337 1.200 1.948 24.140 0.001* 

 ความคลาดเคลือ่น 0.678 8.399 0.081   

*P < .05 
 เมื่อพิจารณาความแตกต่างรายคู่ พบว่า 1) ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ และ ด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะศึกษาความรู้และทักษะการแก้ปัญหามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2 คู่ 2) ด้าน
มโนคติของตนเองในการเป็นผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านการมีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้ ด้านความ
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รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ด้านความรักในการเรียนรู้ และ ด้านความคิดสร้างสรรค์มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 1 คู่ และ 3) ภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3 คู่ ส าหรับด้านการ
มองอนาคตในแง่บวกไม่พบความแตกต่างรายคู่ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ความแตกต่างรายคู่เปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลาของการทดสอบ 
การเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง 

ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียน ค่าเฉลี่ยนระหว่างเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

หลัง ก่อน หลัง ระหว่าง ระหว่าง ก่อน 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

1) การเปิดโอกาส
ต่อการเรียนรู้ 

3.96 0.25 3.10 0.41 3.96 0.25 3.49 0.42  
   

2) ม โ น ค ติ ข อ ง
ตนเองในการเป็น
ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

        

3.57 0.27 3.15 0.24 

3) การมีความคิด
ริเริ่มและอิสระใน
การเรียนรู้ 

    
3.66 0.45 3.28 0.33 

    

4) ความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

    
3.96 0.57 3.63 0.57 

    

5) ความรักในการ
เรียนรู้ 

        
3.74 0.60 3.50 0.55 

6) ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ 
 

3.93 0.34 2.75 0.41 
        

7) การมองอนาคต
ในแง่บวก 

        
 
 

    

8) ความสามารถใน
การใช้ทักษะศึกษา
ความรู้และทักษะ
การแก้ปัญหา 

4.31 0.19 2.84 0.14 4.31 0.19 3.32 0.30 

    

9) ภาพรวม 3.98 0.07 3.32 0.30 3.98 0.07 3.57 0.09 3.57 0.09 3.21 0.15 

2. การจัดกลุ่มพฤติกรรมความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
   2.1 ไม่แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง: นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือในด้านการ
เรียนและวางแผนการท างาน มีปัญหาด้านความรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  ไม่ใส่
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รายละเอียดในการท างานที่ได้รับและมักท างานเพื่อให้ทันก าหนดส่งอย่างรีบร้อน ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้น าการ
เรียน เมื่อแก้ปัญหาในการท างานไม่ได้ มักจะถามผู้สอนบ่อยครั้ง นักศึกษากลุ่มนี้มีความใฝ่ฝันเป็นศิลปิน
มากกว่าการเป็นครูดนตรี บางคนได้รวมกลุ่มกับเพื่อนในการก่อตั้งวงดนตรีเพลงป๊อปและแสดงคอนเสิร์ตใน
กลุ่มวัยรุ่น ในอีกมุมหนึ่ง นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนและคนรอบตัว เมื่อได้รับโอกาสให้อภิปราย
ในช้ัน  มักมีการตอบค าถามอย่างว่องไวแต่ค าตอบมักหลุดประเด็นไม่ตรงกับค าถาม ในการฝึกสอน นักศึกษา
เป็นกลุ่มที่สร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนานแก่นักเรียนแต่ยังไม่สามารถจัดการสอนต่อเนื่องตามแผนการ
สอน  

2.2 แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยมีเพื่อนสนับสนุน: นักศึกษาให้การช่วยเหลือ
เพื่อนในการท างาน แต่ไม่มั่นใจในการน าเสนอความเห็นของตน จึงส่งผลให้ไม่กล้าคิดริเริ่มในการท างานและ
ต้องปรึกษาเพื่อนอยู่เสมอ เพื่อนเป็นผู้มีบทบาทส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในความคิด ด้านการท างาน นักศึกษา
สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายและส่งตามก าหนดการ แต่ในบางสถานการณ์ นักศึกษาละเลยงานที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้ส่งงานล่าช้าเป็นบางช่วง นักศึกษามักไม่ค่อยแสดงออกทางการพูด แต่สิ่งที่พบได้อย่างชัดเจน
คือ นักศึกษามีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและสามารถถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองจากการเขียน สามารถ
แยกแยะเป็นประเด็นพร้อมกับรายละเอียด ถึงแม้ว่านกัศึกษาไม่มีบุคลิกในการเป็นผู้น า แต่เมื่อถึงเหตุการณ์ต้อง
ฝึกสอน นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีการเตรียมตัวและศึกษา
แผนการสอนมาเป็นอย่างดีและเป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางไว้ 

2.3 แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแต่ยึดมั่นในความคิดตนเอง: นักศึกษามีเป้าหมาย
ชัดเจนในการเรียนและการวางแผนอนาคต เป็นผู้ที่รักในการเรียนและศึกษาค้นคว้าหากความรู้นั้นมีประโยชน์
ต่ออนาคตการเรียนและการงาน ในกระบวนการเรียนรู้ นักศึกษาวางแผนการท างานและก าหนดแนวทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบท างานตามที่ได้รับมอบหมายในเวลาที่ก าหนดและมีความจริงจังมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน ในการได้รับมอบหมายงานแต่ละครั้ง นักศึกษาสามารถริเริ่มการท างานได้ด้วยตนเอง มีเหตุผลใน
การโต้แย้งและเตรียมข้อมูลมาพร้อม หากเกิดปัญหาด้านการท างาน ได้ท าการนัดหมายผู้สอนเป็นบางครั้งเพื่อ
ขอค าปรึกษา แต่ข้อสังเกต คือ ด้วยเหตุผลที่นักศึกษามีความเป็นผู้น าสูง ส่งผลให้มีบุคลิกเป็นผู้ที่มีความมั่นใจ
และยึดความคิดของตนเองค่อนข้างมาก ในบางครั้งเมื่อเพื่อนน าเสนอความคิดเห็นในแง่มุมที่แตกต่าง นักศึกษา
ยึดความคิดของตนเองมากกว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่จึงท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันทางความคิด ดังนั้น ในการ
ฝึกสอนซึ่งเป็นงานกลุ่ม ผลที่ออกมาจึงเป็นแนวคิดของผู้น ากลุ่มคนเดียว ส่วนคนอ่ืนแค่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ท าให้ขาดความสามัคคีในกลุ่ม 

2.4 แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง: นักศึกษามีความเข้าใจความต้องการในการเรียนรู้
ของตนเองและพร้อมแบ่งปันความคิดเห็นของตนร่วมกับเพื่อน มีความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดี สามารถวาง
แผนการท างานด้วยตนเองและมีมุมมองในโครงสร้างของระบบงานท้ังหมด อีกทั้งเป็นผู้ช้ีแนะประเด็นที่สมาชิก
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ในกลุ่มมองไม่เห็น ใจกว้าง เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับข้อดีข้อจ ากัดของตน นักศึกษาในกลุ่มนี้
มาปรึกษาผู้สอนเมื่อมีปัญหาเท่านั้น ในการฝึกสอน นักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถยืดหยุ่นและแก้ไข
สถานการณ์ได้อย่างราบรืน่ ช่วยเพื่อนสอนนักเรียนในกลุ่มอื่น อีกทั้งยังช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือแนะน าเพื่อนท่ีเกิด
การติดขัดระหว่างการสอน นักศึกษาเป็นผู้ทีป่ฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในการช่วยเหลือด้านการเรียน การใช้ชีวิต การ
ท างาน มีบรรยากาศของความเป็นมิตรไม่ใช่คู่แข่ง มีความยินดีในการท างานร่วมกับเพื่อนเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลและอภปิรายผล 
ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี ้

1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพรอ้มการเรียนรูด้้วยการน าตนเองช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียนโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ าในภาพรวมและรายด้าน 7 ด้านจาก 8 ด้าน
มีความแตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) มโนคติของตนเอง
ในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) การมีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้ 4) ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง 5) ความรักในการเรียนรู้ 6) ความคิดสร้างสรรค์ และ 7) ความสามารถในการใช้ทักษะศึกษา
ความรู้และทักษะการแก้ปัญหา ส่วนด้านการมองอนาคตในแง่บวกไม่มีความแตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมุติฐานเพียงบางส่วน เนื่องจากผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานไว้ว่านักศึกษาที่ได้รับ
การทดลองตามแผนการสอนวิชาวิธีการสอนดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีความพร้อมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ หลังเรียน แตกต่างกันในภาพรวมและรายด้านทุก
ด้าน ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาหลายคนยังไม่มั่นใจในอนาคตของตนเองทั้งด้านการประกอบอาชีพและ
ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสิ่งที่ตนสนใจ ถึงแม้ว่านักศึกษาวัยนี้เป็นผู้ที่มีพัฒนาการสมบูรณ์ทุก
ด้านแต่เป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่นตอนปลายและผู้ใหญ่ตอนต้น บางคนยังอยู่ในช่วงค้นหาตนเอง ไม่
ทราบความต้องการของตนเอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557 ก) ตลอดจนไม่ชอบสาขาที่ตนก าลังเรียนอยู่
เนื่องจากในช่วงก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีชอบเล่นดนตรีแต่เมื่อเข้ามาเรียน มีความรู้สึกไม่ตรงกับสิ่งที่ตน
คาดหวัง ในขณะที่บางคนสามารถระบุสิ่งที่ตนต้องการเรียนรู้และวางแผนการประกอบอาชีพ ส่วนด้านอื่นและ
ภาพรวมที่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิตินั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ด้วยบริบทและอัตลักษณ์ของคณะ
ดุริยางคศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออกและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท าโครงการบูรณาการ
ระหว่างสาขาการแสดงดนตรีกับสาขาอื่น เช่น การประพันธ์ดนตรีโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบูรณาการ
ดนตรีคลาสสิกกับดนตรีอาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้วิชาวิธีการสอนดนตรีที่นักศึกษาเข้าร่วมในงานวิจัยมุ่งเน้น
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองซึ่งผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรยีนและมีสว่นร่วมในทุกกระบวนของการเรียน 
จึงส่งผลให้นักศึกษาที่ได้รับการเรยีนรูต้ามแนวคิดดังกล่าวมีความพรอ้มการเรียนรูด้้วยการน าตนเองที่มากข้ึนซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา จันทร์ประเสิรฐ (2555) และ ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล, อาจณรงค์ มโนสุทธิ
ฤทธิ์ และ สุภาวดี อิสณพงษ์ (2557)  ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง พบว่า นักศึกษาที่เรียนตาม
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีการพัฒนาด้านวางแผนการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ พัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรู้และทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังค้นพบเพิ่มเติมว่าความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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2. การจัดกลุ่มความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไม่แสดงความพร้อม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 2) แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยมีเพื่อนสนับสนุน 3) แสดง
ความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแต่ยึดความคิดตนเอง และ 4) แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ผลการวิจัยในส่วนนี้เป็นข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่เรียนวิชาวิธีการสอนดนตรี สาขาการ
แสดงดนตรี และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในข้อ 1 ผู้วิจัยใช้
รูปแบบล าดับขั้นการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของโกรว (Grow, 1991) เป็นกรอบในการจัดกลุ่ม เนื่องจากเป็น
รูปแบบที่เป็นล าดับขั้นชัดเจน ในการน าเสนอผลข้อนี้มีทั้งประเด็นที่สอดคล้องและแตกต่างจากรูปแบบของ
โกรว นักศึกษาในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 4 มีความสอดคล้องกับรูปแบบของโกรวขั้นที่ 1 ผู้เรียนที่ไม่แสดงการน า
ตนเอง และ ขั้นที่ 4 ผู้เรียนไม่แสดงพฤติกรรมการน าตนเอง แต่นักศึกษาในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 มีความ
แตกต่างจากรูปแบบของโกรว กล่าวคือ กลุ่มที่ 2 นักศึกษาแสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีเพื่อน
สนับสนุนซึ่งนักศึกษาในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมั่นใจในความคิดตนเองและเพื่อนเป็นผู้มีบทบาทท าให้นักศึกษามั่นใจใน
ความคิดของตนเองซึ่งประเด็นนี้โกรวไมไ่ดก้ล่าวไว้ และ กลุ่มที่ 3 นักศึกษาแสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองแต่ยึดความคิดตนเองซึ่งรูปแบบของโกรวไม่มีกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ในการจัดกลุ่ม ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์พฤติกรรมด้านสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ
เพื่อนในช้ันเนื่องจากปัจจัยด้านสังคมมีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านการสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ การเรียนรู้ต้องอาศัยการร่วมมือและช่วยเหลือกันมากกว่าการเป็นคู่แข่ง (Knowles, 1975) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. งานวิจัยนี้ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแสดง คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษาแต่ละสถาบันและสาขาวิชามีความแตกต่างกันในปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์ พื้นฐานความรู้ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละคนมีระดับความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองต่างกัน ในการเก็บข้อมูล ถึงแม้ว่าใช้แบบวัดความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจากกูกลิเอลมิโนซึ่ง
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แต่ผู้วิจัยควรปรับข้อค าถามให้สอดคล้องกับบริบทของ
นักศึกษาและสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา และหากต้องการเก็บข้อมูลกับผู้เรียนในระดับอื่น เช่น ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ควรพิจารณาถึงการใช้ค าให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน  
 2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นการจัดการเรยีนรูท้ี่ผู้เรยีนต้องรับผดิชอบตนเองมาก ครูผู้สอนควร
ศึกษาพัฒนาการและวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนวางแผนการสอนและทางสถาบันการศึกษาควรเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาให้
การอบรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จต้องมาจากการท างาน
ร่วมกันตั้งแต่ระดับบริหาร ฝ่ายวิชาการ จนถึงฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
 3. ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนารูปแบบการอบรมครดูนตรีในการจัดการเรยีนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรูด้้วยการน าตนเอง มีการติดตามและประเมินผลหลังจากการอบรมเนื่องจากในสาขาการสอน
ดนตรี แนวคิดดังกล่าวยังไม่แพร่หลาย 
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2. การจัดกลุ่มความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไม่แสดงความพร้อม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 2) แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยมีเพื่อนสนับสนุน 3) แสดง
ความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแต่ยึดความคิดตนเอง และ 4) แสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ผลการวิจัยในส่วนนี้เป็นข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่เรียนวิชาวิธีการสอนดนตรี สาขาการ
แสดงดนตรี และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในข้อ 1 ผู้วิจัยใช้
รูปแบบล าดับขั้นการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของโกรว (Grow, 1991) เป็นกรอบในการจัดกลุ่ม เนื่องจากเป็น
รูปแบบที่เป็นล าดับขั้นชัดเจน ในการน าเสนอผลข้อนี้มีทั้งประเด็นที่สอดคล้องและแตกต่างจากรูปแบบของ
โกรว นักศึกษาในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 4 มีความสอดคล้องกับรูปแบบของโกรวขั้นที่ 1 ผู้เรียนที่ไม่แสดงการน า
ตนเอง และ ขั้นที่ 4 ผู้เรียนไม่แสดงพฤติกรรมการน าตนเอง แต่นักศึกษาในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 มีความ
แตกต่างจากรูปแบบของโกรว กล่าวคือ กลุ่มที่ 2 นักศึกษาแสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีเพื่อน
สนับสนุนซึ่งนักศึกษาในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมั่นใจในความคิดตนเองและเพื่อนเป็นผู้มีบทบาทท าให้นักศึกษามั่นใจใน
ความคิดของตนเองซึ่งประเด็นนี้โกรวไมไ่ดก้ล่าวไว้ และ กลุ่มที่ 3 นักศึกษาแสดงความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองแต่ยึดความคิดตนเองซึ่งรูปแบบของโกรวไม่มีกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ในการจัดกลุ่ม ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์พฤติกรรมด้านสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ
เพื่อนในช้ันเนื่องจากปัจจัยด้านสังคมมีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านการสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ การเรียนรู้ต้องอาศัยการร่วมมือและช่วยเหลือกันมากกว่าการเป็นคู่แข่ง (Knowles, 1975) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. งานวิจัยนี้ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแสดง คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษาแต่ละสถาบันและสาขาวิชามีความแตกต่างกันในปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์ พื้นฐานความรู้ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละคนมีระดับความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองต่างกัน ในการเก็บข้อมูล ถึงแม้ว่าใช้แบบวัดความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจากกูกลิเอลมิโนซึ่ง
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แต่ผู้วิจัยควรปรับข้อค าถามให้สอดคล้องกับบริบทของ
นักศึกษาและสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา และหากต้องการเก็บข้อมูลกับผู้เรียนในระดับอื่น เช่น ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ควรพิจารณาถึงการใช้ค าให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน  
 2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นการจัดการเรยีนรูท้ี่ผู้เรยีนต้องรับผดิชอบตนเองมาก ครูผู้สอนควร
ศึกษาพัฒนาการและวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนวางแผนการสอนและทางสถาบันการศึกษาควรเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาให้
การอบรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จต้องมาจากการท างาน
ร่วมกันตั้งแต่ระดับบริหาร ฝ่ายวิชาการ จนถึงฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
 3. ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนารูปแบบการอบรมครดูนตรีในการจัดการเรยีนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรูด้้วยการน าตนเอง มีการติดตามและประเมินผลหลังจากการอบรมเนื่องจากในสาขาการสอน
ดนตรี แนวคิดดังกล่าวยังไม่แพร่หลาย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียน  และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียนจากบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน  ซึ่งไดนําแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) มา
ใชรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร  ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน  ไดแก 1) ข้ันนํา  2) ข้ันทบทวนความรูเดิม  3) 
ข้ันปรับเปลี่ยนความรู 4) ข้ันนําความรูไปใช และ 5) ข้ันทบทวน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน  
เครื่องมือท่ีใช ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียน 3) แบบทดสอบกอน-หลังเรียน  
และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ การทดสอบคาที 
  ผลการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิตท่ีจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวย
ตนเองดังกลาว มีประสิทธิภาพเทากับ 83.56/84.44  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนอยูใน
ระดับ มากท่ีสุด ดังน้ันสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง  ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ี
พัฒนาข้ึน  สามารถนําไปใชเปนสื่อการสอนใหผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานความรูในการใชคอมพิวเตอรท่ีแตกตางกันได
เปนอยางดี  
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต, ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง,                        
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were: 1) Evaluate the effectiveness of the 
demonstration computer-assisted instruction; 2) compare the achievement Learning before 
and after learning: 3) Study the learners' satisfaction level from the developed lesson. Which 
introduced the concept of self-cognitive theories. (Constructivism) to use with computer 
lessons. 1) Introduced 2) Review the knowledge beforehand 3) Knowledge transfer 4) Applied 
Knowledge and 5) Review. The samples used in this study The samples used in this study were 
students in Diploma level Year 1, 30 students in the second semester of academic year 2560. The 
research instruments were 1) Computer Lessons; 2) Lesson Quality Assessment Forms; 3) Pre- and 
post-test Tests, and 4) Satisfaction Assessment Forms.. Statistics used in data analysis were mean, 
standard deviation and t-test.

The results of the study concluded that such lessons. The efficiency was 83.56/84.44 
which was higher than 80/80. At the .05 level of significance, the results of the evaluation of 
student satisfaction were at a good level. So conclude that. Computer Lesson on Internet 
Networking on the Basis of Constructivist Theory on Information Technology for Works 
Subject for Diploma Level. It can be used as a teaching medium for students with a basic 
knowledge of computer use is very different. 
 

Keywords: WBI,  Constructivism, Information Technology for Works 
 

บทนํา 
จากผลการเรียนรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2558  ท่ีผานมาพบวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน  27  คน 
มีผลการเรียนในรายวิชาน้ี อยูในระดับปานกลาง  โดยผูเรียนท่ีมีผลการประเมินระหวาง 0-2.5  จํานวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ  51.85  และเมื่อพิจารณาจากคะแนนสอบในแตละหนวย  พบปญหาของหนวยการเรียนในเรื่อง  
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Access ซึ่งผูเรียนมีผล
คะแนนต่ํากวารอยละ 60  อยูจํานวน  19 คน คิดเปนรอยละ 70.37  จากการสอบถามผูเรียนโดยใชแบบ
ประเมินพบวา สาเหตุเกิดจากการจัดการเรียนการสอนน้ัน  ผูเรียนไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการฝก
ปฏิบัติงานในโจทยสถานการณท่ีแตกตางได  คิดเปนรอยละ 68.85  และผูสอนเนนการถายทอดความรูดวยการ
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บรรยาย  คิดเปนรอยละ 52.20  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  ยังขาดสงเสริมการสรางองคความรูใหมท่ีเกิดจากการคิด 
วิเคราะหของผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชนน้ีทําใหเกิดปญหากับผูเรียนท่ีไมไดศึกษาอยูในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ  ซึ่งไมถนัดในดานการใชงานคอมพิวเตอรเปนอยางมาก  โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเนนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการฐานขอมูล  

การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism)  เปนกระบวนการเรียนรูท่ี
ผูสอนจัดสถานการณใหผูเรียนเกิดองคความรูใหมของตนเองโดยใหผูเรียนไดศึกษา  คิด  ปฏิบัติ  ศึกษาจากใบ
ความรู สื่อหรือแหลงเรียนรูตางๆ ซึ่งจะมีการเช่ือมโยงความรูใหมท่ีเกิดข้ึนกับความรูเดิมท่ีผูเรียนท่ีมีอยูแลว  
โดยผูสอนจะเปนผูชวยเหลือ (Bajbouj, Alwi, & Shah. 2015 : 535-540)  โดยมีเง่ือนไขการเรียนรู คือ 
กระบวนการลงมือกระทํา ใชกระบวนการแกปญหาทําใหผูเรียนเกิดประสบการณท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งประกอบไป
ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน  คือ 1) ข้ันนํา  2) ข้ันทบทวนความรูเดิม  3) ข้ันปรับเปลี่ยน
ความรู 4) ข้ันนําความรูไปใช และ 5) ข้ันทบทวน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540)  ผูวิจัย
จึงสนใจท่ีจะใชเทคนิคการเรียนการสอนแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism)  ซึ่ง 
(วชิรพรรณ ทองวิจิตร, 2555)  ไดกลาววา  รูปแบบการเรียนการสอนแบบสรางองคความรูดวยตนเอง มี
คุณลักษณะมุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญและนําผล
ท่ีไดจากการสังเคราะหมาออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนใหสูงข้ึน  เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติท่ีมุงเนนการสอนแบบบรรยาย
และการฝกปฏิบัติตามท่ีผูสอนกําหนด และสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน และเมื่อนําเน้ือหาบทเรียนมา
นําเสนอในลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ  (ปญจพัฒน พัฒน
ญานนท, 2558) ไดกลาววา เปนการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการสรางนวัตกรรมทาง
การศึกษา  โดยผูเรียน ผูสอนมีปฏิสัมพันธกันผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ผูเรียนสามารถศึกษาดวย
ตนเองไดและสามารถทบทวนเน้ือหาในบทเรียนไดทันที อีกท้ังผูเรียนยังสามารถศึกษาบทเรียนไดโดยไมจํากัด
เวลาและความสามารถระหวางบุคคล  (ประภาศรี แสงอนุศาสน, 2557) 

 ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขามาใชในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนท่ีเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเรียนรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง  ชวยใหผูเรียนเกิดการคิด  
และเสริมสรางความเขาใจดวยกระบวนการลงมือกระทํา  แกปญหาจากสถานการณปญหาทําใหผูเรียนสราง
ความรูไดดวยตนเอง  อีกท้ังยังเปนการเอ้ือประโยชนในการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต  ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
สรางองคความรูดวยตนเอง  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังจากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยท่ี
พัฒนาข้ึน 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. ประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
มีคาตามเกณฑ 80/80 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 3. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน อยูในระดับ มาก 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี 
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปท่ี 1 วิทยาลัยพณิชยการ
อินทราชัย  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 85 คน 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัยครั้ง น้ี ผู วิจัยใช วิธีการเลือกสุมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  โดยเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 30 คน 

2.  สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี   
2.1 วิเคราะหหลักสูตร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  โดยประเมินความสําคัญ

ของเน้ือหา และวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ใหสัมพันธครอบคลุมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยสราง

ขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 39 ขอ จากน้ันนําขอสอบเสนอผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาท้ัง 3 ทาน
ตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม เพ่ือวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม (IOC) 

2.3 นําแบบทดสอบมาทดลองใชกับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  ซึ่งเปนนักศึกษาท่ีเคยเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการอาชีพ  จํานวน 27 คน จากน้ันนําผลคะแนนของขอสอบมาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ 
โดยวิเคราะหคาความยากงาย (Level of Difficulty) คาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) มีขอสอบท่ี
ผานเกณฑท้ังหมด 30 ขอ 

2.4 วิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ผลวิเคราะหคา
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนมีคาเทากับ 0.80 แสดงวาแบบทดสอบน้ีมีความเช่ือมั่นในระดับเกณฑท่ี
เหมาะสม สามารถนําไปใชกับผูเรียนได  

2.5 สรางแบบประเมินความคิดเห็นสําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคนิค  และดานเน้ือหา  รวมท้ัง
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน 

2.6 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต  โดยเขียนบทดําเนินเรื่อง (Story Board) และ
ออกแบบบทเรียนแบงตามกิจกรรมการเรียนรู รวมกับทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง  โดยมีผลการ
พัฒนาตามข้ันกระบวนการเรียนรู ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 แสดงบทเรียนคอมพิวเตอร  ข้ันท่ี 1  ข้ันนํา 

 
   2.6.1  บทเรียนคอมพิวเตอร ข้ันท่ี 1 ข้ันนํา  โดยใหคําแนะนําการใชบทเรียน นําเสนอ
จุดมุงหมายและจุดประสงคการเรียนรู 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงบทเรียนคอมพิวเตอร  ข้ันท่ี 2  ข้ันทบทวนความรูเดมิ 

 

   2.6.2  บทเรียนคอมพิวเตอร ข้ันท่ี 2 ข้ันทบทวนความรูเดิม โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
ทบทวนความรูเดิม  เพ่ือเช่ือมโยงกับความรูใหมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 

 
ภาพท่ี 3 แสดงบทเรียนคอมพิวเตอร  ข้ันท่ี 3  ข้ันปรับเปลี่ยนความรู : การสรางความรูใหม 
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ภาพท่ี 4 แสดงบทเรียนคอมพิวเตอร  ข้ันท่ี 3  ข้ันปรับเปลี่ยนความรู  : การประเมินความรูใหม 

 
   2.6.3  บทเรียนคอมพิวเตอร ข้ันท่ี 3 ข้ันปรับเปลี่ยนความรู  ประกอบดวยกระบวนการ
ยอยไดแก การสรางความรูใหม และการประเมินความรูใหม  ซึ่งประกอบดวยใบงาน กิจกรรมตางๆ ตามภาพท่ี 
3 และ 4 

 

 
ภาพท่ี 5 แสดงบทเรียนคอมพิวเตอร  ข้ันท่ี 4 ข้ันนําความรูไปใช 

 
   2.6.4  บทเรียนคอมพิวเตอรข้ันท่ี 4 ข้ันนําความรูไปใช  โดยสรางใบงาน/กิจกรรมในโจทย
สถานการณท่ีแตกตาง 

 
ภาพท่ี 6 แสดงบทเรียนคอมพิวเตอร  ข้ันท่ี 5 ข้ันทบทวน 
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   2.6.5  บทเรียนคอมพิวเตอร ข้ันท่ี 5 ข้ันทบทวน  สรางแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทบทวน
ความรู ความเขาใจและทักษะท่ีเกิดจากการเรียนรู  
          โดยนําบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนเสนอใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา  จํานวน 3 ทานพิจารณา  มี
คาเฉลี่ยรวม = 4.66 อยูในระดับ ดีมาก  และผูเช่ียวชาญดานเทคนิค จํานวน 3 ทานพิจารณา  มีคาเฉลี่ยรวม 
= 4.68 อยูในระดับ ดีมาก   

2.7  ดําเนินการทดลอง  มีข้ันตอนดังน้ี 
   2.7.1  ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิค และดานเน้ือหา  และนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  กับนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการอาชีพ จํานวน 5 คน 

   2.7.2  นําบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนและผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใชจริงกับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 1  สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 30 คน  และใหผูเรียนทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบทเรียน  และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหประเมินความพึงพอใจในการ
ใชบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน   

3.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 3.1  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแลว  จึงนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน คะแนน

จากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหขอมูลเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  โดยสถิติท่ีใชคือคาเฉลี่ยเลขคณติ  

 3.2  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการทดสอบหาคาความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  โดยทดสอบคาแจกแจงที (t-test) 

 3.3  ใหผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหประเมินความพึงพอใจในการใชบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน  โดยสถิติท่ีใชคือคาเฉลี่ย
เลขคณิต  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากน้ันนําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย โดยใช
แบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553) 
 

ผลการวิจัย 

แบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี  
1.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต 
รายการ จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนเก็บระหวางเรยีน (E1) 30 15 12.53 83.56 
คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 15 12.67 84.44 

จากตารางท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
อาชีพท่ีสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 83.56/84.44 จากผลการทดลองพบวานักเรียนสามารถทําแบบทดสอบแตละ
บทเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 12.53 คะแนน และสามารถทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 
12.67 คะแนน แสดงวาบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
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2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต 
คะแนน จํานวนผูเรียน คาเฉลี่ย (เต็ม 15 คะแนน) t คํานวณ t ตาราง 

กอนเรียน 30 7.67 
20.18 2.54 

หลังเรียน 30 12.67 
 

จากตารางท่ี  2  แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนจํานวนท้ังหมด 30 คน  มีคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน มีคาเทากับ 7.67 (จากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน) และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.67 (จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) โดยคา t คํานวณ มีคาเทากับ 
20.18  และคา t ตาราง มีคาเทากับ 2.54  สรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียน สูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผูเรยีนท่ีมีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต 

 
รายการ 𝒙𝒙� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหาและการดาํเนินเรื่อง 4.49 0.59 มาก 
2. ดานสวนประกอบมัลติมีเดีย 4.55 0.59 มากท่ีสุด 
3. ดานตัวอักษรและส ี 4.74 0.49 มากท่ีสุด 
4. ดานการออกแบบปฏสิัมพันธ 4.51 0.65 มากท่ีสุด 
5. ดานการจัดการบทเรยีน 4.65 0.55 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.58 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวย
ตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.59 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 แสดง
วาผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
หลังจากไดดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1.  ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  ท่ีพัฒนาข้ึน  เมื่อคิดคะแนนเฉลี่ยรอยละของการทําแบบสอบระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ  
83.56 และคะแนนทําแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลหลังเรียน (E2) เทากับ 84.44  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
พบวามีคะแนนเฉลี่ย 83.56/84.44 สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีตั้งไว 

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิตท่ี
พัฒนาข้ึนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิตท่ีพัฒนาข้ึน  
มีคาเฉลี่ยท้ัง 5 ดาน เทากับ  4.59 อยูในเกณฑมากท่ีสุด 

 

อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  สรุปผลการวิจัยและนํามาอภิปรายได ดังน้ี 

1. การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  ท่ีพัฒนาข้ึน  เมื่อคิดคะแนนเฉลี่ยรอยละของการทําแบบสอบระหวางเรียน (E1) กับคะแนนทํา
แบบทดสอบเพ่ือประเมินผลหลังเรียน (E2)  มีคา  83.56/84.44 สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีตั้งไว 
ท้ังน้ีเพราะการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิตท่ีพัฒนาข้ึนมีสวนกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจและตั้งใจเรียนในการทํากิจกรรมการเรยีนรูตางๆ ซึ่งเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ  จากการสาธิตลําดับ
ข้ันตอน  และมีแบบทดสอบระหวางเรียน  ใบงานใหผูเรียนปฏิบัติตามชวยเสริมสรางความรูความเขาใจแก
ผูเรียนไดมากข้ึน 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต
ท่ีพัฒนาข้ึนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ  
วชิรพรรณ ทองวิจิตร (2555) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
รูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การเขียน Mind Mapping สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  และการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)  ทําใหผูเรียนไดเกิดการ
คิด และเสริมสรางความเขาใจดวยกระบวนการลงมือกระทํา  แกปญหาจากสถานการณปญหาทําใหผูเรียน
สรางความรูไดดวยตนเอง 

3. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิตท่ี
พัฒนาข้ึน ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาศรี  แสงอนุศาสน (2557)  เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การเขียน Mind 
Mapping สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรท่ี
พัฒนาข้ึน ซึ่งมีสวนกระตุนใหผูเรียนเกิดความตั้งใจ  สนใจเรียน  เห็นความแปลกใหมท่ีไดเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งน้ี  
  1.1  ครูผูสอนควรศึกษาวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต ใหผูเรียนเขาใจกอน

เริ่มการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจและมีความสนใจในการคนควาหาความรูมากข้ึน  
และมีการจัดเตรียมความพรอมของสถานท่ีและคอมพิวเตอรกอนทําการสอน  

  1.2  ในการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต  ควรมุงเนนการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการใช
เทคโนโลยีของนักเรียนระหวางเรียน โดยครูผูสอนควรออกแบบการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการจากการลงมือปฏิบัติจริง สรางความรูใหมดวยตนเองเช่ือมโยงความรูใหมท่ีเกิดข้ึนกับความรูเดิมท่ี
มีอยู โดยครูผูสอนควรกํากับดูแลอยางใกลชิด  เพ่ือใหกระบวนการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป  
   2.1  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง

ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเน้ือหาเรื่องอ่ืน ๆ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
อาชีพ หรือในรายวิชาอ่ืน ๆ 

   2.2  ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาธิต กับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ 

   2.2  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย 
 

เอกสารอางอิง 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบ้ืองตน. (พิมพครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุวีรยิาสาสน. 
ปญจพัฒน  พัฒนญานนท. (2558). ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎกีารสรางองคความรูดวย

ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2. วิทยานิพนธปริญญาโท 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.

ประภาศรี  แสงอนุศาสน. (2557). การพัฒนาบทเรียนมลัติมีเดียบนแท็บเล็ต โดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบการสรางองคความรู ดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2. 
วิทยานิพนธปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ. 

วชิรพรรณ  ทองวิจิตร. (2555). การพัฒนาบทเรียนแสวงรูบนเว็บ (Web Quest) รายวิชาประวัติศาสตร
ทองถิ่นชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 รวมกับทฤษฎีสรางสรรคความรู (Constructivism) ผานเครือขาย
สังคมออนไลน. วิทยานิพนธปริญญาโท  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2540). ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ 
: สํานักนายกรัฐมนตร.ี 

Mohanad bajbouj, Najwa Hayaati Mohd Alwi, & Nurul Fathihin Mohd Noor Shah  (2015). 
“Systematic Development of Instructional Design for programming languages: A 
Constructivist Based Instructional Design Approach”, IEEE, 2015. 535-540. doi: 
10.1109/I4CT.2015.7219636 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

222



                                                                                                         การประชมุวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัวิธีการสอน   
แบบเอ็กซ์พลิซิท รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ณัฏฐวัลย์  เอี่ยมประดิษฐ์1 จิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์2  ดวงกมล โพธิ์นาค3 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
Email : s5902041846065@email.kmutnb.ac.th jiraphan.s@fte.knutnb.ac.th dbm@kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างไฟล์น าเสนอข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังจาก
การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยที่พัฒนาขึ้น 3)ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง จ านวน 35 คน โดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  2) แบบทดสอบ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นครูผู้สอนท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่
ได้วางแผนไว้และมอบหมายให้ผู้เรียนท าการทบทวนเนื้อหานอกเวลา ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยมี
ขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ การทบทวนและการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อเป็นการกระตุ้นความทรงจ าอยู่เสมอ หลังจากท่ีเรียนครบตาม
แผนที่ได้วางไว้ ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมีเท่ากับ 2.26 ซึ่งสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 
ค าส าคญั:  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิท,รายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 6 
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Abstract 
 

This research aimed 1) to develop and explore effectiveness of computer assisted instruction via 
internet network system in relation to making presentation by Microsoft PowerPoint 2013 for Information 
Technology 6 subject of Grade 9 Students in collaboration with explicit teaching method 2) to compare 
learning achievement before and after computer assisted instruction development and 3) to survey 
students’ satisfaction toward developed computer lessons . The major steps in the research process were 
reviewing and providing feedback for enhancing long-term memory. In this study, the sample group (simple 
random sampling) was 35 students whereas the research tools included computer assisted instruction via 
internet network system, test and satisfaction assessment forms. The preliminary step of this study was 
providing the sample group with the pre-test, and then the teachers managed the process of teaching 
according to learning management plan. Next, students reviewed the lessons that they had learned by 
using computer assisted instruction developed by the researchers, the important step is to review and 
provide feedback. to always remember . Once finishing all courses set in teaching plans, students were 
required to take the post-test. In addition, mean, standard deviation and t-test were used for data analysis.  

The research findings suggested that 1) effectiveness of computer assisted instruction via internet 
network system developed the researchers was equivalent to 2.26 higher than Meguigans Ratio (1.00),          
2) learning achievement of students after using computer assisted instruction was higher than pre-study at 
the significant level of .05, and 3) students’ satisfaction towards computer assisted instruction was at 
the highest level. 

 
Keywords: computer assisted instruction, explicit teaching method, information technology 6 
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บทน า 
 

 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เป็นโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในชุมชนใกล้โรงเรียนซึ่งไม่มีการสอบแข่งขันในการเข้าเรียน ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผล
การเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงอ่อน และจากผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 ที่ผ่านมาผู้วิจัยพบว่า วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ซึ่งเนื้อหารายวิชาเป็นการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
สร้างไฟล์ในการน าเสนอข้อมูลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างไฟล์น าเสนอข้อมูลได้อย่ างเหมาะสม มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบ และในการเรียนการสอนแบ่งหัวข้อการสอนออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ  หน่วยท่ี 1 ความหมาย และประเภท
ของการน าเสนอข้อมูล หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  เบื้องต้น หน่วยที่ 3 หลักการสร้างไฟล์น าเสนอ
ข้อมูล  หน่วยที่ 4 การใส่ข้อความและภาพพ้ืนหลัง  หน่วยท่ี 5 การใส่ภาพน่ิงและองค์ประกอบอ่ืน  หน่วยท่ี 6 การจัดการด้าน
มัลติมีเดีย และการท างานของแอนิเมช่ัน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียนทั้ง 4 ห้องในการท าแบบทดสอบหลังเรียน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ปรากฏว่า หน่วยท่ี 1 ความหมาย และประเภทของการน าเสนอข้อมูล ได้ 8 คะแนน หน่วยท่ี 2  การ
ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  เบื้องต้น ได้ 7.5 คะแนน หน่วยที่ 3 หลักการสร้างไฟล์น าเสนอข้อมูล ได้ 8 คะแนน  
หน่วยท่ี 4 การใส่ข้อความและภาพพ้ืนหลัง ได้ 6.5 คะแนน  หน่วยท่ี 5 การใส่ภาพน่ิงและองค์ประกอบอื่น ได้ 4.5  หน่วยท่ี 6 
การจัดการด้านมัลติมีเดีย และการท างานของแอนิเมชั่นได้ 4 คะแนน ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 
 

  จากภาพที่ 1 จะแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ในบทที่ 5 
การใส่ภาพนิ่งและองค์ประกอบอื่น  บทที่ 6 การจัดการด้านมัลติมีเดีย และการท างานของแอนิเมชั่น  จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัย
ศึกษาค้นคว้าแนวทางที่จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและมีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนท่ีดีขึ้น  
 จากประสบการณ์ผู้สอนและการสอบถามครูผู้สอนที่สอนในรายวิชาเดียวกันพบว่าในการเรียนการสอน ใช้การสอน
แบบสาธิตและฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน มีคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชานี้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่ง
ท าการสอนเนื้อหาด้วยการสอนแบบบรรยายอธิบายเนื้อหาโดยสไลด์ที่จัดท าขึ้นด้วยโปรแกรม  Microsoft PowerPoint ผ่าน
จอโปรเจคเตอร์หน้าช้ันเรียน ส่วนในการสอน ภาคปฏิบัติ มีวิธีการสอนบรรยายประกอบการสาธิตด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านจอ
โปรเจคเตอร์เพื่อแสดงให้ผู้เรียนเห็นล าดับขั้นตอนการปฏิบัติและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม พบว่าผู้เรียนไม่สามารถจดจ าขั้นตอน
และค าสั่งได้ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้จากการเรียนไปท างานที่ได้รับมอบหมายได้ ปัญหาด้านผู้เรียนจากการท า
แบบสอบถาม พบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถและทักษะที่ต่างกันในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้โปรแกรม การ
รับรู้เนื้อหาของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน อีกทั้งเวลาเรียนใน 1 สัปดาห์ มีเพียง 50 นาที ดังนั้นจึงเป็นเหตุท าให้ผู้เรียนไม่
สามารถจ าค าสั่งท่ีเรียนในแต่ละบทเรียนได้และไม่สามารถเรียนรู้ต่อยอดในบทเรียนต่อไปได้ 
 ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัย สนใจศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง การสร้างไฟล์น าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013   ร่วมกับวิธีการสอนแบบ เอ็กซ์
พลิซิท ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การทบทวนและการให้ข้อมูลย้อนกลับ ในการทบทวนนั้นเป็นการถามซ้ าหรือ ท าซ้ า เพื่อเป็น
การกระตุ้นความทรงจ าอยู่เสมอ เพราะการทบทวนซ้ า ๆ อยู่เสมอส่งผลให้ความจ าระยะสั้นมีโอกาสฝังตัวเข้าไปในความทรงจ า
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ระยะยาวได้ (สาธิต จันทรวินิจ, 2557) ซึ่งการสอนประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) การทบทวนประจ าวัน 2) การสอนหรือ
การน าเสนอ สาระใหม่หรือทักษะใหม่  3) ให้การฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน า  4) การให้ข้อมูลย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่อง  
5) การให้ปฏิบัติโดยอิสระ  6) การทบทวนเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน (จริยา  จงนานุรักษ์,2555)  ในบทเรียนน าเสนอได้
ทั้งตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว มีเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน นักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กับโปรแกรมได้ เพื่อลดปัญหาในเรื่องของความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียนท่ีไม่เท่ากัน และส่งเสริมการเรียนรู้โดยการฝึก
ปฏิบัติโดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ทบทวนได้เองโดไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  ตามความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองทั้งทาง
ทฤษฏีและการปฏิบัติ (ยอแสง โกวิททวี,2558) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ก่อนและหลังจากการศกึษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยที่พัฒนาขึ้น 
ร่วมกับวิธีการสอนแบบ เอ็กซ์พลซิิท 
 3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นร่วมกับวิธีการสอนแบบ 
เอ็กซ์พลิซิท 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจยัพัฒนาขึ้น  มีค่าสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส ์
 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05  
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรผ์่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็อยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี ้
           1.  ศึกษาเนื้อหา 

1.1 ผู้วิจัยศึกษาหลักสตูรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ตาม  แนวคดิของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มาขียนเป็นวัตุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1.2 ศึกษาการจัดการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (ประภสัรา โคตะขุน,2555) 
1.3 ศึกษาโปรแกรมที่จะใช้ในการสร้างสื่อการสอน ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างสื่อ

การสอนในรูปแบบของข้อความ ภาพน่ิง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสยีง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.3.1 โปรแกรม Adobe Captivate V.9 เป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยเลือกเพื่อน ามาสร้างสื่อชุดน าเสนอเนื้อหา

บทเรียนเพื่อใช้สอนร่วมกับการสอนแบบบรรยาย 
           1.3.2 โปรแกรม Moodle 3.2  เป็นโปรแกรมทีผู่้วิจัยเลือกเพื่อน ามาสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

      1.3.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใช้ในการตกแต่งภาพสร้างภาพแบบกราฟิก สรา้งตัวอักษร และ
ตัดต่อภาพ 

1.4  ศึกษาการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

1.5 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามวดัความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนือ้หาและดา้นเทคนิคแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น จากเอกสาร ตารางและงานวิจัยและ
ตัวอย่างแบบสอบถามต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 

2. การออกแบบ 
2.1 ก าหนดแบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้เรยีน ก่อนและหลังจากการศึกษาบทเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design 
    2.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.2.1  ประชากร คือ นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ห้อง 3/1 ถึง 3/4  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒  (สุวรรณสุ
ทธาราม) จ านวน 122  คน 
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2.2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากเลือกได้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ห้อง 3/4  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จ านวน 35  คน 

2.3   ก าหนดผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบรูณ์ทางด้านเนื้อหาเป็นครูผูส้อนทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มวีุฒิการศึกษาไม่
น้อยกว่าระดับปริญญาโท หรือเปน็ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นครผูู้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่มีวุฒิการศึกษา
ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอรไ์ม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดมีาก 

2.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2.5   ออกแบบหน้าจอบทเรียน ผู้วิจยัออกแบบหน้าจอตามขั้นตอนการสอนแบบแบบ เอ็กซ์พลิซิทดังนี้ 
 

 
 

ภาพที ่3 หน้าจอแรกของบทเรียน 
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 2.5.1 ขั้นที ่1 กิจกรรมทบทวนก่อนเริ่มเรียนบทเรียนใหม่ ออกแบบให้จับคู่ถูกทั้งหมดจึงสารถมารถเรยีนบทถัดไปได ้

 
 

ภาพที ่4 กิจกรรมทบทวนก่อนเริ่มเรียนบทเรียนใหม ่
2.5. 2  ขั้นที่ 2 หรือการน าเสนอ สาระใหมห่รือทักษะใหม่  ผู้วิจัยการสอน แบบหน้าจอวีดิโอสาธิตทักษะใหม่โดยใช้ 

Software Simulation Training จากโปรแกรม Adobe Captivate V.9 
 

  
 

ภาพที ่5 วีดิโอสาธิต 
 

2.5.3 ขั้นที ่3   ให้การฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน า ผู้วจิัยออกแบบให้ผู้เรยีนฝึกทักษะจากในสั่งงานในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยหากผู้เรยีนท าไม่ถูกต้องก็จะมีค าอธิบายว่าต้องท าอย่างไรแสดงให้ดู 

 

 
 

ภาพที ่6 ฝึกปฏิบัติโดยมีครูแนะน า 
2.5.4  ขั้นที่ 4  การให้ข้อมูลย้อนกลับและแกไ้ขข้อบกพร่อง ในการท าแบบฝึกหัด หรือการท าใบงานเผื่อฝึกทักษะจะมี

ข้อความแสดงให้รู้ว่าท าถูกหรือไม ่หรือหากท าไม่ถูกก็จะมีเฉลยแสดงค าตอบท่ีถูกต้อง ดังภาพที่ 7 
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ภาพที ่7 การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 

2.5.5  ขั้นที่ 5  การให้ปฏิบัติโดยอิสระ โดยผูเ้รียนดาวโหลดค าสั่ง ไฟล์ภาพ และ ไฟลเ์สียงท่ีต้องใช้ในการท าใบงาน 
จากนั้นปฏิบัตติามค าสั่งในใบงาน เมื่อท าเสร็จแล้ว อัพโหลดไฟล์งานส่งในบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 

2.5.6 ขั้นที่ 6 การทบทวนรายสัปดาห์ ผู้วิจัยออกแบบเป็นแบบฝึกหดัจับคู่ ให้ท าจนกว่าจะท าถูกท้ังหมดจึงสามารถผ่าน
ไปท าข้ออื่นได้  ดังภาพท่ี 8  

 
 

ภาพที่ 8 การทบทวนรายสัปดาห์  
3 พัฒนาบทเรียนตามที่ออกแบบไว้  หลังจากพัฒนาบทเรียนเสร็จแล้วผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของ

บทเรียน โดยปฏิบตัิดังนี ้
3.1  การตรวจสอบโดยที่ปรึกษา หลังจากท่ีผู้วิจัยไดด้ าเนินการตรวจสอบในขั้นแอลฟาแล้ว ผู้วิจัยได้น าเสนอบทเรยีน

ที่พัฒนาขึ้นแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของบทเรียน และได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบ Moodle 

 3.2 สร้างแบบประเมินคณุภาพของบทเรียน เป็นแบบสอบถามที่ใช้ส าหรับวัดระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิคภายหลังจากท่ีได้ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนที่สร้างขึ้น ซึ่งในการสรา้งแบบประเมินคุณภาพดังกลา่ว ผู้วจิัยได้ท าการศึกษารูปแบบของสอบถามของ นันทพันธ์ 
(นันทพันธ ์ คุณดิลกชุติวัต ,2553) แล้วมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานวิจัยครั้งนี ้

 3.3  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างและปรับปรุงเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคจ านวน 3 ท่าน และ ด้าน
เนื้อหาจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมนิความเหมาะสมและน าข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตดิ้วยคา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลและสรุปผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ออยู่ในระดับดีมาก และผลการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนคิอยู่ในระดับด ี
 3.4 สร้างค าถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิให้ สมัพันธ์ ครอบคลมุกับวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม โดยสร้างข้อสอบ
แบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก ท่ีมีค าตอบท่ีถูกที่สุด เพียงข้อเดียว จ านวน 32 ข้อจากนั้นน าข้อสอบทั้ง 32 ข้อเสนอผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาท้ัง 3 ท่านตรวจสอบและ พิจารณาความเหมาะสม เพื่อวิเคราะห์ดัชนีความ สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม (มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป)  ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อแบบทดสอบมีความเหมาะสมสามารถใช้ได้
จ านวน 29 ข้อ 
 3.5 น าแบบทดสอบฉบบัร่างมาทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุ
ทธาราม) จากนัน้น าผลคะแนนของข้อสอบมาวิเคราะห์หาคณุภาพของข้อสอบ โดยวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (Level of 
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Difficulty) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) โดยคดัเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ข้ึนไปผลปรากฏว่ามีข้อสอบท่ีผ่านเกณฑท์ั้งหมด 29 ข้อ 
 3.6 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ผลวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.70 แสดงว่าแบบทดสอบนี้มีความเช่ือมั่นในระดับเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้กับ
ผู้เรยีนได้ จากนั้นน า แบบทดสอบที่ได้ไปสร้างเป็นแบบทดสอบท้ายบทเรียน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

4  การน าไปใช้  
เมื่อปรับปรุงบทเรียนแล้วผู้วิจัยน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยให้ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน จากนั้นด าเนนิการสอนตาม

แผนการสอน ท าแบบทดสอบหลังเรียน และท าแบบประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี ้

 4.1 ท าการเตรียมห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกเครือ่งพร้อมใช้ในการทดลองติดตั้งบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนลงในเซริฟ์เวอร์ที่ผู้วิจัยเช่าเพื่อตดิตั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 4.2 ท าการทดสอบนักเรยีนก่อนเรยีน 
 4.3 ให้นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เนต็ที่พัฒนาขึ้น และท าแบบทดสอบ

ท้ายบทเรียน 
 4.4 เมื่อนักเรียนเรียนจนจบทุกหัวข้อแล้ว ท าการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
5  ประเมินผล 
    5.1  น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน คะแนนจากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้สูตรเมกยุแ์กนส์ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนโดยใช้    
t-test เมื่อเรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (มนต์ชัย เทียนทอง,2554) 

   5.2 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาระดบัความ พึงพอใจต่อ การเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต็ โดย
น าคะแนนจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละจากนั้น
จึงแปลผลระดับของความพึงพอใจ  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ส าหรับเรื่อง การสร้างไฟล์

น าเสนอขอ้มูลด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 วิชา เทคโนโลยสีารเทศ 6  ด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทโดย
การค านวณจากสดัส่วนของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนกับแบบทดสอบก่อนเรยีนของผู้เรยีน ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมคีา่เท่ากับ 2.26 ซึ่งสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑม์าตรฐานของเมกุยแกนส์ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ 
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
คะแนนสอบก่อนเรียน  8 98 
คะแนนสอบหลังเรียน  8 222 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2.26 

 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการสร้าง
ไฟล์น าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 วิชา เทคโนโลยีสารเทศ 6  ด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

คะแนน จ านวนผู้เรียน (N) X̅ S.D. t-ค านวณ t-ตาราง 
ก่อนเรียน (8 คะแนน) 35 2.8 2.22 12.97 1.69 หลังเรียน (8 คะแนน) 35 6.3 2.64 
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3. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน พบว่า ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรยีน 
 

รายการประเมิน เฉลี่ย แปลผล 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน   4.56 มากที่สุด 
2. ด้านน าเสนอเนื้อหาบทเรียน   4.53 มากที่สุด 
3. ด้านการจัดการเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบเอ็กซพลิซิท   4.55 มากที่สุด 
4. ด้านประโยชนจ์ากบทเรียน   4.62 มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.57 มากที่สุด 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 
1. ด้านการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้พัฒนาขึ้นตามหลักของ

การออกแบบบทเรียนตามรูปแบบการสอนของ ADDIE Model นั้น ได้ผ่านการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
มากที่สุด และด้านเทคนิคอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้วิจัยออกแบบบทเรียนโดยค านึงถึงความเหมาะสมในส่วนของปริมาณ
เนื้อหาในแต่ละเรื่อง จ านวนของแบบทดสอบ รวมถึงต้องค านึงถึงระดับของผู้เรียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความ
ถูกต้อง ความชัดเจน ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ สรุปหัวข้อที่พัฒนามีดังนี้ 

ตารางที ่4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

หัวเร่ือง วัตถุประสงค์ จ านวนขอ้สอบ 
1. การแทรกภาพนิ่ง  การใส่ลักษณะพิเศษ
ของภาพนิ่ง 

1. แทรกภาพนิ่งจาก ไฟล์รูปภาพได ้
2. แทรกภาพนิ่งจาก Shapes ได ้
3. ตกแต่งภาพนิ่งได ้

3 
3 
5 

2. การจัดการด้านมัลติมี เดีย และการ
ท างานของแอนิเมชั่น 

1. ใส่ลักษณะการเคลื่อนไหวของภาพได ้
2. แทรกไฟล์วิดิโอได ้
3. ก าหนดวิธีแสดงวิดิโอได้ 
4. แทรกเสียงในโปรแกรม  Microsoft  Powerpoint 

5 
5 
5 
5 

 

2. ด้านผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์
พลิซิท ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใช้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
และยังสามารถใช้เรียนผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็ปเล็ต จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบตรงกันว่า การสอนที่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อ
พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และผลการวิจัยส่วนใหญ่สรุปว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
ส่งผลทางบวกต่อผลการเรียนของนักเรียน (Rosenshine and Stevens, 1986 ถูกอ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2547) รวมถึง
งานวิจัยของ วิชุดา รัตนะ (2556) ที่พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
เอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส า คัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากการได้ทบทวน การได้ฝึกขณะเรียน ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนไป
แล้วอย่างชัดเจน มีโอกาสได้แก้ไขข้อผิดพลาด 

3. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น
ร่วมกับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ความคิดเห็นที่ผู้เรียนมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอาจเป็นเพราะว่า
บทเรียนที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมด้านน าเสนอเนื้อหาบทเรียน ด้านการจัดการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเอ็กซพลิซิท ด้าน
ประโยชน์จากบทเรียนและด้านการออกแบบบทเรียน เนื่องจากใช้ขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับวิธีที่โรเซนไชน์
ใช้สอน (Rosenshine, 1986 ถูกอ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2547) ท าให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน สามารถศึกษา
เนื้อหาและขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านวิดีโอสาธิตพร้อมกับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองไปพร้อม ๆ กัน สามารถศึกษาเนื้อหาได้หลายครั้ง 
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การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ส าหรับนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 

2) สร้างเกณฑ์ทักษะบาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี วิชาเอก      
พลศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 350 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล 5 รายการ ประกอบด้วย การเคลื่อนที่ป้องกัน การส่งลูกบาสเกตบอลกระทบ
ฝาผนัง การยิงลูกบาสเกตบอลใต้แป้น การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล และวิ่งยิงประตู วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนที (T-Score) แล้วใช้คะแนนท่ีได้มาสร้างเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบแต่ละรายการ มีค่าความเช่ือมั่นด้านการเคลื่อนที่ป้องกัน มีค่า
เท่ากับ .881 การส่งลูกบาสกระทบฝาผนัง มีค่าเท่ากับ .850 การยิงลูกบาสเกตบอลใต้แป้น มีค่าเท่ากับ .602 การเลี้ยงลูก
บาสเกตบอล มีค่าเท่ากับ .538 การวิ่งยิงประตู มีค่าเท่ากับ .934 รวมทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .810 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเกณฑ์มาตรฐานในการแบ่งระดับความสามารถในการทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล พบว่า ระดับสูงมากมี
คะแนนสูงกว่า 55 ขึ้นไป ระดับสูง คะแนนระหว่าง 54-49 ระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 48-43 ระดับต่ า คะแนนระหว่าง
42-37 และระดับต่ ามากคะแนนต่ ากว่า 36 

 

ค าส าคัญ: แบบทดสอบ, บาสเกตบอล, เกณฑ์, พลศึกษา  
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) construct of basketball skill tests 2) construct of basketball 

skill standard for physical education students. Samples were 350 physical education students in academic 
year 2560 who were selected by multistage random sampling. The instrument was basketball skill tests, 
which include of defense movement test, passing to the wall test, shooting under hoop test, dribble test, 
free throw test, ley up shot test. The data were analyzed by mean, standard deviation T-Score and using 
the T-Score to construct norm of the test. The results found that the reliability of defense movement test, 
passing to the wall test, shooting under hoop test, dribble test, free throw test, ley up shot test were .881, 
.850, .602, .538, .665 and .934 respectively and all tests were .810 at .01 level. Standards of abilities of 
basketball skill tests were in the very high level (higher above 55 scores), in high level (between 54-49 
scores), in medium level (48-43 scores), in low level (42-37 scores) and in the lowest level (under 36 scores). 

 
Keywords: test, basketball, standard, physical education 
 

บทน า 
กีฬาบาสเกตบอล เป็นกิจกรรมทางพลศึกษาอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เจริญงอกงามได้ทุกด้าน ซึ่งเป็นกีฬา

ชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมเล่นกันมาก เพราะเป็นกีฬาที่เล่นได้โดยใช้สถานที่และพื้นที่ไม่มากนัก เล่นได้ทุกฤดูกาล และไม่สิ้นเปลือง
อุปกรณ์ นับว่าเป็นกีฬาที่ผู้นิยมเล่นกันอย่างมากท่ัวโลกชนิดหนึ่ง (สมรรถชัย น้อยศรี. 2526: 2) การสอนกิจกรรมพลศึกษาใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของเพศและวัย อีกทั้งสภาพวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับการเล่นของเยาวชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็น
การช่วยส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลให้มีการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ก็คือ การสร้าง
แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล เป็นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การฝึก การจูงใจ เป็นเครื่องช่วยสอน
และการแข่งขัน อีกทั้งคุณลักษณะของแบบทดสอบทักษะกีฬาที่ดีขึ้น ควรเป็นแบบทดสอบที่สามารถวัดความส าคัญคล้ายกับ
การเล่นจริง โดยเฉพาะเน้นท่าทางที่ดี มีวิธีถูกต้องแม่นย า มีการก าหนดครั้งในการทดสอบเพียงพอเป็นท่ีน่าสนใจ และมีความ
หมายความยากท่ีเหมาะสม โดยใช้ค่าสถิติ และมีค่าเฉลี่ย ส าหรับการแปลผลของการกระท า ในมหาวิทยาลัยที่ได้ท าการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ได้จัดการเรียนการสอนวิชาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ซึ่งในการสร้างแบบทดสอบทักษะกฬีาบอล
เกตบอลส าหรับอุดมศึกษา ต้องสร้างให้ครอบคลุม องค์ประกอบทักษะพื้นฐานของการเรียนบาสเกตบอล ได้แก่ ทักษะการ
เคลื่อนท่ี ทักษะการรับ-ส่ง ทักษะการเลี้ยง ทักษะการครอบครองลูกบอล และการยิงประตู (วัฒนา สุทธิพันธุ์. 2549) อีกท้ังมี
ความสะดวก ประหยัด เร็ว มีความเหมาะสมกับผู้ทดสอบ ผู้น าแบบทดสอบไปใช้ควรมีความเข้าใจในรายการทดสอบอย่าง
ถูกต้องตามจุดประสงค์ของการทดสอบ ในฐานะที่คณะผู้วิจัย ต้องการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลขึ้นเพื่อใช้
ครอบคลุมทักษะกีฬาบาสเกตบอล มีความถูกต้อง แม่นย าในการทดสอบ มีความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น ความเป็นปรนัย และ
มีเกณฑ์ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาการเรียนการสอนกีฬาบาสเกตบอลให้มี
ความก้าวหน้าหน้าต่อไป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

234



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 
2. เพื่อสร้างเกณฑ์ทักษะบาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตที่เรียนวิชาบาสเกตบอลในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จ านวน 230 คน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 300 คน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ จ านวน 400 คน สถาบันการพลศึกษา   
วิทยาเขตอ่างทองจ านวน 300 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 300 คน รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด      
1,530 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (เทเวศร์  
พิริยะพฤนท์. 2545: 128; อ้างอิงจาก Krejcie; & Morgan. 1970: n.d.) ท่ีประชากร 1,530 คน ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 316 
คน แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 350 คน เป็นชาย 250 คน และ หญิง 100 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษาที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น  5 รายการ ได้แก่ 

การเคลื่อนที่ป้องกัน การส่งลูกบาสเกตบอลกระทบฝาผนัง การยิงลูกบาสเกตบอลใต้แป้น การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล และวิ่งยิง
ประตู 
 และมีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลดังนี ้
 1. จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ สามารถแบ่งทักษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับนสิิตปริญญาตรี เอกพลศึกษา จาก 4 ทักษะ
พื้นฐาน ประกอบด้วย ทักษะการเคลื่อนที่ (Movement)  ทักษะการรับ-ส่งบอล (Receiving-Passing the Ball)  ทักษะการ
เลี้ยงลูกบาสเกตบอล (Dribbling)  ทักษะการยิงประตู (Shooting) 
 2. สร้างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอล ตามจุดมุ่งหมายของการวัดผลทางด้านทักษะกีฬาในการเรยีนวิชา
บาสเกตบอลของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา ได้แบบทดสอบ 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี ้

 2.1 รายการทดสอบทักษะการเคลื่อนท่ีป้องกัน  เป็นการเคลื่อนที่ตามรูปแบบท่ีก าหนดให้เป็นจ านวน 4 เซต ใหท้ า
การทดสอบ 2 ครั้ง บันทึกผลของครั้งท่ีไช้เวลาน้อยที่สุด 

 2.2 รายการทดสอบทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบฝาผนัง 30 วินาที นับคะแนนจากจ านวนครั้งที่ลูก
บาสเกตบอลกระทบผนัง ใหท้ าการทดสอบ 2 ครั้ง บันทึกครั้งท่ีท าได้จ านวนมากท่ีสุด 

 2.3 รายการทดสอบทักษะการยิงลูกบาสเกตบอลใต้แป้น 30 วินาที นับคะแนนจากจ านวนลูกที่ลงห่วงประตู ใหท้ า
การทดสอบ 2 ครั้ง บันทึกครั้งท่ีได้คะแนนมากที่สุด 

 2.4 รายการทดสอบทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล  เป็นการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลอ้อมสิ่งกีดขวางไป – กลับ ให้
ทดสอบ 2 ครั้ง บันทึกผลของครั้งท่ีไช้เวลาน้อยที่สุด 
 2.5 รายการทดสอบทักษะการวิ่งยิงประตู (Ray up)  คือการวิ่งยิงประตูใหลู้กลงห่วงประตู ครบ 4 ลูกให้เร็วท่ีสุด 
ใหท้ าการทดสอบ 2 ครั้ง  บันทึกผลของครั้งท่ีไช้เวลาน้อยทีสุ่ด 
 3. น าเอาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face 
Validity) 
 4. น าแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้วไปทดลองใช้กับนิสิตวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัย
รัตนบณัฑิต 30 คน โดยใช้วิธีทดสอบซ้ า (Test – Retest) แล้วน าข้อมูลไปหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) 
 5. หาค่าความสมัพันธ์ภายใน (Inter Correlation Coefficient) ของแบบทดสอบทักษะยิมนาสติก ส าหรับนักศึกษา
ชาย สถาบันการพลศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แต่ละรายการ และคะแนนรวมจากผลการทดสอบครั้งท่ี 1 โดยวิธีของสเพียร์แมน 
(Pearson’s rank correlation coefficient) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ท าการเลือกแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอล 5 รายการ 
2. น าหนังสือขอความร่วมมือจาก คณบดีคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยรามค าแหง รองอธิการบดีสถาบันการ         

พลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ไปติดต่อขอความอนุเคราะห์เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

3. จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. อบรมผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลพร้อมท้ังช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยให้แก่ผู้ช่วย

วิจัยให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงกัน 
5. ก่อนการประเมินแจ้งวัตถุประสงค์และสาธิตวิธีการทดสอบทักษะบาสเกตบอลให้ผู้เข้ารับการทดสอบเข้าใจในสิ่งที่

ต้องการทดสอบ 
6. นัดหมายวัน เวลา สถานท่ี ในการทดสอบทักษะบาสเกตบอลของนิสิตจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
7. ท าการทดสอบทักษะบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษา  
8. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และท าการสร้างเกณฑ์ 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าผลการทดสอบทักษะบาสเกตบอลมาวิเคราะห์ดังนี้ 
1. หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’ Product – Moment Correlation Coefficient) 
2. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบทักษะบาสเกตบอลในแต่ละรายการส าหรับนิสิต

ปริญญาตรี เอกพลศึกษา 
3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในของแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
4. สร้างเกณฑ์ทักษะบาสเกตบอลโดยใช้คะแนนที (T – score) แบ่งระดับทักษะบาสเกตบอลแต่ละรายการ และรวม

ทุกรายการส าหรับนิสิตปริญญาตรี เอกพลศึกษา ออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาความเช่ือมั่น (Reliability) การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอก    

พลศึกษา ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นแต่ละรายการและการทดสอบรวมทุกรายการ โดยการศึกษาค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนการทดสอบครั้งท่ีหนึ่งกับครั้งที่สอง พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
กล่าวคือ แบบทดสอบการเคลื่อนท่ีป้องกันแบบทดสอบการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบฝาผนัง แบบทดสอบยิงลูกบาสเกตบอล
ใต้แป้น แบบทดสอบการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล แบบทดสอบการยิงประตู แบบทดสอบวิ่งยิงประตู และการทดสอบทุกรายการมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .850, .465, .881, .538, .602 และ .934 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น พบว่า แบบทดสอบแตล่ะ
รายการ มคีวามสัมพันธ์เป็นรายคูท่างบวกระดับต่ าถึงระดับปานกลาง (r = .077 - .549) อย่างมีและไม่มีนัยส าคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 และแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นแตล่ะรายการ มคีวามสมัพันธ์กับคะแนนรวม ทางบวกระดับ
ปานกลางถึงระดับสูง (r = .494 - .809) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 ผลการทดสอบแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษาเพื่อศึกษาระดับทักษะ
บาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรีเพศชาย วิชาเอกพลศึกษาพบว่า รายการการทดสอบแบบทดสอบการเคลื่อนท่ีป้องกัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.68 วินาที (S.D. = 2.73 วินาที) รายการการทดสอบแบบทดสอบการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบฝาผนังมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45 ครั้ง (S.D. = 3.60 ครั้ง) รายการการทดสอบแบบทดสอบยิงลูกบาสเกตบอลใต้แป้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14 
ครั้ง (S.D. = 2.85 ครั้ง) รายการการทดสอบแบบทดสอบการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.63 วินาที (S.D. = 1.38 
วินาที)และรายการการทดสอบแบบทดสอบวิ่งยิงประตู (Ray up) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.46 วินาที (S.D. = 1.78 วินาที) ส่วน
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ระดับทักษะบาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรีเพศหญิงวิชาเอกพลศึกษา พบว่า รายการการทดสอบแบบทดสอบการ
เคลื่อนที่ป้องกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.55 วินาท ี(S.D. = 2.67 วินาที) รายการการทดสอบแบบทดสอบการส่งลูกบาสเกตบอล
กระทบฝาผนังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.17 ครั้ง (S.D. = 4.10 ครั้ง) รายการการทดสอบแบบทดสอบยิงลูกบาสเกตบอลใต้แป้นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.73 ครั้ง (S.D. = 1.71 ครั้ง) รายการการทดสอบแบบทดสอบการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
12.57 วินาที (S.D. = 1.24 วินาที ) และรายการการทดสอบแบบทดสอบวิ่งยิงประตู (Ray up) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.00 วินาที 
(S.D. = 1.54 วินาที) 

การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) สร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษาที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้คะแนนดิบและคะแนนที (T-score) แบ่งระดับทักษะกีฬาบาสเกตบอลแต่ละรายการ และรวมทุก
รายการออกเป็น 5 ประเภท สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 

 
ตาราง 1 แสดงระดับทักษะการเคลื่อนที่ป้องกันของนิสิตปริญญาตรวีิชาเอกพลศึกษา 

ระดับ นิสิตปรญิญาตรเีอกพลศึกษา 
ชาย (N=250) หญิง (N=100) 

คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที 
สูงมาก 22.36 ลงมา 63 ขึ้นไป 25.36 ลงมา 60.51 ขึ้นไป 

สูง 22.37 – 24.34 53 – 62 25.37 – 27.28 53.51 - 60.50 
ปานกลาง 24.35 – 26.32 46 – 54 27.29 – 29.20 46.50 – 53.50 

ต่ า 26.33 – 28.30 38 – 45 29.21 – 31.12 39.50 - 46.49 
ต่ ามาก 28.31 ขึ้นไป 37 ลงไป 31.13 ขึ้นไป 39.49 ลงไป 

 
จากตาราง 1 แสดงว่า ระดับทักษะการเคลื่อนที่ป้องกัน (Defensive) ของนิสิตชายปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูง

มาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 24.33 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีที่ 63 คะแนนขึ้นไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 22.37– 
24.34 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 53– 62 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 24.35 – 26.32 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 46– 
54 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 26.33 – 28.30 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 38-45 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 28.31 
คะแนนข้ึนไป หรือ คะแนนทีที่ 37 คะแนนลงไป 

นิสิตหญิงปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 27.27 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีท่ี 60.51 
คะแนนขึ้นไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 25.37– 27.28 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ี 53.51– 60.50 ระดับปานกลาง ตรงกับ
คะแนนดิบที่ 27.29 – 29.20 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ี 46.50– 53.50 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบท่ี 29.21 – 31.21 คะแนน 
หรือ คะแนนทีที่ 39.50 – 46.49 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 31.13 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนทีที่ 39.49 คะแนนลง
ไป 
ตาราง 2 ระดับทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบฝาผนังของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 

ระดับ นิสิตปรญิญาตรเีอกพลศึกษา 
ชาย (N=250) หญิง (N=100) 

คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที 
สูงมาก 45 ขึ้นไป 63 ขึ้นไป 42 ขึ้นไป 63 ขึ้นไป 

สูง 42 – 44 53 - 62 39 – 41 55 - 62 
ปานกลาง 39 – 41 46 - 54 36 – 38 46 - 54 

ต่ า 36 – 38 38 – 45 33 – 35 38 – 45 
ต่ ามาก 35 ลงมา 37 ลงไป 32 ลงมา 37 ลงไป 

 
จากตาราง 2 แสดงว่าระดับทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบฝาผนัง (Speed Passing Test) ของนิสิตชายปริญญา

ตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบท่ี 45 คะแนนข้ึนไป หรือ คะแนนทีที่ 63 ข้ึนไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 
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42 – 44 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 53 – 62 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบที่ 39 – 41 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 46 – 54 
ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 36 – 38 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 38 – 45 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 35 คะแนนลงมา 
หรือ คะแนนทีที่ 37 คะแนนลงไป 

นิสิตหญิงปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 42 คะแนนขึ้น ไป หรือ คะแนนทีที่ 63 ขึ้นไป 
ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 39 – 41 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ี 55 – 62 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบที่ 36 – 38 
คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 46 – 54 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 33 – 35 คะแนน หรือ คะแนนทีที ่38 – 45 ระดับต่ ามาก 
ตรงกับคะแนนดิบที ่32 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีท่ี 37 คะแนนลงไป 
 
ตาราง 3 ระดับทักษะการยิงลูกบาสเกตบอลใต้แป้นของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 

ระดับ นิสิตปรญิญาตรเีอกพลศึกษา 
ชาย (N=250) หญิง (N=100) 

คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที 
สูงมาก 17 ขึ้นไป 63 ขึ้นไป 12 ขึ้นไป 60.51 ขึ้นไป 

สูง 15 – 16 55 – 62 10 – 11 53.51 – 60.50 
ปานกลาง 13 – 14 46 – 54 8 – 9 46.53 – 53.50 

ต่ า 11 – 12 38 – 45 6 – 7 39.50 – 46.49 
ต่ ามาก 10 ลงไป 37 ลงมา 5 ลงไป 39.49 ลงมา 

 
จากตาราง 3 แสดงว่า ระดับทักษะการยิงลูกบาสเกตบอลใต้แป้น (Field Goal Test) ของนิสิตชายปริญญาตรีเอกพล

ศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 17 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนทีที่ 63คะแนนข้ึนไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 15 
– 16 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 55 – 52 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบที่ 13 – 14 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 46– 54 
ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 11 – 12 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 38 – 45 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 10 คะแนนลงมา 
หรือ คะแนนทีที่ 37 คะแนนลงมา 

นิสิตหญิงปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 12 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนทีที่ 60.51คะแนน
ขึ้นไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 10 – 11 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ี 53.51 – 60.50 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 
8 – 9 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 46.53 – 53.50 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 6 – 7 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ี 39.50 – 
46.49 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 5 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีท่ี 39.49 คะแนนลงมา 
 
ตาราง 4 ระดับทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 

ระดับ นิสิตปรญิญาตรเีอกพลศึกษา 
ชาย (N=250) หญิง (N=100) 

คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที 
สูงมาก 10.31 ลงมา 60.51 ขึ้นไป 10.61 ลงมา 63  ขึ้นไป 

สูง 10.32 – 11.27 53.51 – 60.50 10.62 – 11.63 55 – 62 
ปานกลาง 11.28 – 12.23 46.50 – 53.50 11.64 – 12.68 46 – 54 

ต่ า 12.24 – 13.19 39.50 – 46.49 12.69 – 13.70 38 – 45 
ต่ ามาก 13.20 ขึ้นไป 39.49 ลงมา 13.71 ขึ้นไป 37 ลงมา 

  
จากตาราง 4 แสดงว่า ระดับทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนิสิตชายปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก 

ตรงกับคะแนนดิบที่ 10.31 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีที่ 60.51 คะแนนขึ้นไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 10.32 – 11.27 
คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 53.51 – 60.50 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 11.28 – 12.23 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ี 
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46.50 – 53.50 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 12.24 – 13.19 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 39.50 – 46.49 ระดับต่ ามาก ตรงกับ
คะแนนดิบที่ 13.20 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนทีที่ 39.49 คะแนนลงมา 

นิสิตหญิงปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 10.61 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีที่ 63 คะแนน
ขึ้นไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 10.62 – 11.63 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 55 – 62 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 
11.64 – 12.68 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 46 – 54 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 12.69 – 13.70 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ี 
38 – 45 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 13.71 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนทีที่ 37 คะแนนลงมา 
 
ตาราง 5 ระดับทักษะการวิ่งยิงประตู (Ray Up test) ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 

ระดับ นิสิตปรญิญาตรเีอกพลศึกษา 
ชาย (N=250) หญิง (N=100) 

คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที 
สูงมาก 7.31 ลงมา 60 ขึ้นไป 9.64 ลงมา 63 ขึ้นไป 

สูง 7.32 – 8.56 54 – 59 8.36 – 9.65 55 – 62 
ปานกลาง 8.57 – 9.84 47 – 53 9.66 – 10.95 46 – 54 

ต่ า 9.85 – 11.09 41 – 46 10.96 – 12.25 38 – 45 
ต่ ามาก 11.10 ลงมา 40 ลงมา 12.26 ลงมา 37 ลงมา 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า ระดับทักษะการวิ่งยิงประตู ( Ray Up test ) ของนิสิตชายปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูง

มาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 7.31 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีที่ 60 คะแนนข้ึนไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 7.32 – 8.56 
คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 54 – 59 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบที่ 8.57 – 9.84 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 47 – 53 
ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 9.85 – 11.09 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ี 41 – 46 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 11.10 
คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีที่ 40 คะแนนลงมา 

นิสิตหญิงปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบท่ี 9.64 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีที่ 63 คะแนน
ขึ้นไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 8.36 – 9.65 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 55 – 62 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบที่ 
9.66 – 10.95 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 46 – 54 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 10.96 – 12.25 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ี 38 
– 45 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 12.26 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีที่ 37 คะแนนลงมา 
 
ตาราง 6 ระดับทักษะบาสเกตบอลคะแนนทีรวมทุกรายการของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา 

ระดับ คะแนนทีรวม 
ชาย (N=250) หญิง (N=100) 

สูงมาก 63 ขึ้นไป 57.51 ขึ้นไป 
สูง 53 – 62 52.51 – 57.50 

ปานกลาง 46 – 54 47.50 – 52.50 
ต่ า 38 – 45 42.50 – 47.49 

ต่ ามาก 37 ลงมา 42.49 ลงมา 
 
จากตาราง 6 แสดงว่า ระดับทักษะบาสเกตบอลคะแนนทีรวมทุกรายการของนิสิตชายปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา 

ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนทีที่ 63 ข้ึนไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนทีท่ี 53 – 62 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนทีท่ี 46 – 54 
ระดับต่ า ตรงกับคะแนนทีท่ี 38 – 45 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนทีท่ี 37 ลงมา 

นิสิตหญิงปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนทีที่ 57.51 ขึ้นไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนทีที่ 
52.51 – 57.50 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนทีที่ 47.50 – 52.50 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนทีท่ี 42.50 – 47.49 ระดับต่ า
มาก ตรงกับคะแนนทีท่ี 42.49 ลงมา 
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อภิปรายผล 

การศึกษาความเช่ือมั่น (Reliability) การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอก    
พลศึกษา ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นแต่ละรายการและการทดสอบรวมทุกรายการ โดยการศึกษาค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนการทดสอบครั้งท่ีหนึ่งกับครั้งที่สอง พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
กล่าวคือ แบบทดสอบการเคลื่อนท่ีป้องกันแบบทดสอบการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบฝาผนัง แบบทดสอบยิงลูกบาสเกตบอล
ใต้แป้น แบบทดสอบการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล แบบทดสอบการยิงประตู แบบทดสอบวิ่งยิงประตู และการทดสอบทักทุก
รายการมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .850, .465, .881, .538, .602 และ .934  ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่านิสิตที่ท า
คะแนนการทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นครั้งท่ีหนึ่งได้สูงก็จะ
ได้ท าคะแนนครั้งท่ีสองได้สูงด้วย ส่วนนิสิตที่ท าแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับนิสิตปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา ที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นครั้งที่หนึ่งได้ต่ าก็จะท าคะแนนในครั้งที่สองได้ต่ าด้วย ซึ่งแบบทดสอบที่น าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเดิม
สองครั้ง ได้ผลทดสอบเท่าเดิม หรือใกล้เคียงกัน แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความเชื่อมั่น (วิริยา บุญชัย. 2529: 25-26) และการ
สร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่ง
แสดงว่าแบบทดสอบของคณะผู้วิจัยมีความเช่ือมั่น คือ มีความแน่นอนในการวัด โดยใช้ท าการทดสอบกับนิสิตกลุ่มเดิมกี่ครั้งก็
ตาม ผลที่ได้ก็เท่าเดิมหรือใกล้เคียงกัน 

การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) สร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษาที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้คะแนนดิบและคะแนนที (T-score) แบ่งระดับทักษะกีฬาบาสเกตบอลแต่ละรายการ และรวมทุก
รายการออกเป็น5ประเภท สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แสดงถึงระดับความสามารถในการทดสอบกีฬาบาสเกตบอล 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบและแปลผลคะแนนจากการทดสอบ ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสะดวกในการให้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะกีฬาบาสเกตบอลและสามารถน าคะแนนจากการทดสอบไปรวมกันเพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียนได้ 
แสดงว่าการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีเป็นมาตรฐาน ดังที่ คล้าร์ก (Clark. 1974: 32) 
กล่าวว่า เพราะตัวอย่างที่จะน ามาสร้างเกณฑ์ปกตินั้นได้มาจากการสุ่มและสามารถเป็นตัวแทนประชากรที่ต้องการศึกษา
เท่านั้น 

การสร้างระดับทักษะจะต้องสร้างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากพอและเป็นตัวแทนของประชากรได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
การวิจัยครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ดังนั้นการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้จึงจัด
ได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิ สิต
ปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา การน าระดับทักษะที่สร้างขึ้นไปใช้กับนิสิตในปีต่อ ๆ ไปควรจะมีการพิจารณาด้วยว่านิสิตที่รับการ
ทดสอบนั้นมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้หรือไม่เพียงใด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาพร่างกายของ
นิสิตมีความแตกต่างกันรวมทั้งการพัฒนาการของร่างกายเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่ว ว่องไว การ
ผสานงานกันของกล้ามเนื้อและความช านาญในทักษะกีฬา ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้และการฝึกฝน
ทักษะกีฬาบาสเกตบอลเป็นอย่างยิ่ง 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลทีค่ณะผู้วิจยัสร้างขึ้น สามารถน าไปใช้ในการทดสอบนิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกพลศึกษา ที่มีอายุ เพศ และหลักสตูรใกลเ้คียงกันได้ เพื่อประเมินระดับความสามารถของทักษะกีฬา
บาสเกตบอลจากการเรยีนวิชาบาสเกตได้  

 2. การน าแบบทดสอบไปใช้ ควรศกึษาวิธีการทดสอบให้เข้าใจอย่างละเอียด พร้อมท้ังอธิบายและสาธติวิธีการทดสอบ
ให้กับนิสิตนักศึกษา ให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนท าการทดสอบ 

3. การน าเกณฑ์ทักษะกีฬาบาสเกตบอลที่คณะผู้วิจยัสร้างขึ้นในครั้งนี้ไปใช้ ควรค านึงถึงกลุ่มนิสตินักศกึษาที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬาบาสเกตที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
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ศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต การสร้างแบบทดสอบผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและได้สร้างแบบทดสอบหลังจากสร้าง
แบบทดสอบเสร็จได้น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อท าการคัดเลือกแบบทดสอบและผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไข
แบบทดสอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ หลังจากนั้นได้น าแบบทดสอบที่ได้จากการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบกับกลุ่มทดสอบ
จ านวน30คนเพื่อหาความสัมพันธ์ จากนั้นน าแบบทดสอบหาค่าความสัมพันธ์โดยรวมซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบทดสอบจากค่า
ความสัมพันธ์ที่มีค่าใกล้เคียงกัน จากการประเมินและคัดเลือกแบบทดสอบทั้ง 3 รายการจาก 6 รายการ ได้แก่ 1) ตาราง 9 ช่อง 2) 
ทุ่มลูกเมดิซินบอล 2.5 กิโลกรัม และ 3) กระโดดสูง โดยหาค่าความสัมพันธ์ของแบบทดสอบมีค่าดังนี้ กระโดดไกลกับกระโดดสูงมี
ค่าเท่ากับ .850 วิ่งซิกแซกกับตารางเก้าช่องมีค่าเท่ากับ .857  ทุ่มลูกเมดิซินบอล3กิโลกรัมกับเมดิซินบอล2.5 กิโลกรัมมีค่า
เท่ากับ.736 หลังจากน าแบบทดสอบไปหาค่าความสัมพันธ์และได้ข้อสรุปการเลือกแบบทดสอบ ทางผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไป
ทดสอบกับกลุ่มทดสอบ โดยได้ทดสอบสมรรถภาพกลไกของแบร์โรว์เป็นอันดับแรกเพื่อเป็นเกณฑ์ และมีการทดสอบแบบทดสอบ
ของผู้วิจัยเพื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์ของแบร์โรว์ ท าการทดสอบเพื่อท าการหาค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบหลังจากได้
แบบทดสอบจึงน าแบบทดสอบไปทดสอบเกณฑ์มาตรฐานกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
จ านวน 160 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและน า
คะแนนที่ได้จากการทดสอบสร้างเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์มาตรฐานในการแบ่งระดับ
ความสามารถในการทดสอบสมรรถภาพกลไก ได้แก่ ระดับสูงมากมีคะแนนสูงกว่า 65 ระดับสูงมีคะแนนระหว่าง 55-64 ระดับปาน
กลางมีคะแนนระหว่าง 45-54 ระดับต่ ามีคะแนนระหว่าง 35-44 และระดับต่ ามากมคีะแนนต่ ากว่า 34 

ค าส าคัญ: สมรรถภาพกลไก, แบบทดสอบ, พลศึกษา 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to construct and norm the motor ability tests of physical education 

students of Rattana Bundit University. Experts was selected 3 items from 7 items of motor abilities test 
included 9 squares, Medizinball 2.5 kilogram and vertical jump. The sample was 160 physical education 
students who were selected by stratified random sampling for constructing norm of the test. The data were 
analyzed by using Pearson Product Moment Correlation and raw score for norm.  The results were as the 
follow: norm of the levels of abilities of the motor ability tests showed that the highest level was 65 scores, 
high level was during 55-64 scores and moderate level was during 45-54 scores, low level was during 35-44 
scores and very low was under 34 scores.   
 

Keywords: motor ability, the test, physical education 
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บทน า 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาซึ่งเป็นดัชนีบ่งช้ีให้ครูผู้สอนวิชา
พลศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียนว่ามีภาวะทางด้านร่างกาย
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและสามารถน าข้อมูลของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแบบรายกลุ่มและแบบรายบุคคลได้และ
สามารถพัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาหรือส่งเสริมการออกก าลังกายรวมทั้งการพัฒนาทักษะในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความสามารถตลอดจนการน ามาแก้ไขและปรับปรุงเทคนิควิธีด้านการฝึกซ้อมกีฬา 
และการเรียนการสอนของครูพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

การเคลื่อนไหวเพื่อการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุขดังเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ คือมุ่งพัฒนาชีวิต
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แบร์โรร์ (Barrow. 1973: 1) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถภาพกลไกเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการพัฒนา
ร่างกายให้สามารถใช้อวัยวะต่างๆปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ เช่น แขน
ขา, ล าตัว และอวัยวะส่วนต่างๆ สามารถท างานได้อย่างสมดุล แสดงว่าบุคคลนั้นมีสมรรถภาพกลไกที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ คล้าก 
(Ciark. 1967: 202) กล่าวว่า สมรรถภาพกลไกหมายถึง การท างานของอวัยวะต่างๆ กล่าวคือ เป็นความสามารถของกลไกทั่วไป 
และแมททิวส์ (Mathews. 1978: 122)ได้แสดงทัศนะคติเกี่ยวกับสมรรถภาพกลไกไว้ดังนี้  สมรรถภาพกลไกเป็นขีดจ ากัด
ความสามารถกลไก เน้นถึงความสามารถในการท างานหนัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความอดทน ก าลังความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไว 
ความเร็ว การยืดหยุ่นและการทรงตัว ส ารวล รัตนาจารย์ (2520: 65) ได้กล่าวว่า สมรรถภาพกลไก หมายถึง ความสามารถของ
กล้ามเน้ือขนาดใหญ่ๆ ที่ปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นเวลานาน เป็นความสามารถของบุคคลที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
องค์ประกอบสมรรถภาพกลไก ประกอบด้วย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความเร็วสรุปได้ว่า 
สมรรถภาพกลไก (Motor Fitness) เป็นการประสานงานของแขนกับตา (Arm-eye Coordination) เป็นการประสานงานของเท้า
กับตา (Foot-Eye Coordination) เข้าด้วยกัน เกิดเป็นความสามารถทางกลไกของร่างกาย ถ้ามีการท างานประสานกันในทิศทางที่
ดีจะท าให้บุคคลนั้นมีร่างกายท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 การพลศึกษาเป็นการศึกษาท่ีส าคัญสว่นหน่ึงในหลักสตูรของโรงเรียนในการที่จะช่วยให้นักเรยีนไดม้ีการเจรญิเตบิโตและมี
การพัฒนาตามจุดหมายปลายทาง อาจกล่าวได้ว่าการพลศึกษาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเจริญ
งอกงาม และมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยอาศัยกิจกรรมพลศึกษาที่ได้เลือกแล้วเป็นสื่อกลางของการ
เรียนรู้ (วรศักดิ์ เพียรชอบ. 2527: 1-2) 
 การเรียนพลศึกษาควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกเพื่อวัดระดับสมรรถภาพของนิสิต ซึ่งระดับสมรรถภาพทาง
กลไกนั้นทราบได้จากการทดสอบ ดังนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาแบบทดสอบนี้เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งในการน าแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กลไกกับนิสิตในระดับอุดมศึกษาและน าข้อมูลของนิสิตมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแบบรายกลุ่มและแบบรายบุคคลได้และ
สามารถพัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาหรือส่งเสริมการออกก าลังกายรวมทั้งการพัฒนาทักษะในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

การเรียนพลศึกษาควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกเพื่อวัดระดับสมรรถภาพของนิสิต ซึ่งระดับสมรรถภาพทาง
กลไกนั้นทราบได้จากการทดสอบ ดังนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาแบบทดสอบนี้เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งในการน าแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กลไกกับนิสิตในระดับอุดมศึกษาและน าข้อมูลของนิสิตมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแบบรายกลุ่มและแบบรายบุคคลได้และ
สามารถพัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาหรือส่งเสริมการออกก าลังกายรวมทั้งการพัฒนาทักษะในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   
ปีการศึกษา 2560 

2.เพื่อสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกลไกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต        
ปีการศึกษา 2560 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาคุณภาพในการทดสอบครั้งนี้คือ นิสิตวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงส าหรับหาคุณภาพของแบบทดสอบและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สร้างเกณฑ์
มาตรฐานของแบบทดสอบโดยการประมาณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีมอร์แกน (เทเวศร์ พิ ริยะพฤนท์ 
2545:123;อ้างอิงจาก Krejcie;&Morgan) ที่ประชากร 240คน ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 160คน โดยแยกเป็นนิสิตชาย จ านวน 100 
คน และนิสิตหญิง จ านวน 60คน ซึ่งได้มาโดย วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 

 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

1 .ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือ
วิจัย ให้ครอบคลมุความมุ่งหมายของการวิจัย 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร เพื่อก าหนดขอบเขตของแบบทดสอบ จะไดม้ีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัย
ยิ่งข้ึน 
3. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบทดสอบ 
4. น าแบบทดสอบที่ได้ ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 3ท่าน วัฒนา สุทธิพันธุ์ ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ 
ผกามาศ รัตนบุษย์ พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้ได้แบบทดสอบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
5. น าแบบทดสอบที่แก้ไขตามค าแนะน าแล้วมาด าเนินการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย (Pretest) จ านวน 30 คน 
6. น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทดสอบความความเชื่อมั่น (Reliability) 
7. ปรับปรุงรูปแบบทดสอบอีกครั้ง แล้วน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพื่อแก้ไขปรับปรุงจนไดเ้ครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
8. น าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบสมรรถภาพกลไก ท าการเลือกแบบทดสอบทักษะสมรรถภาพกลไก 6 รายการ 
2. น าหนังสือขอความร่วมมือจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ไปติดต่อขอความอนุเคราะห์เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. จัดเตรยีมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ช้ีแจงรายละเอียดและสาธติวิธีการทดสอบอย่างละเอียดกับกลุม่ผู้เข้ารับการทดสอบให้เข้าใจก่อนท าการทดสอบ 
5. ส ารวจและเตรียมอุปกรณ์ก่อนการทดสอบจริงและเครื่องอ านวยความสะดวก  
                5.1 แผ่นยางยืนกระโดดไกล 
                5.2 ลูกเมดิซินบอล 
                5.3 สายวัดระยะทาง 
                5.4 หลักไม้หรือกรวย 
                5.5 เทปติดระยะ 
                5.6 นกหวีด 
                5.7 เครื่องเขียน 
                5.8 ใบบันทึก 
                5.9 นาฬิกาจับเวลา 
6. นัดหมาย เวลากับผูร้ับการทดสอบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู 
7. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัน เวลา และสถานท่ี 
8. น าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิต ิ
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาคน้คว้าครั้งน้ีอยู่ 2 ส่วน คือ  
1. แบบทดสอบของแบร์โรว ์3 รายการ (Barrow motor Ability Test. 1977) คือ  

1.1 การยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump)  
1.2 การวิ่งซิกแซก (Zigzag Run) 
1.3 การทุ่มลูกเมดิซินบอล3กิโลกรัม (Medizinball Fling) 

 2. ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
2.1 ตาราง9ช่อง (Nine-square-table) 
2.2 การทุ่มลูกเมดิซินบอล2.5กิโลกรัม (Medizinball Fling) 
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2.3 การกระโดดสูง (Vertical Jump) 
 
การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

น าผลการทดสอบสมรรถภาพกลไกมาวิเคราะห์ดังนี ้
1.หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’Rroduct – Moment Correlation Coefficient) 
2.หาค่าเฉลีย่เลขคณติ   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ของคะแนนทดสอบสมรรถภาพกลไกในแตล่ะรายการส าหรับนิสติ

ปริญญาตรี เอกพลศึกษา 
 3.สร้างแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกโดยใช้คะแนนที (T – score) แบ่งระดับสมรรถภาพกลไก แต่ละรายการ และรวม

ทุกรายการส าหรับนสิิตปริญญาตร ีเอกพลศึกษา ออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 
 

ผลการวิจัย 
การสร้างแบบทดสอบผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและได้สร้างแบบทดสอบหลังจากสร้างแบบทดสอบเสร็จได้น า

แบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อท าการคัดเลือกแบบทดสอบและผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไขแบบทดสอบให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ หลังจากนั้นได้น าแบบทดสอบท่ีได้จากการคัดเลือกจากผู้เช่ียวชาญมาทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ จากนั้นน า
แบบทดสอบหาค่าความสัมพันธ์โดยรวมซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบทดสอบจากค่าความสัมพันธ์ที่มีค่าใกล้เคียงกัน โดยค่า
ความสัมพันธ์ของแบบทดสอบมีค่าดังนี้ กระโดดไกลกับกระโดดสูงมีค่าเท่ากับ .850 วิ่งซิกแซกกับตารางเก้าช่องมีค่าเท่ากับ.857  
ทุ่มลูกเมดิซินบอล3กิโลกรัมกับเมดิซินบอล2.5กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ.736 หลังจากน าแบบทดสอบไปหาค่าความสัมพันธ์และได้
ข้อสรุปการเลือกแบบทดสอบ ทางผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มทดสอบ โดยได้ทดสอบสมรรถภาพกลไกของแบร์โรว์
เป็นอันดับแรกเพื่อเป็นเกณฑ์ และมีการทดสอบแบบทดสอบของผู้วิจัยเพื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์ของแบร์โรว์ ท าการทดสอบเพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบและสร้างเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายการ ตาราง9ช่อง เมดิซินบอล 3 กิโลกรมั กระโดดไกล 

วิ่งซิกแซ็ก .857**   

เมดิซินบอล 2.5กิโลกรมั.  .736**  

กระโดดสูง.   .850** 
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การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบและสร้างเกณฑ์สมรรถภาพกลไกของนิสิตสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลยั
รัตนบณัฑิต โดยการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกแตล่ะรายการโดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)  

 
ตาราง 1 แสดงค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทักษะสมรรถภาพกลไกแตล่ะรายการ 

รายการทดสอบ (N) (r) 

แบบทดสอบตาราง 9 ช่อง 30 .818** 

แบบทดสอบการทุม่เมดิซินบอล 2.5 กิโลกรัม 30 .974** 

แบบทดสอบการกระโดดสูง 30 .989** 

 

 จากตาราง 1 พบว่าค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบตาราง 9 ช่อง การทุ่มเมดิซินบอล และแบบทดสอบการกระโดดสูง ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่ระดับ .05 (r = . 818, r = .974, r = .989 ตามล าดับ) 

 

ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสดุและคะแนนสมรรถภาพกลไกของนิสิตชายปริญญาตรี วิชาเอก         
       พลศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

ทักษะสมรรถภาพกลไก x  S.D. Max. Min. 

แบบทดสอบตาราง9ช่อง 30.63 2.29 28.09 38.99 

แบบทดสอบการทุม่เมดิซินบอล 29.97 3.96 39 19 

แบบทดสอบการกระโดดสูง     44.77 5.08 58 35 

 
 จากตาราง 2 พบว่านิสิตชายระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาเอกพลศึกษา มีสมรรถภาพกลไกของการทดสอบตาราง 9 ช่อง
สามารถท าเวลาได้ 30.63 วินาที ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.29 วินาที  เวลาสูงสุด 28.09 วินาที เวลาต่ าสุด 38.99 วินาที การ
ทดสอบทุ่มเมดิซินบอลสามารถท าระยะเฉลี่ยได้ 29.97 ฟุต  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.96 ระยะไกลสุด 39 ฟุต ระยะใกล้สุด 19 ฟุต 
และการทดสอบการกระโดดสูงสามารถ กระโดดได้สูงเฉลี่ย 44.77 เซนติเมตร ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.08  เซนติเมตร กระโดด
สูงสุด 58เซนติเมตร กระโดดต่ าสุด 35 เซนติเมตร 
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ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสดุและคะแนนสมรรถภาพกลไกของนิสิตหญิงปริญญาตรี             
       วิชาเอกพลศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

ทักษะสมรรถภาพกลไก x  S.D. Max. Min. 

แบบทดสอบตาราง 9 ช่อง 32.78 3.00 30.06 40.15 

แบบทดสอบการทุม่เมดิซินบอล 30.35 2.53 36 23 

แบบทดสอบการกระโดดสูง     25.38 3.52 32 16 

 

 จากตาราง 3 พบว่านิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาเอกพลศึกษา มีสมรรถภาพกลไกของการทดสอบตาราง 9 
ช่องสามารถท าเวลาได้ 32.78 วินาที ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.00 วินาที เวลาสูงสุด 30.06 วินาที เวลาต่ าสุด 40.15 วินาท ีการ
ทดสอบทุ่มเมดิซินบอลสามารถ ท าระยะเฉลี่ยได้ 30.35 ฟุต ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.53 ระยะไกลสุด 36 ฟุต ระยะใกล้สุด 23 
ฟุต และการทดสอบการกระโดดสูงสามารถกระโดดได้สูงเฉลี่ย 25.38 เซนติเมตร ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.52 เซนติเมตร 
กระโดดสูงสุด 32 เซนติเมตร กระโดดต่ าสุด 16 เซนติเมตร 

 

ตาราง 4 ระดับการวิ่งตาราง 9 ช่อง ของนิสิตชายและนิสติหญิงวิชาเอกพลศึกษา 

ระดับ ชาย (n=100) หญิง (n=60) 

คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที 

สูงมาก 30.26 ต่ ากว่า 66 สูงกว่า ต่ ากว่า 32.06 60 มากกว่า 
สูง 32.44 - 32.45 56 - 65 34.08 - 32.07 54 - 59 

ปานกลาง 34.62 - 32.45 45 - 55 36.10 - 34.09 47 - 53 

ต่ า 36.80 - 34.63 35 - 46 38.12 - 36.11 41 - 46 

ต่ ามาก 36.81 สูงกว่า 34 ต่ ากว่า มากกว่า 38.13 40 ลงไป 

 

 จากตาราง 4 พบว่าระดับทักษะการวิ่งตาราง 9 ช่อง ของนิสิตชายและหญิงระดับปริญญาตรีเอกพลศึกษา  

 นิสิตชาย ระดับทักษะการวิ่งตาราง 9 ช่อง ของนิสิตชายระดับปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบท่ี 30.26 
ต่ ากว่าหรือคะแนนที 66 คะแนนข้ึนไป ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 32.44 - 32.45 คะแนน หรือคะแนนทีที่ 56 – 65 ระดับปาน
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กลาง ตรงกับคะแนนดิบที่ 34.62 - 32.45 คะแนน หรือคะแนนทีที่ 45 – 55 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 36.80 - 34.63 คะแนน 
หรือ คะแนนทีที่ 35 – 46 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ มากกว่า 36.81  หรือ คะแนนทีที ่34 น้อยกว่า  

นิสิตหญิง ระดับทักษะการวิ่งตาราง 9 ช่อง ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบ
ที่ 32.06 คะแนนลงมา หรือ คะแนนที 60 คะแนนขึ้นไป  ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 34.08 - 32.07 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 
54 – 59 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 36.10 - 34.09 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 47 - 53 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 
38.12 - 36.11 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 41 – 46 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ มากกว่า 38.13หรือ คะแนนทีที่ 40 น้อยกว่า 

 

ตาราง 5 ระดับการทุ่มเมดิซินบอล2.5กิโลกรมั ของนิสิตชายปรญิญาตรี วิชาเอกพลศึกษา  

ระดับ ชาย (n=100) หญิง (n=60) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี คะแนนดิบ คะแนนที 

สูงมาก 35 สูงกว่า 61 สูงกว่า 33 มากกกว่า 61 มากกว่า 
สูง 31 - 34 56-60 30 - 32 56 - 60 

ปานกลาง 30 - 27 45-55 27 - 29 45 - 55 

ต่ า 23 - 26 40-44 24 - 26 40 - 44 

ต่ ามาก ต่ ากว่า 22  ต่ ากว่า 39  ต่ ากว่า 23  ต่ ากว่า 39  

 

จากตาราง 5 พบว่า ระดับทักษะการทุ่มเมดิซินบอลของนิสติชายและหญิงปรญิญาตรีเอกพลศึกษา 

 นิสิตชาย ระดับทักษะการทุ่มเมดิซินบอล 2.5กิโลกรัม ของนิสิตชายระดับปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับ
คะแนนดิบท่ี 35 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีท่ี 61 คะแนนขึ้นไป  ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 31 – 34 คะแนน หรือ คะแนนที
ที่ 56-60 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบที่ 30 – 27 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 45-55 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 23 – 26 
คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 40-44 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ต่ ากว่า 22 คะแนนหรือคะแนนทีท่ีต่ ากว่า39 คะแนน 

นิสิตหญิง ระดับทักษะการทุ่มเมดิซินบอล 2.5กิโลกรัม ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับ
คะแนนดิบท่ี 33 คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีท่ี 61 คะแนนขึ้นไป  ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบที่ 30 – 32 คะแนน หรือ คะแนนที
ที่ 56-60 ระดับปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบที่ 27 - 29 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 45-55 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 24 – 26 
คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 40-44 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ 23 คะแนนหรือคะแนนทีท่ีต่ ากว่า 39 คะแนน  
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ตาราง 6 ระดับทักษะการกระโดดสูง (Vertical Jump) ของนิสิตชายและหญิงปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา  

ระดับ ชาย (n=100) หญิง (n=60) 

คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที 

สูงมาก 53 สูงกว่า 63 สูงกว่า 29 มากกว่า 63 สูงกว่า 
สูง 48 - 52 55 - 62 26 - 28 55 - 62 

ปานกลาง 43 - 47 46 - 54 23 - 25 46 - 54 

ต่ า 38 - 42 38 - 45 20 - 22 38 - 45 

ต่ ามาก ต่ ากว่า 37  ต่ ากว่า 37  ต่ ากว่า 19  ต่ ากว่า 37  

 

จากตาราง 6 พบว่า ระดับทักษะการกระโดดสูง (Vertical Jump) ของนิสิตชายและหญิงปรญิญาตรีเอกพลศึกษา 

นิสิตชาย ระดับทักษะการกระโดดสูง ของนิสิตชายปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบที่  53 
คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีท่ี 63 คะแนนขึ้นไป  ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 48 – 52 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 55 - 62 ระดับ
ปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 43 - 47คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 46 - 54ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 38 – 42 คะแนน หรือ 
คะแนนทีที่ 38 - 45ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ต่ ากว่า 37 คะแนน หรือ คะแนนทีท่ีต่ ากว่า37  

นิสิตหญิง ระดับทักษะการกระโดดสูง ของนิสิตหญิงปริญญาตรีเอกพลศึกษา ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนดิบที่  29 
คะแนนลงมา หรือ คะแนนทีท่ี 63 คะแนนขึ้นไป  ระดับสูง ตรงกับคะแนนดิบท่ี 26 - 28 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 55 - 62 ระดับ
ปานกลาง ตรงกับคะแนนดิบที่ 23 – 25 คะแนน หรือ คะแนนทีที่ 46 – 54 ระดับต่ า ตรงกับคะแนนดิบที่ 20 - 22 คะแนน หรือ 
คะแนนทีที่ 38 – 45 ระดับต่ ามาก ตรงกับคะแนนดิบที่ต่ ากว่า 19 หรือ คะแนนทีทีต่่ ากว่า37  

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

1.การศึกษาความเชื่อมั่น (Reliability) การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา ที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นแต่ละรายการและการทดสอบรวมทุกรายการ โดยการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการ
ทดสอบครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สอง พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ 
แบบทดสอบการวิ่งตาราง 9 ช่อง แบบทดสอบทุ่มเมดิซินบอล 2.5 กิโลกรัม แบบทดสอบกระโดดสูง และการทดสอบทุกทุกรายการ
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .818, .974 และ .989  ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่านิสิตที่ท าคะแนนการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกลไกส าหรับนิสิตปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นครั้งที่หนึ่งได้สูงก็จะได้ท าคะแนนครั้งที่สองได้สูงด้วย ส่วน
นิสิตที่ท าแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกส าหรับนิสิตปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นครั้งที่หนึ่งได้ต่ าก็จะท า
คะแนนในครั้งที่สองได้ต่ าด้วย ซึ่งแบบทดสอบที่น าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเดิมสองครั้ง ได้ผลทดสอบเท่าเดิม หรือใกล้เคียงกัน 
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แสดงวา่แบบทดสอบนั้นมีความเชื่อมั่น (วิริยา บุญชัย. 2529: 25-26) และการสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพกลไก ของนิสิตปริญญา
ตรี วิชาเอกพลศึกษา ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบของคณะผู้วิจัยมีความเช่ือมั่น คือ มีความ
แน่นอนในการวัด โดยใช้ท าการทดสอบกับนิสิตกลุ่มเดิมกี่ครั้งก็ตาม ผลที่ได้ก็เท่าเดิมหรือใกล้เคียงกัน 

2.การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) สร้างแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษาที่คณะผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยใช้คะแนนดิบและคะแนนที (T-score) แบ่งระดับความสามารถทางกลไกแต่ละรายการ และรวมทุกรายการออกเป็น 5
ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แสดงถึงระดับความสามารถสมรรถภาพทางกลไกเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ
และแปลผลคะแนนจากการทดสอบ ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสะดวกในการให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางสมรรถภาพกลไกและ
สามารถน าคะแนนจากการทดสอบไปรวมกันเพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียน 

3.ทางผู้วิจัยได้เลือกการทุ่มน้ าหนักเมดิซินบอล2.5กิโลกรัมเพราะว่าเป็นน้ าหนักท่ีผู้หญิงสามารถใช้แรงในการทุ่มน้ าหนัก
ไปได้อย่างเต็มที่ หากใช้น้ าหนัก3กิโลกรัมจะไม่สามารถทุ่มลูกเมดิซินบอลไปได้เพราะว่ามีน้ าหนักท่ีมากเกินไปทางผู้วิจัยเห็นว่าควร
ใช้น้ าหนัก 2.5 กิโลกรัมเป็นน้ าหนักท่ีสามารถใช้แรงได้อย่างเต็มความสามารถ 

การสร้างระดับทักษะจะต้องสร้างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากพอและเป็นตัวแทนของประชากรได้เป็นอย่างดี ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ดังนั้นการสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้จึงจัดได้ว่ามีความ
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตปริญญาตรีวิชาเอก
พลศึกษา การน าระดับทักษะที่สร้างขึ้นไปใช้กับนิสิตในปีต่อๆไปควรจะมีการพิจารณาด้วยว่านิสิตที่รับการทดสอบนั้นมีคุณลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้หรือไม่เพียงใด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพร่างกายของนิสิตมีความแตกต่างกัน
รวมทั้งการพัฒนาการของร่างกายเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่ว ว่องไว การผสานงานกันของกล้ามเนื้อและ
ความช านาญในทักษะกีฬา  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ของ การออกก าลังกายและกีฬา และให้

นักศึกษาเห็นคุณค่าประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
2. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนในการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษามากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ี มจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยหลังจาก
การจัดกิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบแบบภาษาธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวัย เชื้อชาติไทย
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง เพศชายและหญิง อายุประมาณ 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันเด็กเล็ก เทียบเท่ากับ
ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) สังกัด
ส านักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 คน ใช้เป็นกลุ่มทดลองเพื่อจัดกิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบ
ภาษาธรรมชาติเป็นเวลา 6 วัน ใช้เวลาวันละ 120 นาที แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมต่อวัน กิจกรรมละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 
กิจกรรม เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดกจิกรรมคา่ยกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค ์(IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group 
Pretest – Posttest Design สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ t - test แบบ Dependent Samples  
 ผลการวิจัยพบว่าระดับความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยรายด้าน และโดยรวม ก่อนการจัด
กิจกรรมคา่ยกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า หลังจากการจัดกิจกรรมคา่ยกลางวันตาม
แนวการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ ระดับความสามารถอยู่ในระดับที่ดีขึ้นมาก ซึ่งมีการเปลีย่นแปลงสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01  (t=9.65, 7.19, และ 10.87 ตามลาดับ) แสดงว่าการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษา 
ธรรมชาตสิ่งเสริมให้เด็กมรีะดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ทั้งรายด้านคือด้านการพูดค าศพัท์ภาษาอังกฤษและการ
ด้านการพูดประโยคภาษาอังกฤษ และโดยรวมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน  
 
ค าส าคัญ: ค่ายกลางวัน, เด็กปฐมวัย, การพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, แนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
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ABSTRACT 

The main purposes of this research were to study and compare the speaking ability of preschool 
children by English day camp with whole language approach. The sample used in the study were 
preschool Thai nationality boys and girls, with 5-6 years of age, who were studying in the  kindergarten in 
Summer course of 2017 academic year at Satit Prasarnmit Primary School under Wattana district, selected 
by cluster sampling. The 24 activities experiments through the use of several activities by whole language 
approach were carried out within the period of 6 days, 3 hours daily and 30 minutes for each activity. The 
research instruments were the lesson plans for variety activities base on the literature as whole language 
approach styles and a test of speaking ability of preschool children with the reliability of .67 – 1.00. The 
research followed the one-group pretest-posttest design and data were statistically analyzed by using 
dependent samples t-test Cohen’s d effect size. 

The research results revealed that the individual area and general area of speaking English ability 
of preschool children before using several activities in English day camp were nearly low. After the 
experiments, the both of speaking English ability area were increasingly changed with statistical 
significance at the level of .01 (t=9.65, 7.19, and 10.87 in orderly). The result of the English day camp 
through whole language approach is supporting the speaking English ability in both of words and 
sentences using area. 
 
Keywords: Day camp, Kindergarten children, Speaking English ability, Whole language approach 
 

บทน า 
 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 สถานศึกษาช่วงช้ันปฐมวัย ควรมุ่งเน้นทางด้าน พัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็น
หลักส าคัญ รวมไปถึงการเสรมิสร้างทักษะทางด้านวิชาการซึ่งมบีทบาทในระดับชั้นอนุบาลมากข้ึน เช่นเดียวกับภาษา 
ต่างประเทศ ซึ่งได้รับการส่งเสรมิในช้ันเรียนอันเนื่อง มาจากความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่างๆที่ท าให้ประเทศไทยพยายาม
ที่จะทัดเทียมความก้าวหน้าเหล่านัน้ เพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยสามารถสื่อสารกับชาวตา่งชาติได้อยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลใหม้ ี 
การก าหนดหลักสตูรสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาที่นอกเหนือจากภาษาไทยเป็นหลัก ดังนั้นสถานศึกษาจ านวน
มากจึงส่งเสริมหลักสตูรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาตา่งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือ
ภาษาญี่ปุุน และก าลังได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 136) กล่าวว่า เด็กเรียนรูภ้าษาตามล าดับขั้นพัฒนาการ โดยเริ่มเรยีนภาษาจากการใช้
ค าศัพท์ง่ายๆ ตามด้วยการใช้ประโยค สิ่งส าคญัคือผูส้อนจ าเป็นต้องมีการพูดคุยและตอบโต้กับเดก็เพื่อให้เกิดการสร้างเสรมิ
พัฒนาการทางภาษา ซึ่งจะกลายเป็นพ้ืนฐานของความสามารถในการพูด ส่วนการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาตา่งประเทศ
ให้นักเรียน เป็นผูเ้รียนที่เก่ง จะตอ้งอาศัยการฝึกปฏิบตัิเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เด็กนักเรียนยังควรไดร้่วม ปฏิบัติกจิกรรม
กับกลุ่มเพื่อน เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ มีความสุข และผลทีต่ามมาคือนักเรยีนจะเกดิความรู้ ความเข้าใจ ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดไีปด้วย  (กรรณิการ์ พวงเกษม, 2540: 1) 
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ตามแนวคิดของคลาสเซ็น (S. Krashen) ที่กล่าวว่า การเรยีน ภาษาเปูาหมายเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองนั้น ควร
เรียนรู้ในรูปแบบลักษณะคล้ายกับ “การซึมซับภาษา” เนื่องจากผู้เรยีนอยู่ในสภาพเดียวกับเด็กเรียนภาษาแม่ ซึ่งจะพัฒนา
ปรับตัวเข้าสู่ กระบวนการของภาษาหลักในที่สุด เพราะจ าเป็นต้องสื่อสารกับคนรอบข้าง ในท่ีสุดก็จะสามารถใช้ ภาษา ในแบบ
จิตใต้ส านึก คือ สื่อสารไดโ้ดยไม่ต้องนึกคิด โดยแนวการเรียนแบบนี้เน้นการใช้ สถานการณจ์ริงและมุ่งในการสื่อสารจริง   
(จิตต์ โชติอุทัย, 2536: 19) ซึ่งถือเป็นวิธีการเรยีนรู้ที่มี ความส าคญัและเป็นประโยชน์กับเด็กปฐมวยัเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี 
ดวงเดือน แสงชัย (2530: 118) ยังได้ระบุอีกว่า การสอนภาษาที่สองนั้นมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังใหผู้้เรยีน     
มีความสามารถ ในการใช้ภาษา และเจตคติทีด่ีต่อสิ่งท่ีเรียน เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถน า ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เพราะเมื่อผู้เรียนเล็งเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เรียน ก็จะสนใจในการเรยีนรู้และเป็น การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ภาษา แต่
ถ้าเด็กได้รับการเรยีนการสอนในแบบท่ีไม่ถูกต้อง ย่อมท าให้พัฒนาการของเด็กล่าช้า และกลายเป็นประสบการณ์ที่ไมด่ี ส่งผล
ให้เด็กไมส่ามารถก้าว สู่จดุหมายได้อย่างมั่นคง 
 นวัตกรรมการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) นั้นเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นถึงการพฒันาความสามารถ
ทางด้านภาษาอย่างชัดเจนและตรงประเด็น มีวิธีการปฏิบัตหิรือกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยดึงจุดเด่น
ของการใช้หนังสือหรือวรรณกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และแนวคิดของการสอนที่ระบุถึงการเรียนรู้ภาษาไปพร้อมกัน
ทั้งทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน (กุลยา ตันตผิลาชีวะ, 2551: 133 อ้างอิงจาก Goodman, 1986: 26) 
ท าให้กลายเป็นรูปแบบที่มีความนา่สนใจ เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย และที่ส าคัญยังคงเป็นนวัตกรรมทีมุ่่งเน้นให้เด็กมี
ความสุขในการเรียน สนใจใฝรุู้ดว้ยตนเอง มิได้เร่งเรียน หรือท าให้เด็กมีทัศนคติทางด้านลบต่อการเรยีนรู้อีกด้วย (สิรมิา  
ภิญโญอนันตพงษ์, 2550: 123) อย่างไรก็ตามการศึกษาวจิัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนแบบภาษาธรรมชาตินั้น นยิมน าไป
พัฒนาหรือต่อยอดในส่วนของทักษะความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ทางผู้วิจัยจึงคิดใคร่ครวญและเล็งเห็นถึงทักษะ
พื้นฐานที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขยีน น่ันคือ ความสามารถด้านการพูดส าหรับเด็กปฐมวัย 
 กิจกรรมคา่ยกลางวันเป็นหนึ่งในรปูแบบของกิจกรรมค่ายพักแรมที่มจีุดประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนได้ใช้โอกาสในการเรียนรู้
ภาษาจากสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน อย่างสนุกสนาน ฝึกใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่น (เฉลยีวศร ี พิบูลชล, 2535: 30) 
นอกจากน้ียังสามารถจัดกิจกรรมที่สามารถแทรกเนื้อหาของการศึกษาเพื่อปลูกฝังในเรื่องวิชาการตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด
กิจกรรม ทั้งนี้ยังสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมกับการเล่นให้มีความสมดุลและเหมาะสมได้ (ประพันธ์ศริ ิสุเสารัจ, 2540: 26-28) 
จากการศึกษางานวิจัยของนักการศึกษา ค้นพบว่า ค่ายกลางวันหรือค่ายพักแรมนั้น สามารถท าให้ชาวค่ายกลุ่มทดลองมี
พัฒนาการทางด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านสติปญัญา เช่น โคเรน (Coren, 
1971: 6273-A) พบว่า ชาวค่ายกลุ่มทดลอง อายุระหว่าง 9 - 12 ปี มีความสามารถทางสังคมดีขึ้น หรือสคิปเปอร์ (Skipper, 
1974: 2439-A) ค้นพบว่ากิจกรรมค่ายพักแรมสามารถบ าบดัฟื้นฟูชาวค่ายให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้จากการ
ค้นคว้าพบว่า กิจกรรมค่ายกลางวันมักนิยมน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ทาง
ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาถึงประโยชน์ของกิจกรรมค่ายกลางวันในการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านสติปัญญา 
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่สองส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น ในสงัคมปัจจุบันมีนักวิชาการ นักการศึกษา และบคุลากรที่มี
ความเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาให้ความสนใจและตระหนักถึงความส าคญัในการสอนและเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนา 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในส่วนของความสามารถดา้นการพูด ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานใน การติดต่อสื่อสารใน
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ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็กปฐมวยัสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง ชัดเจน และมเีจตคติที่ดีกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติ รวมทั้งสร้าง เสรมิทัศนคติที่ดีต่อการเรยีนการศึกษา นอกจากน้ียังสามารถสรา้ง
เสรมิความพร้อมในการเรียนรู ้ระดับสูงขึ้นไป ซึ่งสิ่งส าคญัที่สดุ คือการให้ความใส่ใจในเด็กปฐมวัย และการมุ่งเน้นให้การศึกษา
ไทย สามารถพัฒนายิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
 ด้วยข้อมูลและภาวการณ์ในปัจจุบนัดังทีก่ล่าวมา ผู้วิจยัจึงให้ความสนใจในการน ารูปแบบกิจกรรมค่ายกลางวันและ
นวัตกรรมการสอนแบบภาษาธรรมชาติ หรือ Whole Language มาผนวกรวมกันในการจัดกจิกรรมค่ายกลางวันตามแนวการ
สอนแบบภาษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการพดูค าศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมทั้งประยุกต์ใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆ ส าหรับเด็กปฐมวัยในภายภาคหน้า 
  

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความสามารถด้านการพูดค าศัพท์ภาษาองักฤษของเด็กปฐมวัยรายด้านและโดยรวม ก่อนและ
หลังจากการจดักิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบ 
One-Group Pretest –Posttest Design กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ ใน
ระดับช้ันห้องเด็กเล็ก 1 ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝุายประถม) สังกัดส านักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 คน โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) และจับฉลาก จากนักเรียนทั้งหมด 235 คน และใช้เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการ
กิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ท้ังหมด 24 แผน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ 3 ขั้นคือ ขั้นน า เป็นการน า
กิจกรรมด้วยรูปแบบต่างๆ เช่นการสนทนาโต้ตอบ การร้องเพลง การท่องบทกลอน หรือการอธิบายกติกาในการเล่นเกม     
ขั้นด าเนินกิจกรรม คือการน าเข้าสู่รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การท ากิจกรรมเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมติ การ
เล่นเกมใช้ทักษะสัมพันธ์ และการท าศิลปะสร้างสรรค์ โดยอธิบายวิธีการท ากิจกรรม และให้เด็กลงมือปฏิบัติ สอดแทรก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ ขั้นสรุป โดยครูและเด็กร่วมกันสนทนาบทสรุปของแต่ละกิจกรรม เช่น การ
พูดคุยเกี่ยวกับค าศัพท์ที่ได้เรียนรู้ การตอบค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์ต่างๆ เป็นต้น และ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
พูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ความสามารถด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 10 ข้อ ซึ่งใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ    
0-1-2 และด้านที่ 2 ความสามารถด้านการพูดประโยคภาษาอังกฤษ จ านวน 10 ข้อ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ 0-1 
ผู้วิจัยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ
สามท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดประเมินผล พิจารณาลงความเห็นได้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง .67 – 1.0 และหาค่าอ านาจจ าแนก (CITC) ที่มีค่ามากกว่า .20 ขึ้น ไปทุกข้อ
รายการ และหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 
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2557: 137) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.73 ซึ่งมีค่าสูงในระดับที่เพียงพอในการน าไปศึกษาวิจัยได้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 6 วัน โดยแบ่งเป็นวันละ 4 กิจกรรม กิจกรรม
ละ 30 นาที รวมทัง้สิ้น 24 กิจกรรม โดยผู้วิจัยเริ่มจากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Pre-test) เมื่อ
ท าการทดลองครบทั้ง 6 วัน ผู้วิจัยจึงน าแบบทดสอบมาวัดประเมินซ้ าอีกครั้ง (Post-test) และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์   
การประเมินที่ได้ก าหนดไว้  
 

ผลการวจิัย 
 ผู้วิจัยได้น าคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมค่ายกลางวัน ตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ท้ังรายข้อ รายด้านและโดยรวมมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบและทดสอบความแตกต่างเฉลี่ย โดยใช้ Dependent Sample t-test ทดสอบค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ และในกรณีที่พบว่าค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติ จะค านวณค่าขนาดส่งผล (Effect Size) โดยใช้สูตรขนาดส่งผลของ
โคเฮน (Cohen’s d) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2557: 138) ปรากฏผลตามล าดับดังนี้ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์แรก 
พบว่า คะแนนความสามารถด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของเด็กปฐมวัย ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันใน
รายบุคคล รายด้าน และโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง เมื่อได้ รับการชี้แนะหรือ
ปฏิเสธการตอบค าถาม โดยคะแนนของรายด้านทั้งสองด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
  ̅     ) และด้านการพูดประโยคภาษาอังกฤษ   ̅     ) และมีคะแนนโดย รวมอยู่ในระดับปานกลาง   ̅      ) เมื่อ
ได้รับการจัดกิจกรรมค่ายกลางวัน ตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ มีคะแนนในรายบุคคล รายด้าน และโดยรวมในระดับ
ที่สูงข้ึน คือ ด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ   ̅      ) และด้านการพูดประโยคภาษาอังกฤษ   ̅     ) และมีคะแนนโดย 
รวมอยู่ในระดับมาก ( ̅      ) โดยแสดงในตาราง 1 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ถัดไป พบว่า หลังจากการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันแบบภาษาธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีขนาดส่งผลในระดับมากทั้งด้าน
การพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และด้านการพูดประโยคภาษาอังกฤษ (t = 10.87**) โดยแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน และการเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการพูดก่อนและหลังจัดกิจกรรม 
ความสามารถทางด้านการพูด ก่อนทดสอบ หลังทดสอบ แปร

ผล  ̅   ̅   t P 
 ̅ SD  ̅ SD 

ด้านที่ 1 การพูดค าศัพท์ 8.0 3.36 14.1 2.57 สูงขึ้น 14 2.43 9.65 .00 
ด้านที่ 2 การพูดประโยค 3.1 1.87 6.0 1.89 สูงขึ้น 14 1.57 7.19 .00 
โดยรวม 11.1 4.07 20.1 3.65 สูงขึ้น 14 3.21 10.87 .00 
** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ .01 
 

ผลการวิเคราะห์ตาราง แสดงใหเ้ห็นถึงด้านความสามารถทางการพูดค าศัพท์ ก่อนและหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง   
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มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนส่งผลต่อด้านการพูดประโยคภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยที ่ 
แตกต่างกัน โดยมรีะดับสูงขึ้นเมือ่เทียบกับก่อนการทดลอง เมื่อพิจารณาโดยรวมสรุปได้ว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกจิกรรม
ค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติสามารถพูดค าศพัท์ภาษาอังกฤษและประโยค ภาษาอังกฤษได้สูงขึ้นก่อน 
การทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .01 โดยแสดงในภาพประกอบ 1 
 

 
ภาพประกอบ 1 การเปรยีบเทียบความสามารถดา้นการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษรายด้าน และโดยรวม  

ก่อนและหลังการทดลอง

สรุปผล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาความสามารถทางด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยที่ได้รบั
การจัดกิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ซึ่งผลการศึกษากล่าวได้ว่า เด็ กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติมีผลคะแนนการทดสอบด้านการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษและ    
การพูดประโยคภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้
เห็นว่า กิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติสามารถส่งเสริมความสามารถด้านการพูดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย โดยสามารถอภิปรายผลได้ว่า  
 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยท่ีควรไดร้ับการส่งเสริมทางดา้นภาษาทีส่องมากกว่าในระดับช่วงช้ันอ่ืนๆ เนื่องจากเด็กยังอยู่ในช่วง
การรับรู้ข้อมูลตา่งๆ และจัดระเบียบข้อมูลผ่านกระบวนการทางสมองที่ต่อเนื่อง ท าให้เด็กสามารถเรียนรูไ้ดร้วดเร็ว อีกทั้งมี
ความจ าในระยะยาว หากผู้ใหญส่ามารถเตรียมโอกาสใหเ้ด็กได้ใช้ในการสื่อสาร ทั้งการพูดหรือการฟัง ตอบค าถามและให้เด็ก
ตั้งค าถามอย่างต่อเนื่อง จะช่วยใหเ้ด็กได้มีโอกาสใช้ภาษา โตต้อบสนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว  (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2550: 
10) ในส่วนของการจัดกิจกรรมคา่ยกลางวันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ท าให้เด็กสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างอิสระ ท ากิจกรรม
อยา่งสนุกสนาน เรา้ใจมากกว่าการท ากิจกรรมในห้องเรียน และยังสามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระ การเรยีนรู้เข้าไป เป็นส่วน
หนึ่งในกิจกรรมได้ แนวนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสรมิทักษะความสามารถด้านภาษานั้นมีอย่าง หลากหลาย  
 กิจกรรมคา่ยกลางวัน แม้ว่าจะไมเ่ป็นที่นิยมและน ามาใช้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากคนส่วน
ใหญ่มีแนวคิดเกีย่วกับค่ายในทางด้านการพักค้างแรม ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยดังกล่าว แต่การจัดกิจกรรมค่ายกลางวัน 
สามารถให้เด็กท ากิจกรรมเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเท่านั้น และเปน็กิจกรรมที่ให้เด็กสามารถร่วมกิจกรรมได้ในช่วงเวลาหยดุ
พักผ่อน เพื่อส่งเสริมทางด้าน วิชาพิเศษ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรืออบรมสั่งสอนทางด้านมารยาท 
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 แนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ หรือ Whole Language Approach เป็นนวัตกรรมหรือแนวการสอนที่มุ่งเน้นการใช้
หนังสือหรือวรรณกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการใช้ภาษาแต่ละทักษะความสามารถอย่างหลากหลายผ่าน
การจัดกิจกรรมที่มีความเช่ือมโยงและมุ่งเน้นที่เด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
(Raines, Shirley C.; Canady, Robert J., 1990: 7) ท าให้แนวการสอนดังกล่าวได้รับเลือกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถน า 
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การน าองค์ประกอบท้ังสองประการมาบูรณาการในงานวิจัยฉบับนี ้ เนื่องจากผู้วิจัยตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในโรงเรียนปฐมวัย ซึ่งในปัจจุบันในโรงเรยีนแตล่ะ
แห่งเริ่มน าการรายวิชาภาษาต่างประเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของหลักสตูรสถานศึกษา แตท่ั้งนี้หลากหลายโรงเรียน
ยัง คงน ามาเป็นเพียงส่วนหน่ึงในการเสริมหลักสูตร ท าให้การส่งเสริมภาษาต่างประเทศยังไมไ่ด้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 
แตกต่างจากโรงเรียนที่มุ่งเน้นการสอนภาษาต่างประเทศเป็นหลัก   
 จากท่ีกล่าวมาเบื้องต้น แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการแนวทางการสอนที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสใหเ้ด็ก
ปฐมวัยไดเ้รียนรู้ เสริมสร้างทกัษะความสามารถของตนเองคือทางเลือกหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่มีความ
เหมาะสม โดยการบรูณาการแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติทีมุ่่งเน้นการใช้หนังสือในการเสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลายและกจิกรรมค่ายกลางวันที่มีหลักการเพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
สนุกสนาน และมีทัศนคติทีด่ีในการท ากิจกรรม เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยส่งเสริมความสามารถดา้นภาษาอย่างสร้างสรรค ์
สอดคล้องกับหลักการการศึกษาปฐมวัยที่สิรมิา ภญิโญอนันตพงษ์ (2550: 4) ได้กลา่วไว้ว่า หลักการที่ช่วยให้เด็กไดผ้ลดีที่สดุ 
คือเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้กระบวนการปฏิบัตจิริง มีส่วนร่วมประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเล่น เรียนรู้อยา่งอิสระ 
ดังนั้นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการศกึษาปฐมวัยในทุกด้าน สามารถศึกษาหรือน าแนวทางการวิจยัครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมเด็กปฐมวัยใหม้ีพัฒนาการที่ดีขึ้นถัดไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้เน้นไปท่ีการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการใช้ความสามารถของเด็กปฐมวัย ผ่านการท ากิจกรรม
ต่างๆที่สรา้งสรรค์ ดังนั้นการท าวจิัยครั้งต่อไปสามารถเช่ือมโยงไปสูเ่นื้อหาสาระ ต่างๆ หรือปรบัเปลีย่นแก้ไขกิจกรรมต่างๆ ได้
โดยการเพิ่มช่วงเวลาและรูปแบบในการท ากิจกรรมที่มีความยาวนานและหลากหลายมากข้ึน เพื่อให้ไดร้ับผลสมัฤทธ์ิทางการ
วิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน หรือการเปลี่ยนผูส้อนเป็นชาวต่างชาตมิาเปน็ส่วนหนึ่งของการวิจัย เนื่องจากการเรยีนรู้ภาษา ที่สอง
หรือภาษาตา่งประเทศจากผู้ช านาญการหรือเจ้าของภาษาจะท าให้นกัเรียนมีประสิทธิภาพและ ประสทิธิผลที่ดียิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4 – 5 ปี 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 15 คน ใช้เป็นกลุ่มทดลองเพื่อจัดกิจกรรม
ศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วันๆ ละ 40 นาที รวม 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายและแบบวัดเชิงปฏิบัติความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
ของเด็กปฐมวัย มีค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group  
Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test แบบ Dependent Samples และขนาดส่งผล
ของโคเฮน (Cohen’s d) 

ผลการวิจัยพบว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์สูงขึ้นทั้งโดยรวม(X =30.27)และรายด้าน คือด้านการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง 
ทิศทาง (X =9.93) ด้านการเปรียบเทียบวัตถุ (X =10.20) ด้านการจัดหมวดหมู่วัตถุ (X =10.13) อยู่ในระดับดี 
โดยทุกด้านและโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=21.73-89.00) และมี
ขนาดส่งผลต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์รายด้านและโดยรวมในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ ด้านการจัด
ความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทาง (d=5.61)  ด้านการเปรียบเทียบวัตถุ (d=22.99)  ด้านการจัด
หมวดหมู่วัตถุ (d=9.67)  และโดยรวม (d=11.46) 

 
ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย, ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์, เด็กปฐมวัย 
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ABSTRACT 

The main purposes of this research were to study and compare the spatial ability of 
preschool children by using art activities with a variety of materials. The sample used in the 
study were preschool boys and girls, with 4-5 years of age, who were studying in the first 
year of kindergarten in first semester of 2017 academic year at Mueang Samut Songkhram 
School under Samut Songkhram Primary Educational Service Area Office, selected by simple 
random sampling. The 24 experiments through the use of art activities with a variety of 
materials were carried out within the period of 8 weeks, 3 days a week, and 40 minutes for 
each day. The research instruments were the lesson plans for art activities with a variety of 
materials and a test of spatial ability of preschool children with the reliability of .95. The 
research followed the one-group pretest-posttest design and the data were statistically 
analyzed by using dependent samples t-test Cohen’s d effect size.  
 The research results revealed that the means of spatial ability of preschool children 
were higher both in general ( =30.27) and in the individual areas of spatial ability in the area 
of direction ( =9.93), object comparison ( =10.20), and object classification ( =10.13) which 
were at the good level. The means in all individual areas and in general were increasingly 
changed with statistical significance at the level of .01 (t=21.73-89.00). The effect sizes on 
Spatial ability of preschool children were at the high level in the individual areas of spatial 
ability in the area of direction (d=5.61), object comparison (d=22.99), object classification 
(d=9.67), and in general (d=11.46). 
 
Keywords: Art activities With a variety of materials, Spatial ability, Preschool children 
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บทน า 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมทั้ง

วิทยาการความรู้ต่างๆก็เช่นเดียวกัน สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมีหลากหลายรูปแบบให้มนุษย์ได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้และผลของการอบรมเลี้ยงดูรวมทั้งประสบการณ์ต่างๆที่เด็ก
เคยได้รับในระยะต้นของชีวิต จะมีอิทธิพลต่อการวางรากฐานที่ส าคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่  บลูม Bloom. (1964: 359)  กล่าวไว้ว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ส าคัญต่อการวางรากฐานของพัฒนาการ
ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2550: 1) ได้กล่าวว่า วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงแปดปี เป็น
ช่วงระยะที่ส าคัญที่สุดของพัฒนาการทุกด้านทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและบุคลิกภาพ 
เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงวัยแห่งพลังการเจริญเติบโตงอกงามของชีวิต   

ทั้งนี้ในยุคแห่งโลกไร้พรมแดน เราจ าเป็นจะต้องปรับตัวไปพร้อมกับโลกที่ผันผวนปรวนแปรอยู่
ตลอดเวลา การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ จึงถือเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ยุคนี้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยสิ่งทั้งปวงหรือวัตถุใดๆ มิได้มีความคงทนถาวรตลอดไป 
มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วัตถุเมื่อมีการเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนต าแหน่งระยะทางการมอง 
ภาพวัตถุท่ีปรากฏก็เปลี่ยนไป การรับรู้และการเรียนรู้ของสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
อย่างหนึ่ง ทั้งยังเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางการจ าแนกความเหมือนและความแตกต่าง 
การเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับวัตถุ ต าแหน่งของวัตถุ มาตรา เกณฑ์ อันดับ การเข้าใจลักษณะของ
วัตถุ ขนาด มิติ การเคลื่อนที่ ปริมาณและการปรากฏ รวมถึงล าดับเหตุการณ์ ซึ่งธรรมชาติของเด็กมีความอยาก
รู้อยากเห็นสูงอยู่แล้วถ้าได้รับการส่งเสริมตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพทางการคิดที่เด็กมีอยู่
ภายในตนให้ก้าวสู่ขีดสูงสุดได้ นภเนตร ธรรมบวร (2544: 64) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์นี้เป็น
ความสามารถท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็ก เพราะความสามารถดังกล่าวไม่สามารถ
พัฒนาได้เมื่อโตขึ้น นอกจากนี้การเรียนรู้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เบื้องต้นจะเป็นพื้นฐานแห่งการเรียน
ตัวหนังสือ ทั้งยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาทัศนวิสัยและมคีวามสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็ก
อีกด้วย   

การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
ได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเสรีที่เด็กอยากท าและมีความสนใจที่จะท า เมื่อท าแล้วมีความสุข สามารถ
พัฒนาเด็กท้ังทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจและสติปัญญา ซึ่งเด็กทุกคนต้องการแสดงออกด้านความคิด
และความรู้สึกต้องการบอกต้องการพูดต้องการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้และความรู้สึกของตน ซึ่งวิธีการหนึ่งที่
เด็กสามารถท าได้ก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกจากจินตนาการลงมาสู่งานศิลปะ(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 
2547: 188) ซึ่งในกระบวนการท างานศิลปสร้างสรรค์ของเด็กนั้น เด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการได้ส ารวจ 
สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ สี ขนาด พื้นผิว ทั้งยังได้สัมผัสวัสดุและค้นพบการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยตนเอง การใช้ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานและเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุอุปกรณ์ การวางต าแหน่ง บน-ล่าง ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง การพลิก หมุนวัสดุ 
การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ซึ่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ทั้งสิ้น  

กิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายนั้น จะเลือกใช้วัสดุที่เด็กคุ้นเคยและมีราคาถูก หาได้ง่ายโดยแบ่ง
ตามลักษณะที่เด่นชัดของวัสดุโดยมี 3 ชนิด คือ 1.วัสดุธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืช กิ่งไม้ ฟางข้าว ดอกหญ้า เป็นต้น

 2.วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ เชือก ลวดดัด ลูกปัด เป็นต้น 3.วัสดุเหลือใช้ เช่น แกนกระดาษทิชชู่  
หลอดดูด เศษผ้า ไม้ไอศกรีม เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้จัดเป็นวัสดุปลายเปิด เนื่องจากเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่
ส าเร็จรูปในการน ามาเล่น เด็กจะต้องคิดค้นและพัฒนา เปิดโอกาสให้เด็กค้นพบด้วยตนเองตัววัสดุมีรูปแบบการ
ใช้ที่หลากหลาย ซึ่งจะไม่บ่งบอกถึงจุดมุ่งหมายที่ตายตัวและสามารถน ามาสร้างหรือท าให้เกิดผลผลิตอย่างใด
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อย่างหนึ่งได้ เช่น น าเศษผ้ามาถักเป็นเปีย เป็นต้น อีกทั้งลักษณะของพื้นผิวของวัสดุที่น ามาสร้างสรรค์งาน
ศิลปะนั้นมีความหลากหลาย จึงเป็นวัสดุที่ให้ประสบการณ์ทางการสัมผัสอย่างหลากหลาย ซึ่งท าให้เด็กสามารถ
เรียนรู้การแก้ปัญหาและช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกผ่อนคลายทางอารมณ์ได้อีกด้วย(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551) 
และในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายนั้น  ควรกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการสังเกต ส ารวจวัสดุ 
เกิดการคิดอย่างอิสระ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 ซึ่งเมื่อเด็กได้มีโอกาสสังเกต ส ารวจและจัดกระท ากับวัตถุ
โดยตรง จะท าให้เด็กรู้จักวัตถุ และมีความคุ้นเคยกับวัตถุแล้วเด็กจะสามารถน าวัตถุต่างๆมาเกี่ยวข้อง เช่ือมโยง
กันและสร้างสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งจะท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็น
ประสบการณ์ส าคัญในการส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กได้เป็นอย่างดี (มานพ ถนอมศรีและ
คณะ. 2534: 11) 

จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การจัดกิจกรรมศิลปะด้วย
วัสดุที่หลากหลายนั้น มีผลต่อความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กในระดับปฐมวัยอย่างไร ซึ่งผลของ
การวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์และความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความสามารถด้านมิตสิัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่เป็นผลมา

จากการจัดกจิกรรมศิลปะด้วยวสัดุที่หลากหลาย  โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถดา้นมิติสมัพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังไดร้ับการจดักิจกรรม

ศิลปะด้วยวัสดุทีห่ลากหลาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย กอ่นและหลังไดร้ับการจดักิจกรรม

ศิลปะด้วยวัสดุทีห่ลากหลาย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน

อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งมีเด็กปฐมวัยจ านวน 130 คน โดยแบ่งเป็น 4 ห้องเรียน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยการจับสลาก 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยจ านวน 31คน และ
เนื่องจากโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามมีการจัดเลขประจ าตัวนักเรียนเรียงตามอายุของเด็ก เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่คละอายุ จึงเลือกเด็กท่ีมีเลขประจ าตัวเป็นเลขคู่จ านวน 15 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง     

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย จ านวน 24 แผน น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะ

ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอผู้เช่ียวชาญสามท่านตรวจสอบพิจารณาเพื่อหาความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรม ประเมินผล โดยมีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นน า ครูน า
เด็กเข้าสู่กิจกรรมโดยการร้องเพลงหรือ ท่องค าคล้องจองประกอบท่าทาง การสนทนา การใช้ค าถามเพื่อให้เด็ก
เกิดความสนใจ โดยเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินกิจกรรม เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมเพื่อความถูกต้องและเป็นระเบียบ 
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อย่างหนึ่งได้ เช่น น าเศษผ้ามาถักเป็นเปีย เป็นต้น อีกทั้งลักษณะของพื้นผิวของวัสดุที่น ามาสร้างสรรค์งาน
ศิลปะนั้นมีความหลากหลาย จึงเป็นวัสดุที่ให้ประสบการณ์ทางการสัมผัสอย่างหลากหลาย ซึ่งท าให้เด็กสามารถ
เรียนรู้การแก้ปัญหาและช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกผ่อนคลายทางอารมณ์ได้อีกด้วย(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551) 
และในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายนั้น  ควรกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการสังเกต ส ารวจวัสดุ 
เกิดการคิดอย่างอิสระ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 ซึ่งเมื่อเด็กได้มีโอกาสสังเกต ส ารวจและจัดกระท ากับวัตถุ
โดยตรง จะท าให้เด็กรู้จักวัตถุ และมีความคุ้นเคยกับวัตถุแล้วเด็กจะสามารถน าวัตถุต่างๆมาเกี่ยวข้อง เช่ือมโยง
กันและสร้างสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งจะท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็น
ประสบการณ์ส าคัญในการส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กได้เป็นอย่างดี (มานพ ถนอมศรีและ
คณะ. 2534: 11) 

จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การจัดกิจกรรมศิลปะด้วย
วัสดุที่หลากหลายนั้น มีผลต่อความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กในระดับปฐมวัยอย่างไร ซึ่งผลของ
การวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์และความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความสามารถด้านมิตสิัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่เป็นผลมา

จากการจัดกจิกรรมศิลปะด้วยวสัดุที่หลากหลาย  โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถดา้นมิติสมัพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังไดร้ับการจดักิจกรรม

ศิลปะด้วยวัสดุทีห่ลากหลาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย กอ่นและหลังไดร้ับการจดักิจกรรม

ศิลปะด้วยวัสดุทีห่ลากหลาย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน

อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งมีเด็กปฐมวัยจ านวน 130 คน โดยแบ่งเป็น 4 ห้องเรียน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยการจับสลาก 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยจ านวน 31คน และ
เนื่องจากโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามมีการจัดเลขประจ าตัวนักเรียนเรียงตามอายุของเด็ก เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่คละอายุ จึงเลือกเด็กท่ีมีเลขประจ าตัวเป็นเลขคู่จ านวน 15 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง     

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย จ านวน 24 แผน น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะ

ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอผู้เช่ียวชาญสามท่านตรวจสอบพิจารณาเพื่อหาความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์ เน้ือหากิจกรรม ประเมินผล โดยมีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นน า ครูน า
เด็กเข้าสู่กิจกรรมโดยการร้องเพลงหรือ ท่องค าคล้องจองประกอบท่าทาง การสนทนา การใช้ค าถามเพื่อให้เด็ก
เกิดความสนใจ โดยเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินกิจกรรม เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมเพื่อความถูกต้องและเป็นระเบียบ 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

อย่างหนึ่งได้ เช่น น าเศษผ้ามาถักเป็นเปีย เป็นต้น อีกทั้งลักษณะของพื้นผิวของวัสดุที่น ามาสร้างสรรค์งาน
ศิลปะนั้นมีความหลากหลาย จึงเป็นวัสดุที่ให้ประสบการณ์ทางการสัมผัสอย่างหลากหลาย ซึ่งท าให้เด็กสามารถ
เรียนรู้การแก้ปัญหาและช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกผ่อนคลายทางอารมณ์ได้อีกด้วย(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551) 
และในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายนั้น  ควรกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการสังเกต ส ารวจวัสดุ 
เกิดการคิดอย่างอิสระ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 ซึ่งเมื่อเด็กได้มีโอกาสสังเกต ส ารวจและจัดกระท ากับวัตถุ
โดยตรง จะท าให้เด็กรู้จักวัตถุ และมีความคุ้นเคยกับวัตถุแล้วเด็กจะสามารถน าวัตถุต่างๆมาเกี่ยวข้อง เช่ือมโยง
กันและสร้างสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งจะท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็น
ประสบการณ์ส าคัญในการส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กได้เป็นอย่างดี (มานพ ถนอมศรีและ
คณะ. 2534: 11) 

จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การจัดกิจกรรมศิลปะด้วย
วัสดุที่หลากหลายนั้น มีผลต่อความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กในระดับปฐมวัยอย่างไร ซึ่งผลของ
การวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์และความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความสามารถด้านมิตสิัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่เป็นผลมา

จากการจัดกจิกรรมศิลปะด้วยวสัดุที่หลากหลาย  โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถดา้นมิติสมัพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังไดร้ับการจดักิจกรรม

ศิลปะด้วยวัสดุทีห่ลากหลาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย กอ่นและหลังไดร้ับการจดักิจกรรม

ศิลปะด้วยวัสดุทีห่ลากหลาย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน

อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งมีเด็กปฐมวัยจ านวน 130 คน โดยแบ่งเป็น 4 ห้องเรียน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยการจับสลาก 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยจ านวน 31คน และ
เนื่องจากโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามมีการจัดเลขประจ าตัวนักเรียนเรียงตามอายุของเด็ก เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่คละอายุ จึงเลือกเด็กท่ีมีเลขประจ าตัวเป็นเลขคู่จ านวน 15 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง     

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย จ านวน 24 แผน น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะ

ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอผู้เช่ียวชาญสามท่านตรวจสอบพิจารณาเพื่อหาความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรม ประเมินผล โดยมีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นน า ครูน า
เด็กเข้าสู่กิจกรรมโดยการร้องเพลงหรือ ท่องค าคล้องจองประกอบท่าทาง การสนทนา การใช้ค าถามเพื่อให้เด็ก
เกิดความสนใจ โดยเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินกิจกรรม เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมเพื่อความถูกต้องและเป็นระเบียบ 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ครูแนะน าวัสดุ-อุปกรณ์ การใช้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย การจัดเก็บของเข้าที่ เด็กสร้างสรรค์งานศิลปะอย่าง
อิสระ โดยครูกระตุ้นให้เด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ และสังเกตในขณะท ากิจกรรม โดยการอธิบายและใช้ค าถามที่
ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ เช่น “เด็กๆรู้ไหมคะว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เราน ามาท ากิจกรรมในวันนี้ 
มีขนาดยาวหรือสั้น เราจะท าอย่างไรได้บ้าง” และให้การเสริมแรงกับเด็กโดยกล่าวค าชมเชยเมื่อเห็นว่าเด็กๆ 
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง และ3.ขัน้สรุป เด็กน าเสนอผลงานโดยการตั้งช่ือและเล่าเรื่องราวของผลงานที่ตนเอง
ได้ท า พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมแต่ละขั้นให้ครูและเพื่อนฟัง เมื่อเด็กน าเสนอผลงานครบทุกกลุ่ม
หรือทุกคนแล้ว เด็กและครูร่วมกันสรุปกิจกรรม   

2. แบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ โดยสร้างเป็นสถานการณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติ
จริง จ านวน 3 ด้าน ซึ่งมีข้อทดสอบทั้งหมด 18 ข้อ ประกอบด้วย การจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง 
ทิศทาง จ านวน 6 ข้อ การเปรียบเทียบวัตถุ จ านวน 6 ข้อ และการจัดหมวดหมู่วัตถุจ านวน 6 ข้อ ซึ่งใช้เกณฑ์
การให้คะแนนแบบ 0-1-2 หาค่าความเที่ยงตรงตามข้อค าถามให้สอดคล้องกับเน้ือหาและวัตถุประสงค์โดย
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญสามท่านพิจารณาลงความเห็นได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง .67–1.00 หา
ค่าอ านาจจ าแนก(CITC) ที่มีค่ารายข้อทุกข้อมากกว่า 0.20 และหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2557: 101) ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ.95 ซึ่งมีค่าสูงเพียงพอสามารถน ามาศึกษาวิจัยได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 
8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วัน  ได้แก่ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี  วันละ40นาที รวม24ครั้ง โดยทดสอบเชิง
ปฏิบัติวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติ
วัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  จากนั้นด าเนินการจัดกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด เมื่อท าการทดลองครบ8
สัปดาห์แล้ว จึงน าแบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ฉบับเดิมมาประเมินซ้ าและตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi-Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยอาศัยแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียววัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Protest Design) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์.  2557: 17) 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยรายด้านและโดยรวม
ก่อนและหลังทดลอง มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยโดยใช้   Dependent  samplet – test ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ  และในกรณีที่พบว่า ค่า t  มี
นัยส าคัญทางสถิติ  จะค านวณค่าขนาดส่งผล (Effect Size) โดยใช้สูตรขนาดส่งผลของโคเฮน(Cohen’s d) 
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2557: 138) 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อแรก พบว่า ระดับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อน

การจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย  มีคะแนนรายด้านทุกด้านและคะแนนโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง  โดยคะแนนรายด้านเรียงตามล าดับดังนี้  ด้านการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทาง 
X =3.93)  ด้านการเปรียบเทียบวัตถุ (X =4.26)  ด้านการจัดหมวดหมู่วัตถุ (X =4.40)  และคะแนนโดยรวม
ทั้งหมด (X =12.60) และหลังการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายมีคะแนนรายด้านและโดยรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับดี ดังนี้ ด้านการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทาง ( X =9.93)  ด้านการ
เปรียบเทียบวัตถุ (X =10.20) ด้านการจัดหมวดหมู่วัตถุ (X =10.13)  และคะแนนโดยรวมทั้งหมด (X =30.27)  
ดังแสดงในตาราง1. 

 
ตาราง 1  ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม   
             ศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย  โดยรวมและรายด้านก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย ข้อที่สอง พบว่า หลังการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย  
เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านมิติสัมพันธ์รายด้านทุกด้านและโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลง
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และมีขนาดส่งผล
ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้  ด้านการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทาง  (t=21.74**; d=5.61)  
ด้านการเปรียบเทียบวัตถุ (t=89.00**; d=22.99) ด้านการจัดหมวดหมู่วัตถุ (t=37.41**; d=9.67) และโดยรวม 
(t=44.37**; d=11.46) กล่าวโดยสรุปได้ว่า เด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์รายด้านและ
โดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และมีขนาดส่งผลในระดับมาก 
ดังแสดงในตาราง 2, ตาราง 3 และภาพประกอบ 1 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความสามารถดา้นมิติสมัพันธ์ก่อนและหลังทดลอง  
           รายด้านและโดยรวม 

 
ตาราง 3 ค่าขนาดส่งผล(Effect Size) ความสามารถด้านมติิสมัพันธ์ของเด็กปฐมวัยรายด้านและโดยรวมของ 

โคเฮน (Cohen’s d) 
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สรุปผลและอภปิรายผล 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายการวิจัย ปรากฏผลดังนี้ เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายสูงขึ้นหลังจากการทดลอง เนื่องจากกิจกรรม
ศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กปฐมวัยได้ใช้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ผ่านการกิจกรรม
ศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการลง
มือกระท ากับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสังเกต เปรียบเทียบ จ าแนก ซึ่งสอดคล้องกับ
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550) ที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ
รอบตัวและต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ และที่ส าคัญการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นควรอยู่ที่ตัวเด็กเป็นผู้
สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง จะเห็นได้จากการวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างของคะแนน
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง จ าแนกรายด้านโดยเรียงล าดับจาก
พัฒนาน้อยไปหามาก ดังนี้ 

1. ด้านการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทาง มีระดับคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้น คือ ก่อนการ
ทดลองค่าเฉลี่ยการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทางอยู่ในระดับควรปรับปรุงเท่ากับ 3.93 และหลัง
การทดลองค่าคะแนนอยู่ในระดับดีเท่ากับ 9.93 ท้ังนี้เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกของกิจกรรมในแต่ละวันพบว่า 
เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทางสูงขึ้น  เนื่องจากการจัดกิจกรรม
ศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายนั้น ระหว่างการจัดกิจกรรมครูได้ใช้ค าถามเพื่อให้เด็กเกิดความสามารถและเด็กได้
ค้นพบความสัมพันธ์ต่างๆจากประสบการณ์ตรง การสัมผัสจับต้อง การมองและการคิดจินตนาการอย่างอิสระ
ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะหลากหลายรูปแบบในลักษณะ 2มิติ 3มิติ จากวัสดุที่หลากหลาย เช่น 
กิจกรรมแปลงร่างใบไม้ น าใบไม้หลากหลายชนิดมาสร้างสรรค์ประกอบกับวัสดุอื่น ได้แก่ ลวดฟอยด์ กระดาษ 
ฝาน้ าอัดลม ซึ่งสอดคล้องกับ ลออ ชุติกร. (2541: 41) ได้กล่าวว่า สื่อเป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูที่จะใช้เพื่อช่วยให้การสอน
เกิดผลอย่างแท้จริง สื่อต้องเป็นตัวตนที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ประสบการณ์
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สรุปผลและอภปิรายผล 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายการวิจัย ปรากฏผลดังนี้ เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายสูงขึ้นหลังจากการทดลอง เนื่องจากกิจกรรม
ศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กปฐมวัยได้ใช้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ผ่านการกิจกรรม
ศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการลง
มือกระท ากับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสังเกต เปรียบเทียบ จ าแนก ซึ่งสอดคล้องกับ
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550) ที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ
รอบตัวและต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ และที่ส าคัญการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นควรอยู่ที่ตัวเด็กเป็นผู้
สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง จะเห็นได้จากการวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างของคะแนน
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง จ าแนกรายด้านโดยเรียงล าดับจาก
พัฒนาน้อยไปหามาก ดังนี้ 

1. ด้านการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทาง มีระดับคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้น คือ ก่อนการ
ทดลองค่าเฉลี่ยการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทางอยู่ในระดับควรปรับปรุงเท่ากับ 3.93 และหลัง
การทดลองค่าคะแนนอยู่ในระดับดีเท่ากับ 9.93 ท้ังนี้เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกของกิจกรรมในแต่ละวันพบว่า 
เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการจัดความสัมพันธ์ของวัตถุกับต าแหน่ง ทิศทางสูงขึ้น  เนื่องจากการจัดกิจกรรม
ศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายนั้น ระหว่างการจัดกิจกรรมครูได้ใช้ค าถามเพื่อให้เด็กเกิดความสามารถและเด็กได้
ค้นพบความสัมพันธ์ต่างๆจากประสบการณ์ตรง การสัมผัสจับต้อง การมองและการคิดจินตนาการอย่างอิสระ
ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะหลากหลายรูปแบบในลักษณะ 2มิติ 3มิติ จากวัสดุที่หลากหลาย เช่น 
กิจกรรมแปลงร่างใบไม้ น าใบไม้หลากหลายชนิดมาสร้างสรรค์ประกอบกับวัสดุอื่น ได้แก่ ลวดฟอยด์ กระดาษ 
ฝาน้ าอัดลม ซึ่งสอดคล้องกับ ลออ ชุติกร. (2541: 41) ได้กล่าวว่า สื่อเป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูที่จะใช้เพื่อช่วยให้การสอน
เกิดผลอย่างแท้จริง สื่อต้องเป็นตัวตนที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ประสบการณ์
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ในการมองระดับพื้นฐาน ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาความรู้ เกิดจากการมองสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งท าให้ท้ายที่สุด 
เด็กรู้จักจินตนาการ สามารถคาดคะเนได้ว่าการมองในทิศทางใดจะเห็นวัตถุอะไรบ้าง เด็กจะพัฒนาการรับรู้
เกี่ยวกับต าแหน่งในลักษณะใหม่ๆ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ  

2. ด้านการจัดหมวดหมู่วัตถุ มีระดับคะแนนท่ีเพิ่มสูงขึ้น คือ ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยการจัดหมวดหมู่
วัตถุอยู่ในระดับควรปรับปรุงเท่ากับ 4.40 และหลังการทดลองค่าคะแนนอยู่ในระดับดีเท่ากับ 10.13 ทั้งนี้เมื่อ
วิเคราะห์ในเชิงลึกของกิจกรรมในแต่ละวันพบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการจัดหมวดหมู่วัตถุ สูงขึ้น 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  สัมผัสจับต้องได้จริง เช่น ขณะที่ครูสาธิตการท า
กิจกรรม เด็กได้สังเกตและสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ครูน ามาวางไว้บนโต๊ะ เช่น ลวด
ก ามะหยี่แบบหยัก แบบตรง ริบบิ้นหลากหลายลวดลายสีสัน เป็นต้น ครูจะเปิดโอกาสให้เด็กหยิบอุปกรณ์ตาม
ความต้องการและแยกแยะ จัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่ของวัสดุตามสี ลวดลาย หรือรูปร่างลักษณะ เป็นต้น แชปแมน
Chapman. (2544: 110) กล่าวไว้ว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์นี้ เริ่มด้วยการใช้ประสาทสัมผัสด้านการ
เห็น การปรับภาพ การรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวให้แหลมคมยิ่งขึ้น ตาจะท าหน้าที่แยกแยะรูปร่าง พื้นผิว ความลึก 
มิติและความเกี่ยวพัน  เมื่อความสามารถด้านนี้เริ่มพัฒนา การใช้ประสาทสัมผัสในการจับต้อง ความประสาน
สอดคล้องของมือและตา การควบคุมกล้ามเนื้อจะช่วยท าให้สามารถน ารูปร่างและสีสันท่ีเห็นจ าลองออกมาผ่าน
สื่อต่างๆได้ 

3. ด้านการเปรียบเทียบวัตถุ มีระดับคะแนนที่ เพิ่มสูงขึ้น คือ ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยการ
เปรียบเทียบวัตถุอยู่ในระดับควรปรับปรุงเท่ากับ 4.26 และหลังการทดลองค่าคะแนนอยู่ในระดับดีเท่ากับ 
10.20 ท้ังนี้เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกของกิจกรรมในแต่ละวันพบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการเปรียบเทียบ
วัตถุสูงข้ึน เนื่องจากการจัดกิจกรรมด้วยวัสดุที่หลากหลายนั้น เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีอิสระ
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยเด็กจะเป็นผู้ลงมือกระท า ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะการสังเกต ส ารวจ เปรียบเทียบ คาดคะเน เช่น กิจกรรมแกนทิชชู่หนูท าได้ เด็กสังเกต
การเปรียบเทียบขนาดของวัสดุที่น ามาจัดกิจกรรม ความยาว-สั้นของลวดฟอยด์สี  เชือกไหมพรม สังเกตขนาดก่อน
และหลังการม้วน บิด ขด เปรียบเทียบความใหญ่-เล็กของเมล็ดพืช ได้แก่ ถั่วแดง,ถั่วด า,ถั่วเขียว ก่อนจะน าวัสดุ
ต่างๆเหล่านั้นมาประกอบเป็นช้ินงาน วรรณวิภา สุทธเกียรติ (2542: 3) ได้กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์ควรเน้นให้เด็กได้ค้นพบความสัมพันธ์ด้วย กระบวนการ การประดิษฐ์ การวาด การวัด
การมองเห็น การเปรียบเทียบ การแปลง และการจ าแนกรูปเรขาคณิต ที่เน้นกิจกรรมในลักษณะการส ารวจ
การตั้งข้อคาดเดา การสืบเสาะเพื่อตรวจสอบข้อคาดเดา 

 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายช่วยส่งเสริม
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและฝึกฝน
อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากผลการวิจัยตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ที่เด็กได้รับการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ที่สูงข้ึน เนื่องจากเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดกระท ากับสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย เพิ่มความยากสลับซับซ้อนและความท้าทายในการท ากิจกรรม ท าให้เด็กมี
ความสนใจและได้รับประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานอย่างอิสระ 
โดยมีครูคอยช้ีแนะกระตุ้นให้เด็กเกิดการตั้งค าถาม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้เด็กเกิด
การเรียนรู้อย่างสนุกสนานและอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550: 13-15) กล่าวไว้ว่า 
คุณภาพครูปฐมวัยถือเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัย การน าความรู้ด้านธรรมชาติและ
ความต้องการของเด็กมาจัดกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ ์รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัยของ
เด็ก จะช่วยให้เด็กมีความก้าวหน้าและมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้ที่
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เกี่ยวข้องหรือสนใจที่จะศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย สามารถที่จะศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนี้ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการน ากิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายไปศึกษาในตัวแปรอื่นนอกเหนือจาก

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ เช่น การท างานแบบกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ที่ได้จากจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย

ไปศึกษาต่อยอดกับระดับชัน้อ่ืนๆ เช่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยระหว่างผลการจัด
กิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นที่มีผลต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  
เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
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เกี่ยวข้องหรือสนใจที่จะศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย สามารถที่จะศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนี้ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการน ากิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายไปศึกษาในตัวแปรอื่นนอกเหนือจาก

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ เช่น การท างานแบบกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ที่ได้จากจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย

ไปศึกษาต่อยอดกับระดับชัน้อ่ืนๆ เช่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยระหว่างผลการจัด
กิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลายกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นที่มีผลต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  
เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
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ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

 
รัตติกาล  ทะแพงพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
e-mail: bo_konpang@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย และ 2) สร้าง
สมการพยากรณ์ ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย จ านวน 341 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเรื่องทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหาร  เท่ากับ .901 และประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เท่ากับ .918 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล 
 
Soft Skills of Administrators Affecting for the Effectiveness of school 

under   The Office of Nongkhai Primary  Educational Service 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to study the relationship between Soft Skills of 
Administrators and Effectiveness of school under The Office of Nongkhai Primary  Educational 
Service 2) to creat a predictive education of Soft Skills of Administrators Affecting for the 
Effectiveness of school under The Office of Nongkhai Primary  Educational Service. 
 The sample group consisted of 341 teacher selected through stratified random 
sampling. The research instrument was s five-rating scale questionaires consisting of two 
Parts; the Soft Skills of Administrators with the reliability of .901 and the Effectiveness of 
school with the reliability of .918. The data were analyzed using the statictical package for 
social sciences to find frequency, percentage, mean, standard deviation and pearson 
product-moment coefficient and multiple regession analysis were also used. 
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Keywords: Effectiveness 
บทน า 

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สู่การเป็นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการเรียนรู้ใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะชีวิตที่ดี เพื่อสามารถด ารงชีพในสังคมได้อย่า งมีคุณภาพและเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4) ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พุทธศักราช 
2553 หมวด 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขการจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการผลิตนักเรียนที่ตรงกับความต้องการของ
สังคมการบริหารจัดการในสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าวผู้ บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนภายใต้การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและการระดมทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กรจึงต้องใช้ความรู้
ความสามารถทักษะในการจัดการทั้งระบบงานและบริหารคน ควบคู่กันไป   

 การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและ ขั้นตอน
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบ กระเทือนต่อส่วนอื่นๆ 
ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้น
บรรลุจุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์ ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่างๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2554: 8) ซึ่งการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น ปัจจัยส าคัญต่อการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ใน โรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ซึ่งตรงตามมาตรา 22 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ ถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ   

 ทักษะ Soft Skills จึงเป็นทักษะที่มุ่งส่งเสริมประสานหลอมรวมให้บุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา ผู้บริหารจึงต้องมีทักษะด้าน Soft 
Skills ในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิผลของโรงเรียน   ประสิทธิผลของ
โรงเรียน เกิดจากโรงเรียนที่มีสภาพทางสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม รอบๆ ตัวผู้เรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆ เอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอ และมีทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี 
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเห็นคุณค่าของการด ารง
ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นระบบสังคมรูปนัยที่จะต้อง
จัดความสัมพันธ์ภายนอกกับกระบวนการภายในองค์การให้สอดคล้องกับเง่ือนไขของกระบวนการศึกษาของ
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Keywords: Effectiveness 
บทน า 

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สู่การเป็นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการเรียนรู้ใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะชีวิตที่ดี เพื่อสามารถด ารงชีพในสังคมได้อย่า งมีคุณภาพและเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4) ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พุทธศักราช 
2553 หมวด 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขการจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการผลิตนักเรียนที่ตรงกับความต้องการของ
สังคมการบริหารจัดการในสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าวผู้ บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนภายใต้การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและการระดมทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กรจึงต้องใช้ความรู้
ความสามารถทักษะในการจัดการทั้งระบบงานและบริหารคน ควบคู่กันไป   

 การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและ ขั้นตอน
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบ กระเทือนต่อส่วนอื่นๆ 
ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้น
บรรลุจุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์ ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่างๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2554: 8) ซึ่งการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น ปัจจัยส าคัญต่อการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ใน โรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ซึ่งตรงตามมาตรา 22 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ ถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ   

 ทักษะ Soft Skills จึงเป็นทักษะที่มุ่งส่งเสริมประสานหลอมรวมให้บุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา ผู้บริหารจึงต้องมีทักษะด้าน Soft 
Skills ในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิผลของโรงเรียน   ประสิทธิผลของ
โรงเรียน เกิดจากโรงเรียนที่มีสภาพทางสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม รอบๆ ตัวผู้เรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆ เอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอ และมีทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี 
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเห็นคุณค่าของการด ารง
ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นระบบสังคมรูปนัยที่จะต้อง
จัดความสัมพันธ์ภายนอกกับกระบวนการภายในองค์การให้สอดคล้องกับเง่ือนไขของกระบวนการศึกษาของ
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Keywords: Effectiveness 
บทน า 

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สู่การเป็นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการเรียนรู้ใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะชีวิตที่ดี เพื่อสามารถด ารงชีพในสังคมได้อย่า งมีคุณภาพและเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4) ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พุทธศักราช 
2553 หมวด 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขการจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการผลิตนักเรียนที่ตรงกับความต้องการของ
สังคมการบริหารจัดการในสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าวผู้ บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนภายใต้การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและการระดมทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กรจึงต้องใช้ความรู้
ความสามารถทักษะในการจัดการทั้งระบบงานและบริหารคน ควบคู่กันไป   

 การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและ ขั้นตอน
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบ กระเทือนต่อส่วนอื่นๆ 
ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้น
บรรลุจุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์ ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่างๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2554: 8) ซึ่งการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น ปัจจัยส าคัญต่อการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ใน โรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ซึ่งตรงตามมาตรา 22 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ ถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ   

 ทักษะ Soft Skills จึงเป็นทักษะที่มุ่งส่งเสริมประสานหลอมรวมให้บุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา ผู้บริหารจึงต้องมีทักษะด้าน Soft 
Skills ในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิผลของโรงเรียน   ประสิทธิผลของ
โรงเรียน เกิดจากโรงเรียนที่มีสภาพทางสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม รอบๆ ตัวผู้เรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆ เอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอ และมีทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี 
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเห็นคุณค่าของการด ารง
ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นระบบสังคมรูปนัยที่จะต้อง
จัดความสัมพันธ์ภายนอกกับกระบวนการภายในองค์การให้สอดคล้องกับเง่ือนไขของกระบวนการศึกษาของ
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สังคมระบบของโรงเรียนจะมั่นคงก็ต่อเมื่อสร้างผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมวัตถุประสงค์ของโรงเรียนคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอกและสามารถสร้างความ
พึงพอใจในการท างานของครู (พิมพรรณ สุริโย , 2552: 27) กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา ย่อมขึ้นอยู่กับ ผู้บริหารเป็นส าคัญ ภายใต้ข้อจ ากัดของการบริหารโรงเรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือการพัฒนาผู้บริ หาร
โรงเรียนทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนมีฐานะเป็นนักบริหารมีหน้าที่ท าให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์เป็นผู้มี
หน้าท่ีที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดเป็นระบบความร่วมมือในกาปฏิบัติงาน 
 จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้วจิัย สนใจท่ีจะศึกษา Soft Skills ของผู้บริหารทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เพื่อที่จะทราบว่า Soft 
Skills ของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ มีทักษะ Soft Skills ของผู้บริหาร
อะไรบ้างท่ีสามารถพยากรณ์ประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนให้บริหารงานด้านตา่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผลมากทีสุ่ด สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริหารและครผูู้สอน เพื่อให้บรรลุจดุมุ่งหมายและประสบความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา
และน าข้อค้นพบมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
 2.   เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  

 
สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 

 1. ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย มี ความสัมพันธ์กัน 

 2. ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

อธิบายขั้นตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 2,984  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ครู จ านวน 341 คน แล้วสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ ขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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(Rating Scale) โดยได้ข้อค าถามที่มี IOC อยู่ระหว่าง 0.6–1.0  จ านวน 56 ข้อ และความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหาร มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.901 และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .918 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 
ผลการวิจัย 

 1. ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย โดยมีทักษะการบริหาร
แบบ Soft Skills ของผู้บริหารเป็นตัวแปรพยากรณ์ พบว่า ด้านการท างานแบบทีมรวมพลัง ด้านความสามารถ
ในการใช้ภาวะผู้น า  ด้านการสื่อสารและการน าเสนอ และด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ได้ร้อยละ 76.60 โดยมีสมการในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
ดังนี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

   

Y  = .728 + .924(X3) + .291(X2) - .568(X1) + .189(X4) 

 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

   

Z  = 1.125 Z(X3) + .284Z(X2) - .674 Z(X1) + .240 Z(X4) 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย พบว่า ทักษะที่มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ทักษะด้านการท างานแบบทีมรวมพลัง เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย มีการวางแผน การ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน มีการสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียน มีการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล สอดคลองกับแนวคิดของ เพอคีย์และสมิธ  ( Purkey & Smith อ้างถึงใน วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2548 : 327) ได้จัดกลุ่มปัจจัยที่แสดงถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เป็น 2 ด้าน คือด้าน
โครงสร้าง และด้านกระบวนการ ดังนี้  1. ด้านโครงสร้าง ได้แก่ การบริหารและภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ 
มีความมั่นคงในการปฏิบัติงานของครูมีหลักสูตรที่ชัดเจนและจัดเป็นระบบ มีการพัฒนาคณะครู มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากผู้ปกครองมีการยอมรับจากนักเรียนอย่างกว้างขวาง มีเวลาเพื่อการเรียนรู้สูงสุด และมีการ
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(Rating Scale) โดยได้ข้อค าถามที่มี IOC อยู่ระหว่าง 0.6–1.0  จ านวน 56 ข้อ และความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหาร มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.901 และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .918 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 
ผลการวิจัย 

 1. ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย โดยมีทักษะการบริหาร
แบบ Soft Skills ของผู้บริหารเป็นตัวแปรพยากรณ์ พบว่า ด้านการท างานแบบทีมรวมพลัง ด้านความสามารถ
ในการใช้ภาวะผู้น า  ด้านการสื่อสารและการน าเสนอ และด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ได้ร้อยละ 76.60 โดยมีสมการในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
ดังนี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

   

Y  = .728 + .924(X3) + .291(X2) - .568(X1) + .189(X4) 

 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

   

Z  = 1.125 Z(X3) + .284Z(X2) - .674 Z(X1) + .240 Z(X4) 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย พบว่า ทักษะท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ทักษะด้านการท างานแบบทีมรวมพลัง เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้
อาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย มีการวางแผน การ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน มีการสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียน มีการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล สอดคลองกับแนวคิดของ เพอคีย์และสมิธ  ( Purkey & Smith อ้างถึงใน วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2548 : 327) ได้จัดกลุ่มปัจจัยที่แสดงถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เป็น 2 ด้าน คือด้าน
โครงสร้าง และด้านกระบวนการ ดังนี้  1. ด้านโครงสร้าง ได้แก่ การบริหารและภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ 
มีความมั่นคงในการปฏิบัติงานของครูมีหลักสูตรที่ชัดเจนและจัดเป็นระบบ มีการพัฒนาคณะครู มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากผู้ปกครองมีการยอมรับจากนักเรียนอย่างกว้างขวาง มีเวลาเพ่ือการเรียนรู้สูงสุด และมีการ
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สนับสนุนจากท้องถิ่น 2. ด้านกระบวนการ ได้แก่ มีระบบการวางแผนแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์แบบเป็น
ทีม มีส านึกชุมชน มีจุดหมายที่ชัดเจน มีระเบียบและวินัย และมีความคาดหวังร่วมกันสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ไคเนอ (Kreitner, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548 : 333) ได้จ าแนกความมีประสิทธิผลของ
องค์การออกเป็น 3 ทัศนะ คือ ทัศนะของทฤษฎีดั้งเดิมที่เห็นว่าความมีประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การ
ด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ ทัศนะทรัพยากรเชิงระบบท่ีเห็นว่าความมีประสิทธิผลของ
องค์การ หมายถึง ระดับความสามารถขององค์การในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีคุณค่าและขาดแคลนมาใช้ใน
ระบบองค์การได้ และทัศนะที่ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ 
 4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย โดยใช้ ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหาร
เป็นตัวแปรพยากรณ์ พบว่า ด้านการท างานแบบทีมรวมพลัง  ด้านความสามารถในการใช้ภาวะผู้น า  ด้านการ
สื่อสารและการน าเสนอ และด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีท่ีสุด มี
ประสิทธิภาพพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  ได้
ร้อยละ 76.60 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อท่ี 2 ผู้วิจัยมีประเด็นที่อภิปราย ดังน้ี 
 ทักษะด้านการท างานแบบทีมรวมพลัง เป็นทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร  มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการวางแผนการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารยอมรับฟังความ
คิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรในสถานศกึษา เพื่อเรียนรู้วิธีการและทักษะใหม่ๆในการท างาน
เป็นทีม มีประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ประเมินผล  พัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล 
(2552: 6) กล่าวว่า การบริหาร คือ การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้วยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งอ านาจหน้าที่ ภาวะผู้น า ทักษะ
ทางการบริหาร และความรู้ทางการบริหารด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ วิรัช นิภาวรรณ (2552: 5) กล่าวไว้ว่า การ
บริหาร หมายถึง แนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่หน่วยงาน หรือบุคลากรของหน่วยงาน
น ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่
ประชาชนและประเทศชาติ ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริพร อินนะราและคณะ (2557: 
129) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วมและภาวะผูน้ าแบบสัง่การ ตามล าดับ 3) ตัวแปรแบบภาวะผู้น าแบบให้มี
ส่วนร่วม สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ได้ร้อยละ 10.40 
 ด้านความสามารถในการใช้ภาวะผูน้ า เป็นทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เป็นล าดับรอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จมาจากผู้บริหารที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร นับเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอันโดดเด่นอย่างยิ่งในการบริหารงาน ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ด้วยการกระตุ้น ช้ีน าให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จึงมีความส าคัญอย่าง
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ยิ่งท่ีจะน าพาให้สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอลตัน (Halton อ้างถึงใน วิโรจน์ สาร
รัตนะ, 2548 : 324) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ได้จ าแนกองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ โดยแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
องค์ประกอบด้านการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ประกอบด้วย การมีจุดหมายที่ชัดเจน การมี ค่านิยมและความเช่ือ
ร่วมและการมีภาวะผู้น าทางด้านการเรียนการสอน องค์ประกอบด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจใน
ทางบวกของนักเรียน การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง และ องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย หลักสูตรการสอน การพัฒนาบุคลากรความคาดหวังในความส าเร็จสูง และการติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ คาดเวลและสปริง (Caldwell & Spinks, อ้างถึงใน 
วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548 : 330 - 333) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนพบ 6 ด้าน 
คือ 1. ด้านหลักสูตร 2.ด้านการตัดสินใจ 3.ด้านทรัพยากร 4.ด้านภาวะผู้น า 5. ด้านบรรยากาศ และ 6.ด้าน
ผลลัพธ์ ผลการวิจัยที่พบนีส้อดคล้องกับผลการวิจัยของ กรุณา ภู่มะลิ และคณะ (2557: 112) ท าการศึกษาวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า  1) 
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ภาวะผู้น าทางการศึกษาและการปฏิบัติตาม
นโยบาย และประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  ผู้บริหารได้รับความไว้วางไว้
ให้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ และผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 2) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกมีอ านาจพยากรณ์ที่ดีท่ีสดุ ได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิบัติตาม
นโยบาย (X4) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X3) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน (X2) ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น าทางการศึกษา (X1) และปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X5) และสามารถ
พยากรณ์ปัจจัยการบริหาร โดยภาพรวมได้ร้อยละ 70.60 แสดงว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางการศึกษาและปัจจัย
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก อย่างไม่
มีนัยส าคัญ 
 ด้านการสื่อสารและการน าเสนอ เป็นทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เป็นลบ ซึ่งอธิบายได้ว่าในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ทักษะด้านการสื่อสารและการน าเสนอไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า 
ทักษะด้านการท างานแบบทีมรวมพลัง ทักษะด้านความสามารถในการใช้ภาวะผู้น า และทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ มีทักษะด้านการสื่อสารและการน าเสนออยู่แล้ว จึงท าให้ทักษะด้าน
การสื่อสารและการน าเสนอไม่โดดเด่นโดยตรง 
    ด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเป็นล าดับสามทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารมีการ
เรียนรู้อย่างเป็นหลักการข้อเท็จจรงิ มีการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหาร เพราะการคิดวิเคราะหเ์พื่อการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นขั้นตอนของการบรรลุ
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิจารณญาณผู้บริหารแก้ไขปัญหาจะใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดวิธีการแก้ปัญหาให้ลึกและความมีหลากหลายโดยให้ได้เรียนรู้ทักษะ วิธีการ ทั้ง
ทางทฤษฎี และทางปฏิบัติท าให้ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองได้รอบตัว และ ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนใน
การน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยี ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิด
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ยิ่งท่ีจะน าพาให้สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอลตัน (Halton อ้างถึงใน วิโรจน์ สาร
รัตนะ, 2548 : 324) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ได้จ าแนกองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ โดยแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
องค์ประกอบด้านการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ประกอบด้วย การมีจุดหมายที่ชัดเจน การมีค่านิยมและความเช่ือ
ร่วมและการมีภาวะผู้น าทางด้านการเรียนการสอน องค์ประกอบด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจใน
ทางบวกของนักเรียน การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง และ องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย หลักสูตรการสอน การพัฒนาบุคลากรความคาดหวังในความส าเร็จสูง และการติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ คาดเวลและสปริง (Caldwell & Spinks, อ้างถึงใน 
วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548 : 330 - 333) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนพบ 6 ด้าน 
คือ 1. ด้านหลักสูตร 2.ด้านการตัดสินใจ 3.ด้านทรัพยากร 4.ด้านภาวะผู้น า 5. ด้านบรรยากาศ และ 6.ด้าน
ผลลัพธ์ ผลการวิจัยที่พบนีส้อดคล้องกับผลการวิจัยของ กรุณา ภู่มะลิ และคณะ (2557: 112) ท าการศึกษาวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า  1) 
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ภาวะผู้น าทางการศึกษาและการปฏิบัติตาม
นโยบาย และประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  ผู้บริหารได้รับความไว้วางไว้
ให้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ และผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 2) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกมีอ านาจพยากรณ์ที่ดีท่ีสดุ ได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิบัติตาม
นโยบาย (X4) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X3) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน (X2) ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น าทางการศึกษา (X1) และปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X5) และสามารถ
พยากรณ์ปัจจัยการบริหาร โดยภาพรวมได้ร้อยละ 70.60 แสดงว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางการศึกษาและปัจจัย
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก อย่างไม่
มีนัยส าคัญ 
 ด้านการสื่อสารและการน าเสนอ เป็นทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เป็นลบ ซึ่งอธิบายได้ว่าในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ทักษะด้านการสื่อสารและการน าเสนอไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า 
ทักษะด้านการท างานแบบทีมรวมพลัง ทักษะด้านความสามารถในการใช้ภาวะผู้น า และทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ มีทักษะด้านการสื่อสารและการน าเสนออยู่แล้ว จึงท าให้ทักษะด้าน
การสื่อสารและการน าเสนอไม่โดดเด่นโดยตรง 
    ด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเป็นล าดับสามทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารมีการ
เรียนรู้อย่างเป็นหลักการข้อเท็จจรงิ มีการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหาร เพราะการคิดวิเคราะหเ์พื่อการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นขั้นตอนของการบรรลุ
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิจารณญาณผู้บริหารแก้ไขปัญหาจะใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดวิธีการแก้ปัญหาให้ลึกและความมีหลากหลายโดยให้ได้เรียนรู้ทักษะ วิธีการ ทั้ง
ทางทฤษฎี และทางปฏิบัติท าให้ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองได้รอบตัว และ ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนใน
การน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยี ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิด
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ประโยชน์กับคณะครูและนักเรียน ก็จะท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จได้ สอดคล้องกับแนวความคิดของ 
เบนนิส (Bennis, 1971 อ้างใน Dessler, 1986: 68-69) ได้กล่าวถึง ประสิทธิผลขององค์การ ว่าเป็นความสามารถ
ในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและความ สามารถในการ
ผสมผสานสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การเพื่อรวมพลังให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจใน
องค์การดังนี้1)ความสามารถในการปรับปรุงองค์การได้แก่ความสามารถในการปรับตัวนวัตกรรม ความ
เจริญเติบโต การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนา 2) ความสามารถในการบูรณาการ ( Integration) 
ได้แก่ ความพอใจ บรรยากาศความขัดแย้ง การสื่อความหมาย ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
แมคเคอร์เทน (McCurtain. 1989 อ้างถึงใน ชูศรี ถนอมกิจ, 2550 : 60) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาและประสิทธิผลของงานตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน ในอลาเมตา รัฐแคลิฟอร์เนียร์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา การวิจัยได้ให้ความส าคัญของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษาความสัมพันธ์ที่
มีความสามารถของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารที่มีความสามารถ
มากจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับมากและผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ สูงจะต้องมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสามารถท าให้ครูในสถานศึกษาตลอดจนนักเรียนและ
ชุมชนได้รู้ถึงระดับความสามารถของตน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.จากผลการวิจัยที่พบว่า ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหาร กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูง ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรพิจารณาให้ความส าคัญกับทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหาร ทุกด้าน  เพื่อน ามา
บูรณาการ ประยุกต์ และหาแนวทางที่จะช่วยพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลใน
ระดับมากท่ีสุด ในขณะเดียวกันควรมีการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนในทุกด้านควบคู่กันไปอันจะส่งผลให้
ปัจจัยทางการบริหารเกิดความสมดุล 
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ ทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารที่เป็นตัว
พยากรณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ที่ดีที่สุด 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการท างานแบบทีมรวมพลัง  ด้านความสามารถในการใช้ภาวะผู้น า 
และด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะการบริหารแบบSoft Skills ของผู้บริหาร
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายดังนั้นเพื่อให้การ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้นผู้บริหารระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้
ความส าคัญในการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการท างานแบบทีมรวมพลังเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้าน
ความสามารถในการใช้ภาวะผู้น า ด้านการสื่อสารและการน าเสนอ และด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะท าให้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ประสบผลส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอน กับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 400 คน ได้มาจากการสุม่แบบช้ันภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบความแปนปรวนทางเดยีว และ สถิติทดสอบของตูก ี

 ผลการวจิัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) 
ปัจจัยที่มีต่อการจัดการเรยีนการสอน กับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สามารถแยกประเด็น
ออกเป็นสองด้าน ดังต่อไปนี้ ประการแรก คณุลักษณะด้านผูส้อน: กลุ่มตัวอย่างมรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ าแนกตามด้านผู้สอนในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  โดยมีการ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังตอ่ไปนี้ ด้านการเตรยีมการสอน,   ด้านวิธีสอน และ ด้านการวดัและ
ประเมินผล ส าหรับคณุลักษณะด้านผู้เรยีน: ประการที่สอง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคดิเห็นเกีย่วกับการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ าแนกตามด้านผูเ้รียน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  โดยมีการ
จัดล าดับจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ คุณลักษณะของผู้เรียน, เทคนิคการเรยีน และ การเรยีนรูด้้วยตนเอง 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้ความสามารถ, การอ่านภาษาอังกฤษ, นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) study the level of English reading 

performance perception of undergraduate private university English major students in 
Bangkok and 2) study factors affecting instruction and English reading performance 
perception of undergraduate private university English major students in Bangkok. The 
sample included 400 undergraduate private university English major students in Bangkok 
obtaining from stratified random sampling. Research instruments consisted of questionnaires 
and checklists were statistically analyzed in frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, one way analysis of variance (One-Way ANOVA) and Tukey’s HSD 
(Honesty Significant Difference). 
 
 The findings revealed that 1) the level of English reading performance perception of 
undergraduate private university English major students in Bangkok was generally found at 
high level and 2) factors affecting instruction and English reading performance could be 
classified into two areas. The first part was instructor’s attribute: the sample expressed their 
opinion towards English program’s instruction, which could be rated by mean score in 
descending orders as: teaching preparation, method of teaching and measurement and 
evaluation.  The second part was learner’s attribute: the sample expressed their opinion 
towards instruction of English program’s instruction, which could be measured by mean 
score in descending orders as: learner’s attribute, learning technique and learner autonomy. 
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บทน า 
 ทักษะการอ่านเป็นทักษะจ าเป็นส าหรับนักศึกษาตั้งแต่เรียนปีแรกในมหาวิทยาลัย เน่ืองจากการ

เรียนการสอนในระดับนี้ใช้หนังสือที่มีการจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจได้มาจากผู้ผลิตทั้งใน
และนอกประเทศ  นอกจากนี้ การเพิ่มพูนความรู้จากการอ่านหนังสือด้วยตนเองยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
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ให้นักศึกษาสามารถอ่านแตกฉานทังหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) ต้ังแต่
เรียนอยู่ในช้ันมัธยม เมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ควรให้ทุกคนเรียนวิชาการอ่าน ฝึกฝน ให้สามารถอ่าน
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เร็วและอ่านเป็นตั้งแต่ปีแรกเพราะต้องอ่านหนังสือหลายเล่มในเวลาจ ากัด"  ในการนี้ มณีรัตน์ ชุกโชติรัตน์ 
(2548 : 229) กล่าวถึงเหตุจ าเป็นที่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องมีทักษะนี้ว่า "ในปัจจุบันมีนักเรียนเป็น
จ านวนมากที่ไม่ประสบความส าเรจ็ในการเรียน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสามารถสรปุไดว้่า ประการส าคัญเป็นผลมา
จากการขาดความสามารถในการอ่าน" การเรียนในมหาวิทยาลัยสว่นใหญ่จึงมีวิชาด้านการอ่านให้นักศึกษาเรยีน
ในปีแรก โดยเฉพาะวิชาบังคับพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีถูกจัดไว้ในหลักสูตรการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกคณะใน
ระดับอุดมศึกษา  แม้ว่านักศึกษาจะไม่ได้เรียนสาขาวิชาเอกในด้านภาษา ซึ่งมีวิชาด้านการอ่านเป็นวิชาบังคับ
แต่นักศึกษา ก็จะได้ฝึกทักษะการอ่านจากการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านภาษา เช่น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
ที่มักจะมีจุดประสงค์รายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  การที่ความรู้ความสามารถด้านภาษาของบัณฑิตไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่วางไว้ อาจเป็นผลมาจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งคือ ประสิทธิภาพ ในการวัคผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเนื่องจากการวัดและประเมินผลที่ท าอยู่มีเพียงการสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคเท่านั้น มี
บางรายวิชา ท่ีอาจารย์ผู้สอนอาจจัดสอบย่อย แต่ก็ไม่มีหลักฐานใด ๆ แสดงว่าอาจารย์ผู้สอนได้ท าการวัคและ
ประเมินผู้เรียนอย่างครบถ้วนทุกด้าน  นันทิยา แสงสิน (2528) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านว่ามี 2 
ปัจจัยคือ "ปัจจัยภายใน เช่น ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ แรงจูงใจ และความสามารถในการอ่านของผู้อ่าน 
กับปัจจัยภายนอก เช่น เนื้อเรื่อง หรือข้อความที่อ่าน และสภาพแวดล้อมทางบ้านหรือทางโรงเรียน"  และ
นอกจากน้ียังได้กล่าวเสริมอีกว่า ความเข้าใจในการอ่านจะเกิดขึ้นต้องอาศัยโครงสร้างความรู้ที่ประกอบไปด้วย
ความรู้ทางภาษา และความรู้ทั่วไป ท าความเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนเขียนถ่ายทอดงานเขียน ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทน
โครงสร้างความรู้ของผู้เขียน ถ้าโครงสร้างความรู้ของผู้อ่านแตกต่างจากของผู้เขียนมาก ผู้อ่านมีแนวโน้มที่จะไม่
เข้าใจเรื่องที่ตนอ่าน  อย่างไรก็ตาม ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน์. (2525) ได้กล่าวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน
ว่า"การอ่านจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ตัวแปรที่มี 
อิทธิพลต่อการอ่านเหล่านี้อาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้คังนี้คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับผู้อ่าน เช่น วุฒิภาวะ 
อายุ เพศ ประสบการณ์เดิม สมรรถวิสัย (capacity) ความบกพร่องทางร่างกาย การจูงใจ และลักษณะทาง
บุคลิกภาพ ถัดมาคือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับการอ่าน อันหมายถึง ความแตกต่างประการ ต่าง ๆ ของวัสดุในการอ่าน 
เช่น ความยาวของวัสดุที่อ่าน การรบกวนระหว่างที่อ่าน ตัวแปรที่เกี่ยวกับ วิธีอ่าน เช่น การฝึกฝน การอ่าน
เพิ่มขึ้น (overlearning) การท่องจ า (recitation) การรู้ผลงาน (knowledge of results) จากที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการสมควรที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน กับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ค าถามการวิจัย 
1. การรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับใด 
2. การจัดการเรียนการสอนมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 129,392 คน 

จากนั้นผู้วิจัยจะท าการสุ่ม โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยมีระดับความเช่ือมั่นอยู่ที่ 95% 
และสดัส่วนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 5% 

 
จากนั้นผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการสุ่ม แบบเป็นล าดบัขั้น (stratified random 

sampling) โดยมีคณะเป็นช้ัน (Strata) และมีนิสิตเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) จากจ านวนนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 แห่ง เพื่อให้ได้กลุม่ตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน อน่ึง ส าหรับ
การไดม้าซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนแบบเจาะจง เมื่อค านวณ
และประมวลผลการสุ่มแล้ว ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างดังตารางต่อไปนี ้

มหาวิทยาลัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 13,989 102 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 18,819 138 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 12,981 95 

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ 8,989 65 

รวม 54,778 400 

 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูมลี าดับขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่มตี่อการจัดเรียนการสอนในด้านทฤษฎี และผลวิจัยเพื่อ
น าเป็นกรอบแนวความคดิในการสร้างเครื่องมือ 

2) สร้างเคร่ืองมือวัดแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ีหนึ่งของแบบสอบถาม แสดงถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ สถานะภาพ อายุ คณะ วุฒิการศึกษาเดมิ ประสบการณ์การเรยีนภาษาอังกฤษจากโรงเรียน
เดิม คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  
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จากนั้นผู้วิจัยจะท าการสุ่ม โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยมีระดับความเช่ือมั่นอยู่ที่ 95% 
และสดัส่วนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 5% 

 
จากนั้นผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการสุ่ม แบบเป็นล าดบัขั้น (stratified random 

sampling) โดยมีคณะเป็นช้ัน (Strata) และมีนิสิตเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) จากจ านวนนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 แห่ง เพื่อให้ได้กลุม่ตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน อน่ึง ส าหรับ
การไดม้าซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนแบบเจาะจง เมื่อค านวณ
และประมวลผลการสุ่มแล้ว ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างดังตารางต่อไปนี ้

มหาวิทยาลัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 13,989 102 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 18,819 138 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 12,981 95 

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ 8,989 65 

รวม 54,778 400 

 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูมลี าดับขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่มตี่อการจัดเรียนการสอนในด้านทฤษฎี และผลวิจัยเพื่อ
น าเป็นกรอบแนวความคดิในการสร้างเครื่องมือ 

2) สร้างเคร่ืองมือวัดแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ีหนึ่งของแบบสอบถาม แสดงถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ สถานะภาพ อายุ คณะ วุฒิการศึกษาเดมิ ประสบการณ์การเรยีนภาษาอังกฤษจากโรงเรียน
เดิม คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  
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ตอนท่ีสองของแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ส่วนย่อยที่ 1 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน กับการรับรู้

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามครอบคลุมทั้ง ด้านผู้สอน และ ด้านผู้เรียน 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคิร์ต ( Likert Scale) ให้เลือกตอบ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยก าหนดให้โดย กาเครื่องหมายถูกในช่องที่ก าหนดไว้โดยก าหนดน ้าหนักระดับให้คะแนน
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

  ให้คะแนน 5 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยอย่างมากที่สุด  
  ให้คะแนน 4 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยมาก  
  ใหค้ะแนน 3 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยปานกลาง  
  ให้คะแนน 2 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยน้อย  
  ให้คะแนน 1 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยน้อยที่สุด 

ส่วนย่อยที่ 2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคิร์ต ( Likert Scale) ให้เลือกตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยก าหนดให้โดย กา
เครื่องหมายถูกในช่องที่ก าหนดไว้โดยก าหนดน ้าหนักระดับให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

  ให้คะแนน 5 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยอย่างมากที่สุด  
  ให้คะแนน 4 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยมาก  
  ให้คะแนน 3 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยปานกลาง  
  ให้คะแนน 2 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยน้อย  
  ให้คะแนน 1 นิสิตมีความคิดเห็นดว้ยน้อยที่สุด 

ตอนท่ีสามของแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูล ค าถามแบบปลายเปิด โดยให้ผูต้อบช้ีปัญหาและ
ข้อเสนอต่อการจดัการเรียนการ ดา้นผู้เรยีน ด้านครูผูส้อน  

3) น าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับที่ท าการวิจัยจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมิน ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยการ
หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือการหาค่า 
IOC (Index of item objective congruence) โดยผลของการประเมินความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาใน
การวิจัยคร้ังนี้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ น าแบบสอบถามที่ผา่นการ
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกบัประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน แล้วน ามาหาคา่ความเชื่อมัน่ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบรูณ์โดยหาค่าสัมประสทิธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นต้องไม่ต่ ากว่า 0.70 ซึ่ง แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามนี้
สามารถใชไ้ด ้

4) ปรับปรุงแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบความแปนปรวนทางเดียว ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
ดังกล่าวแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ และด้านผู้เรียน ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance)  ในกรณีที่พบความแตกต่าง
เฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ การรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Tukey’s HSD (Honesty Significant Difference)  
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n = 400) 
รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

ข้าพเจ้าชอบวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 3.96 .693 มาก 
ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ียากมาก 3.88 .645 มาก 
ผู้สอนใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมีเทคนิค
การสอนที่ชวนให้ติดตามอยู่เสมอ 

3.81 .610 มาก 

 ผู้สอนมีประสบการณ์และความรูใ้นการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยตรง 

3.92 .508 มาก 

 ข้าพเจ้ามีความคดิเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษมีความส าคัญน้อย
มากและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

2.05 1.026 น้อย 

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทาย
และท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ 

4.07 .565 มาก 

 ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่าย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

2.34 .917 น้อย 

การอ่านภาษาอังกฤษไดเ้ข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ด ี 4.09 .596 มาก 
เนื้อหาในบทเรียนวิชาการอ่านมีค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยมากและมี
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ยาก 

3.98 .590 มาก 

เนื้อหาในบทเรียนตรงกับวิชาการอ่าน 3.91 .561 มาก 
ภาพรวม 3.6030 .28900 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (
  = 3.6030) เมื่อพิจารณาเป็นรายขัอ พบว่า อันดับแรกมีภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 4.09) การอ่าน
ภาษาอังกฤษได้เข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ดี รองลงมาได้แก่ อยู่ในระดับมาก  (  = 4.07) ข้าพเจ้า
มีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทายและท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ อันดับสาม อยู่ในระดับ
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3.81 .610 มาก 

 ผู้สอนมีประสบการณ์และความรูใ้นการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยตรง 

3.92 .508 มาก 

 ข้าพเจ้ามีความคดิเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษมีความส าคัญน้อย
มากและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

2.05 1.026 น้อย 

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทาย
และท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ 

4.07 .565 มาก 

 ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่าย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

2.34 .917 น้อย 

การอ่านภาษาอังกฤษไดเ้ข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ด ี 4.09 .596 มาก 
เนื้อหาในบทเรียนวิชาการอ่านมีค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยมากและมี
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ยาก 

3.98 .590 มาก 

เนื้อหาในบทเรียนตรงกับวิชาการอ่าน 3.91 .561 มาก 
ภาพรวม 3.6030 .28900 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (
  = 3.6030) เมื่อพิจารณาเป็นรายขัอ พบว่า อันดับแรกมีภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 4.09) การอ่าน
ภาษาอังกฤษได้เข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ดี รองลงมาได้แก่ อยู่ในระดับมาก  (  = 4.07) ข้าพเจ้า
มีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทายและท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ อันดับสาม อยู่ในระดับ

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบความแปนปรวนทางเดียว ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
ดังกล่าวแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ และด้านผู้เรียน ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance)  ในกรณีที่พบความแตกต่าง
เฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ การรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Tukey’s HSD (Honesty Significant Difference)  
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n = 400) 
รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

ข้าพเจ้าชอบวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 3.96 .693 มาก 
ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ียากมาก 3.88 .645 มาก 
ผู้สอนใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมีเทคนิค
การสอนที่ชวนให้ติดตามอยู่เสมอ 

3.81 .610 มาก 

 ผู้สอนมีประสบการณ์และความรูใ้นการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยตรง 

3.92 .508 มาก 

 ข้าพเจ้ามีความคดิเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษมีความส าคัญน้อย
มากและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

2.05 1.026 น้อย 

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทาย
และท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ 

4.07 .565 มาก 

 ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่าย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

2.34 .917 น้อย 

การอ่านภาษาอังกฤษไดเ้ข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ด ี 4.09 .596 มาก 
เนื้อหาในบทเรียนวิชาการอ่านมีค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยมากและมี
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ยาก 

3.98 .590 มาก 

เนื้อหาในบทเรียนตรงกับวิชาการอ่าน 3.91 .561 มาก 
ภาพรวม 3.6030 .28900 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (
  = 3.6030) เมื่อพิจารณาเป็นรายขัอ พบว่า อันดับแรกมีภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 4.09) การอ่าน
ภาษาอังกฤษได้เข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ดี รองลงมาได้แก่ อยู่ในระดับมาก  (  = 4.07) ข้าพเจ้า
มีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทายและท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ อันดับสาม อยู่ในระดับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบความแปนปรวนทางเดียว ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
ดังกล่าวแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ และด้านผู้เรียน ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance)  ในกรณีท่ีพบความแตกต่าง
เฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ การรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Tukey’s HSD (Honesty Significant Difference)  
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n = 400) 
รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

ข้าพเจ้าชอบวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 3.96 .693 มาก 
ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ียากมาก 3.88 .645 มาก 
ผู้สอนใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมีเทคนิค
การสอนที่ชวนให้ติดตามอยู่เสมอ 

3.81 .610 มาก 

 ผู้สอนมีประสบการณ์และความรูใ้นการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยตรง 

3.92 .508 มาก 

 ข้าพเจ้ามีความคดิเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษมีความส าคัญน้อย
มากและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

2.05 1.026 น้อย 

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทาย
และท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ 

4.07 .565 มาก 

 ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่าย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

2.34 .917 น้อย 

การอ่านภาษาอังกฤษไดเ้ข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ด ี 4.09 .596 มาก 
เนื้อหาในบทเรียนวิชาการอ่านมีค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยมากและมี
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ยาก 

3.98 .590 มาก 

เนื้อหาในบทเรียนตรงกับวิชาการอ่าน 3.91 .561 มาก 
ภาพรวม 3.6030 .28900 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (
  = 3.6030) เมื่อพิจารณาเป็นรายขัอ พบว่า อันดับแรกมีภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 4.09) การอ่าน
ภาษาอังกฤษได้เข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ดี รองลงมาได้แก่ อยู่ในระดับมาก  (  = 4.07) ข้าพเจ้า
มีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทายและท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ อันดับสาม อยู่ในระดับ

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบความแปนปรวนทางเดียว ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
ดังกล่าวแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ และด้านผู้เรียน ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance)  ในกรณีท่ีพบความแตกต่าง
เฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ การรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Tukey’s HSD (Honesty Significant Difference)  
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n = 400) 
รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

ข้าพเจ้าชอบวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 3.96 .693 มาก 
ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ียากมาก 3.88 .645 มาก 
ผู้สอนใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมีเทคนิค
การสอนที่ชวนให้ติดตามอยู่เสมอ 

3.81 .610 มาก 

 ผู้สอนมีประสบการณ์และความรูใ้นการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยตรง 

3.92 .508 มาก 

 ข้าพเจ้ามีความคดิเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษมีความส าคัญน้อย
มากและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

2.05 1.026 น้อย 

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทาย
และท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ 

4.07 .565 มาก 

 ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่าย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

2.34 .917 น้อย 

การอ่านภาษาอังกฤษไดเ้ข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ด ี 4.09 .596 มาก 
เนื้อหาในบทเรียนวิชาการอ่านมีค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยมากและมี
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ยาก 

3.98 .590 มาก 

เนื้อหาในบทเรียนตรงกับวิชาการอ่าน 3.91 .561 มาก 
ภาพรวม 3.6030 .28900 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (
  = 3.6030) เมื่อพิจารณาเป็นรายขัอ พบว่า อันดับแรกมีภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 4.09) การอ่าน
ภาษาอังกฤษได้เข้าใจจะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ดี รองลงมาได้แก่ อยู่ในระดับมาก  (  = 4.07) ข้าพเจ้า
มีความคิดเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีท้าทายและท าให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ อันดับสาม อยู่ในระดับ

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
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มาก  (  = 3.98) เนื้อหาในบทเรียนวิชาการอ่านมีค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยมากและมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ยาก 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน จ าแนกด้าน
บทบาทอาจารย์           

(n = 400) 

ปัจจัย  SS df MS F Sig. 

ลักษณะด้านมนุษย์
สัมพันธ ์

ระหว่างกลุม่ 1.526 2 .763 5.481* .004 
ภายในกลุ่ม 55.281 397 .139   
รวม 56.807 399    

ลักษณะด้านการ
เตรียมการสอน 

ระหว่างกลุม่ 2.108 2 1.054 5.201* .006 
ภายในกลุ่ม 80.452 397 .203   
รวม 82.560 399    

ลักษณะด้านวิธสีอน ระหว่างกลุม่ 1.714 2 .857 5.116* .006 
ภายในกลุ่ม 66.503 397 .168   
รวม 68.217 399    

ลักษณะด้านการจัด
ห้องเรียน 

ระหว่างกลุม่ 3.316 2 1.658 10.492** .000 
ภายในกลุ่ม 62.729 397 .158   
รวม 66.044 399    

ลักษณะด้านการวัด
และประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 2.629 2 1.315 5.175* .006 

 ภายในกลุ่ม 100.848 397 .254   
 รวม 103.478 399    
ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 2.092 2 1.046 9.562** .000 

ภายในกลุ่ม 43.426 397 .109   
 รวม 45.518 399    
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผล
ต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้าน
บทบาทอาจารย์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of 
Variance) จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในทุกด้านบทบาทอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการจัดห้องเรียน และลักษณะด้านการวัด
และประเมินผล มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน 
ในด้านลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการจัด
ห้องเรียน และลักษณะด้านการวัดและประเมินผล จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ 
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มาก  (  = 3.98) เนื้อหาในบทเรียนวิชาการอ่านมีค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยมากและมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ยาก 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน จ าแนกด้าน
บทบาทอาจารย์           

(n = 400) 

ปัจจัย  SS df MS F Sig. 

ลักษณะด้านมนุษย์
สัมพันธ ์

ระหว่างกลุม่ 1.526 2 .763 5.481* .004 
ภายในกลุ่ม 55.281 397 .139   
รวม 56.807 399    

ลักษณะด้านการ
เตรียมการสอน 

ระหว่างกลุม่ 2.108 2 1.054 5.201* .006 
ภายในกลุ่ม 80.452 397 .203   
รวม 82.560 399    

ลักษณะด้านวิธสีอน ระหว่างกลุม่ 1.714 2 .857 5.116* .006 
ภายในกลุ่ม 66.503 397 .168   
รวม 68.217 399    

ลักษณะด้านการจัด
ห้องเรียน 

ระหว่างกลุม่ 3.316 2 1.658 10.492** .000 
ภายในกลุ่ม 62.729 397 .158   
รวม 66.044 399    

ลักษณะด้านการวัด
และประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 2.629 2 1.315 5.175* .006 

 ภายในกลุ่ม 100.848 397 .254   
 รวม 103.478 399    
ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 2.092 2 1.046 9.562** .000 

ภายในกลุ่ม 43.426 397 .109   
 รวม 45.518 399    
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผล
ต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้าน
บทบาทอาจารย์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of 
Variance) จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในทุกด้านบทบาทอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการจัดห้องเรียน และลักษณะด้านการวัด
และประเมินผล มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน 
ในด้านลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการจัด
ห้องเรียน และลักษณะด้านการวัดและประเมินผล จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ 
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มาก  (  = 3.98) เนื้อหาในบทเรียนวิชาการอ่านมีค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยมากและมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ยาก 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน จ าแนกด้าน
บทบาทอาจารย์           

(n = 400) 

ปัจจัย  SS df MS F Sig. 

ลักษณะด้านมนุษย์
สัมพันธ ์

ระหว่างกลุม่ 1.526 2 .763 5.481* .004 
ภายในกลุ่ม 55.281 397 .139   
รวม 56.807 399    

ลักษณะด้านการ
เตรียมการสอน 

ระหว่างกลุม่ 2.108 2 1.054 5.201* .006 
ภายในกลุ่ม 80.452 397 .203   
รวม 82.560 399    

ลักษณะด้านวิธสีอน ระหว่างกลุม่ 1.714 2 .857 5.116* .006 
ภายในกลุ่ม 66.503 397 .168   
รวม 68.217 399    

ลักษณะด้านการจัด
ห้องเรียน 

ระหว่างกลุม่ 3.316 2 1.658 10.492** .000 
ภายในกลุ่ม 62.729 397 .158   
รวม 66.044 399    

ลักษณะด้านการวัด
และประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 2.629 2 1.315 5.175* .006 

 ภายในกลุ่ม 100.848 397 .254   
 รวม 103.478 399    
ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 2.092 2 1.046 9.562** .000 

ภายในกลุ่ม 43.426 397 .109   
 รวม 45.518 399    
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผล
ต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้าน
บทบาทอาจารย์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of 
Variance) จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในทุกด้านบทบาทอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการจัดห้องเรียน และลักษณะด้านการวัด
และประเมินผล มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน 
ในด้านลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการจัด
ห้องเรียน และลักษณะด้านการวัดและประเมินผล จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้านผู้เรียน 
          

(n = 400) 

ปัจจัย  SS df MS F Sig. 

คุณลักษณะของ
ผู้เรียน 

ระหว่างกลุม่ 1.711 2 .855 5.749* .003 
ภายในกลุ่ม 59.076 397 .149   
รวม 60.787 399    

เทคนิคการเรียน ระหว่างกลุม่ 1.778 2 .889 5.864* .003 
ภายในกลุ่ม 60.194 397 .152   
รวม 61.972 399    

กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ระหว่างกลุม่ 3.287 2 1.643 7.315* .001 
ภายในกลุ่ม 89.195 397 .225   
รวม 92.481 399    

ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 1.744 2 .872 5.831* .003 
ภายในกลุ่ม 59.375 397 .150   
รวม 61.119 399    

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผล
ต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้าน
ผู้เรียน  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance) จาก
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในทุกด้านผู้เรียน ประกอบไปด้วย คุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน และ 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน ในด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จ าแนกด้านผู้เรียน 
 

 
สรุปผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
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จัดห้องเรียน และลักษณะด้านการวัดและประเมินผล จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ ส าหรับผลการวิเคราะห์การ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้านผู้เรียน  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance) จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้านผู้เรียน ประกอบไป
ด้วย คุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า Significant น้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน ในด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน 
และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าแนกด้านผู้เรียน   

 
อภิปรายผล 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
สอดคล้องกับวัชรา หมัดป้องตัว (2545) ได้ศึกษา การศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค พบว่า นักเรียนชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่
นักเรียนหญิงมีปัญหามากกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มากไปกว่านี้ นี้ยังคงสอดคล้องกับงานของ 
พงศ์พรรณ สินธุชัย (2534) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า นักศึกษามีปัญหาในเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใน 4 ทักษะ
อยู่ในระดับมาก ระดับความยากง่าย ของเน้ือหาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการ
รับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lado 1964, อ้างถึงใน 
อมรรัตน์ นัดดาหลง 2551) อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งสามารถจ าแนกย่อยออกเป็น 2 
ประเภทคือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายในได้แก่ความรู้ความเข้าใจ และพื้นฐานทางด้าน
ภาษาของผู้อ่าน ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ เนื้อเรื่อง หรือข้อความที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจในการอ่าน มากไป
กว่านี้ วัฒนา วิชิตชาญ (2546) ยังได้กล่าวว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นต้องประกอบไปด้วย ความสามารถใน
การคิด ความสนใจ แรงจูงใจ และทัศนคติซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจและจุดประสงค์ในการอ่าน  จากการท าการ
สัมภาษณ์ผู้เรียน 12 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ไม่พบความแตกต่างของ
เหตุผลในด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของนักเรียนท้ังสองกลุ่ม แต่กลุ่มเก่งสามารถอธิบายได้มากกว่ากลุ่ม
อ่อน   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1.1 การที่นักศึกษามีทัศนคติทั้งเชิงบูรณาการและเชิงใช้ประโยชน์ตอ่ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากนั้นจะช่วย
เอื้อให้การจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ผูส้อนมีความง่ายและสะดวกขึ้นเพราะผู้เรียนมีความพร้อมในแง่
ทัศนคติหรือการเห็นความส าคญั ทั้งนี้ผู้สอนอาจจะฝึกฝน กระตุ้นหรือส่งเสริมนักศึกษาใหม้ีการเลือกใช้
พฤติกรรมการเรียนภาษาท่ีเหมาะสม หรือแนะน าวิธีการใช้กลยุทธ์ทางการเรียนภาษาที่ตรงกับความสามารถ 
ความถนัด และพื้นฐานความรูภ้าษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยการเลอืกใช้กิจกรรมการเรียนการสอนทีช่่วย
กระตุ้นแรงจูงใจให้น าไปสู่การปฏบิัติเพิ่มขึ้น 
 
1.2 ผูส้อนควรใกล้ชิด เอาใจใส่และให้เวลากับนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนมากขึ้นเพ่ือท าความรู้จกัหรือท า
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้านผู้เรียน 
          

(n = 400) 

ปัจจัย  SS df MS F Sig. 

คุณลักษณะของ
ผู้เรียน 

ระหว่างกลุม่ 1.711 2 .855 5.749* .003 
ภายในกลุ่ม 59.076 397 .149   
รวม 60.787 399    

เทคนิคการเรียน ระหว่างกลุม่ 1.778 2 .889 5.864* .003 
ภายในกลุ่ม 60.194 397 .152   
รวม 61.972 399    

กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ระหว่างกลุม่ 3.287 2 1.643 7.315* .001 
ภายในกลุ่ม 89.195 397 .225   
รวม 92.481 399    

ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 1.744 2 .872 5.831* .003 
ภายในกลุ่ม 59.375 397 .150   
รวม 61.119 399    

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผล
ต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้าน
ผู้เรียน  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance) จาก
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในทุกด้านผู้เรียน ประกอบไปด้วย คุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน และ 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน ในด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จ าแนกด้านผู้เรียน 
 

 
สรุปผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน 
จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis 
of Variance) จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในทุกด้านบทบาทอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการจัดห้องเรียน และลักษณะด้าน
การวัดและประเมินผล มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่าง
กัน ในด้านลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการ
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ผู้เรียน  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance) จาก
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในทุกด้านผู้เรียน ประกอบไปด้วย คุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน และ 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน ในด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จ าแนกด้านผู้เรียน 
 

 
สรุปผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน 
จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis 
of Variance) จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในทุกด้านบทบาทอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการจัดห้องเรียน และลักษณะด้าน
การวัดและประเมินผล มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่าง
กัน ในด้านลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ลักษณะด้านการเตรียมการสอน ลักษณะด้านวิธีสอน ลักษณะด้านการ
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จัดห้องเรียน และลักษณะด้านการวัดและประเมินผล จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ ส าหรับผลการวิเคราะห์การ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้านผู้เรียน  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance) จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้านผู้เรียน ประกอบไป
ด้วย คุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า Significant น้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน ในด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน 
และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าแนกด้านผู้เรียน   

 
อภิปรายผล 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
สอดคล้องกับวัชรา หมัดป้องตัว (2545) ได้ศึกษา การศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค พบว่า นักเรียนชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่
นักเรียนหญิงมีปัญหามากกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มากไปกว่านี้ นี้ยังคงสอดคล้องกับงานของ 
พงศ์พรรณ สินธุชัย (2534) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า นักศึกษามีปัญหาในเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใน 4 ทักษะ
อยู่ในระดับมาก ระดับความยากง่าย ของเน้ือหาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการ
รับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lado 1964, อ้างถึงใน 
อมรรัตน์ นัดดาหลง 2551) อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งสามารถจ าแนกย่อยออกเป็น 2 
ประเภทคือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายในได้แก่ความรู้ความเข้าใจ และพื้นฐานทางด้าน
ภาษาของผู้อ่าน ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ เนื้อเรื่อง หรือข้อความท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้าใจในการอ่าน มากไป
กว่านี้ วัฒนา วิชิตชาญ (2546) ยังได้กล่าวว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นต้องประกอบไปด้วย ความสามารถใน
การคิด ความสนใจ แรงจูงใจ และทัศนคติซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจและจุดประสงค์ในการอ่าน  จากการท าการ
สัมภาษณ์ผู้เรียน 12 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ไม่พบความแตกต่างของ
เหตุผลในด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของนักเรียนท้ังสองกลุ่ม แต่กลุ่มเก่งสามารถอธิบายได้มากกว่ากลุ่ม
อ่อน   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1.1 การที่นักศึกษามีทัศนคติทั้งเชิงบูรณาการและเชิงใช้ประโยชน์ตอ่ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากนั้นจะช่วย
เอื้อให้การจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ผูส้อนมีความง่ายและสะดวกขึ้นเพราะผู้เรียนมีความพร้อมในแง่
ทัศนคติหรือการเห็นความส าคญั ทั้งนี้ผู้สอนอาจจะฝึกฝน กระตุ้นหรือส่งเสริมนักศึกษาใหม้ีการเลือกใช้
พฤติกรรมการเรียนภาษาท่ีเหมาะสม หรือแนะน าวิธีการใช้กลยุทธ์ทางการเรียนภาษาที่ตรงกับความสามารถ 
ความถนัด และพื้นฐานความรูภ้าษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยการเลอืกใช้กิจกรรมการเรียนการสอนทีช่่วย
กระตุ้นแรงจูงใจให้น าไปสู่การปฏบิัติเพิ่มขึ้น 
 
1.2 ผูส้อนควรใกล้ชิด เอาใจใส่และให้เวลากับนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนมากขึ้นเพ่ือท าความรู้จกัหรือท า
ความคุ้นเคยกับนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับทัศนคติของตนเองในฐานะผูส้อนให้เข้ากับนักศึกษาได้
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จัดห้องเรียน และลักษณะด้านการวัดและประเมินผล จ าแนกด้านบทบาทอาจารย์ ส าหรับผลการวิเคราะห์การ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน จ าแนกด้านผู้เรียน  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA: Analysis of Variance) จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้านผู้เรียน ประกอบไป
ด้วย คุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า Significant น้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน ในด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการเรียน 
และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าแนกด้านผู้เรียน   

 
อภิปรายผล 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
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ภาษาอังกฤษในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมและการพฒันาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่เรียน
วิชาชีพครูช้ันปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 500 คน 
ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบสอบถามวัดการรับรู้ในความสามารถของตนเอง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เจตคติต่อ
วิชาชีพครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และการสนับสนุนจากครอบครัว และแบบสอบถามวัดการพัฒนา
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู รู้มีความเช่ือมั่น  0.92  ซึ่งสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได ้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมประกอบด้วย การรับรู้ในความสามารถของตนเอง 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และการสนับสนุนจาก
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษา
ครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.659 – 0.744 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของ
นักศึกษาครู โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู 
คือ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง การสนับสนุนจากครอบครัว เจตคติต่อวิชาชีพครู ความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเอง และพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน โดยมีน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.368, 0.431, 0.204, 0.280 
และ 0.376 ตามล าดับ โดยมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
   

 ค าส าคัญ: ปัจจัยสภาพแวดล้อม, การพฒันาตนเอง, จรรยาบรรณวิชาชีพครู, การรับรู้ของนักศึกษาครู 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the relationship between environmental 
factors and self-development according to professional ethical codes of student teachers 
perception and 2) to study factors influencing self-development according to professional 
ethical codes of teacher students perception. The samples were 500 teacher students in 
fourth year, Faculty of Education obtaining by Multi-stage Random Sampling. The instruments were 
a questionnaire measuring self-efficacy, commitment to self-improvement, attitude towards 
the teacher profession, learning behavior of learners, family support and questionnaire 
measuring self-development according to professional ethical codes of teacher students 
perception which had confidential scale at 0.92. Statistics used in data analysis included 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient and Stepwise Multiple Regression.      
 The results of the study were environmental factors which included perception of 
self-development, commitment to self-improvement, attitude towards the teacher 
profession, learning behavior of learners, family support have positive relationship with self-
development according to professional ethical codes of student teachers perception with 
statistical significance at the level of .01. The relationship between 0.659 - 0.744.     
 Factors influencing self-development according to professional ethical codes of 
student teachers perception consisted of perception of self-development, family support, 
attitude towards the teacher profession, commitment to self-improvement and learning 
behavior of learners. The weightings were 0.368, 0.431, 0.204, 0.280 and 0.376, respectively 
with statistical significance at the level of 0.05  
 
 Keywords: environmental factors, self-development, teacher professional ethics, 
teacher perceptions    
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บทน า 
 อาชีพครูถือเป็นอาชีพที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาบุคคลในสังคมและประเทศชาติ เนื่องจากครู
เป็นผู้ที่ท าหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ ปลูกฝัง กล่อมเกลา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ สอนทักษะชีวิตให้สามารถท างานและด ารงชีวิตร่วมกับผู้อืน่ได้ น าไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น รวมทั้งการด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้องพึ่งพา
อาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ศักรินทร์ สุวรรณ
โรจน์. 2550) 

ครูเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้ผ่านการศึกษา และได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาเป็นอย่างดี
มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จากค ุรุสภาก ากับดูแล จึงเป็นบุคคลมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพที่มีการประกันไว้ว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษา
อย่างดี ดั้งนั้นเพือ่เพิม่ศักยภาพและประสิทธิภาพของครู ครูจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูควรจะต่อเนื่องมาจาก ในขณะศึกษาวิชาชีพครูหรือเป็นนักศึกษา
วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูถือเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน เป็นความหวังของสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นผู้น าภูมิปัญญา จริยธรรม การพัฒนาความคิดที่ต้องส่งทอดโอกาสและสิ่งดีงามกลับคืนสู่
สังคม เพราะในอนาคตนักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องออกไปเป็นครูที่มีคุณภาพ ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ และ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา(สมัคร ชินบุตร. 2545) 
 จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ในที่นี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกปัจจัยแวดล้อมที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษาครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู  พฤติกรรมการเรียนของตนเอง  และการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน าผล
ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ีของครูมากยิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของ

นักศึกษาครู  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมและการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู  

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของ
นักศึกษาครู 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมประกอบด้วย การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนจากครอบครัว มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเอง
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครูช้ันปีท่ี 4 

คณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 2,875 คน ก าหนด
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ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 500 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน(Multi-stage Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 1) 
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามปัจจัยแวดล้อม ประกอบด้วย การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และการสนับสนุน
จากครอบครัว ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับ 3) แบบสอบถามวัดการพัฒนา
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีหาดัชนีความสอดคล้อง(IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 2) ทดสอบความ
เช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบัค (Cronbach) 
โดยได้ค่าความเชื่อมั่น 0.92   

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จ านวน และร้อยละ ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู  ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  ใน
ส่วนของการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson - 
Product Moment Correlation Coefficient) ส าหรับทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 และการถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression) ส าหรับทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2   

 
ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 270 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54 เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มกีารรับรู้ในความสามารถของตนเองสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ ความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 การสนับสนุนจากครอบครัว อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 พฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และเจตคติ
ต่ออาชีพครู อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง(x1) 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง(x2) เจตคติต่อวิชาชีพครู(x3) พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน(x4) การสนับสนุน
จากครอบครัว(x5) กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนา
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.659 – 0.744 ดังตาราง 
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ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 500 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน(Multi-stage Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 1) 
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามปัจจัยแวดล้อม ประกอบด้วย การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และการสนับสนุน
จากครอบครัว ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับ 3) แบบสอบถามวัดการพัฒนา
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีหาดัชนีความสอดคล้อง(IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 2) ทดสอบความ
เช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบัค (Cronbach) 
โดยได้ค่าความเชื่อมั่น 0.92   

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จ านวน และร้อยละ ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู  ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  ใน
ส่วนของการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson - 
Product Moment Correlation Coefficient) ส าหรับทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 และการถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression) ส าหรับทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2   

 
ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 270 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54 เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มกีารรับรู้ในความสามารถของตนเองสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ ความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 การสนับสนุนจากครอบครัว อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 พฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และเจตคติ
ต่ออาชีพครู อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง(x1) 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง(x2) เจตคติต่อวิชาชีพครู(x3) พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน(x4) การสนับสนุน
จากครอบครัว(x5) กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนา
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.659 – 0.744 ดังตาราง 
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ตารางที่  1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู 

ตัวแปร x1 x2 x3 x4 x5 

x1 1.00     
x2 .299** 1.00    
x3 .574** .476** 1.00   
x4 .473** .551** .693** 1.00  
x5 .544** .457** .610** .669** 1.00 
y .744** .659** .734** .714** .671** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 4. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตาม
การรับรู้ของนักศึกษาครู ก่อนการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้น การกระจายของส่วนที่เหลือ (Residual) โดย P-P Normal Probability Plot  พบว่า  การกระจายของ
ส่วนที่เหลือมีลักษณะเป็นการแจกแจงแบบปกติ ท าการตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน โดย
พิจารณาค่าสถิติ Durbin Watson มีค่าเท่ากับ 1.79 มีค่าเข้าใกล้ 2 แสดงว่า ความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็น
อิสระต่อกัน และท าการตรวจสอบความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนแต่ละค่า โดยพิจารณาการกระจายของ
ส่วนที่เหลือ พบว่า การกระจายของส่วนท่ีเหลือกระจายอยู่รอบๆ ศูนย์ หรือค่าความคาดเคลื่อนมีค่าในช่วงใด
ช่วงหนึ่งแคบๆ ไม่ว่า Y จะเปลี่ยนไปอย่างไร แสดงว่าความแปรปรวนของความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการ
พยากรณ์มีค่าคงที่ จากนั้นท าการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีม่ีอิทธิพลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression) ดังตาราง 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยและค่าสถิติทดสอบความส าคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมกับการพฒันา 
              ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู 

ตัวพยากรณ ์
สัมประสิทธ์ิการถดถอย 

SE t Sig.
B   

(Constant) 3.037  .209 14.507 .000 
x1 .368 .361 .066 5.543 .000 
x5 .431 .403 .057 7.129 .000 
x3 .204 .257 .047 4.359 .000 
x2 .280 .307 .062 4.516 .000 
x4 .376 .431 .078 4.330 .000 

    R = 0.618                R2=0.381                Adj.R2 = 0.731 
 

 ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง(x1) (β = 0.368) การสนับสนุนจากครอบครัว(x5) (β =0.431) เจตคติต่อวิชาชีพครู(x3) (β = 
0.204) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง(x2) (β =0.280)และพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน(x4) (β = 0.376) 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาตนเอง ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครูสามารถอธิบายได้ด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การรับรู้ใน
ความสามารถของตนเอง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
และการสนับสนุนจากครอบครัว  ได้ร้อยละ 73.1 (Adj.R2 = 0.731) และได้สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   
Y  = 3.037 + .368x1 + .431x5 + .204x3 + .280x2 + .376x4  

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
     Zy = .361x1 + .403x5 + .257x3 + .307x2 + .431x4 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้
ของนักศึกษาครู พบว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเองสูงที่สุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ใจนวล พรหมมณี (2550)  ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู 
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมและการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู พบว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 
เจตคติต่อวิชาชีพครูพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนด จากการพิจารณาค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้
ในความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของ
นักศึกษาครู สูงที่สุด ดังที่ อรอุษา จันทศร (2551)  ศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับ
การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 การรับรู้
ความสามารถในตนเอง ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ท้ัง  12 มาตรฐาน 
จากปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้  ถ ้าบุคคลมี
ความเช่ือว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอที่จะท าในสิ่งที่อยากจะท าและงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดหรือให้ส าเร็จได้ บุคคลนั้นจะเลือกท างานที่มีลักษณะท้าทาย มีแรงจูงใจในการพัฒนา
ความสามารถของตนให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ส ่วนบุคคลที่ประเมินความสามารถของตนเองต่ ามักจะขาด
ความพยายาม และความมุมานะในการท างาน หลีกเลี่ยงงาน ท้อทอย ขาดความมั่นใจในตนเอง ท าให้ผลงานที่
ได ้ขาดประสิทธิภาพ (Barndura.1977)   
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ทั้งนี้การสนับสนุนจากครอบครัว อาทิ ผู้ปกครองเอาใจใส่ในด้านความเป็นอยู่ใน
สถานศึกษาของนักศึกษา ผู้ปกครองสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาเสมอ ผู้ปกครองให้
ค าแนะน าท่ีดีในทุกๆ เรื่องที่ปรึกษาเสมอ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนที่จะท าให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นการพัฒนา
ตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
 ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตาม
การรับรู้ของนักศึกษาครู ซึ่งความส าคัญของเจตคติต่อวิชาชีพครู  อุปสรรคที่ส าคัญที่สุดต่อการการพัฒนา
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาตนเอง ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครูสามารถอธิบายได้ด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การรับรู้ใน
ความสามารถของตนเอง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
และการสนับสนุนจากครอบครัว  ได้ร้อยละ 73.1 (Adj.R2 = 0.731) และได้สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   
Y  = 3.037 + .368x1 + .431x5 + .204x3 + .280x2 + .376x4  

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
     Zy = .361x1 + .403x5 + .257x3 + .307x2 + .431x4 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้
ของนักศึกษาครู พบว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเองสูงที่สุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ใจนวล พรหมมณี (2550)  ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู 
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมและการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู พบว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 
เจตคติต่อวิชาชีพครูพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนด จากการพิจารณาค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้
ในความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของ
นักศึกษาครู สูงที่สุด ดังที่ อรอุษา จันทศร (2551)  ศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับ
การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 การรับรู้
ความสามารถในตนเอง ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ท้ัง  12 มาตรฐาน 
จากปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้  ถ ้าบุคคลมี
ความเช่ือว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอที่จะท าในสิ่งที่อยากจะท าและงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดหรือให้ส าเร็จได้ บุคคลนั้นจะเลือกท างานที่มีลักษณะท้าทาย มีแรงจูงใจในการพัฒนา
ความสามารถของตนให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ส ่วนบุคคลที่ประเมินความสามารถของตนเองต่ ามักจะขาด
ความพยายาม และความมุมานะในการท างาน หลีกเลี่ยงงาน ท้อทอย ขาดความมั่นใจในตนเอง ท าให้ผลงานที่
ได ้ขาดประสิทธิภาพ (Barndura.1977)   
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ทั้งนี้การสนับสนุนจากครอบครัว อาทิ ผู้ปกครองเอาใจใส่ในด้านความเป็นอยู่ใน
สถานศึกษาของนักศึกษา ผู้ปกครองสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาเสมอ ผู้ปกครองให้
ค าแนะน าท่ีดีในทุกๆ เรื่องที่ปรึกษาเสมอ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนที่จะท าให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นการพัฒนา
ตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
 ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตาม
การรับรู้ของนักศึกษาครู ซึ่งความส าคัญของเจตคติต่อวิชาชีพครู  อุปสรรคที่ส าคัญที่สุดต่อการการพัฒนา
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ตนเองของครูนักศึกษาครู คือ เจตคติต่อวิชาชีพครู ถ ้านักศึกษาครูมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู  ก็จะท าให้นักศึกษา
ครูพึงพอใจ มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเอง เพื่อให้ประสบความส าเร็จอาชีพในอนาคต ตรงกันข้ามกับคนที่มีความรู้
แต่ไม่มีเจตคติต่อวิชาชีพของตนเองย่อมจะส่งผลให้เป็นครูที่ดีไม่ ได ้ ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ 2540) ได
ประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครูพบว่าผู้บังคับบัญชาของ ข ้าราชการครูมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ส าเร็จการศึกษาจากโครงการคุรุทายาทในด้านทัศนคติต่ออาชีพครู มีความรัก
และศรัทธาในอาชีพครูมากที่สุด รองลงมาคืออุดมการณ์ ต่อความเป็นครู และในด้านความพึงพอใจโดยรวม 
พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมและความประพฤติ รองลงมา คือ เจตคติต่อ
วิชาชีพครู 
 ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ซึ่งความส าคัญของเจตคติต่อวิชาชีพครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เชาวฤทธิ์ ข าเหล็ก (2546) การพัฒนาตนเองของครูโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มี
การพัฒนาตนเองในด้านความรู้อยู่ในระดับมากด้านวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
โฉมยง ชมภูค า (2540)  พบว่าความต้องการพัฒนาตนเองของครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ที่สอน
ในระดับก่อนประถมศึกษา ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก ในด้าน
การที่จะศึกษาต่อ 
 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรยีนของผู้เรยีนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู นักศึกษาครูมีพฤติกรรมการเรียนในระดับที่มาก เนื่องจากพฤติกรรมการเรียน 
เป็นลักษณะพฤติกรรมของนักศึกษาในเรื่องการเรียน การทบทวนบทเรียน รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสนใจเรียน ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนนอกห้องเรียนเมื่อมีข้อสงสัย การอ่านเนื้อหาของบทเรียนก่อนเข้าเรียน 
สอดคล้องงานวิจัยของ จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา (2551) พบว่า นิสัยทางการเรียนเกิดขึ้นจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาตนเอง 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประกอบด้วย การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนจากครอบครัว มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู พบว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเองมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษา
ครูตระหนักถึงความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยพยายามหาวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข
งานที่ปฏิบัติและวิธีการเรียนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานของ เพื่อให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จัดประสบการณ์และบรรยากาศในการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับ
สังคมโลก ดังท่ี ช านาญ วิริยะกุล (2541)  กล่าวว่า ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเองของผู้ที่เป็นครูไว้
ว่าเพื่อให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อให้มีความสามารถจัด
ประสบการณ์และบรรยากาศในการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตาม
การรับรู้ของนักศึกษาครู ทั้งนี้เนื่องมาจากครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่จะปรับตัวเข้ากับ
สังคมของบุตร ให้มีความมั่นใจในตนเอง มีอารมณ์มั่นคง รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ มีวินัยในตนเอง ดังที่ ภาวินี 
เพ็งศาสตร์ (2531) กล่าวว่าครอบครัวท าให้มนุษย์มีความสุข มีความอบอุ่นมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต 
ส่งผลให้พื้นฐานของสังคมมีความมั่นคงไม่คลอนแคลน สังคมใดที่ปรากฏว่าครอบครัวไม่มีความเป็นปึกแผน มี
ความแตกร้าวจะพบว่าสมาชิกในครอบครัวจะมีบุคลิกภาพที่ไม่สมบูรณ์เป็นบุคคลที่มีปัญหา ทางด้านจิตใจและ
จะส่งผลต่อเนื่องให้เป็นปัญหาสังคมนักศึกษาครูตระหนักถึงความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
โดยพยายามหาวิธีการในการปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติและวิธีการเรียนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้
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ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏบิัติงานของ เพื่อให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
จัดประสบการณ์และบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับสังคมโลก ดังที่ ช านาญ วิริยะกุล (2541) กล่าวว่า ได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเองของผู้ที่เป็นครูไว้ว่าเพื่อให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ท่ ี
สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อให้มีความสามารถจัดประสบการณ์และบรรยากาศในการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
 ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้
ของนักศึกษาครู ทั้งนี้เนื่องการมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดีของนักศึกษาครู แสดงให้เห็นว่านักศึกษาครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมที่ครูควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ บทลงโทษ 
และวินัย ท่ีมีความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้เหมาะสมมากขึ้น 
ดังที่  ปนัดดา วัฒ โน (2554) พบว่า ศึกษาปัจจัยที่ มี ผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครูภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ความรู้ในเรื่อง จรรยาบรรณ และเจตคติต่อวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นว่าครูมีความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมที่ครู ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ บทลงโทษ และวินัย ที่มีความ
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพได้เหมาะสมมากข้ึน   
 ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาครูเป็นผู้ที่มีลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามบทบาทหน้าที่และศึกษาหาความรู้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเพื่อการประกอบ
วิชาชีพให้ก้าวหน้า ดังที่ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2551) กล่าวว่า การพัฒนา
ตนเอง คือ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ทั้งนี้ถ้าพฤติกรรมการเรียนแสดงออกถึงการปฏิบัติตนท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน 
โดยเฉพาะวิธีในการเรียน การตรงต่อเวลาและรู้จักใช้เวลาในการเรียน ความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย 
ดังที่ กิ่งกาญจน์ ปานทอง(2545) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การปฏิบัติตัวของนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนท้ังในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม ได้แก่ การแบ่งเวลาในการเรียน การฟัง การอ่าน การ
จดโน้ตเพื่อช่วยจ า การส่งการบ้าน การทบทวนการเรียน และการเตรียมตัวสอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 จากผลการวิจัยครั้งซึ่งพบว่าปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาตนเอง การสนับสนุนจากครอบครัว เจตคติต่อวิชาชีพครูและพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู               
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาครูมีการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ
ครู ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้   
 1. ผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะที่เปิดสอนวิชาชีพครู ควรส่งเสริม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายสถานศึกษาเพื่อควรกระตุ้นให้นักศึกษาครูได้รับรู้ในความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 
เจตคติต่อวิชาชีพครู และได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาครูเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพครู 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านอุดมการณ์ของครู เอกลักษณ์ครู การรักษาวินัยแห่งวิชาชีพครู และบทบาทของครูต่อบุคคลและ
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ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏบิัติงานของ เพื่อให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
จัดประสบการณ์และบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับสังคมโลก ดังที่ ช านาญ วิริยะกุล (2541) กล่าวว่า ได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเองของผู้ที่เป็นครูไว้ว่าเพื่อให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ท่ ี
สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อให้มีความสามารถจัดประสบการณ์และบรรยากาศในการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
 ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้
ของนักศึกษาครู ทั้งนี้เนื่องการมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดีของนักศึกษาครู แสดงให้เห็นว่านักศึกษาครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมที่ครูควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ บทลงโทษ 
และวินัย ท่ีมีความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้เหมาะสมมากขึ้น 
ดังที่  ปนัดดา วัฒ โน (2554) พบว่า ศึกษาปัจจัยที่ มี ผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครูภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ความรู้ในเรื่อง จรรยาบรรณ และเจตคติต่อวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นว่าครูมีความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมที่ครู ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ บทลงโทษ และวินัย ที่มีความ
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพได้เหมาะสมมากข้ึน   
 ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาครูเป็นผู้ที่มีลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามบทบาทหน้าที่และศึกษาหาความรู้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเพื่อการประกอบ
วิชาชีพให้ก้าวหน้า ดังที่ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2551) กล่าวว่า การพัฒนา
ตนเอง คือ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ทั้งนี้ถ้าพฤติกรรมการเรียนแสดงออกถึงการปฏิบัติตนท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน 
โดยเฉพาะวิธีในการเรียน การตรงต่อเวลาและรู้จักใช้เวลาในการเรียน ความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย 
ดังที่ กิ่งกาญจน์ ปานทอง(2545) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การปฏิบัติตัวของนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนท้ังในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม ได้แก่ การแบ่งเวลาในการเรียน การฟัง การอ่าน การ
จดโน้ตเพื่อช่วยจ า การส่งการบ้าน การทบทวนการเรียน และการเตรียมตัวสอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 จากผลการวิจัยครั้งซึ่งพบว่าปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาตนเอง การสนับสนุนจากครอบครัว เจตคติต่อวิชาชีพครูและพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู               
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาครูมีการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ
ครู ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้   
 1. ผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะที่เปิดสอนวิชาชีพครู ควรส่งเสริม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายสถานศึกษาเพื่อควรกระตุ้นให้นักศึกษาครูได้รับรู้ในความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 
เจตคติต่อวิชาชีพครู และได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาครูเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพครู 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านอุดมการณ์ของครู เอกลักษณ์ครู การรักษาวินัยแห่งวิชาชีพครู และบทบาทของครูต่อบุคคลและ
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สังคม เพื่อให้นักศึกษาครูได้มีสัมพันธภาพกับบุคคลในสายงานวิชาชีพครูที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
ครูได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และให้นักศึกษาครูเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและในการศึกษา
วิชาชีพครู   
  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป   
 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกควรท าวิจัยในเรื่อง
เดียวกันนี้ในรูปแบบผสมมีทั้งรูปแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และในขณะเดียวกันควรเพิ่มปัจจัยอื่นๆ ที่
คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จะเห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ความสัมพันธ์กลุ่มเพื่อน บรรยากาศภายในสถาบัน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 180 คน  
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถของนิสิตต่อการเรียนภาษาอังกฤษจะโดดเด่นทางด้านการฟังซึ่งมีน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
0.90 และมากกว่าทางด้านการพูด เนื่องจากมีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.72 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุโดยตรงที่มีต่อ
ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายในตัวนักเรียน ตัวแปรที่สามารถตัวพยากรณ์
ปัจจัยภายในตัวของนักเรียนได้ดีที่สุด ได้แก่ ตัวแปรด้านความจ าเป็นของภาษาที่สอง มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 รองลงมา
คือ ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 ส่วนปัจจัยอื่นพบว่าไม่สามารถพยากรณ์
ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษได้ ปัจจัยเชิงสาเหตุอื่นที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ต่อความสามารถทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนิสิตในทิศทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวนิสิต ได้แก่ ปัจจัยการได้รับการสนับสนุน มีน้ าหนัก
การพยากรณ์ เท่ากับ 1.93 เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรในปัจจัยการได้รับการสนับสนุนพบว่า ตัวแปรด้านการสนับสนุนทางสังคมจะ
เป็นตัวแปรที่บ่งช้ีถึงความสามารถได้ดีที่สุด เพราะมีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.88 รองลงมาคือ ตัวแปรการได้รับการสนั บสนุนทาง
ครอบครัว มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.85 และปัจจัยเชิงสาเหตุสุดท้ายคือ ปัจจัยทางด้านครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีน้ าหนักการ
พยากรณ์ เท่ากับ 1.93 เมื่อพิจารณาตัวแปรภายใต้ปัจจัยดังกล่าวพบว่า ตัวแปรด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
สามารถอธิบายความสามารถของนิสิตได้ดีที่สุด มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านพฤติกรรมผู้สอน มี
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 และสุดท้ายคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.19 
ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : ปัจจัย, ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 

 

Factors Affecting English Speaking and Listening Ability of Faculty Students 
Rattana Bundit University 

Sombat Namburi 
English for Academic Purpos Rattana Bundit University 

e-mail: Nickeybat@gmail.com 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

298



การประชุมวิชาการระดับชาติ                       
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

สมบัติ นามบุรี  

สาขาวิชาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
e-mail: Nickeybat@gmail.com  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
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ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถของนิสิตต่อการเรียนภาษาอังกฤษจะโดดเด่นทางด้านการฟังซึ่งมีน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
0.90 และมากกว่าทางด้านการพูด เนื่องจากมีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.72 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุโดยตรงที่มีต่อ
ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายในตัวนักเรียน ตัวแปรที่สามารถตัวพยากรณ์
ปัจจัยภายในตัวของนักเรียนได้ดีที่สุด ได้แก่ ตัวแปรด้านความจ าเป็นของภาษาที่สอง มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 รองลงมา
คือ ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 ส่วนปัจจัยอื่นพบว่าไม่สามารถพยากรณ์
ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษได้ ปัจจัยเชิงสาเหตุอื่นที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ต่อความสามารถทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนิสิตในทิศทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวนิสิต ได้แก่ ปัจจัยการได้รับการสนับสนุน มีน้ าหนัก
การพยากรณ์ เท่ากับ 1.93 เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรในปัจจัยการได้รับการสนับสนุนพบว่า ตัวแปรด้านการสนับสนุนทางสังคมจะ
เป็นตัวแปรที่บ่งช้ีถึงความสามารถได้ดีที่สุด เพราะมีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.88 รองลงมาคือ ตัวแปรการได้รับการสนั บสนุนทาง
ครอบครัว มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.85 และปัจจัยเชิงสาเหตุสุดท้ายคือ ปัจจัยทางด้านครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีน้ าหนักการ
พยากรณ์ เท่ากับ 1.93 เมื่อพิจารณาตัวแปรภายใต้ปัจจัยดังกล่าวพบว่า ตัวแปรด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
สามารถอธิบายความสามารถของนิสิตได้ดีที่สุด มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านพฤติกรรมผู้สอน มี
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 และสุดท้ายคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.19 
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Abstract 
  The purposes for this study were 1) To study the English speaking and listening ability of the Faculty 
of Education students. 2) To study the factors affecting the English speaking and listening ability of the Faculty 
of Education students. Rattana Bundit University The research sample consisted of 180 students from the 
Faculty of Education, using specific sampling, questionnaire and English language proficiency as a tool to 
collect data. The result for this study found that :  The ability of students to learn English is remarkable in 
listening, which has an elemental weight of 0.90 and is more than speaking. It has an elemental weight of 
0.72. Considering the causal factors directly affecting students' English proficiency. It is the result of internal 
factors. The variables that can best predict the internal factors of a student include the necessity of the 
second language. The weight was 0.99, followed by the attitude toward learning English. The weight was 0.86. 
Other factors that cannot be predicted are English language proficiency. Other causal factors that can predict 
students' English proficiency in an indirect way by passing on the factors that occur within the student are the 
factors that are supported. The predictive weight was 1.93. Considering the variables in the sponsored factors, 
it was found that Social support variables are the best indicator of competence. Weight gain was 0.88, 
followed by family support variables. The composition was 0.85 and the final causal factor was English 
teachers The predictive weight was 1.93. Considering the variables under such factors, it was found that 
English Proficiency Variables of Teachers Can describe the ability of students the best. The weight was 0.92, 
followed by the behavioral variables. The weight was 0.74 and the last one was The teaching activities. The 
weight was 0.19. 

Keywords: Factors, English Proficiency 

 
 

บทน า 
มนุษย์เรานั้นมีการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการด าเนินชีวิตในวันหนึ่ง ๆ เราทุกคนอาจต้องเผชิญสถานการณ์

ต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับที่เคยประสบการณ์มาแต่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ตรงกันเลยทีเดียว มนุษย์จึงได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวด้วยการ
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ กับสถานการณ์ที่ตนประสบอยู่ เป็นไปได้ยากยิ่งที่เมื่อถามถึงค าจ ากัดความของการเรียนรู้ แล้วจะสามารถ
บอกได้ทันที ว่า การเรียนรู้คืออะไร แต่ก็มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อม   
รอบ ๆ ตัว Marcy P. Driscoll (1994) เช่นเดียวกัน สุรางค์  โค้วตระกูล (2553 : 186)  ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การ
เปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณ
ความรู้ของผู้เรียน ส่วนจิราภา เต็งไตรรัตน์ (2554 : 123)  กล่าว่าการเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ค่อนข้างถาวรซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกหัด พฤติกรรมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงช่ัวคราวไม่จัดว่าเกิดจากการ
เรียนรู้ เช่น ความเหน็ดเหนื่อย ผลจากการกินยา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากวุฒิภาวะ เป็นต้น  
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 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นเครื่องมือท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรู ้ข้ึน การเรียนของ
ผู้เรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความส าเร็จในชีวิตหรือไม ่ เพียงใดนั้น ย ่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรูที่ดีของผู้สอน หาก
ผู้สอนรูจักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมแล้ว ย ่อมจะมีผลดีต่อการเรียนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ เกิดทักษะหรือมีความช านาญใน เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่ง
ที่เรียน สามารถน าความรู้ที่ได ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถน าความรู ้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได ้

การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันถึงแม้จะมีนโยบายการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แต่การจัดการ
เรียนการสอนกลับพบว่าครูเป็นผู้ควบคุมการจัดการเรียนการสอนเองทั้งหมด ตั้งแต่การสอนการมอบหมายงานและการประเมินผล
ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแม้แต้น้อย ปัญหานี้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียนเพราะท า
ให้ผู้เรียนขาดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองขาดความคิดสร้างสรรค์มีเพียงความรู้ทางทฤษฎี 
แต่ขาดทักษะในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ซึ่งส่งผลเสียระยะยาวต่อผู้เรียนคือเมื่อเรียนจบไปแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการท างานได้และขาดทักษะในการใช้ชีวิตนอกจากน้ันเด็กยุคปัจจุบันยังพัฒนาไดย้ากกว่าอดีต พฤติกรรมเด็กยคุปัจจุบันส่วนใหญ่
ขาดทั้งความรับผิดชอบไม่รู้จักหน้าท่ีของตนเองไม่ค่อยใส่ใจกับการเรียนรู้ ขาดทักษะการด าเนินชีวิตท างานไม่เป็นขาดความอดทน
ส าคัญที่สุดคือไม่รู้เป้าหมายอนาคตของตนเองท าให้การด าเนินชีวิตจึงสนุกกับวัตถุและสิ่งยั่วยุรอบข้างไปวัน ๆ และขาดความพร้อม
ในปัจจัยพื้นฐานกับการด ารงชีวิตและการเรียนรู้ทั้งความบกพร่องด้านร่างกายสติปัญญา และศักยภาพที่เกิดจากพันธุกรรมและ
ปัจจัยความพร้อมความเป็นอยู่ความยากจนการเดินทางไกลบริบทและปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมทั้งสิ้น เช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันที่พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเรียนทั้งที่
ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับคนไทยในการติดต่อสื่อสาร ผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียนแต่
จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพบในงานศึกษาของเสาวภาคย์ ศรีโยธา (2555) พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ระดับ 4.23 ส่วนในงานของศิลาวาตี 
สาและ (2553) พบว่า ปัญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ปัญหาด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีจ านวนบทเรียนมากเกินไป ไม่สามารถสอนให้ครบถ้วนตามที่หลักสูตร
ก าหนด เป็นต้น 

จากเหตุผลที่กล่าวมานั้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติ ว่าปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านการ
สนับสนุนส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านทักษะความสามารถภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน การศึกษาครั้งนี้จะเน้นการส ารวจ
ปัจจัยเชิงสาเหตุหลักท่ีจะท าให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และจะมีปัจจัยใดบ้างที่สามารถพยากรณ์
ด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรตันบณัฑิต  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรตัน
บัณฑิต 

สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 
1. ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านการสนับสนุนสามารถพยากรณ์ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยโดย ศึกษา
เอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จ านวน 223 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยโดยการ
พิจารณาจากความเหมาะสมของจ านวนค่าพารามิเตอร์ที่ท าการประมาณค่าภายใต้โมเดลตามสมมติฐานในกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษา
เอกสารและทบทวนวรรณกรรมไว้ตามแนวคิดของนักวิจัยด้านโมเดลการวิเคราะห์ลิสเลล คือ Lindeman, Merenda and Gold 
(1980 : 163) และ Weiss (1972) ที่ได้ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างตามกฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวน
พารามิเตอร์หรือตัวแปร ไว้เป็น 1 พารามิเตอร์ ใช้ตัวอย่าง 10–20 ตัวอย่าง จากกรอบแนวคิดการวิจัยพบว่ามีค่าพารามิเตอร์ที่ต้อง
ประมาณภายใต้โมเดลลิสเลลท้ังหมด 9 พารามิเตอร์ ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยครั้งนี้จึงใช้อัตราส่วนจ านวน
ค่าพารามิเตอร์ในการประมาณ 1 ค่าพารามิเตอร์ใช้หน่วยตัวอย่าง 13 ตัวอย่าง ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยจะมีค่าเท่ากับ      
14 × 13 = 182 ตัวอย่าง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวน และวิเคราะห์ กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้ โดย
สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Checklist) 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา ภูมิล าเนา ลักษณะการพักอาศัย ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 5 ข้อ  
 ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้สอน ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ  
 ตอนท่ี 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสนับสนุน ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ 
 ตอนท่ี 4 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียน ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ 
 ตอนที่ 5 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ทักษะด้านการฟัง จ านวน 5 ข้อ (20 
คะแนน) ทักษะด้านการพูด น ามาจากงานวิจัยของ ธีราภรณ์ กิจจารักษ์ (2553) โดยมีการประเมินจาก 5 ด้าน คือ 1) การออกเสียง 
(Pronunciation) 2) ค าศัพท์ (Vocabulary) 3) ไวยากรณ์ (Grammar) 4) ความคล่องแคล่ว (Fluency) 5) ความเข้าใจ 
(Comprehension) (20 คะแนน)   
  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยศึกษาข้อมูลจากต ารา บทความ นิตยสาร วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลในการอ้างอิงต่าง ๆ แล้วสร้างแบบสอบถาม 
น าแบบสอบถามที่ร่างได้ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ และขอค าแนะน าในการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย ในการเลือกข้อค าถามจากความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาเลือกจากข้อที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 แล้วท าการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.912 
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ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงคณุลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากแผนภาพท่ี 1 พบว่า นิสิตที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 65 มีอายุต่ ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 
51.1 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นรอ้ยละ 79.4 มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 30.6 และอาศยัอยู่ใน
หอพักของมหาวิทยาลัย คิดเป็นรอ้ยละ 60 ตามล าดับ 

 
แผนภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 

65.0 

51.1 

79.4 

30.6 

60.0 
หญิง 

18 ปีหรือต ่ำกวำ่ 

พทุธ 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หอพกัของมหำวิทยำลยั 

ค่ำเฉลี่ย 3.15 
ค่ำเฉลี่ย 2.94 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
กำรฟัง กำรพดู 
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กำรฟัง กำรพดู 
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ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงคณุลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากแผนภาพท่ี 1 พบว่า นิสิตที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 65 มีอายุต่ ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 
51.1 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นรอ้ยละ 79.4 มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 30.6 และอาศยัอยู่ใน
หอพักของมหาวิทยาลัย คิดเป็นรอ้ยละ 60 ตามล าดับ 

 
แผนภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 

65.0 

51.1 

79.4 

30.6 

60.0 
หญิง 

18 ปีหรือต ่ำกวำ่ 

พทุธ 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หอพกัของมหำวิทยำลยั 

ค่ำเฉลี่ย 3.15 
ค่ำเฉลี่ย 2.94 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
กำรฟัง กำรพดู 
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ผลการวิเคราะห์ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิต พบว่า โดยรวมแล้วความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง อยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.15 และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการพูด อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 ตามล าดับ 
 
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ก าหนดสัญลักษณ์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
  ปัจจัยครูผู้สอน (Teacher) ประกอบด้วย X1 : ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, X2 : ด้านพฤติกรรมผู้สอน, X3 : 
ด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษผู้สอน 
  ปัจจัยการสนับสนุน (Support) ประกอบด้วย X4 : ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว, X5 : ด้านการสนับสนุนทางสังคม 
  ปัจจัยตัวนักเรียน (Student) ประกอบด้วย X6 : ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ, X7 : ด้านกลวิธีการเรียน
ภาษาอังกฤษ, X8 : ด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ, X9 : ด้านความจ าเป็นของภาษาที่สอง 
  ความสามารถ (exploit) ประกอบด้วย Y1 : ด้านการฟัง, Y2 : ด้านการพูด 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต 

 
 

Standardized estimates 
แผนภาพที่ 1 โมเดลความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต 
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จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ภายหลังการปรับโมเดลสมมติฐาน 
มีค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาความสอดคล้อง Chi-square = 68.015, Degrees of freedom = 35, Probability level = 
.06132 ผ่านเกณฑ์, CMIN/DF = 1.94328 ผ่านเกณฑ์, RMR = 0.034 ผ่านเกณฑ์, RMSEA = 0.041 ผ่านเกณฑ์, GFI = 0.92 
ผ่านเกณฑ์, AGFI = 0.90 ผ่านเกณฑ์, PGFI = 0.312 ผ่านเกณฑ์ บ่งช้ีให้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถแสดงค่าน้ าหนักการพยากรณ์ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1แสดงน  าหนักองค์ประกอบของค่าพยากรณ์ความสามารถทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
ปัจจัยแฝง 

 

ตัวแปรเชิงประจักษ์ 

ค่าพยากรณ์ T -Test P-Value R2 
 UStandardized 

estimates 
Standardized 

estimates 
Teacher  2.42 1.91 2.76 0.005**  
 ด้านการจดัการเรียน

การสอน (X1) 
0.20 0.19 1.993 0.046* .537 

ด้านพฤติกรรมผูส้อน
(X2) 

0.74 0.74 2.97 0.008** .550 

ด้านความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ

ผู้สอน (X3) 

1.00 0.92 3.10 0.001* 
.852 

Support  3.42 1.93 4.31 0.00**  
 ด้านการสนับสนุน

จากครอบครัว (X4) 
1.10 0.85 2.51 0.005** .719 

ด้านการสนับสนุน
ทางสังคม (X5) 

1.00 0.88 2.46 0.006** .777 

Student  0.52 0.99 1.964 0.047*  
 ด้านแรงจูงใจการ

เรียนภาษาอังกฤษ 
(X6) 

0.00 0.00 0.001 1.00 
.000 

ด้านกลวิธีการเรียน
ภาษาอังกฤษ (X6) 

0.00 0.00 0.001 1.00 .000 

ด้านเจตคติต่อ
นภาษาอังกฤษ (X7) 

0.84 0.86 2.98 0.006** .738 

ด้านความจ าเป็นของ
ภาษาที่สอง (X8) 

1.00 0.99 3.03 0.002** .983 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อพิจารณาจากน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละปัจจัย พบว่า ความสามารถของนิสิตต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษจะโดดเด่นทางด้านการฟังซึ่งมีน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.90 และมากกว่าทางด้านการพูด เนื่องจากมีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.72 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุโดยตรงที่มีต่อความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตพบว่า 
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เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายในตัวนักเรียนเอง ตัวแปรที่สามารถตัวพยากรณ์ปัจจัยภายในตัวของนักเรียนได้ดี ที่สุด ได้แก่ ตัว
แปรด้านความจ าเป็นของภาษาที่สอง มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 ส่วนปัจจัยที่เหลือพบว่าไม่สามารถพยากรณ์ความสามารถทางการเรียน
ภาษาอังกฤษได้ แต่ทั้งนี้ยังพบว่า ยังมีปัจจัยเชิงสาเหตุอื่นที่ท าการวิจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ต่อความสามารถทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนิสิตในทิศทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวนิสิต ได้แก่ ปัจจัยการได้รับการสนับสนุน มีน้ าหนัก
การพยากรณ์ เท่ากับ 1.93 เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรภายใต้ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนพบว่า ตัวแปรด้านการสนับสนุนทางสังคม
จะเป็นตัวแปรที่สามารถบ่งช้ีถึงความสามารถได้ดีที่สุด เพราะมีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.88 รองลงมาคือ ตัวแปรการได้รับการ
สนับสนุนทางครอบครัว มีน้ าหนักองค์ประกอบ0.85 และปัจจัยเชิงสาเหตุสุดท้ายคือ ปัจจัยทางด้านครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มี
น้ าหนักการพยากรณ์ เท่ากับ 1.93 เมื่อพิจารณาตัวแปรภายใต้ปัจจัยดังกล่าวพบว่า ตัวแปรด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอน สามารถอธิบายความสามารถของนิสิตได้ดีที่สุด มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านพฤติกรรม
ผู้สอน มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 และสุดท้ายคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.19 ตามล าดับ 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

1. ปัจจัยเชิงสาเหตุโดยตรงท่ีมีต่อความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต พบว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัย
ภายในตัวนักเรียนเอง ตัวแปรที่สามารถตัวพยากรณ์ปัจจัยภายในตัวของนักเรียนได้ดีที่สุด ได้แก่ ตัวแปรด้านความจ าเป็นของภาษา
ที่สอง มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.86 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา วัยโรจนวงศ์ (2543) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี : นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบว่า เจตคติและความรับผิดชอบที่
มีอิทธิพลต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ นุชนาฎ วรยศศรี (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร  พบว่า เจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งของปัจจัยด้านตัวผู้เรียนที่มีอ านาจพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 21.80 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2. ปัจจัยเชิงสาเหตุอื่นที่ท าการวิจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ต่อความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตในทิศ
ทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวนิสติ ได้แก่ ปัจจัยการได้รับการสนับสนุน มีน้ าหนักการพยากรณ์ เท่ากับ 1.93 เมื่อ
พิจารณาถึงตัวแปรภายใต้ปัจจัยการได้รับการสนับสนุน พบว่า ตัวแปรด้านการสนับสนุนทางสังคมจะเป็นตัวแปรที่สามารถบ่งช้ีถึง
ความสามารถได้ดีที่สุด เพราะมีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.88 รองลงมาคือ ตัวแปรการได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ0.85 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนาฎ วรยศศรี (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร การส่งเสริมทางการเรียนของทางบ้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3. ปัจจัยเชิงสาเหตุสุดท้ายคือ ปัจจัยทางด้านครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีน้ าหนักการพยากรณ์ เท่ากับ 1.93 เมื่อพิจารณาตัว
แปรภายใต้ปัจจัยดังกล่าวพบว่า ตัวแปรด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอน สามารถอธิบายความสามารถของนิสิตได้
ดีที่สุด มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านพฤติกรรมผู้สอน มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 และ
สุดท้ายคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.19 ตามล าดับ หวง เฉียว หัว (Huang Xiao 
Hua 1985 : 167-168) ได้ศึกษาถึงกลวิธีการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
พบว่า กลวิธีการเรียนภาษามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการพูดโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์
จริง เช่น การคิดเป็นภาษาอังกฤษ การสนทนากับเพื่อน ครูและเจ้าของภาษาเมื่อมีโอกาส การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้ภาษา
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และการมีนิสัยรักการอ่าน สอดคล้องกับงานวิจัย นิตยา วัยโรจนวงศ์ (2543) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี : นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ปัจจัยด้านการ
เรียนการสอนที่ผ่านมาและโอกาสสัมผัสภาษาที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ   

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ผู้วิจัยขอเสนอแนะผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 เท่านั้นเอง
ดังนั้นทางคณะควรพัฒนาทักษะการพูดให้มากขึ้นโดยเพิ่มการสนทนา ให้นิสิตไปฝึกสนทนาและบันทึกบทสนทนา และหรือหา
กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มให้มากข้ัน 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษไม่ส่งผลตอ่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเลยดังนั้นการเรียน
ในระดับอุดมศึกษาควรสร้างแรงจูงใจให้นิสิตสนใจมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการบังคับเรียน 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า กลวิธีในการเรียนก็ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษเช่นกัน เนื่องจากนิสิต
เรียนคามคอร์สที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้จึงไม่มีการค้นหากลวิธีที่จะท าให้ตนเองพัฒนาความสามารถขึ้น ดังนั้นครูควรส่งเสริม 
แนะน าให้นิสิตได้แสวงหากลวิธีในการเรียนให้มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าดังน้ี 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในสมัยใหม่ว่ามีส่วนช่วยให้นิสิตพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษใน

ด้านไหนบ้าง 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเนื่องจากเป็นทักษะบางครั้งไม่สามรถ

วัดได้ด้วยแบบสอบถาม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปญหาและแนวทางแกไขการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผูสอน 

ผูเรียน หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน 

ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมและคะแนนเฉล่ีย กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือไดแก แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ สถิติท่ีใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที การวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการเชฟเฟ  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานผูสอน ผูเรียน 

หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ช้ันป 

พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียน และคะแนนเฉล่ีย มีปญหาการ

เรียนการสอนโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวานักศึกษาท่ีช้ันปตางกัน มีปญหาดาน

ผูเรียนและดานส่ือการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และนักศึกษาท่ีมีคะแนน

เฉล่ียแตกตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนดานหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 แนว

ทางแกไขควรอบรมเทคนิคการสอนหรือการใชเทคโนโลยีในการสอนแกผูสอน ดานผูเรียน   ควรไดรับการ

ทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือ กระตุนใหเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ และฝกความกลาการ

สนทนาภาษาตางประเทศ ดานหลักสูตร แกไขใหเหมาะสมและนาสนใจ ดานส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ

ในช้ันเรียนมีเพียงพอและทันสมัย  

คําสําคัญ : ปญหาการเรียนการสอน แนวทางแกไข พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

 

Problems and solutions of English instructional 

of undergraduate students at private universities in Bangkok 

Vachara Mudpongtua 

Bachelor of Education Program in English 
tiktok1601@gmail.com 
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 The purposes of this research were to study, to compare and solutions the 

English instructional problems of undergraduate students at private universities in 

Bangkok : instructors, learners, curriculum and instructional media were classified by 

gender, age, year of study , Pre-university education , experience English  from the old 

school and average score. The samples were 400 undergraduate students at private 

universities. The instruments were questionnaires and interviews. The statistics used 

were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way Analysis of 

Variance and Scheffe´ Method.  

The research found that students have English instructional problems:  

instructors, learners, curriculum and instructional media as the overall and individual 

aspects were moderate. Students were classified by gender, age, Pre-university 

education, experience English from the old school and average score. They had English 

instructional problems in overall with no statistically significant difference. When 

considering side, it was found that students with different years of study had the 

problem of learners and instructional media statistically significant difference at .05 

and students with different average score had the problem of curriculum statistically 

significant difference at .05. The solutions of English instructional problems were the 

instructors who should attend teaching technique and the use of teaching technology. 

The students should be given a basic education review and encourages the importance 

of English. The curriculum should be appropriate and interesting. The instructional 

media should have enough equipment and modern. 

Keywords : English instructional problem , the solution , educational background 

 

บทนํา 

ปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชส่ือสารในชีวิตประจําวันเกือบท่ัวโลก เปนภาษาท่ีทําใหเกิด

ความเขาใจของคนท่ัวโลก นอกจากน้ียังเปนส่ือกลางในการเผยแพรแลกเปล่ียนความรู ขอมูลขาวสาร 

(อารีรักษ และคณะ, 2554; Dolati and Mikaili, 2011) และยังเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชาติอื่นๆ  (กาญจนา, 2551; Manivannan, 2006)  

ดังน้ัน การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับนานาประเทศจําเปนท่ีจะตองพัฒนา

ศักยภาพของประชากรใหมีความรู ความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ (Wannapok, 2004) 

ภาษาองักฤษเปนภาษาจําเปนในการศึกษาท้ังในและนอกประเทศ เพราะตําราจัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ

เปนสวนใหญ ทําใหภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับคนไทย ผูเรียนตองเรียนรูท้ัง 4 ทักษะคือ 

การฟง  การพูด การอาน และการเขียน (เสาวภาคย ศรีโยธา, 2555, 1) ตองฝกฝนการใชภาษาใหเกิด

ความชํานาญโดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาพูด นักเรียนไทยท่ีเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษต้ังแตเด็ก แตไมสามารถ
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การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปญหาและแนวทางแกไขการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผูสอน 

ผูเรียน หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน 

ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมและคะแนนเฉล่ีย กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือไดแก แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ สถิติท่ีใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที การวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการเชฟเฟ  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานผูสอน ผูเรียน 

หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ช้ันป 

พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียน และคะแนนเฉล่ีย มีปญหาการ

เรียนการสอนโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวานักศึกษาท่ีช้ันปตางกัน มีปญหาดาน

ผูเรียนและดานส่ือการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และนักศึกษาท่ีมีคะแนน

เฉล่ียแตกตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนดานหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 แนว

ทางแกไขควรอบรมเทคนิคการสอนหรือการใชเทคโนโลยีในการสอนแกผูสอน ดานผูเรียน   ควรไดรับการ

ทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือ กระตุนใหเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ และฝกความกลาการ

สนทนาภาษาตางประเทศ ดานหลักสูตร แกไขใหเหมาะสมและนาสนใจ ดานส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ

ในช้ันเรียนมีเพียงพอและทันสมัย  

คําสําคัญ : ปญหาการเรียนการสอน แนวทางแกไข พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
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 The purposes of this research were to study, to compare and solutions the 

English instructional problems of undergraduate students at private universities in 

Bangkok : instructors, learners, curriculum and instructional media were classified by 

gender, age, year of study , Pre-university education , experience English  from the old 

school and average score. The samples were 400 undergraduate students at private 

universities. The instruments were questionnaires and interviews. The statistics used 

were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way Analysis of 

Variance and Scheffe´ Method.  

The research found that students have English instructional problems:  

instructors, learners, curriculum and instructional media as the overall and individual 

aspects were moderate. Students were classified by gender, age, Pre-university 

education, experience English from the old school and average score. They had English 

instructional problems in overall with no statistically significant difference. When 

considering side, it was found that students with different years of study had the 

problem of learners and instructional media statistically significant difference at .05 

and students with different average score had the problem of curriculum statistically 

significant difference at .05. The solutions of English instructional problems were the 

instructors who should attend teaching technique and the use of teaching technology. 

The students should be given a basic education review and encourages the importance 

of English. The curriculum should be appropriate and interesting. The instructional 

media should have enough equipment and modern. 

Keywords : English instructional problem , the solution , educational background 

 

บทนํา 

ปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชส่ือสารในชีวิตประจําวันเกือบท่ัวโลก เปนภาษาท่ีทําใหเกิด

ความเขาใจของคนท่ัวโลก นอกจากน้ียังเปนส่ือกลางในการเผยแพรแลกเปล่ียนความรู ขอมูลขาวสาร 

(อารีรักษ และคณะ, 2554; Dolati and Mikaili, 2011) และยังเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชาติอื่นๆ  (กาญจนา, 2551; Manivannan, 2006)  

ดังน้ัน การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับนานาประเทศจําเปนท่ีจะตองพัฒนา

ศักยภาพของประชากรใหมีความรู ความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ (Wannapok, 2004) 

ภาษาองักฤษเปนภาษาจําเปนในการศึกษาท้ังในและนอกประเทศ เพราะตําราจัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ

เปนสวนใหญ ทําใหภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับคนไทย ผูเรียนตองเรียนรูท้ัง 4 ทักษะคือ 

การฟง  การพูด การอาน และการเขียน (เสาวภาคย ศรีโยธา, 2555, 1) ตองฝกฝนการใชภาษาใหเกิด

ความชํานาญโดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาพูด นักเรียนไทยท่ีเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษต้ังแตเด็ก แตไมสามารถ
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ส่ือสารกับเจาของภาษาได ทําใหขาดความเช่ือม่ันในการพัฒนาทักษะการพูด ผูสอนควรพัฒนาทักษะดาน

น้ีใหแกผูเรียน ควรใหผูเรียนเนนในการสนทนา ความถูกตองของการใชภาษาและสงเสริมความกลาของ

ผูเรียนในการสนทนากับชาวตางชาติดวย 

ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการ

จัดการศึกษาของชาติไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษท้ังทางดานการฟง การพูด การอาน 

และ การเขียน (อารีรักษ และ สิริพร, 2553) โดยเฉพาะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานได

กําหนดใหมีการเรียนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา รวมท้ังระดับอุดมศึกษา (อรพรรณ, 

2554) แมจะมีส่ือการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษ แตยังขาดประสิทธิภาพน่ัน

คือ นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมากกวา 10 ป แตไมสามารถท่ีจะติดตอส่ือสารกับเจาของภาษาได 

ความสามารถของนักศึกษาสวนใหญยังอยูในระดับไมนาพอใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชไวยากรณอังกฤษ

ในภาษาเขียนและคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชในการพูดหรือการเขียนคอนขางจํากัด จึงเปนอุปสรรคในการ

ฟง พูด อานหรือเขียนใหไดดี อาจเน่ืองมาจากในชีวิตประจําวันของคนไทยสวนใหญไมมีความจําเปนตอง

ใชภาษาองักฤษ ปายประกาศตางๆ เอกสารขอมูลแทบทุกแขนงเสนอขอมูลขาวสารเปนภาษาไทย 

ส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวของผูเรียนไมเอื้อใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนการใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน 

นอกจากน้ีสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีคือ มีความรูดานภาษาอังกฤษแตกตางกัน นักศึกษาแตละคนมีวิธีการเรียนท่ีแตกตางกัน 

หองเรียนอาจใหญเกินไป ขาดอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนภาษา ผูเรียนไมเห็นความจําเปนหรือ

ประโยชนของภาษาอังกฤษ เน่ืองจากบางคนไมมีโอกาสท่ีจะใชภาษาอังกฤษ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ี

ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง การท่ีจะสอนภาษาอังกฤษใหไดผลตามจุดมุงหมายน้ันตองอาศัยท้ังครู 

ตําราเรียน อุปกรณการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางย่ิงปริมาณและคุณภาพของครู ครูถือวาเปนบุคคล

สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูคือครูจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน เปดโอกาสให

ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงชีวิตและประสบการณกับการหาความรูซึ่งจะสงผลใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด

เพื่อใหเกิดความรูคูคุณธรรมในท่ีสุด (นิตยา สุวรรณศรี. 2554: 159) จากการท่ีไมมีครูเพียงพอ ยังคงสอน

แบบเกาๆ ทองจํากฎเกณฑ ก็จะเปนผลใหประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมดีเทาท่ีควร จึง

ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับประสบการณและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ครู

มีหนาท่ีใหคําช้ีแนะจัดรูปแบบการการเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะทางภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษท่ีผานมาเปนการส้ินเปลือง ผูวิจัยจึงมีเห็นวานาจะมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอยางย่ิงการวิจัยเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในระดับอุดมศึกษาในดานผูสอน ดานผูเรียน ดานหลักสูตร และดานส่ือการเรียนการสอน เพื่อท่ีจะไดนํา

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อแกไข 

พัฒนาใหถูกตอง เหมาะสมและดีย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของ 
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มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานผูสอน ผูเรียน หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน 

ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมและคะแนนเฉล่ีย 

           3.   เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐาน 

 นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ  ช้ันป  พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษ

จากโรงเรียนเดิมและ คะแนนเฉล่ียตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายดาน

แตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษา ระดับปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 17 แหง และกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2560 จํานวน 400 คน ผูวิจัยไดดําเนินการดวย

วิธีสุมตัวอยางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane และกําหนดคาความคาดเคล่ือน

ของกลุมตัวอยางไวท่ีรอยละ 5 หรือ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 ตอน คือตอนท่ี 1 ประกอบดวย 2 สวนคือ  

สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ เกี่ยวกับ เพศ อายุ  

ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิม และคะแนนเฉล่ีย มี

ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) สวนท่ี 2 .เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับรวม 4 ดาน คือ  ดานผูสอน  ดานผูเรียน 

ดานหลักสูตรและดานส่ือการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพือ่สัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

การทดสอบเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เอกสารและงานวิจัย สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงแตละขอ นํา

แบบสอบถามท่ีแกไขไปทดลองใชเพื่อหาขอบกพรอง จากน้ันแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวมาวิเคราะหหา

คาความเช่ือม่ัน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87  

3. การวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหและประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอร 

โปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที  การวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการเชฟเฟ  

ผลการวิจัย 

1. นิสิตมีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 
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ส่ือสารกับเจาของภาษาได ทําใหขาดความเช่ือม่ันในการพัฒนาทักษะการพูด ผูสอนควรพัฒนาทักษะดาน

น้ีใหแกผูเรียน ควรใหผูเรียนเนนในการสนทนา ความถูกตองของการใชภาษาและสงเสริมความกลาของ

ผูเรียนในการสนทนากับชาวตางชาติดวย 

ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการ

จัดการศึกษาของชาติไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษท้ังทางดานการฟง การพูด การอาน 

และ การเขียน (อารีรักษ และ สิริพร, 2553) โดยเฉพาะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานได

กําหนดใหมีการเรียนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา รวมท้ังระดับอุดมศึกษา (อรพรรณ, 

2554) แมจะมีส่ือการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษ แตยังขาดประสิทธิภาพน่ัน

คือ นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมากกวา 10 ป แตไมสามารถท่ีจะติดตอส่ือสารกับเจาของภาษาได 

ความสามารถของนักศึกษาสวนใหญยังอยูในระดับไมนาพอใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชไวยากรณอังกฤษ

ในภาษาเขียนและคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชในการพูดหรือการเขียนคอนขางจํากัด จึงเปนอุปสรรคในการ

ฟง พูด อานหรือเขียนใหไดดี อาจเน่ืองมาจากในชีวิตประจําวันของคนไทยสวนใหญไมมีความจําเปนตอง

ใชภาษาองักฤษ ปายประกาศตางๆ เอกสารขอมูลแทบทุกแขนงเสนอขอมูลขาวสารเปนภาษาไทย 

ส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวของผูเรียนไมเอื้อใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนการใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน 

นอกจากน้ีสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีคือ มีความรูดานภาษาอังกฤษแตกตางกัน นักศึกษาแตละคนมีวิธีการเรียนท่ีแตกตางกัน 

หองเรียนอาจใหญเกินไป ขาดอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนภาษา ผูเรียนไมเห็นความจําเปนหรือ

ประโยชนของภาษาอังกฤษ เน่ืองจากบางคนไมมีโอกาสท่ีจะใชภาษาอังกฤษ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ี

ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง การท่ีจะสอนภาษาอังกฤษใหไดผลตามจุดมุงหมายน้ันตองอาศัยท้ังครู 

ตําราเรียน อุปกรณการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางย่ิงปริมาณและคุณภาพของครู ครูถือวาเปนบุคคล

สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูคือครูจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน เปดโอกาสให

ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงชีวิตและประสบการณกับการหาความรูซึ่งจะสงผลใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด

เพื่อใหเกิดความรูคูคุณธรรมในท่ีสุด (นิตยา สุวรรณศรี. 2554: 159) จากการท่ีไมมีครูเพียงพอ ยังคงสอน

แบบเกาๆ ทองจํากฎเกณฑ ก็จะเปนผลใหประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมดีเทาท่ีควร จึง

ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับประสบการณและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ครู

มีหนาท่ีใหคําช้ีแนะจัดรูปแบบการการเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะทางภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษท่ีผานมาเปนการส้ินเปลือง ผูวิจัยจึงมีเห็นวานาจะมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอยางย่ิงการวิจัยเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในระดับอุดมศึกษาในดานผูสอน ดานผูเรียน ดานหลักสูตร และดานส่ือการเรียนการสอน เพื่อท่ีจะไดนํา

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อแกไข 

พัฒนาใหถูกตอง เหมาะสมและดีย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานผูสอน ผูเรียน หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน 

ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมและคะแนนเฉล่ีย 

           3.   เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐาน 

 นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ  ช้ันป  พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษ

จากโรงเรียนเดิมและ คะแนนเฉล่ียตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายดาน

แตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษา ระดับปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 17 แหง และกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2560 จํานวน 400 คน ผูวิจัยไดดําเนินการดวย

วิธีสุมตัวอยางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane และกําหนดคาความคาดเคล่ือน

ของกลุมตัวอยางไวท่ีรอยละ 5 หรือ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 ตอน คือตอนท่ี 1 ประกอบดวย 2 สวนคือ  

สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ เกี่ยวกับ เพศ อายุ  

ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิม และคะแนนเฉล่ีย มี

ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) สวนท่ี 2 .เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับรวม 4 ดาน คือ  ดานผูสอน  ดานผูเรียน 

ดานหลักสูตรและดานส่ือการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพือ่สัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

การทดสอบเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เอกสารและงานวิจัย สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงแตละขอ นํา

แบบสอบถามท่ีแกไขไปทดลองใชเพื่อหาขอบกพรอง จากน้ันแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวมาวิเคราะหหา

คาความเช่ือม่ัน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87  

3. การวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหและประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอร 

โปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที  การวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการเชฟเฟ  

ผลการวิจัย 

1. นิสิตมีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561   

 
 

ปญหาการเรยีนการสอน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1.   ดานผูสอน 

2.   ดานผูเรยีน 

3.   ดานหลักสตูร 

4.   ดานสื่อการเรยีนการสอน 

3.10 

3.24 

3.31 

3.08 

0.73 

0.75 

0.73 

0.80 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.18 0.52 ปานกลาง 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน   ปรากฏผลดังน้ี  ดานผูสอนนิสิตมีปญหาการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2.  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดาน 
ปจจัยดานผูสอน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1. ผูสอนไมแจงใหนักศกึษาทราบจดุประสงคและแผนการเรยีนการสอนกอน

ทําการเรียนการสอน 

2. ผูสอนไมกระตุนใหนักศกึษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 

3. ผูสอนใชกจิกรรมการสอนที่ไมเหมาะสมกบัผูเรยีนและบทเรียน 

4. ผูสอนสนใจการเรยีนของนกัศกึษาไมทั่วถึง 

5. ผูสอนไมเปดโอกาสใหนกัศึกษากลาแสดงออก 

6.  ผูสอนใชวิธีการวดัผลไมเหมาะสม 

7. ผูสอนขาดทักษะความชาํนาญในการถายทอดความรู 

3.04 

 

3.27 

3.02 

3.08 

3.08 

3.01 

3.06 

1.11 

 

0.80 

0.92 

1.00 

1.00 

1.18 

1.12 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.13 0.73 ปานกลาง 

ดานผูเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีความรู

พื้นฐานภาษาอังกฤษแตกตางกัน อยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผูเรียน โดยรวมและรายขอ 

ปจจัยดานผูเรยีน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1.  ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษแตกตางกัน 

2.  ผูเรียนขาดการคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 

3.  ผูเรียนไมกลาซกัถามผูสอนในสิ่งที่ตนไมเขาใจ 

4.  ผูเรียนมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไมด ี

5.  ผูเรียนขาดการวางแผนทีด่ีในการเรยีน 

6.  ผูเรียนขาดการรวมกจิกรรมเสรมิการเรยีน 

7.  ผูเรียนขาดความสัมพันธที่ดกีบันิสติรวมชั้นเรยีน 

3.68 

3.39 

3.47 

3.49 

3.33 

3.06 

3.06 

0.91 

1.00 

1.05 

1.03 

0.95 

1.04 

1.04 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.13 0.73 ปานกลาง 

ดานหลักสูตร นิสิตมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561   

 
 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองเน้ือหาของหลักสูตรท่ีเนนแตภาคทฤษฎี มีภาคปฏิบัตินอยไม 

เพียงพอใหผูเรียนไดฝกทักษะมีปญหาอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาในระดับปานกลาง  

ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครดานหลักสูตร โดยรวมและรายขอ       

ปจจัยดานหลักสูตร n=400 

คาเฉล่ีย S.D ระดับ 

1. เนื้อหาไดฝกทักษะการเรียนไมครบทัง้ 4 ทักษะ 

2.  เนื้อหามีแตภาคทฤษฎี มีภาคปฏบิตันิอยไมเพียงพอใหผูเรยีนไดฝกทักษะ 

3.  เนื้อหาที่เรียนไมสามารถนาํไปใชปฏบิตัจิริงในชีวติประจาํวัน 

4.  เนื้อหาวิชาที่เรยีนไมเหมาะสมกับเวลาเรยีนที่กําหนดให 

5. เนื้อหาที่เรยีนไมมคีวามตอเนื่องกันทาํใหผูเรียนสรางองคความรู 

6.  เนื้อหาวิชาไมเรียงลําดับจากงายไปยาก 

7.  เนื้อหาที่เรียนไมตรงกบัจดุประสงคของการเรียนรู 

8.  เนื้อหาวิชามีมากจนเกินไป ไมสามารถเรยีนไดครบทุกหัวขอ 

9.  เขาใจเกี่ยวกบัจุดมุงหมายของหลักสตูรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10. เนื้อหาที่ผูสอนจะเนนความจําและหลกัไวยากรณมากเกินไป 

11. เนื้อหานอยเกนิไปไมสอดคลองกบัจาํนวนคาบเรยีน 

12. เนื้อหาที่สอนไมทนัสมยั 

3.02 

3.56 

3.47 

3.49 

3.08 

3.06 

3.42 

3.14 

3.11 

3.29 

3.11 

3.21 

0.79 

1.16 

1.05 

0.80 

1.03 

1.04 

0.89 

1.01 

1.07 

1.08 

1.07 

0.75 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.17 0.56 ปานกลาง 

ดานส่ือการเรียนการสอน นิสิตมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองส่ืออุปกรณสําหรับใชประกอบการสอนสมัยใหม มี

ปญหาอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 5 ดังน้ี 

ตารางท่ี 5  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานส่ือการเรียนการสอน โดน

รวมและรายขอ        

ปจจัยดานสื่อการเรยีนการสอน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1.  สื่ออุปกรณสําหรบัใชประกอบการสอนไมทนัสมยั 

2.  สื่อ อุปกรณประกอบการเรยีนการสอนมีไมเพียงพอกบัจาํนวนผูเรียน 

3. สื่อการเรยีนทําใหผูเรยีนสามารถเขาใจและเรียนรูเนือ้หาไดดีขึ้น 

4.  ไมมีการแจงรายชือ่หนังสอืและระบบสบืคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

5.  หองสมุดมีตําราทางดานวิชาการภาษาอังกฤษใหศึกษาคนควาไมเพียงพอ 

6.  การตดิตอขอใชสื่อ อปุกรณเพ่ือประกอบการเรยีนการสอน 

7.  มหาวิทยาลยัจัดสถานที่เหมาะแกผูเรยีนไดใชพักผอนชวงพัก 

8.  สื่อ อุปกรณใชประกอบการเรยีนไมสรางความสนใจของผูเรียน 

3.54 

3.61 

3.47 

3.49 

3.08 

3.26 

3.42 

3.32 

 

1.08 

1.23 

1.05 

0.80 

1.03 

1.26 

0.89 

1.35 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

รวม 3.24 0.75 ปานกลาง 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561   

 
 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองเน้ือหาของหลักสูตรท่ีเนนแตภาคทฤษฎี มีภาคปฏิบัตินอยไม 

เพียงพอใหผูเรียนไดฝกทักษะมีปญหาอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาในระดับปานกลาง  

ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครดานหลักสูตร โดยรวมและรายขอ       

ปจจัยดานหลักสูตร n=400 

คาเฉล่ีย S.D ระดับ 

1. เนื้อหาไดฝกทักษะการเรียนไมครบทัง้ 4 ทักษะ 

2.  เนื้อหามีแตภาคทฤษฎี มีภาคปฏบิตันิอยไมเพียงพอใหผูเรยีนไดฝกทักษะ 

3.  เนื้อหาที่เรียนไมสามารถนาํไปใชปฏบิตัจิริงในชีวติประจาํวัน 

4.  เนื้อหาวิชาที่เรยีนไมเหมาะสมกับเวลาเรยีนที่กําหนดให 

5. เนื้อหาที่เรยีนไมมคีวามตอเนื่องกันทาํใหผูเรียนสรางองคความรู 

6.  เนื้อหาวิชาไมเรียงลําดับจากงายไปยาก 

7.  เนื้อหาที่เรียนไมตรงกบัจดุประสงคของการเรียนรู 

8.  เนื้อหาวิชามีมากจนเกินไป ไมสามารถเรยีนไดครบทุกหัวขอ 

9.  เขาใจเกี่ยวกบัจุดมุงหมายของหลักสตูรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10. เนื้อหาที่ผูสอนจะเนนความจําและหลกัไวยากรณมากเกินไป 

11. เนื้อหานอยเกนิไปไมสอดคลองกบัจาํนวนคาบเรยีน 

12. เนือ้หาที่สอนไมทนัสมยั 

3.02 

3.56 

3.47 

3.49 

3.08 

3.06 

3.42 

3.14 

3.11 

3.29 

3.11 

3.21 

0.79 

1.16 

1.05 

0.80 

1.03 

1.04 

0.89 

1.01 

1.07 

1.08 

1.07 

0.75 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.17 0.56 ปานกลาง 

ดานส่ือการเรียนการสอน นิสิตมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองส่ืออุปกรณสําหรับใชประกอบการสอนสมัยใหม มี

ปญหาอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 5 ดังน้ี 

ตารางท่ี 5  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานส่ือการเรียนการสอน โดน

รวมและรายขอ        

ปจจัยดานสื่อการเรยีนการสอน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1.  สื่ออุปกรณสําหรบัใชประกอบการสอนไมทนัสมยั 

2.  สื่อ อุปกรณประกอบการเรยีนการสอนมีไมเพียงพอกบัจาํนวนผูเรียน 

3. สื่อการเรยีนทําใหผูเรยีนสามารถเขาใจและเรียนรูเนือ้หาไดดีขึ้น 

4.  ไมมีการแจงรายชือ่หนังสอืและระบบสบืคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

5.  หองสมุดมีตําราทางดานวิชาการภาษาอังกฤษใหศึกษาคนควาไมเพียงพอ 

6.  การตดิตอขอใชสื่อ อปุกรณเพ่ือประกอบการเรยีนการสอน 

7.  มหาวิทยาลยัจัดสถานที่เหมาะแกผูเรยีนไดใชพักผอนชวงพัก 

8.  สื่อ อุปกรณใชประกอบการเรยีนไมสรางความสนใจของผูเรียน 

3.54 

3.61 

3.47 

3.49 

3.08 

3.26 

3.42 

3.32 

 

1.08 

1.23 

1.05 

0.80 

1.03 

1.26 

0.89 

1.35 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

รวม 3.24 0.75 ปานกลาง 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561   

 
 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองเน้ือหาของหลักสูตรท่ีเนนแตภาคทฤษฎี มีภาคปฏิบัตินอยไม 

เพียงพอใหผูเรียนไดฝกทักษะมีปญหาอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาในระดับปานกลาง  

ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครดานหลักสูตร โดยรวมและรายขอ       

ปจจัยดานหลักสูตร n=400 

คาเฉล่ีย S.D ระดับ 

1. เนื้อหาไดฝกทักษะการเรียนไมครบทัง้ 4 ทักษะ 

2.  เนื้อหามีแตภาคทฤษฎี มีภาคปฏบิตันิอยไมเพียงพอใหผูเรยีนไดฝกทักษะ 

3.  เนื้อหาที่เรียนไมสามารถนาํไปใชปฏบิตัจิริงในชีวติประจาํวัน 

4.  เนื้อหาวิชาที่เรยีนไมเหมาะสมกับเวลาเรยีนที่กําหนดให 

5. เนื้อหาที่เรยีนไมมคีวามตอเนื่องกันทาํใหผูเรียนสรางองคความรู 

6.  เนื้อหาวิชาไมเรียงลําดับจากงายไปยาก 

7.  เนื้อหาที่เรียนไมตรงกบัจดุประสงคของการเรียนรู 

8.  เนื้อหาวิชามีมากจนเกินไป ไมสามารถเรยีนไดครบทุกหัวขอ 

9.  เขาใจเกี่ยวกบัจุดมุงหมายของหลักสตูรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10. เนื้อหาที่ผูสอนจะเนนความจําและหลกัไวยากรณมากเกินไป 

11. เนื้อหานอยเกนิไปไมสอดคลองกบัจาํนวนคาบเรยีน 

12. เนือ้หาที่สอนไมทนัสมยั 

3.02 

3.56 

3.47 

3.49 

3.08 

3.06 

3.42 

3.14 

3.11 

3.29 

3.11 

3.21 

0.79 

1.16 

1.05 

0.80 

1.03 

1.04 

0.89 

1.01 

1.07 

1.08 

1.07 

0.75 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.17 0.56 ปานกลาง 

ดานส่ือการเรียนการสอน นิสิตมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองส่ืออุปกรณสําหรับใชประกอบการสอนสมัยใหม มี

ปญหาอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 5 ดังน้ี 

ตารางท่ี 5  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานส่ือการเรียนการสอน โดน

รวมและรายขอ        

ปจจัยดานสื่อการเรยีนการสอน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1.  สื่ออุปกรณสําหรบัใชประกอบการสอนไมทนัสมยั 

2.  สื่อ อุปกรณประกอบการเรยีนการสอนมีไมเพียงพอกบัจาํนวนผูเรียน 

3. สื่อการเรยีนทําใหผูเรยีนสามารถเขาใจและเรียนรูเนือ้หาไดดีขึ้น 

4.  ไมมีการแจงรายชือ่หนังสอืและระบบสบืคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

5.  หองสมุดมีตําราทางดานวิชาการภาษาอังกฤษใหศึกษาคนควาไมเพียงพอ 

6.  การตดิตอขอใชสื่อ อปุกรณเพ่ือประกอบการเรยีนการสอน 

7.  มหาวิทยาลยัจัดสถานที่เหมาะแกผูเรยีนไดใชพักผอนชวงพัก 

8.  สื่อ อุปกรณใชประกอบการเรยีนไมสรางความสนใจของผูเรียน 

3.54 

3.61 

3.47 

3.49 

3.08 

3.26 

3.42 

3.32 

 

1.08 

1.23 

1.05 

0.80 

1.03 

1.26 

0.89 

1.35 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

รวม 3.24 0.75 ปานกลาง 
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ปญหาการเรยีนการสอน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1.   ดานผูสอน 

2.   ดานผูเรยีน 

3.   ดานหลักสตูร 

4.   ดานสื่อการเรยีนการสอน 

3.10 

3.24 

3.31 

3.08 

0.73 

0.75 

0.73 

0.80 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.18 0.52 ปานกลาง 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน   ปรากฏผลดังน้ี  ดานผูสอนนิสิตมีปญหาการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2.  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดาน 
ปจจัยดานผูสอน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1. ผูสอนไมแจงใหนักศกึษาทราบจดุประสงคและแผนการเรยีนการสอนกอน

ทําการเรียนการสอน 

2. ผูสอนไมกระตุนใหนักศกึษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 

3. ผูสอนใชกจิกรรมการสอนที่ไมเหมาะสมกบัผูเรยีนและบทเรียน 

4. ผูสอนสนใจการเรยีนของนกัศกึษาไมทั่วถึง 

5. ผูสอนไมเปดโอกาสใหนกัศึกษากลาแสดงออก 

6.  ผูสอนใชวิธีการวดัผลไมเหมาะสม 

7. ผูสอนขาดทักษะความชาํนาญในการถายทอดความรู 

3.04 

 

3.27 

3.02 

3.08 

3.08 

3.01 

3.06 

1.11 

 

0.80 

0.92 

1.00 

1.00 

1.18 

1.12 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.13 0.73 ปานกลาง 

ดานผูเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีความรู

พื้นฐานภาษาอังกฤษแตกตางกัน อยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผูเรียน โดยรวมและรายขอ 

ปจจัยดานผูเรยีน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1.  ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษแตกตางกัน 

2.  ผูเรียนขาดการคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 

3.  ผูเรียนไมกลาซกัถามผูสอนในสิ่งที่ตนไมเขาใจ 

4.  ผูเรียนมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไมด ี

5.  ผูเรียนขาดการวางแผนทีด่ีในการเรยีน 

6.  ผูเรียนขาดการรวมกจิกรรมเสรมิการเรยีน 

7.  ผูเรียนขาดความสัมพันธที่ดกีบันิสติรวมชั้นเรยีน 

3.68 

3.39 

3.47 

3.49 

3.33 

3.06 

3.06 

0.91 

1.00 

1.05 

1.03 

0.95 

1.04 

1.04 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.13 0.73 ปานกลาง 

ดานหลักสูตร นิสิตมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองเน้ือหาของหลักสูตรท่ีเนนแตภาคทฤษฎี มีภาคปฏิบัตินอยไม 

เพียงพอใหผูเรียนไดฝกทักษะมีปญหาอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาในระดับปานกลาง  

ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครดานหลักสูตร โดยรวมและรายขอ       

ปจจัยดานหลักสูตร n=400 

คาเฉล่ีย S.D ระดับ 

1. เนื้อหาไดฝกทักษะการเรียนไมครบทัง้ 4 ทักษะ 

2.  เนื้อหามีแตภาคทฤษฎี มีภาคปฏบิตันิอยไมเพียงพอใหผูเรยีนไดฝกทักษะ 

3.  เนื้อหาที่เรียนไมสามารถนาํไปใชปฏบิตัจิริงในชีวติประจาํวัน 

4.  เนื้อหาวิชาที่เรยีนไมเหมาะสมกับเวลาเรยีนที่กําหนดให 

5. เนื้อหาที่เรยีนไมมคีวามตอเนื่องกันทาํใหผูเรียนสรางองคความรู 

6.  เนื้อหาวิชาไมเรียงลําดับจากงายไปยาก 

7.  เนื้อหาที่เรียนไมตรงกบัจดุประสงคของการเรียนรู 

8.  เนื้อหาวิชามีมากจนเกินไป ไมสามารถเรยีนไดครบทุกหัวขอ 

9.  เขาใจเกี่ยวกบัจุดมุงหมายของหลักสตูรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10. เนื้อหาที่ผูสอนจะเนนความจําและหลกัไวยากรณมากเกินไป 

11. เนื้อหานอยเกนิไปไมสอดคลองกบัจาํนวนคาบเรยีน 

12. เนือ้หาที่สอนไมทนัสมยั 

3.02 

3.56 

3.47 

3.49 

3.08 

3.06 

3.42 

3.14 

3.11 

3.29 

3.11 

3.21 

0.79 

1.16 

1.05 

0.80 

1.03 

1.04 

0.89 

1.01 

1.07 

1.08 

1.07 

0.75 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.17 0.56 ปานกลาง 

ดานส่ือการเรียนการสอน นิสิตมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองส่ืออุปกรณสําหรับใชประกอบการสอนสมัยใหม มี

ปญหาอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ มีปญหาในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 5 ดังน้ี 

ตารางท่ี 5  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานส่ือการเรียนการสอน โดน

รวมและรายขอ        

ปจจัยดานสื่อการเรยีนการสอน n=400 

คาเฉลีย่ S.D ระดบั 

1.  สื่ออุปกรณสําหรบัใชประกอบการสอนไมทนัสมยั 

2.  สื่อ อุปกรณประกอบการเรยีนการสอนมีไมเพียงพอกบัจาํนวนผูเรียน 

3. สื่อการเรยีนทําใหผูเรยีนสามารถเขาใจและเรียนรูเนือ้หาไดดีขึ้น 

4.  ไมมีการแจงรายชือ่หนังสอืและระบบสบืคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

5.  หองสมุดมีตําราทางดานวิชาการภาษาอังกฤษใหศึกษาคนควาไมเพียงพอ 

6.  การตดิตอขอใชสื่อ อปุกรณเพ่ือประกอบการเรยีนการสอน 

7.  มหาวิทยาลยัจัดสถานที่เหมาะแกผูเรยีนไดใชพักผอนชวงพัก 

8.  สื่อ อุปกรณใชประกอบการเรยีนไมสรางความสนใจของผูเรียน 

3.54 

3.61 

3.47 

3.49 

3.08 

3.26 

3.42 

3.32 

 

1.08 

1.23 

1.05 

0.80 

1.03 

1.26 

0.89 

1.35 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

รวม 3.24 0.75 ปานกลาง 
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2. ผลการเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผูสอน ดานผูเรียน ดานหลักสูตร และดานส่ือการเรียนการ

สอน จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียน

เดิมและ คะแนนเฉล่ียปรากฏผล ดังน้ี 

      3.1 นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

     3.2  นักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมและราย

ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

                3.3   นักศึกษาท่ีมีช้ันปตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แตเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผูเรียนและดานส่ือการเรียนการ

สอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 นอกน้ันดานอื่นๆไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีต้ังไว 

     3.4  นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียนแตกตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชา 

ภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีต้ังไว 

     3.5 นักศึกษาท่ีมีประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมตางกันแตกตางกันมีปญหา 

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง

ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

3.6 นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานหลักสูตร

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว  

3. แนวทางแกไขการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนใน 

เขตกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ และการวิจัยแบบอุปนัย(Inductive 

Research)พบวา 

ดานผูสอน ควรศึกษาเพิ่มเติม พัฒนากิจกรรม เสริมทักษะผูเรียนท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียน ใหผูเรียนไดสืบคนขอมูลเน้ือหาดวยตนเอง ควรเลือกใชคําและการอธิบายท่ีงายตอความเขาใจ

เพราะนักศึกษาสวนใหญมีพื้นฐานไมดี ควรเนนการสอนเน้ือหามากกวาการปฏิบัติ มีส่ือการสอนท่ีนาสนใจ 

และควรศึกษาและพัฒนาตนเองเชนเขาอบรมเทคนิคการสอนหรือการใชเทคโนโลยีในการสอน 

ดานผูเรียน ควรไดรับการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษอยางชาๆและทําอยางสมํ่าเสมอ  ไดรับ

การอบรมพิเศษนอกเหนือจากหลักสูตร ตองสรางใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของ

ภาษาอังกฤษ เนนใหผูเรียนหม่ันฝกฝนและเสริมความรูนอกหองเรียนอีกท้ังตองฝกความกลาใหผูเรียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

313



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561   

 
 

ดานหลักสูตร ควรปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย มีการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนหรือผูสอน 

เพื่อนขอเสนอแนะและความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไข เน้ือหาในหลักสูตรตองนาสนใจและเปนประโยชนกับ

ชีวิตประจําวันและไมควรมากเกินไปทําใหผูสอนตองเรงสอนใหทันเวลาท่ีกําหนด 

  ดานส่ือการเรียนการสอน ควรใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและใหทันสมัย จัดตําราและเอกสาร

การสอนใหสอดคลองกับเน้ือหาท่ีสอน เพิ่มอุปกรณส่ือการสอนท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อกระตุนให

ผูสอนมีแนวความคิดท่ีหลากหลายท่ีจํานําไปสอนผูเรียน 

สรุปผลการวิจัย 

นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.25 นักศึกษาสวนใหญ อายุ

อยูระหวาง 20-23 ป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42 นักศึกษาสวนใหญอยูระดับปริญญาตรีป 2 

จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.3 นักศึกษามีพื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน จบการศึกษาสายสามัญ 

จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60 นักศึกษามีประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิม สวนใหญ เคย

เรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมท่ีเปนรัฐบาล จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.50 ดานคะแนนเฉล่ีย 

สวนใหญมีระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต 2.00-2.99 จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดานผูสอน 

ผูเรียน หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง นักศึกษาท่ีมีเพศ 

อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียน และคะแนนเฉล่ีย มี

ปญหาการเรียนการสอนโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวานักศึกษาท่ีช้ันปตางกัน มี

ปญหาดานผูเรียนและดานส่ือการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และนักศึกษาท่ี

มีคะแนนเฉล่ียแตกตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนดานหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

.05 แนวทางแกไขควรอบรมเทคนิคการสอนหรือการใชเทคโนโลยีในการสอนแกผูสอน ดานผูเรียน   ควร

ไดรับการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือ กระตุนใหเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ และฝกความกลา

การสนทนาภาษาตางประเทศ ดานหลักสูตร แกไขใหเหมาะสมและนาสนใจ ดานส่ือการเรียนการสอน 

อุปกรณในช้ันเรียนมีเพียงพอและทันสมัย  

การอภิปรายผล 

1. ปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

ดานผูสอน  นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

ปานกลาง สอดคลองกับปยนุช อุดมเกียรติสกุล(2559)  ท่ีไดศึกษาปญหาการการเรียนการสอนภาษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวานักศึกษามีปญหา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ปญหาอาจมาจากผูสอนบรรยายเน้ือหาในรายวิชาเร็วเกินไป ไม

กระตุนความสนใจของผูเรียน ขาดความพรอมในการสอน สอดคลองกับ สุนทร หลุนประพันธ (2547) ซึ่ง

กลาวถึงปญหาการสอนภาษาอังกฤษท่ีเกิดจากครู ไมมีเวลาหาความรูเพิ่มเติม ซึ่งสอดคลองกับจากแผน

ยุทธศาสตรปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (พ.ศ 
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2. ผลการเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผูสอน ดานผูเรียน ดานหลักสูตร และดานส่ือการเรียนการ

สอน จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียน

เดิมและ คะแนนเฉล่ียปรากฏผล ดังน้ี 

      3.1 นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

     3.2  นักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมและราย

ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

                3.3   นักศึกษาท่ีมีช้ันปตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แตเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผูเรียนและดานส่ือการเรียนการ

สอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 นอกน้ันดานอื่นๆไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีต้ังไว 

     3.4  นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียนแตกตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชา 

ภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีต้ังไว 

     3.5 นักศึกษาท่ีมีประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมตางกันแตกตางกันมีปญหา 

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง

ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

3.6 นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานหลักสูตร

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว  

3. แนวทางแกไขการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนใน 

เขตกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ และการวิจัยแบบอุปนัย(Inductive 

Research)พบวา 

ดานผูสอน ควรศึกษาเพิ่มเติม พัฒนากิจกรรม เสริมทักษะผูเรียนท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียน ใหผูเรียนไดสืบคนขอมูลเน้ือหาดวยตนเอง ควรเลือกใชคําและการอธิบายท่ีงายตอความเขาใจ

เพราะนักศึกษาสวนใหญมีพื้นฐานไมดี ควรเนนการสอนเน้ือหามากกวาการปฏิบัติ มีส่ือการสอนท่ีนาสนใจ 

และควรศึกษาและพัฒนาตนเองเชนเขาอบรมเทคนิคการสอนหรือการใชเทคโนโลยีในการสอน 

ดานผูเรียน ควรไดรับการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษอยางชาๆและทําอยางสมํ่าเสมอ  ไดรับ

การอบรมพิเศษนอกเหนือจากหลักสูตร ตองสรางใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของ

ภาษาอังกฤษ เนนใหผูเรียนหม่ันฝกฝนและเสริมความรูนอกหองเรียนอีกท้ังตองฝกความกลาใหผูเรียน 
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ดานหลักสูตร ควรปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย มีการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนหรือผูสอน 

เพื่อนขอเสนอแนะและความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไข เน้ือหาในหลักสูตรตองนาสนใจและเปนประโยชนกับ

ชีวิตประจําวันและไมควรมากเกินไปทําใหผูสอนตองเรงสอนใหทันเวลาท่ีกําหนด 

  ดานส่ือการเรียนการสอน ควรใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและใหทันสมัย จัดตําราและเอกสาร

การสอนใหสอดคลองกับเน้ือหาท่ีสอน เพิ่มอุปกรณส่ือการสอนท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อกระตุนให

ผูสอนมีแนวความคิดท่ีหลากหลายท่ีจํานําไปสอนผูเรียน 

สรุปผลการวิจัย 

นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.25 นักศึกษาสวนใหญ อายุ

อยูระหวาง 20-23 ป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42 นักศึกษาสวนใหญอยูระดับปริญญาตรีป 2 

จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.3 นักศึกษามีพื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน จบการศึกษาสายสามัญ 

จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60 นักศึกษามีประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิม สวนใหญ เคย

เรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมท่ีเปนรัฐบาล จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.50 ดานคะแนนเฉล่ีย 

สวนใหญมีระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต 2.00-2.99 จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดานผูสอน 

ผูเรียน หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง นักศึกษาท่ีมีเพศ 

อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน ประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียน และคะแนนเฉล่ีย มี

ปญหาการเรียนการสอนโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวานักศึกษาท่ีช้ันปตางกัน มี

ปญหาดานผูเรียนและดานส่ือการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และนักศึกษาท่ี

มีคะแนนเฉล่ียแตกตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนดานหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

.05 แนวทางแกไขควรอบรมเทคนิคการสอนหรือการใชเทคโนโลยีในการสอนแกผูสอน ดานผูเรียน   ควร

ไดรับการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือ กระตุนใหเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ และฝกความกลา

การสนทนาภาษาตางประเทศ ดานหลักสูตร แกไขใหเหมาะสมและนาสนใจ ดานส่ือการเรียนการสอน 

อุปกรณในช้ันเรียนมีเพียงพอและทันสมัย  

การอภิปรายผล 

1. ปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

ดานผูสอน  นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

ปานกลาง สอดคลองกับปยนุช อุดมเกียรติสกุล(2559)  ท่ีไดศึกษาปญหาการการเรียนการสอนภาษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวานักศึกษามีปญหา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ปญหาอาจมาจากผูสอนบรรยายเน้ือหาในรายวิชาเร็วเกินไป ไม

กระตุนความสนใจของผูเรียน ขาดความพรอมในการสอน สอดคลองกับ สุนทร หลุนประพันธ (2547) ซึ่ง

กลาวถึงปญหาการสอนภาษาอังกฤษท่ีเกิดจากครู ไมมีเวลาหาความรูเพิ่มเติม ซึ่งสอดคลองกับจากแผน

ยุทธศาสตรปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (พ.ศ 
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2549-2553) ท่ีกลาววา ครูไมมีความรูลึกซึ้งในภาษาอังกฤษ สวนใหญดอยท้ังทักษะทางภาษาโดยเฉพาะ

การส่ือสาร 

ดานผูเรียน  นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษแตกตางกนั ผูเรียนไมกลาซักถามใน

ส่ิงท่ีตนเองไมเขาใจ ทําใหผูเรียนไมสนใจในบทเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีวัย สุวรรณกิติ(2520 

:86-92) ไดกลาววา ปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานผูเรียนพบวาผูเรียนไมกลาแสดงออก 

อาจเน่ืองมาจากการขาดการฝกฝนอีกท้ังพื้นฐานความรูในดานภาษาอังกฤษไมดีพอทําใหเกิดความเบื่อ

หนายในการเรียน 

ดานหลักสูตร นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาเน้ือหาของหลักสูตรเนนภาคทฤษฎี มีภาคปฏิบัตินอยไมเพียงพอใหผูเรียนได

ฝกทักษะ ท้ัง 4 ดาน ผูเรียนไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน เน้ือหาไมตอเน่ืองทําใหผูเรียนไมสามารถ

สรางองคความรูไดดวยตนเองสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาวรเชษฐ รมจันทรอินทร (2546: 68-69). 

ท่ีกลาววาเน้ือหาวิชาไมเนนภาคปฏิบัติทําใหผูเรียนขาดทักษะท้ัง 4 ดาน เน้ือหาไมเอื้อตอการนําไป

ประกอบอาชีพ เน้ือหาไมตอเน่ือง  

ดานส่ือการเรียนการสอน นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองส่ืออุปกรณสําหรับใชประกอบการสอนไมทันสมัย ไมเพียงพอกับ

จํานวนผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของจิตตชา นิลดํา(2542 : 60-61) ไดกลาววาดานส่ือการเรียนการ

สอนและส่ิงอํานวยความสะดวกไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน นอกจากน้ี จากงานวิจัยของมนัส ศรีกัลยา 

(2533 : 71) เร่ืองปญหาการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันของโรงเรียนสารพัดชาง เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือพบวา อุปกรณการฝกปฏิบัติไมเพียงพอ อยูในสภาพชํารุด ไมทันสมัย 

ผลการเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผูสอน ผูเรียน  หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน 

จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน และคะแนนเฉล่ีย ปรากฏผล ดังตอไปน้ี 

1. นักศึกษาท่ีมีสถานภาพตามเพศตางกัน มีปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของสุธพร ฉายะรถี(2551 : 65) 

เร่ืองปญหาและความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

พบวา นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการเรียนภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน เน่ืองจาก

ปจจัยตางๆเชนพื้นฐานนักเรียนมีความแตกตางกัน มีอคติกับวิชาภาษาอังกฤษ หรือการนําภาษาอังกฤษไป

ใชในชีวิตประจําวันตางกันจึงเปนเหตุผลท่ีวานักศึกษาจะเปนชายหรือหญิงมีปญหาไมแตกตางกัน 

2. นักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายดานไม 

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของอุไรวรรณ วรรณศิลป (2540)  

ท่ีไดศึกษาปญหาในการเรียนของนักศึกษาภาคสมทบหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูงชาง

อุตสาหกรรม วิทยาลัยชางกลปทุมวัน ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีมีอายุตางกันมีปญหาการเรียน

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3. นักศึกษาช้ันปท่ีแตกตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมแตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แตเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผูเรียนและดานส่ือการเรียนการ

สอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัย

ของเมธาพันธ โพธธีรโรจน(2550) ท่ีศึกษาปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย นิสิตท่ีมีปการศึกษาและสถานท่ีเรียน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ ไมแตกตางกัน 

4. นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียนแตกตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชา 

วิชาภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีต้ังไวซึ่งอาจเกิดจากการพื้นฐานภาษาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไมดีพอเน่ืองจากปญหาน้ีเปน

ปญหาใหญต้ังแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนกระท่ังถึงระดับอุดมศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ

พระมหาณรงค พื้นสันเทียะ(2544 : 54) พบวา นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมสังกัด

หนวยงานตางกัน มีปญหาการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานในมหาวิทยาลัยโดยรวมและรายดานไมแตกตาง 

5. นักศึกษาท่ีมีประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมตางกันแตกตางกันมีปญหาการเรียน 

การสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไป

ตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาวรเชษฐ รมจันทรอินทร(2546) ไดศึกษาวิจัย

เร่ือง ปญหาการเรียนของนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พบวา นิสิตมีปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดานหลักสูตร ดานส่ือการสอน ดานตัวผูเรียน 

ดานครูผูสอน และดานการเรียนการสอน โดยรวม และรายดานอยูในระดับปานกลาง  ดานสถานภาพ 

ประสบการณการเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิม และพื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียนตางกัน มีปญหา

การเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

6. นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวม 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

สะสม 3.00-4.00 และคะแนนเฉล่ียสะสม 2.00-2.99 มีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากกวา 

นิสิตท่ีมีคะแนนเฉล่ีย1.00-1.99 สอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี โปฟา.(2546 : 52) พบวานักศึกษาท่ีมี

เกรดเฉล่ียสะสมแตกตางกันมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรวมไมแตกตาง 

แนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวา 

ดานผูสอน ควรศึกษา เพิ่มเติม พัฒนากิจกรรม เสริมทักษะผูเรียนท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียน ใหผูเรียนไดสืบคนขอมูลเน้ือหาดวยตนเองควรเนนการสอนเน้ือหามากกวาการปฏิบัติ ควร

พยายามจัดกิจกรรมทีกระตุนใหผูเรียนสนใจในการเรียน สรางทัศนคติ ท่ีดีใหผูเรียนรูถึงประโยชนของการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ดานผูเรียน ผูสอนซึ่งถือวาเปนกลจักรสําคัญในการแกปญหาดานน้ี เพราะครูผูสอนจะตองสัมผัส 

ใกลชิดกับผูเรียนตลอดเวลา ดังน้ันผูสอนจึงควรทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษอยางชาๆและทําสมํ่าเสมอ   

เนนใหผูเรียนหม่ันฝกฝนและเสริมความรูนอกหองเรียน ฝกความกลาใหผูเรียนโดยหาโอกาสใหสนทนากับ

อาจารยตางประเทศเพื่อใหเกิดความกลาและเนนกิจกรรมท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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2549-2553) ท่ีกลาววา ครูไมมีความรูลึกซึ้งในภาษาอังกฤษ สวนใหญดอยท้ังทักษะทางภาษาโดยเฉพาะ

การส่ือสาร 

ดานผูเรียน  นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษแตกตางกนั ผูเรียนไมกลาซักถามใน

ส่ิงท่ีตนเองไมเขาใจ ทําใหผูเรียนไมสนใจในบทเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีวัย สุวรรณกิติ(2520 

:86-92) ไดกลาววา ปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานผูเรียนพบวาผูเรียนไมกลาแสดงออก 

อาจเน่ืองมาจากการขาดการฝกฝนอีกท้ังพื้นฐานความรูในดานภาษาอังกฤษไมดีพอทําใหเกิดความเบื่อ

หนายในการเรียน 

ดานหลักสูตร นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาเน้ือหาของหลักสูตรเนนภาคทฤษฎี มีภาคปฏิบัตินอยไมเพียงพอใหผูเรียนได

ฝกทักษะ ท้ัง 4 ดาน ผูเรียนไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน เน้ือหาไมตอเน่ืองทําใหผูเรียนไมสามารถ

สรางองคความรูไดดวยตนเองสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาวรเชษฐ รมจันทรอินทร (2546: 68-69). 

ท่ีกลาววาเน้ือหาวิชาไมเนนภาคปฏิบัติทําใหผูเรียนขาดทักษะท้ัง 4 ดาน เน้ือหาไมเอื้อตอการนําไป

ประกอบอาชีพ เน้ือหาไมตอเน่ือง  

ดานส่ือการเรียนการสอน นักศึกษามีปญหาการเรียนการสอนวิชาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปญหาเร่ืองส่ืออุปกรณสําหรับใชประกอบการสอนไมทันสมัย ไมเพียงพอกับ

จํานวนผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของจิตตชา นิลดํา(2542 : 60-61) ไดกลาววาดานส่ือการเรียนการ

สอนและส่ิงอํานวยความสะดวกไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน นอกจากน้ี จากงานวิจัยของมนัส ศรีกัลยา 

(2533 : 71) เร่ืองปญหาการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันของโรงเรียนสารพัดชาง เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือพบวา อุปกรณการฝกปฏิบัติไมเพียงพอ อยูในสภาพชํารุด ไมทันสมัย 

ผลการเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผูสอน ผูเรียน  หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน 

จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป พื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียน และคะแนนเฉล่ีย ปรากฏผล ดังตอไปน้ี 

1. นักศึกษาท่ีมีสถานภาพตามเพศตางกัน มีปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของสุธพร ฉายะรถี(2551 : 65) 

เร่ืองปญหาและความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

พบวา นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการเรียนภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน เน่ืองจาก

ปจจัยตางๆเชนพื้นฐานนักเรียนมีความแตกตางกัน มีอคติกับวิชาภาษาอังกฤษ หรือการนําภาษาอังกฤษไป

ใชในชีวิตประจําวันตางกันจึงเปนเหตุผลท่ีวานักศึกษาจะเปนชายหรือหญิงมีปญหาไมแตกตางกัน 

2. นักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายดานไม 

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของอุไรวรรณ วรรณศิลป (2540)  

ท่ีไดศึกษาปญหาในการเรียนของนักศึกษาภาคสมทบหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูงชาง

อุตสาหกรรม วิทยาลัยชางกลปทุมวัน ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีมีอายุตางกันมีปญหาการเรียน

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3. นักศึกษาช้ันปท่ีแตกตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมแตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แตเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผูเรียนและดานส่ือการเรียนการ

สอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัย

ของเมธาพันธ โพธธีรโรจน(2550) ท่ีศึกษาปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย นิสิตท่ีมีปการศึกษาและสถานท่ีเรียน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ ไมแตกตางกัน 

4. นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียนแตกตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชา 

วิชาภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีต้ังไวซึ่งอาจเกิดจากการพื้นฐานภาษาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไมดีพอเน่ืองจากปญหาน้ีเปน

ปญหาใหญต้ังแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนกระท่ังถึงระดับอุดมศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ

พระมหาณรงค พื้นสันเทียะ(2544 : 54) พบวา นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมสังกัด

หนวยงานตางกัน มีปญหาการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานในมหาวิทยาลัยโดยรวมและรายดานไมแตกตาง 

5. นักศึกษาท่ีมีประสบการณภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมตางกันแตกตางกันมีปญหาการเรียน 

การสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมเปนไป

ตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาวรเชษฐ รมจันทรอินทร(2546) ไดศึกษาวิจัย

เร่ือง ปญหาการเรียนของนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พบวา นิสิตมีปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดานหลักสูตร ดานส่ือการสอน ดานตัวผูเรียน 

ดานครูผูสอน และดานการเรียนการสอน โดยรวม และรายดานอยูในระดับปานกลาง  ดานสถานภาพ 

ประสบการณการเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิม และพื้นฐานการศึกษากอนเขาเรียนตางกัน มีปญหา

การเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

6. นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมตางกันมีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวม 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

สะสม 3.00-4.00 และคะแนนเฉล่ียสะสม 2.00-2.99 มีปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากกวา 

นิสิตท่ีมีคะแนนเฉล่ีย1.00-1.99 สอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี โปฟา.(2546 : 52) พบวานักศึกษาท่ีมี

เกรดเฉล่ียสะสมแตกตางกันมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรวมไมแตกตาง 

แนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวา 

ดานผูสอน ควรศึกษา เพิ่มเติม พัฒนากิจกรรม เสริมทักษะผูเรียนท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียน ใหผูเรียนไดสืบคนขอมูลเน้ือหาดวยตนเองควรเนนการสอนเน้ือหามากกวาการปฏิบัติ ควร

พยายามจัดกิจกรรมทีกระตุนใหผูเรียนสนใจในการเรียน สรางทัศนคติ ท่ีดีใหผูเรียนรูถึงประโยชนของการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ดานผูเรียน ผูสอนซึ่งถือวาเปนกลจักรสําคัญในการแกปญหาดานน้ี เพราะครูผูสอนจะตองสัมผัส 

ใกลชิดกับผูเรียนตลอดเวลา ดังน้ันผูสอนจึงควรทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษอยางชาๆและทําสมํ่าเสมอ   

เนนใหผูเรียนหม่ันฝกฝนและเสริมความรูนอกหองเรียน ฝกความกลาใหผูเรียนโดยหาโอกาสใหสนทนากับ

อาจารยตางประเทศเพื่อใหเกิดความกลาและเนนกิจกรรมท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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 ดานหลักสูตร ควรปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ืองใหทันสมัย หลักสูตรตองนาสนใจและเปน

ประโยชนกับชีวิตประจําวันและไมควรมากเกินไปทําใหผูสอนตองเรงสอนใหทันเวลา ควรมีการจัดทําคูมือ

เอกสาร ประกอบการใชหลักสูตร  

ดานส่ือการเรียนการสอน ควรเพิ่มอุปกรณส่ือการสอนท่ีไดมาตรฐาน ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อ 

กระตุนใหผูสอนมีแนวความคิดท่ีจะนําไปสอนผูเรียน จัดเอกสารการสอนใหสอดคลองกับเน้ือหาท่ีสอน 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนใหอาจารยไดมีการพัฒนาการสอน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความชํานาญ 

ดานการสอนภาษาอังกฤษมาบรรยายใหความรูรวมท้ังสงอาจารยไปอบรมสัมมนา ดูงาน ท้ังภายในประเทศ 

และตางประเทศ 

2. ควรจัดเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐานใหนักศึกษาเปนประจํารวมท้ังเนนการสนทนาภาษาอังกฤษ 

แกนักศึกษาอยางคอยเปนคอยไป คอยๆเพิ่มระดับการใชภาษามากข้ึน 

3. ควรปรับปรุงเน้ือหาในหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอใหสอดคลองและเหมาะสมกับความ 

ตองการของผูเรียน เพื่อสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพได 

4. ควรจัดกิจกรรมสนุกสนานดานภาษาอังกฤษท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกท้ังอาจ 

จัดกิจกรรมท่ีมีอาจารยตางประเทศเขารวมดวยเพื่อใหนักศึกษามีกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ  

 

เอกสารอางอิง 

กาญจนา ชาตตระกูล. 2551. การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของเจาของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ปยนุช อุดมเกียรติสกุล. 2559. ปญหาการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

เอกชน ในเขตปทุมธานี. คณะศิลปะศาสตรและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

พระมหาวรเชษฐ รมจันทรอินทร. 2546. ปญหาการเรียนของนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สารนิพนธ กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา). 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มนัส ศรีกัลยา. 2533. ปญหาการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันของโรงเรียนสารพัด ชาง เขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปริญญานิพนธ กศ.ม(ธุรกิจศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

เมธาพันธ โพธิธีรโรจน ปรีชา คะเนตนอก และพระมหาสุริยา วรเมธี. 2550. การศึกษา  ปญหาการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

317



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561   
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สุธาพร ฉายะรถี. 2551. ปญหาและความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา   มหาวิทยาลัย   
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 ดานหลักสูตร ควรปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ืองใหทันสมัย หลักสูตรตองนาสนใจและเปน

ประโยชนกับชีวิตประจําวันและไมควรมากเกินไปทําใหผูสอนตองเรงสอนใหทันเวลา ควรมีการจัดทําคูมือ

เอกสาร ประกอบการใชหลักสูตร  

ดานส่ือการเรียนการสอน ควรเพิ่มอุปกรณส่ือการสอนท่ีไดมาตรฐาน ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อ 

กระตุนใหผูสอนมีแนวความคิดท่ีจะนําไปสอนผูเรียน จัดเอกสารการสอนใหสอดคลองกับเน้ือหาท่ีสอน 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนใหอาจารยไดมีการพัฒนาการสอน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความชํานาญ 

ดานการสอนภาษาอังกฤษมาบรรยายใหความรูรวมท้ังสงอาจารยไปอบรมสัมมนา ดูงาน ท้ังภายในประเทศ 

และตางประเทศ 

2. ควรจัดเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐานใหนักศึกษาเปนประจํารวมท้ังเนนการสนทนาภาษาอังกฤษ 

แกนักศึกษาอยางคอยเปนคอยไป คอยๆเพิ่มระดับการใชภาษามากข้ึน 

3. ควรปรับปรุงเน้ือหาในหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอใหสอดคลองและเหมาะสมกับความ 

ตองการของผูเรียน เพื่อสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพได 

4. ควรจัดกิจกรรมสนุกสนานดานภาษาอังกฤษท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกท้ังอาจ 

จัดกิจกรรมท่ีมีอาจารยตางประเทศเขารวมดวยเพื่อใหนักศึกษามีกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ  

 

เอกสารอางอิง 
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ปยนุช อุดมเกียรติสกุล. 2559. ปญหาการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

เอกชน ในเขตปทุมธานี. คณะศิลปะศาสตรและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

พระมหาวรเชษฐ รมจันทรอินทร. 2546. ปญหาการเรียนของนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สารนิพนธ กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา). 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มนัส ศรีกัลยา. 2533. ปญหาการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันของโรงเรียนสารพัด ชาง เขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปริญญานิพนธ กศ.ม(ธุรกิจศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

เมธาพันธ โพธิธีรโรจน ปรีชา คะเนตนอก และพระมหาสุริยา วรเมธี. 2550. การศึกษา  ปญหาการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 3 - 4 ปี ศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียน
สาธิตอนุบาลราชมงคล  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ านวน 30  คน 
โดยได้ด้วยการสุ่มแบบเจาะจง ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน  วันละ 40 นาที  รวม 20 ครั้ง  
เครื่องมือที่ใช้คือ สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือและชุดทดสอบการเขียนของเด็กปฐมวัย  แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ The  
One - group   Pretest - Posttest  Design   ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าทีชนิด  Dependent  t – test 
ผลการวิจัยพบว่า   สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือมีผลท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการเขียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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ABSTRACT 
             Effects of using instructional media on hands-on training to promote early childhood 
writing skills. purpose To compare the skills of children before and after the use of teaching 
materials, training kits rhythmic hand. The sample is Male or Female students aged 3 – 4 Study in 
Kindergarten Year 1 Semester 1 Academic Year 2017.  Rajamangala  Demonstration School Faculty 
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of Home Economics 30 students of Rajamangala University of Technology Thanyaburi  By a specific 
random. Takes 5 weeks of trial, 4 times a day, 40 minutes a day, 20 times a day. Tools used 
Teaching materials, hands-on exercises and early childhood writing tests. The One - group Pretest - 
Posttest Design. Data were analyzed by t-test. Type Dependent t-test The research found that The 
instructional style of the hands-on training package has resulted in higher writing skills. At the .01 
level of significance. 
 
 
Keywords: Early Childhood, instructional media, rhythmic hand, writing skills 

 
บทน า 

            การส่งเสริมทักษะทางภาษาแก่เด็กปฐมวัยเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการ  แสดงออกของ
ความคิด ความรู้สึกสู้กันและกัน นอกจากน้ีบรูเนอร์ (Bruner. 1983 : 55) กล่าวว่า ภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ     
ที่ต้องอาศัยทักษะทั้ง  4  ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูล ถ้าเด็กได้รับการ
ส่งเสริมทักษะทางภาษาครบทุกด้านอย่างเพียงพอ   จะท าให้การเรียนรู้ประสบการณ์ของเด็กเป็นไปอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น 
ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 143) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยเรียนรู้ภาษาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างและสิ่ง
ต่างๆ จากการ ได้เห็น ได้ฟัง  การได้สัมผัส การลองผิดลองถูกการเร้า   และการให้แรงเสริม เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการ ทางภาษาจนกระทั้งสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ดังนั้นการที่เด็กจะสามารถสื่อ ความหมายให้
ผู้อื่นเข้าใจนั้นต้องอาศัยภาษา  การเขียนเป็นการถ่ายทอดความเข้าใจ  ความคิด  ความรู้สึก และความต้องการ   โดย
ผ่านการสื่อสารด้วยระบบเครื่องหมายอันได้แก่ ตัวอักษร (นฤมล เฉียบแหลม. 2545: 1) เด็กจะใช้การเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ   การเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ยากส าหรับเด็กปฐมวัย  เพราะการขีดเขียนต้องใช้กล้ามเนื้อ
มือท่ีแข็งแรง  และเด็กในวัย 3 - 6 ขวบ กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในระหว่างพัฒนา ดังนั้น เด็กควรได้รับการพัฒนากลา้มเนือ้
มัดเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการขีดเขียน  โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ  ที่เด็กจะได้ฝึกการใช้
กล้ามเนื้อมือและฝึกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของเด็ก  กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจ าวันด้วย
ตนเอง  เช่น  การใส่ – ถอดกระดุม รูดซิป การแปรงฟัน ผูกเชือกร้องเท้า งานศิลปะ  รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กใช้
กล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่ว  จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ (อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล. 2546 :111)  และการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  ควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง   เพราะการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่
พร้อมเท่าท่ีควร   

การเล่นหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการที่ช่วยให้เด็กพัฒนาความพร้อมความสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อมือกับสายตา  เด็กจะเรียนรู้อย่างสนุกสนานใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นเครื่องมือในการหยิบจับวัสดุต่างๆ  ท าให้
เข้าใจวิธีการใช้นิ้วจับดินสอได้อย่างถูกวิธี  (ชัยยงค์  พรหมวงศ์. 2541) อธิบายว่า  การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง  
ท าให้เด็กพร้อมที่จะลากลีลามือซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการเขียน  เพราะความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อนิ้วมือมี
ความสัมพันธ์มากกับการเขียนของเด็ก  ซึ่งกิจกรรมหรือสื่ออุปกรณ์จะช่วยส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือกับสายตาให้
ประสานสัมพันธ์กัน  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ ตา เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของร่างกายได้อย่าง
ประสานสัมพันธ์กัน และเพื่อวางรากฐานในการใช้มือท่ีถนัดและเตรียมความพร้อมท่ีจะเขียนต่อไป แต่ครูและผู้ปกครอง
ส่วนมากมักผลักดันให้เด็กฝึกการเขียนในขณะที่เด็กยังไม่พร้อม กล้ามเนื้อเล็กยังไม่พัฒนา ท าให้เด็กเกิดความเครียด
และไม่มีความสุขในการเขียน และอาจมีผลในเชิงลบต่อการเรียนรู้ทักษะทางการเขียนในอนาคตต่อไป   
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ดังนั้นชุดฝึกลีลามือเป็นสื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมความสามารถทางด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยเช่นกัน   
ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กมีคล่องแคล่วในการท าสิ่งต่างๆ เช่น  การช่วยเหลือตนเอง 
การท างานศิลปะ การขีดเขียนเส้นต่างๆ  เด็กที่เริ่มเขียนควรได้รับการฝึกลีลามือเพื่อให้มือและนิ้วมือขีดเขียนเส้นต่างๆ ได้
อย่างคล่องแคล่ว   ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดฝึกลีลา
มือ  เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีพื้นฐานการเขียนท่ีดีต่อไป   

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อเปรียบเทยีบทักษะการเขยีนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลลีามือ  

 
 

สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 
               เด็กปฐมวัยหลังจากการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลลีามือ   มผีลท าให้ทักษะการเขียนสูงขึ้น  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

         1. การส ารวจกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย เด็กชาย-เด็กหญิงอายุ 3-4 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล
ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล จ านวน 50 คน  

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย เด็กชาย-เด็กหญิงอายุ 3-4 ปี  ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน
อนุบาลปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล  จ านวน 30 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบเจาะจง   

          2. เครื่องมือทดสอบความพร้อมการเขียนของเด็กปฐมวัย 

                   2.1 ชุดทดสอบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย โดยวัดจาก ความสามารถของเด็กในการใช้กล้ามเนื้อมือ
และตาได้อย่าง สัมพันธ์กัน ในการลากเส้นโดยแบ่งทักษะการเขียนเป็น 3 ด้านคือ ด้านที่ 1 ลีลามือ                    
เป็นความสามารถในการบังคับกล้ามเนื้อมือในการลากเส้นในช่องตามทิศทางที่ก าหนด   ด้านที่ 2 การต่อภาพให้
สมบูรณ์ เป็นการลากเส้นต่อจุดเพื่อให้เกิดภาพที่สมบูรณ์    ด้านที่ 3  การลากเส้นตามแบบ เป็นการลากเส้นต่อจุด
โดยสามารถสร้างภาพตามแบบท่ีก าหนด  

                  2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและงานวิจัย  มาสร้างชุดทดสอบการเขียนลีลามือ เป็นแบบให้ลากเส้น
จากจุดเริ่มต้นไปหาจุดหมาย  โดยเส้นที่ลากต้องอยู่ในระหว่างเส้นขนานจนถึงจุดหมาย คือ ชุดพื้นฐาน 13 เส้น 
ประกอบด้วยเส้นพื้นฐานดังต่อไปนี้       1)  เส้นตรงลง    2) เส้นตรงขึ้น   3) เส้นเฉียงซ้ายลง     4) เส้นเฉียงขวาขึ้น    5) 
เส้นเฉียงขวาลง   6) เส้นเฉียงซ้ายขึ้น    7) เส้นนอนไปทางขวา   8) เส้นนอนไปทางซ้าย    9) เส้นโค้งคว่ าไปทางขวา  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

321



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

10) เส้นโค้งคว่ าไปทางซ้าย   11) เส้นโค้งหงายซ้ายไปขวา    12) วงกลมซ้ายไปขวา   13) วงกลมขวาไปซ้าย และให้
กลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนการทดลอง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

          ระดับค่าคะแนน  3   หมายถึง   นักเรียนสามารถปฏิบัติการลากเส้นได้อย่างสมบูรณ์ 

          ระดับค่าคะแนน  2   หมายถึง   นักเรียนสามารถปฏิบัติการลากเส้นได้แต่ยังไม่สมบูรณ์ 

          ระดับค่าคะแนน  1   หมายถึง  นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถปฏิบตัิการลากเส้นได ้

                                                แต่ครตู้องให้ความช่วยเหลอื 

           ระดับค่าคะแนน  0  หมายถึง    นักเรียนไมส่ามารถลากเส้นไดต้ามที่ก าหนด 

          3. การสร้างสื่อการสอนชุดฝึกลีลามือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตา 
ซึ่งน าไปการส่งเสริมทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นครั้งนี้มีวิธีด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

             3.1 ศึกษาและค้นคว้ารูปแบบต่างๆ หนังสือ  สื่อเทคโนโลยี  และในร้านขายของเล่นเด็กท่ัวไป ฯลฯ 
             3.2 ออกแบบชุดฝึกลีลามือ  10 รูปแบบ และน ามาสร้างสื่อการสอนที่สมบูรณ์  ซึ่งในแต่ละรูปแบบ
ประกอบด้วยชุดการฝึกลีลามือ  คือ การติดกระดุม  การรูดซิป การร้อยเชือก  การติดตีนตุ๊กแก การผูกโบว์  การต่อ
ภาพ และหลังจากนั้นน าชุดฝึกลีลามือที่ส าเร็จเรียบร้อยแล้วไปทดลองจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ในเวลา 5  
สัปดาห์  สัปดาห์ละ  4  วัน วันละ 40 นาที รวม 20  ครั้ง   

 3.3 การเตรียมความพร้อมในการเขียนโดยใช้ชุดฝึกลีลามือ  มี  10 รูปแบบ ดังนี้ 1) สิงโตเจ้าลีลา 
2) กล่องมหัศจรรย์ 3)  โดเรม่อนจอมช่วยเหลือ 4) นกเพนกวินพาเพลิน 5)  สมุดโน๊ตเชิญชวน 6)  เซ็ตใส่ใจ 7) โปรเกม่อน
วัยฝึกฝน 8) กล่องท าเองเก่งจัง 9)  ฝึกฝนหนูน้อย  และ 10) หนูท าได้  ทั้งนี้ผู้วิจัยน ารูปแบบทั้งหมดมาจัดกิจกรรมโดย
ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้ชุดฝึกลีลามือ 20 ครั้ง  ภายหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด   ให้เด็ก
กลุ่มตัวอย่างทดสอบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย อีกครั้งหลังการทดลอง และน ามาหาผลค่าคะแนนทางสถิติ  

       4. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัแบบทดลอง  (Experimental   Design) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าคะแนน
เฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า  t โดยอาศัยการทดลองกลุ่มเดียว   วัดผลก่อนและหลังการทดลอง  
(The  One  group  and  Pretest  - Posttest  Design)  โดยเปรยีบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการใช้สื่อการสอนชุดการฝึกลลีามือ  
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ผลการวิจัย 
ทักษะการเขียน 

ของเด็กปฐมวัย 

  เด็ก
ปฐมวัย 
  (n) คน 

การทดลอง 

ก่อน/หลัง 

 

คะแนนเฉลี่ย 

 

S.D. 

 

t 

 

sig 

ด้านลลีามือ 
 

 

30 

 
 

 

ก่อนการทดลอง 14.15 2.43 
2.729 0.05* 

หลังการทดลอง 23.45 1.00 

ด้ านต่ อภาพให้สมบูรณ ์
ก่อนการทดลอง 11.20 5.00 

4.089 .001** 
หลังการทดลอง 19.35 4.23 

 

ด้ านการลากเส้นตามแบบ 

ก่อนการทดลอง 12.00 6.52 
5.287 .001** 

หลังการทดลอง 21.75 4.79 

 

รวม  

ก่อนการทดลอง 12.70 6.59 
8.007 .001** 

หลังการทดลอง 21.51 4.79 

 
จากตาราง พบว่า ทักษะการเขียนโดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนใช้ชุดฝึกลีลามือแตกต่าง

จากหลังการใช้ชุดฝึกลีลามืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า หลังใช้ชุดฝึกลีลามือ  
เด็กปฐมวัยมีทักษะการเขียนโดยรวมสูงขึ้นเมื่อพิจารณา เปรียบเทียบเป็นรายด้านผลปรากฏดังนี ้

ทักษะการเขียนด้านลีลามือของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดฝึกลีลามือสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึก
ลีลามือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การลากเส้นต่อจุดให้เป็นภาพให้สมบูรณ์  และด้านการ
ลากเส้นต่อจุดโดยสร้างภาพตามแบบที่กำหนดหลังการใช้ชุดฝึกลีลามือสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกลีลามือ 
อยา่งมีนัยสาคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
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                จากกราฟ พบว่าหลังการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามอื  เด็กปฐมวัยมีทักษะการเขียนท่ีสูงขึ้น โดยด้าน
การลากเส้นตามแบบมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านลลีามือ และดา้นต่อภาพให้
สมบูรณ์ ตามล าดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
               1. คัดเลือกเด็กปฐมวัย จ านวน  30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ซึ่งเด็กในกลุ่มตัวอย่างนี้จะมี
ลักษณะ ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมช่วยหลือตนเอง เช่น การแต่งกายด้วยตนเอง  การหยิบจับสิ่งของต่างๆ  
การวาดภาพ  ขีดเขียนตามจินตนาการ  เป็นต้น การส่งเสริมและพัฒนาควรจัดกิจกรรมให้ได้รับประสบการณ์ที่ผ่าน
กระบวนการคิดที่หลากหลาย ลงมือกระท าด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง   โดยการสื่อการสอน
ชุดฝึกลีลามือ 

            2. ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย  โดยรวมและรายด้านหลังการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามอือยู่ในระดับสูง
ขึ้นทุกด้าน   โดยด้านการลากเส้นตามแบบมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับแรก  รองลงมาคือดา้นลีลามือ  และ
ด้านต่อภาพใหส้มบูรณ์  ตามล าดบั 

            3. ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย ทั้งโดยรวมและรายด้านหลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองการใช้
สื่อการสอนชุดฝึกลลีามืออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ (P<0.01) 

 
อภิปรายผล 

               การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน
ชุดฝึกลลีามือ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงให้เห็นว่าการสื่อการสอนชุดฝึกลลีามือ ส่งผลให้เดก็ปฐมวัยมีความ
ทักษะการเขียนสูงขึ้น   โดยมีจ านวนนักเรียนที่ทักษะการเขียนด้านการลากเส้นตามแบบมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นมาก
เป็นอันดับแรก  รองลงมาคือด้านลีลามือ  และด้านต่อภาพใหส้มบูรณ์  ตามล าดับ อภิปรายได้ดังนี ้

               จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เด็กปฐมวัยในกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาของกล้ามเนื้อมัด
เล็กท่ีไม่แข็งแรง ขาดความมั่นใจในการท ากิจกรรม เช่น การท ากิจกรรมวาดภาพระบายสี  การขีดเขียนตามจินตนาการ
ของตนเอง การปั้นแป้งโดว์  รวมทั้ง การช่วยเหลือตนเองในการแต่งตัว  ใส่ถุงเท้า รองเท้า เป็นต้น เนื่องจากกล้ามเนื้อ
มัดเล็กยังไม่มีความแข็งแรง เกิดอาการไม่ชอบในการปฏิบัติกรรมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน จึงควรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาควรจัดกิจกรรมให้ได้รับประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการคิดที่หลากหลาย สามารถลงมือกระท าด้วยตนเอง      
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม การได้ลงมือกระท า   การจับต้องสัมผัสท าให้เด็กเข้าใจ  และรวบรวมประสบการณ์
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน  ซึ่งเป็นประสบการณ์ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก สอดคล้องกับแนวคิดของ ดิวอี้ (Dewey)    
ที่กล่าวว่าการเรียนรูปเกิดขึ้นได้จากการกระท า (Learning by doing) และสอดคล้องกับ เพียเจต์ และเฮลเดอร์        
(วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536 : 31 -33 ; อ้างอิงจาก Piaget ; & lnhlder) ที่กล่าวว่า เด็กเข้าใจสิ่งต่างๆ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับวัตถุ ด้วยโดยการลงมือกระท ากับวัตถุโดยตรงเป็นส าคัญซึ่งน าไปสู่พื้นฐานในการเขียนที่
เหมาะสมกับวัย  
               การสร้างสื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ 10 รูปแบบ  เป็นสื่อการสอนที่ให้เปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้    
จากการลงมือกระท าและปฏิบัติจริงกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัส จากการมอง การฟัง การสัมผัส   
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ที่กล่าวว่าการเรียนรูปเกิดขึ้นได้จากการกระท า (Learning by doing) และสอดคล้องกับ เพียเจต์ และเฮลเดอร์        
(วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536 : 31 -33 ; อ้างอิงจาก Piaget ; & lnhlder) ที่กล่าวว่า เด็กเข้าใจสิ่งต่างๆ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับวัตถุ ด้วยโดยการลงมือกระท ากับวัตถุโดยตรงเป็นส าคัญซึ่งน าไปสู่พื้นฐานในการเขียนที่
เหมาะสมกับวัย  
               การสร้างสื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ 10 รูปแบบ  เป็นสื่อการสอนที่ให้เปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้    
จากการลงมือกระท าและปฏิบัติจริงกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัส จากการมอง การฟัง การสัมผัส   
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ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เป็นวัยของการส ารวจ ค้นคว้า มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว การได้ลงมือกระท าการจับต้องสัมผัสท าให้เด็กเข้าใจ และรวบรวมประสบการณ์ ท้ังหมดเข้าด้วยกัน  
และการใช้ชุดฝึกลีลามือเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือกระท ากับสื่อวัสดุอุปกรณ์โดยตรง เช่น ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการใช้ชุดฝึกลีลามือ มีการสนทนา เปรียบเทียบความเหมือนความต่าง  ของสื่อชุดฝึกลีลามือ ให้เด็กได้คิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง พร้อมทั้งฝึกพยายามท ากิจกรรมให้ได้ด้วยตนเอง   ผ่านการลองผิด  ลองถูก   เด็กเรียนรู้ และ
ทดลอง ได้อย่างหลากหลาย  ซึ่งในขณะที่เด็กปฎิบัติกิจกรรม การร้อยเชือก  การติดกระดุม  การติดตีนตุ๊กแก การรูด
ซิปและต่อเติมภาพ   มีผลท าให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและการท างานที่ประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา
ซึ่ีงสอดคล้องกับเพียเจต์ ท่ีกล่าวว่า เด็กเรียนรู้จากการกระท ากับสื่อวัสดุด้วยตนเอง และใช้ทุกส่วนของร่างกายในการท า
กิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ 
                 หลังจากการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนของเด็กปฐมวัย ท าให้เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะการเขียน  โดยรวมหลังการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือหลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.01)  จะเห็นได้ว่าการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้ฝึกสัมพันธ์
ระหว่างมือกับสายตา และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ การให้เด็กได้ลงมือท า การจับต้องสัมผั ส ท าให้เด็กเข้าใจ 
และรวบรวมประสบการณ์ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน การกระท าซ้ าๆ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่ง
การฝึกหัด (Law of Exercise) ของธอร์นไดด์ (Thorndike.) ที่เช่ือว่าการกระท าซ้ าๆจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี  ซึ่ง
สอดคล้องกับ พัฒนา ชัชพงศ์ (2541 : 122) กล่าวว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เด็กก็พร้อมที่จะลากเส้นลีลา
มือ  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการเขียน และการเรียนรู้ผ่านการลงมือ ปฏิบัติ  กิจกรรมต่างๆ  ท าให้เกิดการเรียนรู้
โดยง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติของเดก็ การเรียนในระดับปฐมวัยเป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถของเด็ก
โดยเฉพาะ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ  และนิ้วมือในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยสัมพันธ์กับการใช้
สายตา และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา ย่ิงไปกว่านั้นความส าเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จะช่วยให้
เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ทั้งนี้เนื่องมาจากสื่อการสอนชุดฝึกลีลามือเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจของ
เด็ก และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดีอีกทั้งยังสองเสริม การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและ
ตา และช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์  ส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึกการรู้จักท างานด้วย
ตนเอง มีอิสระในการเล่น และยังน าไปสู่การเรียน  เขียนอ่านอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ นิตยา ประพฤติกิจ (2539 : 
174 - 175) ยังกล่าวสนับสนุนการส่งเสริมการเขียนของเด็กปฐมวัยว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการเขียนคงเป็น
กิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยเฉพาะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีมีความส าคัญ  จะน าไปสู่การเขียนของ
เด็กปฐมวัยซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวจิัยของประนัดดา รัตนไตรมาส (ประนัดดา รัตนไตรมาส. 2557) ในเรื่องผลของ
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แบบต่อเติมที่มีต่อพัฒนาการพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์แบบต่อเติมมีผลท าให้พัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยเปลี่ยนแปลงจากก่อนการทดลองโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 8  ซึ่งการใช้สื่อการสอนใช้ชุดฝึกลีลามือของเด็กปฐมวัยในกลุ่ม
ตัวอย่างอาจอยู่ในระดับสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองแต่อาจยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด  เนื่องมาจากด้วยระยะเวลาในการ
ทดลองมีเวลาค่อนข้างน้อย และเด็กบางคนมีการฝึกฝนอย่างไม่มีความต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความต่อยอดเรื่องของ
ระยะเวลาการทดลองใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือให้มีระยะเวลามากขึ้น  และหาเหตุผลสิ่งเร้าที่ท าให้เด็กเกิดปัญหา
ในขณะการทดลอง   ซึ่งผลที่ได้กลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองมีคะแนนสูงขึ้นแต่บางรายผลคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  และคิดพัฒนาต่อยอดสื่อการสอนชุดฝึกลีลามือให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นต่อไป 
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ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เป็นวัยของการส ารวจ ค้นคว้า มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว การได้ลงมือกระท าการจับต้องสัมผัสท าให้เด็กเข้าใจ และรวบรวมประสบการณ์ ท้ังหมดเข้าด้วยกัน  
และการใช้ชุดฝึกลีลามือเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือกระท ากับสื่อวัสดุอุปกรณ์โดยตรง เช่น ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการใช้ชุดฝึกลีลามือ มีการสนทนา เปรียบเทียบความเหมือนความต่าง  ของสื่อชุดฝึกลีลามือ ให้เด็กได้คิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง พร้อมทั้งฝึกพยายามท ากิจกรรมให้ได้ด้วยตนเอง   ผ่านการลองผิด  ลองถูก   เด็กเรียนรู้ และ
ทดลอง ได้อย่างหลากหลาย  ซึ่งในขณะที่เด็กปฎิบัติกิจกรรม การร้อยเชือก  การติดกระดุม  การติดตีนตุ๊กแก การรูด
ซิปและต่อเติมภาพ   มีผลท าให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและการท างานที่ประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา
ซึ่ีงสอดคล้องกับเพียเจต์ ท่ีกล่าวว่า เด็กเรียนรู้จากการกระท ากับสื่อวัสดุด้วยตนเอง และใช้ทุกส่วนของร่างกายในการท า
กิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ 
                 หลังจากการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนของเด็กปฐมวัย ท าให้เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะการเขียน  โดยรวมหลังการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือหลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.01)  จะเห็นได้ว่าการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้ฝึกสัมพันธ์
ระหว่างมือกับสายตา และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ การให้เด็กได้ลงมือท า การจับต้องสัมผั ส ท าให้เด็กเข้าใจ 
และรวบรวมประสบการณ์ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน การกระท าซ้ าๆ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่ง
การฝึกหัด (Law of Exercise) ของธอร์นไดด์ (Thorndike.) ที่เช่ือว่าการกระท าซ้ าๆจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี  ซึ่ง
สอดคล้องกับ พัฒนา ชัชพงศ์ (2541 : 122) กล่าวว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เด็กก็พร้อมที่จะลากเส้นลีลา
มือ  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการเขียน และการเรียนรู้ผ่านการลงมือ ปฏิบัติ  กิจกรรมต่างๆ  ท าให้เกิดการเรียนรู้
โดยง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติของเดก็ การเรียนในระดับปฐมวัยเป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถของเด็ก
โดยเฉพาะ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ  และนิ้วมือในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยสัมพันธ์กับการใช้
สายตา และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา ยิ่งไปกว่านั้นความส าเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จะช่วยให้
เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ทั้งนี้เนื่องมาจากสื่อการสอนชุดฝึกลีลามือเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจของ
เด็ก และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดีอีกทั้งยังสองเสริม การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและ
ตา และช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์  ส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึกการรู้จักท างานด้วย
ตนเอง มีอิสระในการเล่น และยังน าไปสู่การเรียน  เขียนอ่านอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ นิตยา ประพฤติกิจ (2539 : 
174 - 175) ยังกล่าวสนับสนุนการส่งเสริมการเขียนของเด็กปฐมวัยว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการเขียนคงเป็น
กิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยเฉพาะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีมีความส าคัญ  จะน าไปสู่การเขียนของ
เด็กปฐมวัยซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวจิัยของประนัดดา รัตนไตรมาส (ประนัดดา รัตนไตรมาส. 2557) ในเรื่องผลของ
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แบบต่อเติมที่มีต่อพัฒนาการพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์แบบต่อเติมมีผลท าให้พัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยเปลี่ยนแปลงจากก่อนการทดลองโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 8  ซึ่งการใช้สื่อการสอนใช้ชุดฝึกลีลามือของเด็กปฐมวัยในกลุ่ม
ตัวอย่างอาจอยู่ในระดับสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองแต่อาจยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด  เนื่องมาจากด้วยระยะเวลาในการ
ทดลองมีเวลาค่อนข้างน้อย และเด็กบางคนมีการฝึกฝนอย่างไม่มีความต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความต่อยอดเรื่องของ
ระยะเวลาการทดลองใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือให้มีระยะเวลามากขึ้น  และหาเหตุผลสิ่งเร้าที่ท าให้เด็กเกิดปัญหา
ในขณะการทดลอง   ซึ่งผลที่ได้กลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองมีคะแนนสูงขึ้นแต่บางรายผลคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  และคิดพัฒนาต่อยอดสื่อการสอนชุดฝึกลีลามือให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้้าไม้ไอติม” ที่ได้จากการถอด

บทเรียนโครงการพระราชด้าริ “กังหันน้้าชัยพัฒนา” แล้วน้าไปศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้ันตอนการวิจัยประกอบด้วย การถอดบทเรียนโครงการ
พระราชด้าริ “กังหันน้้าชัยพัฒนา” ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้้าไม้ไอติม” ทดลองน้ารอองกับ
นักเรียน จ้านวน 3 คน และ 9 คน ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และ ทดลองใช้กับกลุอมตัวอยอางที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้ารอวมโครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ้านวน 30 คน ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา
พ้ืนฐานและสถิติทีเปรียบเทียบความแตกตอางระหวอางคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ร้อยละ 70 พบวอา 
โครงการในพระราชด้าริ “กังหันน้้าชัยพัฒนา” สามารถถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้้าไม้ไอ
ติม” เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เรื่องคุณภาพน้้าและการปรับปรุงคุณภาพน้้า และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหัน
น้้าไม้ไอติม” ท้าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกวอาเกณฑ์ที่ก้าหนด
ไว้อยอางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
The research aimed to design science activity “Ice cream aerator” integrated lesson 

learnt from royal initiated project “Chaipattana aerator” concept and to study scientific 
problem-solving thinking ability of lower secondary school students after engaged with 
science activity “Ice cream sticks aerator”. The methodology steps are 1) to lesson learnt of 
royal initiated project “Chaipattana aerator”, 2) to design Science activity “Ice cream sticks 
aerator”, 3) to tryout with 3 and 9 students, 4) to design and construct assessment tools and 
5) to study scientific problem-solving thinking ability with sample group, 30 lower secondary 
school students joined Children’s University project at Srinakharinwirot University. The result 
showed that the royal initiated project “Chaipattana aerator” related Scientific knowledge to 
water quality and water treatment. The students have score scientific problem-solving ability 
after learning higher than criteria (70%) at a different level of 0.5 statistically significant.        
 
Keywords: Scientific problem-solving thinking ability, Royal initiated project, Science activities 
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ABSTRACT 
The research aimed to design science activity “Ice cream aerator” integrated lesson 

learnt from royal initiated project “Chaipattana aerator” concept and to study scientific 
problem-solving thinking ability of lower secondary school students after engaged with 
science activity “Ice cream sticks aerator”. The methodology steps are 1) to lesson learnt of 
royal initiated project “Chaipattana aerator”, 2) to design Science activity “Ice cream sticks 
aerator”, 3) to tryout with 3 and 9 students, 4) to design and construct assessment tools and 
5) to study scientific problem-solving thinking ability with sample group, 30 lower secondary 
school students joined Children’s University project at Srinakharinwirot University. The result 
showed that the royal initiated project “Chaipattana aerator” related Scientific knowledge to 
water quality and water treatment. The students have score scientific problem-solving ability 
after learning higher than criteria (70%) at a different level of 0.5 statistically significant.        
 
Keywords: Scientific problem-solving thinking ability, Royal initiated project, Science activities 
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บทน า 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการเตรียมคนไทยเพ่ือโมเดล Thailand 4.0 มุองเน้น
ทักษะการใช้ชีวิตตามหลัก 3R x 7C ประกอบด้วย Reading (ออานออก) (W)riting (เขียนได้) (A)rithmatics 
(คิดเลขเป็น) Critical thinking and Problem solving (ทักษะด้านการคิดอยอางมีวิจารณญาณและทักษะ
การแก้ปัญหา) Creativity and innovation (ทักษะด้านการสร้างานและนวัตกรรม) Cross cultural 
understanding (ทักษะด้านความเข้าใจตอางวัฒนธรรม ตอางกระบวนทัศน์) Collaboration teamwork and 
leadership (ทักษะด้านความรอวมมือ การท้างานเป็นทีมและภาวะผู้น้า) Communication information and 
media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เทอาทันสื่อ) Computing and ICT literacy (ทักษะ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career and learning skills (ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้) ทักษะตอางๆ เหลอาน้ีจะเกิดข้ึนได้ ครูและนักเรียนต้องรอวมกันในกระบวนการเรีนรู้  มุองเน้นให้
ลงมือปฏิบัติด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หรือ PBL (Project-Based Learning) รอวมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL (Problem-Based Learning) มีกระบวนการกลุอมรอวมมือ 
สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม และนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้ที่รอรับความรู้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองผอานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบและเป็นเพียงผู้อ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพ่ือก้าวเข้าสูอ
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) (วิจารณ์ พานิช, 2555)  
 วิธีการจัดการเรียนรู้สนองนโยบาย Thailand 4.0 คือ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
education) เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการทั้งความรู้และทักษะของ 4 ศาสตร์ ได้แกอ วิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (mathematics) 
ชอวยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหวอาง 4 ศาสตร์กับชีวิตประจ้าวันและการประกอบอาชีพ ตามโจทย์
ปัญหาที่ให้เพ่ือท้าทายความคิดของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจ ซึ่ง
สะเต็มศึกษามักจะมีการจัดการเรียนรู้ผอานกิจกรรมหรือโครงงานที่มุองแก้ปัญหาที่พบ เห็นในชีวิตจริง เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และน้าไปสูอการสร้างนวัตกรรม (Maryland state department 
of education,  2012; Hom, 2014;   STEM Education Thailand, 2017; พรทิพย์ ศิริภัทราชัย,  2556; 
มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556) 
 จากข้อมูลข้างต้นท้าให้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จึงมีบทบาทส้าคัญในการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะต้องใช้ความสามารถทางสมองในการไตรอตรอง วิเคราะห์
ท้าความเข้าใจกับข้อมูลที่ปรากฏในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ประกอบกับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มี
อยูอ จนกระทั่งพบวิธีการแก้ปัญหาในที่สุด มีข้ันตอนดังน้ี ข้ันที่ 1 ก้าหนดปัญหา ข้ันที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ข้ันที่ 3 
ออกแบบการวิธีการแก้ไขปัญหา ข้ันที่ 4 ด้าเนินการแก้ไขปัญหา และ ข้ันที่ 5 ประเมินผลการแก้ไขปัญหา (พร
ทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556; มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556) 
 น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญตออการด้ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะน้้าถูกใช้ในกิจกรรมตอางๆ ของ
มนุษย์อยอางมากมาย โดยเฉพาะอยอางย่ิงในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้อุปโภคและบริโภค
ในชีวิตประจ้าวัน ในขณะที่ปริมาณน้้ามีอยูออยอางจ้ากัด ไมอเพียงพอตออความต้องการ ทั้งน้ีปริมาณน้้าบางสอวนมี
คุณภาพที่ไมอสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ เป็นมลพิษตออสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตดังน้ัน การแก้ปัญหาคุณภาพน้้า 
เพ่ือน้าไปใช้ให้เหมาะสมในแตอละด้าน (อานนท์ เอ้ืออุมากุล, 2549)  ดังน้ันทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญ
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ตออการด้ารงชีวิตอยอางมาก สามารถน้ามาจัดการเรียนรู้เพ่ือศึกษาความสามารถในคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ท้ัง น้ีต้นแบบของนักคิด และ พระองค์มีความสามารถคิดแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ส้าคัญ คือ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์ พัฒนา และแก้ไขปัญหา
ในเรื่องน้้าอยอางมาก โดยประยุกต์ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์น้ามาบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้้า ท้าให้เกิดแนวทางและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มากมายหลายชิ้นงาน โดยเฉพาะโครงการ
กังหันน้้าชัยพัฒนา เป็นต้นแบบนวัตกรรมชิ้นส้าคัญในพระราชด้าริที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและได้รับจด
สิทธิบัตร แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ทอานน้ามาเป็นศาสตร์พระราชา ด้านแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมทางน้้า เป็นแบบอยอางคนไทยท่ีมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนไทยในโมเดล 
Thailand 4.0 (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556; นิรมล สุธรรมกิจ, 2556; กรุงเทพมหานคร, 2551; มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2560)   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือถอดบทเรียนโครงการพระราชด้าริ “กงัหันน้้าชัยพัฒนา” ออกแบบเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
“กังหันน้้าไม้ไอติม” 
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหลังจากใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้้าไม้ไอติม” 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ เ ข้ารอวมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ (สุรศักด์ิ ละลอกน้้า, 2557) ระหวอางวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นคอาย 1 วัน จ้านวน 30 คน 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพราะเป็นกลุอมนักเรียนที่สมัครใจเข้ามารอวม
โครงการ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง กังหันน้้าไม้ไอติม 

 2. แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กังหันน้้าไม้ไอติม ส้าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียนจากโครงการพระราชด้าริ “กังหันน้้าชัยพัฒนา” ได้แกอ ที่มา

และความส้าคัญ หลักการท้างาน สอวนประกอบส้าคัญ และรูปแบบของกังหันน้้าชัยพัฒนา (มูลนิธิชัยพัฒนา, 
2560) เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร์ 
สังเคราะห์เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง กังหันน้้าไม้ไอติม ซึ่งพิจารณารอวมกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคูอมือการจัดการเรียนรู้กลุอมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาของ
สถาบันสองเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบวอาเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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  2. ออกแบบและสร้างกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้้าไม้ไอติม” สรุปได้ดังน้ี  กังหันน้้าไม้ไอติม เป็น
กิจกรรมที่มุองเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับสอวนประกอบ หน้าท่ีหรือภาพรวมกังหันน้้าชัยพัฒนา ออกแบบให้
เป็นชุดจ้าลองที่มีหลักการท้างานเหมือนกับกังหันน้้าชัยพัฒนา คือ “ทุอนลอยน้้าเติมอากาศ” ซึ่งก้าหนดวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีจ้านวนจ้ากัดแล้วให้นักเรียนฝึกการคิดแก้ปัญหาทางวิทาศาสตร์จากสถานการณ์ก้าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการกลุอม 

3. น้ากิจกรรมที่ออกแบบและสร้างไปทดลองน้ารอองกับนักเรียนที่ไมอใชอกลุอมตัวอยอางจ้านวน 3 คน 
และ 9 คน โดยคละความสามารถของนักเรียนในสัดสอวนที่เทอากัน คือ อออน ปานกลาง และ เกอง เพ่ือพิจารณา
เรื่องความยากงอายของการใช้ภาษาท่ีเขียน การด้าเนินการของการท้ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด้านความสะดวก 
และปลอดภัย ความเข้าใจของนักเรียนตออการบูรณาการวิทยาศาสตร์กับโครงการพระราชด้าริ “กังหันน้้าชัย
พัฒนา” รวมถึงความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเมื่อได้ชุดกิจกรรมที่เหมาะสมแล้วน้าไปใช้กับ
กลุอมตัวอยอางเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ตออไป 

 4. ออกแบบและสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง กังหันน้้าไม้ไอติม โดยศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สร้างตาราง
วิเคราะห์แบบวัดตามจุดประสงค์ในกิจกรรม สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง กังหันน้้าไม้ไอ
ติม มีลักษณะเป็นอัตนัย จ้านวน 5 ข้อ โดยแตอละข้อจะต้ังค้าถาม 4 ข้อยออย ตามข้ันตอนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 4 ข้ันตอน ได้แกอ (1) ข้ันระบุปัญหา (2) ข้ันต้ังสมมติฐาน (3) ข้ันพิสูจน์หรือทดลอง และ (4) ข้ัน
สรุปผลและน้าไปใช้ โดยออกเป็นอัตนัยคิดเป็นร้อยละ 30 และ ฝึกปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 70 เพราะเน้นให้
นักเรียนมีความคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์รอวมกับการสร้างชิ้นงานและตออยอดเป็นนวัตกรรม จากน้ันน้าแบบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไปท้าการวัดหลังจากที่นักเรียนผอานการท้ากิจกรรมกังหันน้้า
ไม้ไอติมแล้ว ท้ังน้ีในสอวนของการฝึกปฏิบัติจะเก็บข้อมูลจากการบันทึกผลของนักเรียนและชิ้นผลงานที่นักเรียน
สร้างข้ึน 
 การจัดกระท าและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง กังหันน้้าไม้ไอติม 
หลังท้ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง กังหันน้้าไม้ไอติม โดยใช้วิธีทางสถิติ t-test แบบ One-Samples 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพ้ืนฐาน คอาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ คอาสอวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  

 
ผลการวิจัย 

ผลการถอดบทเรียนโครงการพระราชด าริ “กังหันน้ าชัยพัฒนา” 
ท าการศึกษาโครงการพระราชด้าริกังหันน้ าชัยพัฒนา จากเวปไซต์มูลนิธิชัยพัฒนา (2560) เพ่ือ

น้ามาถอดบทเรียน พบวอา โครงการพระราชด้าริกังหันน้้าชัยพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น “ศาสตร์
พระราชา” มีวัตถุประสงค์เป็นประเด็นที่มาและความส้าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าเนอาเสียที่มีคุณภาพน้้าไมอ
สามารถน้ามาใช้อุปโภคบริโภค การเกษตร และ การประมงได้ เน่ืองจากมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้้าต้่ากวอา
มาตรฐาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าเสียโดยสร้างนวัตกรรมการบ้าบัด
น้้าเสีย ภายใต้โครงการกังหันน้้าชัยพัฒนา เป็นโครงการบ้าบัดน้้าเสีย โดยใช้หลักการเติมอากาศ ด้วยสิ่งประดิษฐ์
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เครื่องกลเติมอากาศได้แนวทางจาก "หลุก" ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้้าเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้น
เบื้องต้น และทรงมุองหวังที่จะชอวยแบองเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้้าเนอาเสียอีกทางหน่ึงด้วย 

จากสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ "กังหันน้ าชัยพัฒนา" ได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าฯ ถวาย
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536  นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 
ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่ได้รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแดอพระมหากษัตริย์ด้วย  จึง
นับได้วอา "สิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย
และเป็นครั้งแรกของโลก"  

โครงการในพระราชด้าริ “กังหันน้้าชัยพัฒนา” สามารถน้ามาใช้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้ โดยยกประเด็นปัญหาเป็นการบ้าบัดน้้าเสียด้วยการใช้กังหันน้้า
ชัยพัฒนา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การน้าไปใช้ การวิเคราะห์แก้ปัญหา การสังเคราะห์เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรม และ ประเมินคอาคุณภาพน้้าได้ มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตาราง 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด้าริ  

“กังหันน้้าชัยพัฒนา”  
ตัวย่อ ศาสตร์ สาระการเรียนรู ้

S Science 
(วิทยาศาสตร์) 

1) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเรื่อง น้้า 
2) สมบัติของวัสดุที่สร้างกังหันน้้าชัยพัฒนา 
3) แรงลอยตัว 

T Technology 
(เทคโนโลยี) 

1) การตรวจสอบคุณภาพน้้า คอาพีเอช และ คอาออกซิเจน
ละลาย 
2) การบ้าบัดน้้าเสียด้วยทุอนลอยน้้าเติมอากาศ 

E Engineering 
(วิศวกรรมศาสตร์) 

การใช้กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ใช้หลักPDCA 
(Deming cycle) (Deming, 1986) ในการออกแบบกังหันน้้า
ชัยพัฒนาจากวัสดุอุปกรณ์ที่ก้าหนดให้ 

M Mathematics 
(คณิตศาสตร์) 

- จ้านวน และ ตัวเลข 
- อัตราสอวน และ ร้อยละ 
- รูปรอาง และ รูปทรง 
- ระยะทาง และ เวลา 

   
กังหันน้้าชัยพัฒนา เป็นโครงการในพระราชด้าริ ที่มีความส้าคัญตออการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทย มีหลักการ คือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้้าหมุนช้าแบบทุอนลอย หรือเรียกงอายๆ วอา ทุ่นลอย
น้ าเติมอากาศ ใช้ส้าหรับแก้ไขปัญหาน้้าเสีย ซึ่งเป็นรูปแบบการบ้าบัดน้้าเสียด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศที่
น้ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้้าตามสถานที่ตอางๆ ทั่วทุกภูมิภาค ท้าให้มองเห็นกระบวนการพัฒนารูปแบบ
ของกังหันน้้าชัยพัฒนา ดังน้ี 
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กังหันน้ าชัยพัฒนา รูปแบบ A (ปี 2535-2536) ซองน้้าจะถูกขับเคลื่อนโดยใช้ระบบขับสองก้าลังด้วย
เฟืองจานโซอรอวมกับเกียร์มอเตอร์ขนาด 1 : 50  ใช้มอเตอร์ 2 แรงม้า 

กังหันน้ าชัยพัฒนา รูปแบบ B (ปี 2538)  ซองน้้าจะถูกขับเคลื่อนโดยใช้ระบบขับสองก้าลังด้วยชุด
เกียร์ทดรอบขนาด 1:300 ใช้มอเตอร์ 1 แรงม้า ขับ 1 ข้าง 

กังหันน้ าชัยพัฒนา รูปแบบ C (ปี 2537) เหมือนรูปแบบ A แตอใช้ในกรณีที่ต้องการขับเคลื่อนแลอน
ไปตามแหลองน้้าด้วยตัวเองและแหลองน้้าน้ันไมอมีพลังงานไฟฟูาเข้าถึง   ต้องใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนโดยมี
เจ้าหน้าท่ีบังคับทิศทาง  

กังหันน้ าชัยพัฒนา รูปแบบ D (ปี 2538) ซองน้้าจะถูกขับเคลื่อนด้วยชุดเกียร์ทดรอบขนาด 1: 
50  รอวมกับเกียร์ทดแบบเฟืองตรง 1: 6 ใช้มอเตอร์ 2 แรงม้า 

กังหันน้้าชัยพัฒนา รูปแบบ Model RX-2 หมายถึง Royal Experiment แบบที่ 2 มีคุณสมบัติใน
การถอายเทออกซิเจนได้สูงถึง 1.2 กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า/ชั่วโมง สามารถน้าไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุง
คุณภาพน้้าได้อยอางอเนกประสงค์ ติดต้ังงอาย เหมาะส้าหรับใช้ในแหลองน้้าธรรมชาติ ได้แกอ สระน้้า หนองน้้า 
คลอง บึง ล้าห้วย ฯลฯ ที่มีความลึกประมาณ 1.00 เมตร และมีความกว้างมากกวอา 3.00 เมตร (ภาพที่ 1) 

 

 
 

ภาพที ่1 กังหันน้้าชัยพัฒนา รูปแบบ Model RX-2 
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด้าริ 
“กังหันน้้าชัยพัฒนา” เพ่ือน้าไปออกแบบเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ได้โดยใช้หลักการ “ทุอนลอยน้้าเติมอากาศ” ตามแบบกังหันน้้าชัยพัฒนา RX-2 โดยก้าหนด
สถานการณ์ให้นักเรียนสร้างกังหันน้้าชัยพัฒนาโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ก้าหนดให้ และ สามารถท้างานได้โดย
ใช้หลักการของกังหันน้้าชัยพัฒนา ซึ่งก้าหนดให้ใช้เป็นไม้ไอติม และ หนังยางวง น้ามาประกอบกันแล้วให้ลอย
น้้าได้พร้อมตีน้้าเพ่ือเติมอากาศไปในเวลาเดียวกัน 
 
ผลการออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้ าไม้ไอติม”เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์  
 จากข้ันตอนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 4 ข้ันตอน ได้แกอ 1) ข้ันระบุปัญหา 2) ข้ันต้ังสมมติฐาน 
3) ข้ันพิสูจน์หรือทดลอง และ 4) ข้ันสรุปผลและน้าไปใช้ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์และความรู้ทาง     
    วิทยาศาสตร์ 
ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร ์
ลักษณะของกิจกรรม หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ 

1) ข้ันระบุปัญหา ก้าหนดวัสดุอุปกรณ์ ได้แกอ  
ไม้ไอติม จ้านวน 5 อัน และ  
หนังยางวง จ้านวน 5 เส้น  

องค์ความรู้ที่ใช้ คือ “ทุอนลอยน้้า
เติมอากาศ” ได้แกอ 1) แรง
ลอยตัว 2) วัสดุที่ใช้ในการท้าทุอน
ลอยน้้า (ไม้ไอติม และ หนังยาง
วง) 3) ความหนาแนอนของวัสดุ
ต้องน้อยกวอาน้้า และ 4) ต้อง
สามารถเติมอากาศได้โดยใช้การ
ตีน้้า 
 

ก้าหนดโจทย์ (ระบุปัญหา) น้าวัสดุอุปกรณ์
ที่ก้าหนดให้สร้างเป็นกังหันน้้าไม้ไอติมโดยมี
หลักการท้างานแบบกังหันน้้าชัยพัฒนา คือ 
“ทุอนลอยน้้าเติมอากาศ” เพ่ือไปเติมอากาศ
ในน้้าเสียสังเคราะห์ที่ก้าหนดให้ 

2) ข้ันต้ังสมมติฐาน พิจารณาความสามารถของวัสดุที่ก้าหนดให้ 
แล้วต้ังสมมติฐาน ได้วอา “ถ้าน้าวัสดุอุปกรณ์ที่
ก้าหนดให้ ได้แกอ ไม้ไอติม และ หนังยางวง มา
ประกอบกันในรูปรอางลักษณะเป็นกังหันน้้าไม้
ไอติมที่ เหมาะสมแล้วสามารถมีหลักการ
ท้างานเหมือนกังหันน้้าชัยพัฒนาได้” 

องค์ความรู้เรื่องธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ในการก้าหนดและ
ค วบ คุ ม ตั ว แป ร  แ ล ะ  ก า ร
ต้ังสมมติฐานในการทดลอง 

3) ข้ันพิสูจน์หรือทดลอง การใช้กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
วิทยาศาสตร์ หรือ ใช้หลัก PDCA (Deming 
cycle) (Deming, 1986) ในการออกแบบ
กั งหันน้้ าชั ยพัฒนาจากวัสดุอุ ปกรณ์ ที่
ก้าหนดให้เป็นกังหันน้้าไม้ไอติม 

องค์ความรู้เรื่องธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ในการก้าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการและ การ
ทดลอง 

4) ข้ันสรุปผลและน้าไปใช้ การน้าผลการทดลอง เพ่ือท้าการสรุปหลัก
คิดของกังหันน้้าชัยพัฒนา กับ กังหันน้้าไม้
ไอติม และ สามารถน้าไปใช้ หรือ คิดตออ
ยอดเป็นผลงานที่มีการท้างานที่ดีข้ึน 

องค์ความรู้เรื่องธรรมชาติของ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ใ น ก า ร
ตีความหมายข้อมูลและสรุป 

  
 จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ น้าไปออกแบบทดลองสร้างกังหันน้้าไม้ไอติม จากโจทย์เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ก้าหนดให้
เป็นไม้ไอติม 5 อัน และ หนังยางวง 5 เส้น แล้วมีหลักการท้างานเหมือนกังหันน้้าชัยพัฒนา คือ ทุอนลอยน้้าเติม
อากาศ พบวอา สามารถสร้างกังหันน้้าไม้ไอติม ได้โดยต้องมีข้อก้าหนด ดังน้ี 1) ลอยน้้าได้ 2) ตีน้้าได้ 3) ลอยอยูอ
กับที่ 4) หักไม้ไอติมได้ 1 อัน และ 5) ตีน้้าได้เวลานานที่สุด และ ก้าหนดให้นักเรียนท้าการทดลอง พิสูจน์ และ 
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ท้าการประเมินตามข้อตกลง และ การท้างานของชิ้นงาน รวมถึงความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ แสดงดังภาพที่ 2 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที ่2 รูปแบบการจัดท้ากังหันน้้าไม้ไอติมจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ก้าหนดให้  

(ก) วัสดุอุปกรณ์ในการท้ากังหันน้้าไม้ไอติม (ข) ผลการสร้างกังหันน้้าไม้ไอติมต้นแบบ  
และ (ค) การท้างานของกังหันน้้าไม้ไอติมในการตีน้้า 

 
ผลการทดลองน าร่องกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน และ 9 คน 
 จากภาพที่ 2 สามารถน้าไปออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่วัดความสามารถการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ก้าหนดให้ผลงานกังหันน้้าไม้ไอติม แสดงลักษณะดังน้ี 1) ลอยน้้าได้ 2) ตีน้้าได้ 3) ลอยอยูอกับที่ 4) 
หักไม้ไอติมได้ 1 อัน และ 5) ตีน้้าได้เวลานานที่สุด โดยก้าหนดเวลาในการท้ากิจกรรม 30 นาที ทดลองน้ารออง
กับนักเรียนที่ไมอใชอกลุอมตัวอยอางจ้านวน 3 คน แบบคละนักเรียนอออน ปานกลาง และ เกอง อยอางละ 1 คน 
ด้าเนินการท้ากิจกรรม พบวอา นักเรียนไมอสามารถน้าหนังยางผูกกับไม้ไอติมได้ท้าให้เกิดความลอาช้าในการท้า
กิจกรรม นักเรียนมองภาพกังหันน้้าชัยพัฒนาต้นแบบแล้วน้าไม้ไอติมมาสร้างในรูปกังหันแบบตอาง  ๆ ท้าให้ไมอ
สามารถตีน้้าและลอยน้้าได้ในเวลาเดียวกัน นักเรียนมองภาพของกังหันกออนมากกวอาภาพของทุอนลอยน้้า เมื่อท้า
การอธิบายแล้วนักเรียนสามารถท้าชิ้นงานได้ และแก้ปัญหาได้ในที่สุด และ มีความสุขในการท้ากิจกรรม ดังน้ัน
จึงมีการปรับลักษณะกิจกรรมให้นักเรียนเข้าใจงอายข้ึน แล้วน้าไปใช้กับกลุอมทดลองน้ารอองขนาด 9 คน 
 เมื่อท้าการปรับรูปแบบกิจกรรมแล้วน้ามาทดลองกับกลุอมน้ารอองขนาด 9 คน โดยคละความสามารถ
ของนักเรียนในสัดสอวนที่เทอากัน คือ อออน ปานกลาง และ เกอง อยอางละ 3 คน เพ่ือพิจารณาเรื่องความยากงอาย
ของการใช้ภาษาที่เขียน การด้าเนินการของการท้ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสะดวก และปลอดภัย 
ความเข้าใจของนักเรียนตออการบูรณาการวิทยาศาสตร์กับโครงการพระราชด้าริ “กังหันน้้าชัยพัฒนา” รวมถึง
ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม พบวอายังคงมีปัญหาในเรื่องของการประกอบไอติมเข้ากับหนัง
ยางวง ดังน้ันอาจต้องมีการปรับด้วยการสอนตออวัสดุระหวอางไม้ไอติมด้วยหนังยางวงเพ่ิมเติม เพ่ือกระชับเรื่อง
ของเวลาในการท้ากิจกรรม ภาษาที่ใช้ในการท้ากิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน ใบงานและใบบันทึกกิจกรรม 
นักเรียนสามารถบันทึกผลลงไปได้ สามารถแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าหนดได้ในที่สุด และ ควรปรับเวลา
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ในการท้ากิจกรรมน้ีเป็น 60 นาที เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองท้าอยอางเหมาะสมและเลือกแบบที่ดีที่สุด
ในการทดลองตีน้้าและท้าการแของขันกับเพ่ือนนักเรียนกลุอมอื่นๆ เรื่อง การตีน้้าด้วยเวลานานที่สุด  
 หลักคิดแก้ปัญหาในการท้ากังหันน้้าไม้ไอติม มีดังน้ี กังหันน้้าไม้ไอติม ถอดแบบมาจากกังหันน้้าชัย
พัฒนา ซึ่งมีหลักการในการท้างาน คือ ทุอนลอยน้้าเติมอากาศ และ ต้องลอยอยูอกับที่ และ ตีน้้าได้นานที่สุด เพ่ือ
ปรับสภาพน้้าให้ดีข้ึน ดังน้ันนักเรียนต้องสามารถแยกออกเป็น 2 สอวน คือ สอวนที่ลอยน้้า และ สอวนที่ตีน้้า สอวน
ที่ลอยน้้าประกอบด้วยไมอไอติม 4 อัน และ หนังยางวง 4 เส้น ประกอบกัน และ ตีน้้าได้โดยต้องหักไม้ไอติมอันที่ 
5 เป็นสองสอวนเทอากัน เพราะ 1 อันไมอสามารถตีน้้าได้ เพราะความยาวของไม้ยาวกวอาตัวทุอน ดังน้ันนักเรียนหัก
ไม้ไอติมแล้ว น้าหนังยางวงเส้นที่ 5 วางขวางตัวทุอน และ น้าไม้ไอติมที่หักออกทั้งสองสอวนสอดเข้าไป แล้วท้า
การหมุนไม้ไอติมให้รอบหนังยางวงไปเรื่อยทั้งน้ีต้องหมุนไม้ทั้งสองสลับทิศทางกันเพ่ือให้ตอนที่ปลออยหนังยาง
แล้งพลังงานศักย์ยืดหยุอนจะตีไม้ไอติมกลับสวนทางกันท้าให้กังหันน้้าไม้ไอติมลอยอยูอกับที่ และ นานที่สุดต้อง
ข้ึนอยูอกับจ้านวนรอบที่หมุนซึ่งต้องเหมาะสมกับความสามารถของหนังยางวง ดังน้ันนักเรียนต้องใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาแก้ไขปัญหาในแตอละเรื่อง เมื่อได้ข้อมูลกิจกรรมวิทยาศาสตร์แล้วน้าไปจัดท้าแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ตออไป (สุรศักด์ิ ละลอกน้้า และคณะ , 2555; และสุรศักด์ิ 
ละลอกน้้า และคณะ 2556) 
  
ผลการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์กังหันน้ าไม้ไอติมกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 น้ากิจกรรมวิทยาศาสตร์กังหันน้้าไม้ไอติม ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เข้ารอวมโครงการมหา วิทยาลัย
เด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ้านวน 30 คน โดยท้าการแบองนักเรียนเป็นกลุอม กลุอมละ 5 คน จ้านวน 6 
กลุอม แล้วให้นักเรียนด้าเนินการท้ากิจกรรมตามใบงานที่ก้าหนดให้พร้อมบันทึกผลลงในแบบวัดความสามารถ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติ โดยก้าหนดเวลาให้ 60 นาที หลังจากน้ันท้าการวัดความสามารถ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ภาคอัตนัย จ้านวน 10 ข้อ เป็นเวลา 30 นาที จากน้ันท้าการวิเคราะห์ผลแสดงดัง
ตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวัดความสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เข้ารอวมโครงการหลังจากการเข้า
รอวมกิจกรรมกังหันน้้าไม้ไอติม  

หัวข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ t 
แบบวัดด้านอัตนัย 30 19.5 65.00 ± 8.57 -3.20 

แบบวัดด้านฝึกปฏิบัติ 70 52.5 75.00 ± 6.41 4.29* 
รวม 100 72.0 72.00 ± 3.21 3.41* 

หมายเหตุ คะแนนที่แสดงในตาราง คือ X ± SD จ้านวนกลุอมตัวอยอาง 30 คน และ  
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ร้อยละ 70 
 
 จากตารางที่ 3 พบวอา ความสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เข้ารอวมโครงการ
หลังจากการเข้ารอวมกิจกรรมกังหันน้้าไม้ไอติม ด้วยการใช้ค้าถามแบบอัตนัยคอาที่ได้น้อยกวอาเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
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(65.00 ± 8.57) แตอเมื่อวัดด้วยแบบวัดแบบฝึกปฏิบัติคอาที่ได้สูงกวอาเกณฑ์ที่ต้ังไว้อยอางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (75.00 ± 6.41) และ เมื่อพิจารณาคะแนนรวมคอาท่ีได้สูงกวอาเกณฑ์ที่ต้ังไว้อยอางมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (72.00 ± 3.21) 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 1) ผลการถอดบทเรียนจากโครงการพระราชด้าริ “กังหันน้้าชัยพัฒนา”เพ่ือน้ามาออกแบบกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ “กังหันน้้าไม้ไอติม” พบวอา  
     1.1) ได้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้้าไม้ไอติม” ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มี
เน้ือหาและหลักวิทยาศาสตร์ คือ ทุอนลอยน้้าเติมอากาศ ที่ได้มาจากการถอดบทเรียนโครงการพระราชด้าริ 
“กังหันน้้าชัยพัฒนา” ซึ่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์กังหันน้้าไม้ไอติม สามารถท้าได้โดยใช้ไม้ไอติม 5 อัน และ หนัง
ยางวง 5 เส้น โดยมีข้อก้าหนดในการแก้ปัญหา คือ 1) ลอยน้้าได้ 2) ตีน้้าได้ 3) ลอยอยูอกับที่ 4) หักไม้ไอติมได้ 1 
อัน และ 5) ตีน้้าได้เวลานานที่สุด ทั้งน้ีเพราะมีการถอดบทเรียนอยอางเป็นข้ันเป็นตอน โดยศึกษาในสอวนของ
หลักการและสอวนประกอบส้าคัญ แล้วสรุปเป็นหลักวิทยาศาสตร์ คือ ทุอนลอยน้้าเติมอากาศ ดังน้ัน 
การออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้้าไม้ไอติม” จึงเน้นการสร้างกังหันน้้าจ้าลอง โดยมีสอวนประกอบส้าคัญ 
คือ สอวนใบพัดกังหันน้้าเพ่ือใช้เติมอากาศ และสอวนทุอนลอยน้้า โดยใช้ไม้ไอติมเป็นหลักเพ่ือเป็นข้อก้าหนดในการ
แก้ปัญหา 
   1.2) กิจกรรมสามารถด้าเนินไปได้ภายในเวลา 60 นาที ทั้งน้ีเพราะมีการทดลองน้ารอองกับกลุอม
นักเรียนที่ไมอใช้กลุอมตัวอยอางขนาดเล็ก และ กลาง ท้าให้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมสามารถท้าให้เสร็จได้ภายใต้
กรอบกติกาก้าหนด  
 2) ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นหลังจากใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้้าไม้ไอติม” พบวอา  
    2.1) นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงกวอาร้อยละ 70 อยอางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเน้นการฝึกปฏิบัติสามารถสะท้อนการแก้ปัญหาที่แท้จริงที่ก้าหนดให้
ได้ แตอทั้งน้ีการวัดแบบปรนัยน้ันต้่ากวอาร้อยละ 70 เพราะสะท้อนเรื่องการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่ก้าหนดให้ ที่
มีความแตกตอางจากการท้าฝึกปฏิบัติ  
   2.2) ผลการวัดความสามารถการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการวัดแบบฝึกปฏิบัติให้คอา
คะแนนสูงกวอาการวัดแบบอัตนัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบในการประเมินฝึกปฏิบัติสะท้อนให้เห็นผลงานสูอ
นวัตกรรมได้มากกวอา และสามารถติดตามรอองรอยของการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ีอาจมีการปรับ
รูปแบบการวัดให้มีความหลากหลายมากข้ึนโดยการวัดแบบปรนัย รอวมกับแบบอัตนัย และ รูปแบบฝึกปฏิบัติ 
ซึ่งจะเพ่ิมความหลากหลายในการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1) โครงการพระราชด้าริกังหันน้้าชัยพัฒนาสามารถถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์กังหันน้้า
ไม้ไอติมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ “ทุอนลอยน้้าเติมอากาศ” ทั้งน้ีควร
เพ่ิมรายละเอียดเพ่ิมเติมในกิจกรรมให้นักเรียนได้มองเห็นการพัฒนาของรูปแบบหรือรุอนของกังหันน้้าชัยพัฒนา
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เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในแตอละรุอนของกังหันน้้าชัยพัฒนา ซึ่ง
อาจจัดเป็นกิจกรรมน้าเข้าสูอกออนท้ากิจกรรม เพ่ือสะท้อนให้เห็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่
เป็น “นวัตกรรม” ระดับโลกได้รับรางวัลมากมาย เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนศึกษาเรียนตอองานด้าน
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 
 2) กิจกรรมวิทยาศาสตร์กังหันน้้าไม้ไอติมทั้งน้ีอาจมีการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือสร้าง
ความหลากหลายสะท้อนให้เห็นการเป็นนวัตกรรมของชิ้นงาน คือ การลดจ้านวนไม้ไอติม หรือ หนังยางวง โดย
ใช้ข้อก้าหนดในความส้าเร็จเหมือนกัน ท้ังน้ีปัญหาที่เกิดข้ึนคือนักเรียนบางสอวนไมอสามารถมัดหนังยางกับไม้ไอ
ติมเพ่ือเชื่อมตออได้ ดังน้ันจึงท้าให้เวลาไมอเป็นไปตามก้าหนด ซึ่งสามารถแก้ไขโดยอาจเพ่ิมกิจกรรมที่สามารถฝึก
การมัดหนังยางเพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับนักเรียนได้ 
 3) ชุดกิจกรรมน้ีจึงสามารถใช้วัดความสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ โดยอาจต้อง
ปรับรูปแบบของข้อสอบอัตนัยให้สะท้อนถึงการท้ากิจกรรมให้มากข้ึน และ อาจเพ่ิมเติมกิจกรรมเรื่องการ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าเมื่อมีการใช้กังหันน้้าไม้ไอติมจริง ๆ โดยใช้ชุดวัดปริมาณออกซิเจน เปรียบเทียบปริมาณ
กออนและหลังการใช้กังหันน้้าไม้ไอติม อาจสะท้อนให้นักเรียนเห็นการแก้ปัญหาคุณภาพน้้าเพ่ือน้าไปใช้
ประโยชน์ได้อยอางชัดเจน หรือ การใช้น้้าเติมอินดิเคเตอร์บางตัวที่ท้าให้เห็นสีแล้วท้าการเปุาลมหายใจลงไปใน
น้้าแล้วเกิดการเปลี่ยนสีเพราะลมหายใจมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อลงไปในน้้าจะแทนที่ออกซิเจน และ 
แสดงความเป็นกรดสูงข้ึนท้าให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี แล้วใช้กังหันน้้าไม้ไอติมตัให้น้้ามีฟองจนสีกลับไปเป็น
เหมือนเดิมจะท้าให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับการน้าไปใช้ประโยชน์ได้
สูงข้ึน เป็นไปตามหลักการของกังหันน้้าชัยพัฒนาท่ีชอวยเติมอากาศให้กับแหลองน้้า 
 4) การวัดความสามารถการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ อาจมีการปรับรูปแบบการวัดให้มีความ
หลากหลายมากข้ึนโดยการวัดแบบปรนัย รอวมกับแบบอัตนัย และ รูปแบบฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะเพ่ิมความ
หลากหลายในการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยที่เกิดจากการจัด

กิจกรรมศิลปะเกลือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กนักเรียน ชาย -หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ซึ่งก าลังศึกษาในช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 15 คน ใช้เป็นกลุ่มทดลองเพื่อจัดกิจกรรมศิลปะเกลือเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
วัน วันละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือและแบบประเมิน
พฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมินโดยใช้วิธีการของ Burry-Stock. ได้ค่า RAI = .90 และมีค่าความเช่ือมั่นของคะแนน
ทั้งฉบับ α=.91 ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t - 
test แบบ Dependent Samples และขนาดส่งผลของโคเฮน (Cohen’s d) 

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยรายด้านทุกด้านและโดยรวม มีการเปลี่ยนแปลงสูง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีขนาดส่งผลอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : ศิลปะเกลือ/พฤติกรรมการช่วยเหลือ/เด็กปฐมวัย 
 

 
The Effects of Salt Art Activities Through Helping Behavior of Preschool 

Children 
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e-mail: krataikratui@gmail.com 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compare the unity behavior of preschool children 
through the use of salt art activity. The sample used in the study was 15 preschool boys and girls, with 5-
6 years of age, of kindergarten 2, in first semester of 2017 academic year at WatSathuChanaram School, 
Amphawa District, Samutsongkhram Province. The 24 experiments with the experimental group through 
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the use of salt art activity were carried out within the period of 8 weeks, 3 days a week, and 40 minutes 
for each day. The instruments used were the plans of salt art activity and the evaluation form for helping 
behavior of preschool children with the index of item-objective congruence (IOC) between 0.67-1.00. The 
rater agreement index (RAI) using the Burry-Stock Method was .90 and the reliability of whole paper was 
at α=.91. The research followed the one-group pretest-posttest design and the data were statistically 
analyzed by using dependent samples t-test and Cohen’s d effect size. 
 The results of study revealed that the helping behavior of preschool children in all individual 
areas and in general increasingly changed at statistical significance at the level of .01. The effect sizes 
were at the highest level 
 
Keywords: Salt art activities/helping Behavior/ Preschool children 
 

บทน า 
“เด็กปฐมวัย” คือวัยเริ่มต้นของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ถือได้ว่าเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดของชีวิต เพราะพัฒนาการ

ทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็วพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ควรได้รับการส่งเสริมให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา (เยาวพา เดชะคุปต์ 2542:12)โดยเฉพาะพัฒนาการทางสังคม เป็นการพัฒนาความสามารถในการแสดง
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ เพ่ือด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งเด็กอายุ 3-6 ปีจะเป็นช่วงวัย
ที่สนใจเรียนรู้สังคมภายนอกบ้านมากข้ึน เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสรา้งสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัว พัฒนาการด้าน
สังคมของเด็กวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานการสร้างบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมของเขาในอนาคต (ชัยพร วิชชาวุธ.  2530) 

เมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนในระยะแรกนั้น เด็กเริ่มมองตัวเองว่าต่างจากคนอื่น เด็กจะแวดล้อมไปด้วยเพื่อน และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ มากกว่าพ่อแม่ เด็กเริ่มมองตัวเอง รู้จักวิเคราะห์ตัวเองเมื่อมีสิ่งท่ีผ่านเข้ามากระทบความรู้สึก 
เด็กวัยนี้เริ่มรู้จักการแข่งขัน และรู้จักการประนีประนอม เด็กจะรู้สถานะของคน และรู้จักความสัมพันธ์ของตนเองกับวัฒนธรรมที่
เขามีส่วนเกี่ยวข้อง (ดินเมเยอร์Dinkmeyer.  1965: 159–160)  ซึ่งสอดคล้องกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2556: 129) ที่
กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเริ่มพัฒนาความรูส้ึกเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระ มีความมั่นใจในตัวเอง สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้น เรียนรู้
ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่การแสดงพฤติกรรมทางสังคมในระยะแรกอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 
เพราะเด็กวัยนี้จะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง อารมณ์แปรปรวนง่ายยังไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความคิดความรู้สึกของ
ผู้อื่น แต่เมื่อเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันหรือผู้อื่นมากขึ้น อีกทั้งได้รับการปลูกฝังลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม
ทางสังคม เด็กย่อมสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และเรียนรู้บทบาทของตนเองในสังคมได้ดียิ่งขึ้นเด็กวัยอนุบาลจึงควรได้รับ
การปลูกฝัง โดยเด็กจะได้เรียนรูก้ารมปีฏิสมัพันธ์ทางบวกกับเพื่อนและสง่เสรมิให้เดก็ไดเ้รยีนรู้แนวทางในการแสดงพฤติกรรมที่
จะปฏิบัติตนให้เข้ากับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข(นิตยา ประพฤติกิจ.2539:24)   

พฤติกรรมการช่วยเหลือถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเชิงบวก ดังที่ บี (Bee) ได้กล่าวถึง
พฤติกรรมการช่วยเหลือเพื่อนของเด็กปฐมวัยไว้ว่า พฤติกรรมการช่วยเหลือเป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเชิงบวก ซึ่งเด็ก
ตั้งแต่ 3 ขวบ จะมีชนิดของปฏิสัมพันธ์เชิงบวกด้วยการให้และแบ่งปัน  เช่นเด็กจะเสนอให้ช่วยเหลือหรือให้ของเล่น หรือ
พยายามปลอบใจเด็กคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมของครอบครัว ผู้ปกครองสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่
จะส่งเสริมพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กได้ นอกจากสิ่งแวดล้อมของครอบครัวเป็นส่วนส าคัญแล้วสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนก็มี
ส่วนในการส่งเสริมพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กได้โดยครูผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการการประถมศึ กษา
แห่งชาติ,ส านักงาน. (2542) กล่าวไว้ว่าประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ทาง
สังคม ด้วยการเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมหนึ่งท่ีเด็กช่ืนชอบ สามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมการอยู่ร่วมกัน
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ในสังคมได้ คือการท างานศิลปะ การท างานศิลปะจะมีการวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ ให้เด็กมีโอกาสได้รับรู้
ความรู้สึก ความสนใจ ความต้องการของตนเองและผู้อื่น เช่น การเลือกท ากิจกรรมศิลปะตามความสนใจ การฟังความคิดเห็น
ของเด็กคนอื่น การรู้จักรอคอยที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น การรู้จักแบ่งปันวัสดุ ของใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ เลิศ อานันทนะ.  
(2539)  ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้แก่เด็กอย่างเหมาะสม ได้ด้วยการจัด
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ให้เด็กเรียนรู้และฝึกหัดทางด้านสังคม 

ศิลปะเกลือ เกิดจากแนวคิดที่จะน าวัสดุธรรมชาติที่หาไดง่้ายในท้องถิ่น มีราคาถูก มาใช้ในการท ากิจกรรม โดยโรงเรียน
วัดสาธุชนาราม (สินประชนนุกูล) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณชายทะเล จึงมีการท า
อาชีพนาเกลือ ได้ผลผลิตที่เรียกว่า เกลือโดยปกติแล้วเราจะน าเกลือมาใช้ในการประกอบอาหาร เกลือนอกจากจะน ามาใช้
ประโยชน์ในการปรุงอาหารแล้วยังสามารถน ามาจัดกิจกรรมศิลปะได้ด้วย การจัดกิจกรรมศิลปะเกลือนั้น จะเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ลงมือท าด้วยจากวัสดุที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการผลิตเกลือที่จะน ามาใช้ คือเกลือเม็ดและ
เกลือป่น มาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การพิมพ์ภาพ การหยดสี  การปะติด การปั้น การเล่นสีน้ า 
และการประดิษฐ์ โดยการท ากิจกรรมในแต่ละวันแบ่งออกเป็นงานเดี่ยว และงานกลุ่ม ในการท ากิจกรรมเด็กจะแสดง
พฤติกรรมการช่วยเหลือออกมาไม่ว่าจะเป็นการกระท า หรือค าพูด เป็นพฤติกรรมที่เด็กท าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น 
โดยกิจกรรมศิลปะเกลือจะส่งเสริมพฤติกรรมการช่วยเหลือ คือ การเห็นอกเห็นใจ การแบ่งปัน และการร่วมมือ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น
จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ได้น าผลการศึกษาครั้งน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมให้แก่เด็กปฐมวัยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มจีุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อศึกษาพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศลิปะเกลือ 

โดยก าหนดเป็นจดุมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจดักิจกรรมศลิปะเกลือ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจดักิจกรรมศลิปะเกลือ 

 
 

สมมติฐานการวิจัย  
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือมีพฤติกรรมการช่วยเหลือสูงข้ึน 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 เรียน รวม 55 คน โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อ าเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัย ชาย – อายุระหว่าง  5-6  ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้มาโดยวิธีน าเด็กไป
ทดสอบแล้วน าคะแนนท่ีได้น้อยท่ีสุดจ านวน 15 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
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 2.1 แผนการจัดกิจกรรมการศิลปะเกลือเป็นแผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งจะด าเนินการทดลอง 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วันวันละ 40 นาที ในช่วงเวลา 09.20 - 10.00 น.รวมเป็นเวลาในการทดลองท้ังสิ้น 24 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 

 ขั้นน า ครูจัดสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้พร้อมในการท างานศิลปะ โดยการเล่น
นิ้วมือประกอบค าคล้องจอง นิทาน เพลง เกม  

 ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูแนะน าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยผลงานศิลปะจะเกี่ยวกับหน่วยการ
เรียนรู้ จากนั้นเด็กช่วยกันสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนการท ากิจกรรม เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยแบ่งเป็นการท างานเดี่ยว 
เมื่อเด็กท างานของตนเองเสร็จแล้วจึงน าช้ินงานมาพัฒนาต่อโดยการท างานกลุ่ม เด็กท ากิจกรรมโดยแสดงออกอย่างเต็มที่ตาม
จินตนาการ โดยมีครูคอยแนะน า ให้ก าลังใจ และกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการช่วยเหลือด้านการเห็นอกเห็นใจ การแบ่งปัน 
และการร่วมมือ เมื่อเสร็จกิจกรรมช่วยกันเก็บวัสดุ อุปกรณ์ให้เข้าท่ี เด็กออกมาแสดงผลงานของตนเอง และอภิปรายการท า
กิจกรรมร่วมกัน  

 ขั้นสรุป เด็กและครูร่วมกันสนทนาสรุปความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กปฏิบัติและออกมาน าเสนอผลงานของตนเอง
และกลุ่มให้เพื่อนๆฟัง รวมทั้งพูดคุยในเรื่องของการปฏิบัติตน เมื่ออยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกัน การช่วยเหลือกัน แสดงการ
เห็นอกเห็นใจ รู้จักแบ่งปัน และการร่วมมือกัน 

 2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย ได้แก่ การเห็นอกเห็นใจ จ านวน 9 ข้อ การแบ่งปัน 
จ านวน 8 ข้อ การร่วมมือ จ านวน 8 ข้อ ซึ่งใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ 0-1-2 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
ประเมินพฤติกรรมการช่วยเหลือโดยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาลงความเห็นได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่า
ระหว่าง .67 – 1.00 หาค่าอ านาจจ าแนก (CITC) ที่มีค่ามากกว่า .20 ขึ้นไปทุกข้อรายการ และหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2557: 101) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบ
ประเมินท้ังฉบับเท่ากับ.91 ซึ่งมีค่าสูงเพียงพอสามารถน ามาศึกษาวิจัยได้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
   ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วัน  ได้แก่ วันอังคาร  

วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันละ 40 นาที  รวม 24  ครั้ง   โดยผู้วิจัยประเมินพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย ก่อนการ
ทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการช่วยเหลือด าเนินการจัดกิจกรรมตามเวลาท่ีก าหนด เมื่อท าการทดลอง
ครบ 8 สัปดาห์ แล้วจึงน าแบบประเมินพฤติกรรมการช่วยเหลือฉบับเดิมมาประเมินซ้ าและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  น าข้อมูลที่ได้จาการประเมินพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยอาศัยการ
วิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest 
Design (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2557: 17) ผู้วิจัยได้น าคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัย รายด้านและ
โดยรวม ก่อนและหลังทดลอง มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยโดยสูตรt - test for Dependent Sample ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ  และในกรณีที่พบว่า ค่า t  มีนัยส าคัญทางสถิติ  
จะค านวณค่าขนาดส่งผล (Effect Size) โดยใช้สูตรขนาดส่งผลของโคเฮน (Cohen’s d) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2557: 
138) 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อแรก พบว่า ระดับพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะ

เกลือ   มีคะแนนรายด้านทุกด้านและคะแนนโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับไม่แสดงพฤติกรรมหรอืปฏิเสธท่ีจะท า โดยคะแนนราย
ด้านดังนี้ ด้านการเห็นอกเห็นใจ  ( ̅=5.20)  ด้านการแบ่งปัน( ̅=4.80)  และด้านการร่วมมือ ( ̅=4.47)  และคะแนนโดยรวม
ทั้งหมด ( ̅=14.46)  และหลังการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือ  คะแนนรายด้านและโดยรวมทั้งหมด อยู่ในระดับแสดงพฤติกรรมได้
ด้วยตนเอง ดังนี้ ด้านการเห็นอกเห็นใจ  ( ̅=15.27)  ด้านการแบ่งปัน ( ̅=14.20)  และด้านการร่วมมือ ( ̅=14.07)  และ
คะแนนโดยรวมทั้งหมด ( ̅=43.53)    

ตาราง 1 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้านก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะเกลือ 

 
พฤติกรรมการช่วยเหลือ 

 
N K 

ก่อน หลัง 
สูงขึ้น  

 ̅ 
 

SD 
ระดับ 

 
 ̅ 

 
SD 

ระดับ 

ด้านการเห็นอกเห็นใจ 15 9 5.20 1.21 ควรปรับปรุง 15.27 1.22 ดี 10.07 
ด้านการแบ่งปัน 15 8 4.80 1.21 ควรปรับปรุง 14.20 1.26 ดี 9.4 
ด้านการร่วมมือ             15 8 4.47 1.30 ควรปรับปรุง 14.07 1.10 ดี 9.6 

โดยรวม 15 25 14.46 2.07 ควรปรับปรุง 43.53 2.10 ดี 29.07 
 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า  เด็กปฐมวัยมีคะแนนพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยรายด้านรวมทุกด้าน  และคะแนน

โดยรวมทั้งหมด ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือ อยู่ในระดับไม่แสดงพฤติกรรมหรือปฏิเสธท่ีจะท า และหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะเกลือ อยู่ในระดับแสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือได้ด้วยตนเองดังแสดงในภาพประกอบ 1  

 

 
 
ภาพประกอบ 1 การเปรียบเทยีบพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้าน ทั้งก่อนและหลังการจัดกจิกรรม 

ศิลปะเกลือ 
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ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการช่วยเหลือรายด้านและคะแนนโดยรวมทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือ
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย  โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน  ด้าน
การเห็นอกเห็นใจ ด้านการแบ่งปัน ด้านการร่วมมือ  ที่ประเมินจากเด็กจ านวน 15 คน  ท้ังก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ
เกลือ  มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง  และทดสอบความแตกต่างเฉลี่ยทั้งโดยรวมและราย
ด้าน  โดยสถิติ  t – test  ปรากฏดังแสดงตาราง  2  

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือ  

 
พฤติกรรมการช่วยเหลือ 
 

N 
ก่อน หลัง 

 ̅ t df sig แปลผล 
 ̅ SD  ̅ SD 

ด้านการเห็นอกเห็นใจ 15 5.20 1.21 15.27 1.22  10.07 20.05 14 .00 มีนัยส าคญั. 
ด้านการแบ่งปัน 15 4.80 1.21 14.20 1.26 9.40 17.08 14 .00 มีนัยส าคญั 
ด้านการร่วมมือ             15 4.47 1.30 14.07 1.10 9.60 19.00 14 .00 มีนัยส าคญั 

รวม 15 14.46 2.07 43.53 2.10 29.07 34.06 14 .00 มีนัยส าคญั 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ p < .01 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 พบว่า พฤติกรรมการช่วยเหลือโดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนไดร้ับการจัดกิจกรรมศิลปะ
เกลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.07 และหลังได้รับการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.53 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์จะได้ค่าความแตกต่างเฉลี่ยเท่ากับ 29.07 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 แสดงว่า
หลังได้รับการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการช่วยเหลือโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที ่1 การเห็นอกเห็นใจสูงขึ้นเฉลี่ย 10.07 ได้ค่า t= 20.05, p < .01 ด้านที่ 2 การแบ่งปันสูงขึ้นเฉลี่ย9.40ได้ค่า t=17.08, p 
< .01ด้านที่ 3 การร่วมมือสูงขึ้นเฉลี่ย 9.60 ได้ค่า t=19.00,p <.01 ซึ่งทุกด้านมีพฤติกรรมการช่วยเหลือสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญ .01 แสดงว่า การจัดกิจกรรมศิลปะเกลือสามารถพัฒนาพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยได้ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ค านวณค่าขนาดส่งผล(Effect Size) โดยใช้สูตรของโคเฮน (Cohen’s d) ปรากฏผลดังแสดงใน
ตาราง 3 

ตาราง 3 ค่าส่งผลของพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้าน ของโคเฮน (Cohen’s d) 

ผลการวิเคราะห์ตาราง 3  ปรากฏว่า การจัดกิจกรรมศิลปะเกลือ มีขนาดส่งผลต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือโดยรวม
และรายด้านในระดับมาก  เรียงล าดับดังนี้  คะแนนโดยรวม (d = 8.80) ด้านการเห็นอกเห็นใจ (d=5.18) ด้านการร่วมมือ 

 
พฤติกรรมการช่วยเหลือ N t Cohen’s d ขนาดส่งผล 

ด้านการเห็นอกเห็นใจ 15 20.05 5.18 มาก 
ด้านการแบ่งปัน 15 17.08 4.41 มาก 
ด้านการร่วมมือ      15 19.00 4.90 มาก 

โดยรวม 15 34.06 8.80 มาก 
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(d=4.90)  ด้านการแบ่งปัน (d=4.41)  แสดงว่า การจัดกิจกรรมศิลปะเกลือส าหรับเด็กปฐมวัยมีผลต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือ 
ด้านการเห็นอกเห็นใจ ด้านการแบ่งปัน ด้านการร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยรวมสูงขึ้นอย่างชัดเจน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะเกลือและ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือ ปรากฏผลดังนี้ เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการศิลปะเกลือ มีพฤติกรรมการช่วยเหลือสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็ก
ปฐมวัยให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า  

1. พฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือ ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัด
กิจกรรม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาระดับแสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็ก
ปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะเกลืออยู่ในระดับไม่แสดงพฤติกรรมหรือปฏิเสธท่ีจะท า เนื่องจากการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือ
สามารถพัฒนาพฤติกรรมการช่วยเหลือจากกระบวนการท างานศิลปะ โดยในการท ากิจกรรมเด็กจะได้วางแผน แบ่งหน้าที่การ
ท างานและช่วยเหลือกัน เช่น การแบ่งหน้าท่ีในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ เพื่อน ามาท างานเดี่ยวของตนเองและส าหรบั
การท างานกลุ่ม ในระหว่างการท ากิจกรรมเด็กจะนั่งร่วมกันเป็นกลุ่ม ถ้ามีสมาชิกในกลุ่มไม่เข้าใจ เด็กจะอธิบายหรือให้
ค าแนะน า และเมื่อท ากิจกรรมเสร็จเด็กจะช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 
2550:65 กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลมีการปฎิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคลนั้นกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งพฤติกรรมทางสังคมสามารถพัฒนาผ่านการท ากิจกรรมศิลปะโดยเป็นการสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมตา่งๆ เช่น การเล่น การท างานร่วมกับผู้อื่น โดยมีการแบ่งกลุ่ม  มีการวางแผนเลือกท ากิจกรรมศิลปะ
ตามความสนใจ มีโอกาสแสดงความรู้สึกตามความต้องการของตน  

การจัดกิจกรรมศิลปะเกลือมทีั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมที่ท าเป็นกลุ่มโดยกิจกรรมที่เด็กเริ่มตน้ท าด้วยตนเองจะท าให้
เด็กวางแผนคิด สามารถท าช้ินงานให้ส าเร็จด้วยตนเองและสามารถช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันได้เด็กเกิดการยอมรับนับถือ 
ความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งพบว่า เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือสามารถแสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือได้เมื่อผู้อื่น
แนะน าหรือร้องขอถึงแสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือได้ด้วยตนเองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึน 

2. พฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นศิลปะเกลือและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือ
แยกเป็นรายด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการช่วยเหลือก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช่วยเหลือท้ัง 3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 ด้านการเห็นอกเห็นใจ พบว่า ในการจัดกิจกรรมการศิลปะเกลือมีระดับพฤติกรรมการช่วยเหลือด้านการ
เห็นอกเห็นใจสูงขึ้นจากระดับไม่แสดงพฤติกรรมหรือปฏิเสธท่ีจะท า เป็นระดับการแสดงพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง แสดงว่า 
การจัดกิจกรรมศิลปะเกลอืสามารถพัฒนาพฤติกรรมการช่วยเหลอืด้านการเห็นอกเหน็ใจของเด็กปฐมวัย อาจเนื่องมาจากการที่เด็ก
ได้ท างานศิลปะเกลือร่วมกัน สอดคล้องกับ อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ (2529: 231) ที่กล่าวไว้ว่าเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาการเห็น
อกเห็นใจขึ้นได้ต้องอาศัยความเข้าใจในความรู้สกึของคนอ่ืนความเห็นอกเห็นใจจึงมีโอกาสเกิดได้เป็นครั้งคราวเมื่อเด็กอายุ 5-6 
ปีและหากเด็กได้เล่น ได้ท างานร่วมกับเด็กอื่นมากเท่าใดโอกาสที่เด็กจะรู้สึกเห็นอกเห็นในจะค่อยๆ ดังนั้น การจัดกิจกรรม
ศิลปะเกลือสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการช่วยเหลือด้านการเห็นอกเห็นใจได้SirimaPinyoanyntapong. (2013 : 321-327) 

 ด้านที่ 2 ด้านการแบ่งปัน พบว่า ในการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือมีระดับพฤติกรรมการช่วยเหลือด้านการแบ่งปันผู้อื่น
สูงขึ้นจากระดับจากระดับไม่แสดงพฤติกรรมหรือปฏิเสธท่ีจะท า เป็นระดับการแสดงพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง เนื่องมาจากเด็ก
ได้ท ากิจกรรมศิลปะเกลือร่วมกันทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มเด็กต้องวางแผนการท างาน ถ้าหยิบวัสดุอุปกรณ์มามากจนเกินไปก็
จะเหลือไม่เพียงพอกับเพื่อน งานท่ีรับมอบหมายก็ไม่ส าเร็จ เด็กจึงรู้จักการแบ่งปันสามารถแบ่งวัสดุอุปกรณ์ของตนเองให้เพื่อน
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อย่างเต็มใจโดยการให้เพื่อนหยิบใช้ได้เองหรือหยิบให้เพื่อน เด็กอาจให้เพื่อนใช้ก่อนตนเอง หรือมีการผลัดเปลี่ยนกันใช้ จะเห็น
ได้ว่าเด็กสามารถสงัเกตเพื่อนท่ีอยู่รอบข้างและช่วยเหลอืแบ่งปันเกลือที่ใช้ในการท างานศิลปะให้เพื่อนโดยการแบ่งให้สมาชิกใน
กลุ่มเท่าๆกันหรือบางกลุ่มท างานเดี่ยวของตนเองแต่น าเกลือมารวมกันและให้สมาชิกในกลุ่มใช้ด้วยกัน มีการแบ่งปันสีผสม
อาหารกันระหว่างกลุ่มเพื่อให้มีสีที่หลากหลายมากข้ึนโดยเด็กเสนอและน าไปให้เพื่อนด้วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยความเต็ม
ใจ บางกลุ่มใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งสอดคล้องกับจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2537: 55) กล่าวถึงการแบ่งปั นของเด็กวัยก่อน
เรียนว่าเด็กจะได้รับการยอมรับจากสังคมก็คือการแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมีอยู่โดยเฉพาะของเล่นและของใช้ให้แก่เพื่อนซึ่งใน
การแบ่งปันน้ีจะค่อยๆมาแทนที่ความเห็นแก่ตัวหรือเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางของเด็ก ซึ่งเด็กจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมาก
ขึ้น รู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้  

 ด้านที่ 3 ด้านการร่วมมือพบว่า ในการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือมีระดับพฤติกรรมการช่วยเหลือด้านการร่วมมือสูงขึ้น
จากระดับไม่แสดงพฤติกรรมหรอืปฏิเสธท่ีจะท า เป็นระดับการแสดงพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง เนื่องจากในการท ากิจกรรมศิลปะ
เกลือจะมีการแบ่งกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะแบ่งหน้าที่กัน สมาชิกในกลุ่มจะได้เป็นทั้งผู้น าและผู้ตามในช่วงแรกสมาชิกจะแย่งกัน
เป็นผู้น าและไม่ฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจะต้องใช้วิธีการกระตุ้นให้เด็กเห็นความส าคัญของ
หน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายจากกลุ่ม คือ เด็กแต่ละกลุ่มจะก าหนดหน้าที่กันเองภายในกลุ่มเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเมื่อวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และการจัดเก็บท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือกันของสมาชิกภายในกลุ่ม  

ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะเกลอืช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย ท้ังนี้
ถ้าได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ดังจะได้เห็นจากผลการวิจัยตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ เด็กที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะเกลืออย่างต่อเนื่อง ท าให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช่วยเหลือทั้งรายด้านและโดยรวมอย่าง
ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในช่วงระยะเวลาแรกของการจัดกิจกรรมการศิลปะเกลือ พบว่า เด็กยังไม่คุ้นเคยกับการท างานเป็นกลุ่มที่เด็กต้อง
จับฉลากและอยู่กับเพื่อนที่ไม่ได้เลือกจับกลุ่มเอง เด็กจึงขาดความร่วมมือและจะร้องขอจับกลุ่มกับเพื่อนที่สนิท เมื่อเข้าสู่
สัปดาห์ที่ 2 เด็กเริ่มคุ้นเคยกับการเปลี่ยนกลุ่มในทุกครั้งที่ท ากิจกรรมและครูให้ค าชมเชยเพื่อเป็นแรงเสริมให้กับเด็ก เด็กเริ่ม
แสดงความรู้สึกตื่นเต้นดีใจเมื่อเจอเพื่อนใหม่ในการจับฉลากจัดกลุ่มในครั้งต่อๆไปและสามารถท างานร่วมกันกับกลุ่มได้  

 3. วัสดุในการใช้ท ากิจกรรมศิลปะคือเกลือป่นและเกลือเม็ด ในช่วงสัปดาห์แรกเด็กยังไม่คุ้นเคย และขาดการ
ระมัดระวังในการใช้จึงหกเลอะเทอะ รวมถึงเด็กแย่งกันและรีบร้อนเพื่อน ามาใช้ในงานของตนเอง ครูจึงให้เด็กเสนอวิธีในการ
ออกมาตักเกลืออย่างไรไม่ให้หกเลอะเทอะและน าวิธีของเด็กมาทดลองใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเด็กรู้จัก
หาวิธีเพ่ือแก้ปัญหา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามเพื่อให้นิสิตทำการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 10 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติใน
การเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการจัดการกับเวลาทางด้านการเรียน ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เรียน ด้านการมีสมาธิต่อการเรียน ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล ด้านการเลือกใจความสำคัญและการจดจำ
เนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน ด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน การทดสอบตนเอง 
การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน และด้านยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ วิเคราะห์จาก
ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณ การทดสอบสมมติฐานได้แก่ กำหนดระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ จากการสรุปแบบสอบถามพบว่า พฤติกรรมด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ และด้านวิธี
เลือกใจความสำคัญและจดจำเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน เป็นตัวแปรที่โดดเด่นที่สุดที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และการจัดการกับเวลาทางด้านการเรียนเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 
 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the learning behavior affecting to learning 
achievement of Information and Technology students. Faculty of Science and Technology. 
Rattana Bundit University  
 This research has 66 samples as Information and Technology students. Faculty of 
Science and Technology at Rattana Bundit University. Year 2, 3 and 4 of academic year 2560. 
 The research instrument was a questionnaire. Students will answer questions about 
learning behavior 10 sides include Attitude in the classroom, Motivation to achieve, Time 
Management, Anxiety about learning, Concentration on learning, Data Collection Process, The 
choice of mind and memorization of the key elements of the lesson. Techniques and tools to 
assist in learning. Self-testing Review and preparation and Exam preparation and practice in the 
exam.  
 Data analysis is based on statistical data. include Percentage, Average, Standard 
Deviation, Correlation analysis and Analysis of multiple correlation and multiple regression. 
The hypothesis test was defined as statistically significant. 
 The summaries of the questionnaire are Tactical behavior in examination and exam 
preparation and How to choose the heart and remember the important content of the lesson. 
Both are the most prominent variables associated with learning achievement. The time 
management of learning is an average learning behavior was minimum. 
 
Keyword: Learning behavior, Learning Achievement 
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บทนำ 
 การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์
ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ 
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น นับได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้น
ในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและความคิดของคนใหม่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพในการดำรงชีวิตของตนเอง สังคม และประเทศชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2525) 
 สำหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนั้น เป็นสาขาที่บูรณาการหรือรวบรวมศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ที ่จะสร้างบัณฑิตที ่มีความรู ้ความสามารถทางด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  
 ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้สามารถ
ออกไปทำหน้าที่พัฒนาประเทศ โดยเริ่มจากการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตปฏิบัติงานได้จริง และ
ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณวุฒิ รวมทั้งสร้างเจตคติให้นิสิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการเรียน
ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 10 ด้าน คือ เจตคติในการ
เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การจัดการกับเวลาทางด้านการเรียน ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน การมีสมาธิต่อ
การเรียน กระบวนการรวบรวมข้อมูล การเลือกใจความสำคัญและจดจำเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน การใช้
เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน การทดสอบตนเอง การทบทวนและการเตรียมตัวในการ
เรียน และยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ (สิงห ์ไทยวงศ์, 2544)  
 ดังนั ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เพื ่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตร ีสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื ่อง พฤติกรรมการเรียนรู้ที ่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื ่อศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มนิสิตระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 66 คน และทำการเก็บ
ตัวอย่างนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิตชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 โดยผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถาม โดยคำถามจะมีเพียงคำถามแบบปลายปิดที่
กำหนดคำตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบ โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม จากการทำการศึกษาค้นคว้า 
ข้อมูลจากเอกสาร ข้อความทางวิชาการ ตำราวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด
ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแบบสอบถามให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ สรุปได้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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พฤติกรรมการเรียนของนิสิต 
1. เจตคติในการเรียน 
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
3. การจัดการกับเวลาทางด้านการเรียน 
4. ความวิตกกังวลเก่ียวกับการเรียน 
5. การมีสมาธิต่อการเรียน 
6. กระบวนการรวบรวมข้อมูล 
7. วิธีเลือกใจความสำคัญและจดจำเน้ือหาที่ 
สำคัญของบทเรียน 
8. การใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรียน 
9. การทดสอบตนเองการทบทวนและการ
เตรียม 
ตัวในการเรียน 
10.ยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนิสิตระดับปริญญาตร ี
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 โดยแบบสอบถามดังกล่าวมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ตอน คือ 
  ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ชั้นปีที่
ศึกษา, ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามให้ผู้เรียนทำการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน 
10 ด้านตามกรอบแนวคิดในงานวิจัย คือ เจตคติในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การจัดการกับเวลาทางด้าน
การเรียน ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน การมีสมาธิต่อการเรียน กระบวนการรวบรวมข้อมูล การเลือก
ใจความสำคัญและจดจำเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน การใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน 
การทดสอบตนเอง การทบทวนและการเตรียมตัวในการเรียน และยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ 
โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Rensis Likert) 
 จากนั้นได้มีการประเมินแบบสอบถามโดยการใช้แบบสอบถามในการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาด้วย
ค ่าด ัชน ีความสอดคล ้องของข ้อคำถามแต ่ละข ้อก ับว ัตถ ุประสงค ์ IOC (Index of Item - Objective 
Congruence: IOC)  
 

ผลการวิจัย 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตมีความแตกต่างกันไม่มาก โดยพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตในแต่ละด้านตามค่าเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามของนิสิต ลำดับได้ดังนี้ ลำดับที่ 1 
ด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ ค่าเฉลี่ย 3.90 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  ลำดับที่ 
2 ด้านวิธีเลือกใจความสำคัญและจดจำเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน ค่าเฉลี่ย 3.55 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง ลำดับที่ 3 ด้านการทดสอบตนเองการทบทวนและการเตรียมตัวในการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.48 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ลำดับที่ 4 ด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการ
เรียน ค่าเฉลี่ย 3.36 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  ลำดับที่ 5 ด้านการมีสมาธิต่อการเรียน ค่าเฉลี่ย 

3.35 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  ลำดับที่ 6 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ค่าเฉลี่ย 3.24 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ลำดับที่ 7 ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล ค่าเฉลี่ย 3.21 ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง ลำดับที่ 8 ด้านเจตคติในการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.17 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ลำดับที่ 9 ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.09 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และ
ลำดับที่ 10 ด้านการจัดการกับเวลาทางด้านการเรียน ค่าเฉลี่ย 2.75 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
จากการสรุปแบบสอบถามพบว่า พฤติกรรมด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ และด้านวิธีเลือก
ใจความสำคัญและจดจำเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน เป็นตัวแปรที่โดดเด่นที่สุดที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู ้และการจัดการกับเวลาทางด้านการเรียนเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลำดับพฤติกรรมการเรียนที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต สรุปในแต่ละด้าน 

 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต ชั้นที่ 2, 3 และ 4 โดยมีนิสิตให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นจำนวน 66 คน สามารถสรุป
ผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลส่วนตัวของนิสิตผู้ตอบแบบสอบถามเพศของส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 68.18 รองลงมาคือ
เพศหญิงร้อยละ 31.82 ชั้นปีที่ศึกษาของนิสิตส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีที ่3 คิดเป็นร้อยละ 43.94 รองลงมาศึกษา
อยู่ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30.30 และศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 25.76 
 เกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 2.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
กลุ่มผลการเรียนของนิสิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 59.09 รองลงมาอยู่ในกลุ่มผลการ
เรียนดี ร้อยละ 37.88 และกลุ่มผลการเรียนต่ำ ร้อยละ 3.03 
 ชั้นปีที่ศึกษาของนิสิตจำแนกตามเพศนิสิตชั้นปีที ่2 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 70.00 และเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 30.00 นิสิตชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 75.86 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 24.14 นิสิต
ชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 52.94 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 47.06 
 
 

พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
คิดเห็น 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลำดับที่ 

1.เจตคติในการเรียน 3.17 ปานกลาง 1.23 8 

2.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3.24 ปานกลาง 1.17 6 

3. การจัดการกับเวลาทางด้านการเรียน 2.75 ปานกลาง 1.15 10 

4.ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน 3.09 ปานกลาง 1.30 9 

5.การมีสมาธิต่อการเรียน 3.35 ปานกลาง 1.25 5 

6. กระบวนการรวบรวมข้อมูล 3.21 ปานกลาง 1.23 7 
7. วิธีเลือกใจความสำคัญและจดจำเนื้อหาที่สำคัญ
ของบทเรียน 3.55 ค่อนข้างสูง 1.12 2 
8.การใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการ
เรียน 3.36 ปานกลาง 1.07 4 
9.การทดสอบตนเองการทบทวนและการเตรียมตัวใน
การเรียน 3.48 ปานกลาง 1.14 3 

10.ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ 3.90 ค่อนข้างสูง 0.97 1 

รวม 3.31 ปานกลาง 1.16   
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 ผลการเรียนของนิสิตจำแนกตามเพศ นิสิตเพศชาย ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 75.56 
รองลงมาจะมีผลการเรียนดี ร้อยละ 20 และผลการเรียนต่ำ ร้อยละ 4.44 นิสิตเพศหญิง ส่วนใหญ่มีผลการเรียน
ดี ร้อยละ 76.19 และผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 23.81 ไม่มีผลการเรียนต่ำ  
 ผลการเรียนของนิสิตจำแนกตามชั้นปีที่ศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลาง ร้อย
ละ 70.00 รองลงมาผลการเรียนดี ร้อยละ 30.00 นิสิตชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 
62.07 รองลงมาผลการเรียนดี ร้อยละ 34.48 และผลการเรียนต่ำ ร้อยละ 3.45 นิสิตชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่มีผล
การเรียนดี ร้อยละ 52.94 รองลงมาผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 41.18 และผลการเรียนต่ำ ร้อยละ 5.88 
 

ตารางสรุปจำนวน ค่าเฉลี่ยผลการเรียน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนิสิตในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปี/เพศ 
นิสิตชั้นปีที2 นิสิตชั้นปีที3 นิสิตชั้นปีที4 

ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด 

จำนวน 14 6 20 22 7 29 9 8 17 

ค่าเฉลี่ยผลการเรียน 2.30 2.86 2.47 2.37 3.23 2.57 2.62 2.95 2.77 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 0.49 0.46 0.35 0.18 0.49 0.73 0.57 0.63 

จำนวนผู้ที่มีผลการเรียนด ี 2 4 6 3 7 10 4 5 9 

ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ที่มีผลการเรียนดี 14.29 66.67 30.00 13.64 100.00 34.48 44.44 62.50 52.94 

จำนวนผู้ที่มีผลการเรียนปานกลาง 12 2 14 18 0 18 4 3 7 

ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ที่มีผลการเรียน
ปานกลาง 85.71 33.33 70.00 81.82 0.00 62.07 44.44 37.50 41.18 

จำนวนผู้ที่มีผลการเรียนต่ำ 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ที่มีผลการเรียนต่ำ 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 3.45 11.11 0.00 5.88 

ค่าเฉลี่ยผลการเรียนทั้งหมด 2.59 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมด 0.53 

 
 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในแต่ละ
ด้าน ลำดับที่ 1 ด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ ลำดับที่ 2 ด้านวิธีเลือกใจความสำคัญและจดจำ
เนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน ลำดับที่ 3 ด้านการทดสอบตนเองการทบทวนและการเตรียมตัวในการเรียน ลำดับ
ที่ 4 ด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียนลำดับที่ 5 ด้านการมีสมาธิต่อการเรียน 
ลำดับที่ 6 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลำดับที่ 7 ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล ลำดับที่ 8 ด้านเจตคติในการ
เรียน ลำดับที่ 9 ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน และลำดับที่ 10 ด้านการจัดการกับเวลาทางด้านการ
เรียน 
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 การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สามารถนำ
ผลการวิจัยมาอภิปราย ได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า นิสิตชายและหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน โดยหากเปรียบเทียบด้วยเกรด
เฉลี่ยสะสม นิสิตเพศหญิงส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนดี ร้อยละ 76.19 และผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 23.81 
ส่วนนิสิตเพศชายส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 75.56 รองลงมาเป็นผลการเรียนดี ร้อยละ 
20.00 และผลการเรียนต่ำ 4.44 ตามลำดับ ในส่วนของพฤติกรรมการเรียนของนิสิตเพศชายและเพศหญิงก็ไม่
แตกต่างกันมาก จากการสังเกตเพศหญิงจะมีความเอาใจใส่มากกว่าในเรื่องของการจดบันทึกและการเข้า 
พฤติกรรมการเรียนของนิสิตที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน ชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต แต่อายุไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต และ
พฤติกรรมด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล และพฤติกรรมด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือใน
การเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 
 อภิปรายผลได้ว่าพฤติกรรมด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ และด้านวิธีเลือกใจความ
สำคัญและจดจำเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน เป็นตัวแปรที่โดดเด่นที่สุดที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ และด้านวิธีเลือกใจความสำคัญ
และจดจำเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะจากงานวิจัยนี้ ถ้าศึกษาลงไปอย่างละเอียดจะพบว่า หัวข้อหรือประเด็นที่
สำคัญสำหรับนิสิตที่จะศึกษาให้ประสบความสำเร็จ คือ นิสิตจะต้องมีความสนใจต่อสิ่งที่ต้องการจำในแต่ละวิชา
ที่เรียน การเรียบเรียงสิ่งที่สำคัญเป็นถ้อยคำใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถจำได้ง่ายขึ้น รวมถึงใน
ระหว่างเรียนนั้น จะต้องมีการเขียนเรียบเรียงเป็นข้อความตามความเข้าใจเพื่อการทบทวนก่อนทำการสอบและ
การอ่านสิ่งที่ได้จดบันทึกไว้หรือข้อความจากหนังสือเรียนอย่างพินิจพิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และจาก
ผลการวิจัย พบว่าชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงให้ เห็นว่านิสิตชั้นปีแรก ๆ นั้น
มักจะพบกับปัญหาในด้านการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย จึงส่งผลต่อพฤติกรรม
ในด้านการวิธีเลือกใจความสำคัญและจดจำเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างดี
พอ จึงส่งผลให้นิสิตชั้นปีแรก ๆ นั้น จะมีผลการเรียนปานกลางในส่วนใหญ่ โดยดูได้จากผลการวิจัยที่พบว่า 
นิสิตชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 70.00 รองลงมาผลการเรียนดีร้อยละ 30.00 จากการ
สำรวจ ผู้วิจัยสามารถกำหนดแนวทางการเรียนการสอนสำหรับ นิสิตในชั้นปีแรก ๆ ที่เข้ามาศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย ในนิสิตที่ศึกษาชั้นปีแรก ๆ นั้น จะต้องเน้นให้นิสิตปรับตัวเข้ากับสภาพการเรียนการสอนในระดับ 
มหาวิทยาลัย โดยการเน้นให้นิสิตพยายามจดบันทึกสรุปคำบรรยายในการเรียนแต่ละครั้งที่เข้าเรียน ในการจด
บันทึกนั้นให้บันทึกเป็นข้อความตามความเข้าใจของนิสิตเพื่อใช้ในการทบทวนก่อนสอบ รวมถึงการเน้นการวิธี
เลือกใจความสำคัญและจดจำเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียนซึ่งจะสามารถส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตนั้นมีผลที่ดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของนิสิต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้นำไปพิจารณาและใช้วางนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตได้อย่าง
เหมาะสม ทำวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาวิธีสร้างแรงจูงใจทางการเรียนสำหรับนิสิตระดับมหาวิทยาลัย และเนื่องจาก
งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในการวิจัยต่อไปอาจจะขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังสาขาและคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
เดียวกัน หรือศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งควรจะใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาจากเกณฑ์เดียวกัน 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวในช้ันเรียนของอาจารย์ ซึ่ง
ส่งผลต่อการใช้อ านาจในช้ันเรียนซึ่งมีผลต่อนักศึกษา และท าให้เกิดความกลัวในช้ันเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในช้ันเรียน โดยมีการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า การใช้อ านาจในช้ันเรียนที่มาจากการบังคับขู่เข็ญท าให้นักศึกษาเกิด
ความกลัว และเพื่อจะลดทอนความกลัวของนักศึกษาในช้ันเรียน อาจารย์จะต้องลดการใช้อ านาจในการบีบ
บังคับนักศึกษา และเพิ่มการใช้อ านาจแบบอ้างอิงที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์กันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เพื่อให้
พวกเขาก้าวข้ามความกลัวซ่ึงกันและกันไปสู่ความกล้าที่จะเรียนและกล้าที่จะสอนและเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน
แห่งการเรียนรู้แบบที่มีวิชาเป็นศูนย์กลางได้อย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 

 This paper aims to explain the relationship between teachers’ fear and the use of 
power in the classroom. It provides certain effects on students’ perception and fear in the 
classroom and lead to classroom’s atmosphere and social interactions. According to the 
literature review, it can be seen that teachers’ coercive power will lead to students’ fear. In 
order to reduce the fear, teachers need to reduce their own coercive power and increase 
their relative power to have more social interactions between them and their students to 
empower themselves to have the courage to teach and learn together in the learning 
community. 
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บทน า 
การใช้อ านาจในช้ันเรียนมผีลโดยตรงต่อ การแสดงออกซึ่งตัวตนและการมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคม

ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในช้ันเรียน (McCroskey และ Richmond, 1983, pp.182-183) ซึ่งสิ่งเหล่านี้
คือปัจจัยส าคญัในการก าหนดรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ในช้ันเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างชุมชนการเรยีนรู ้ที่มีครูเป็นศูนย์กลาง หรือชุมชนการเรียนรู้ที่มีนักเรยีนเป็นศูนย์กลาง และชุมชนการ
เรียนรู้ทีม่ีวิชาเป็นศูนย์กลาง 
      การใช้อ านาจของอาจารย์มผีลต่อการรับรู้ของนักเรียนนักศึกษาซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาตอบสนองต่อ
การใช้อ านาจในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน (McCroskey and Richmond, 1984)  สิ่งเหล่านีส้่งผลต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในช้ันเรียนระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกันและระหว่างนักเรยีนนักศึกษากับครูอาจารย์
ในช้ันเรียน การแสดงออกถึงตัวตนของนักเรียนนักศึกษาในช้ันเรียนเหล่านี้จะมผีลต่อการสร้างบรรยากาศในช้ัน
เรียนและสิ่งแวดล้อมในช้ันเรยีนที่เอ้ือให้ช้ันเรียนนั้นๆประสบความส าเร็จ เช่น การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในช้ัน
เรียน การสร้างบรรยากาศความไวเ้นื้อเช่ือใจระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง  
รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมในช้ันเรียน ทีเ่อื้อให้นักศึกษาได้กล้าเรียนรู้และกล้าแสดงออก ได้มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆระหว่างอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาด้วยกันเองในชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมา ในช้ัน
เรียน ผ่านการมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคมในระหว่างที่ท าการเรียนการสอนนั้นๆ 
 ในแง่มุมดังกล่าวนี ้การควบคุมชั้นเรียนด้วยการใช้อ านาจความกลัวของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษา
ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งท่ีดีทีสุ่ดและง่ายที่สุดส าหรับพวกเขาในการควบคมุชั้นเรียนให้เป็นไปตามสิ่งที่ตนเองต้องการ 
แต่ในมุมของผู้เรียนนั้น การเรียนด้วยความกลัวและความหวาดระแวงจนพวกเขาไม่กล้าแสดงความคดิเห็นหรือ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียนจะท าให้ช้ันเรียนนั้นเป็นช้ันเรยีนแห่งความกลัว เป็นห้องเรียนที่แห้งแล้งไม่มีชีวิตชีวา เป็น
ช้ันเรียนที่นักเรียนนักศึกษาไม่ชอบและไม่ต้องการที่จะเข้าเรียนเนื่องด้วยความกลัวนั้นเองที่อาจารย์ได้สร้างขึ้น
ให้ผู้เรียน และผลของความกลัวนัน้ได้หยั่งรากลึกใหผู้้เรยีนต้องจดจ าจนฝังใจ 

เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาความกลัวดังกลา่วผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจในช้ัน
เรียนกับการแสดงออกซึ่งตัวตนของนักเรียนนักศึกษาและการมีปฏสิมัพันธ์ระหว่าง นักเรยีนนักศึกษาดว้ยกัน
และนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ในช้ันเรียนซึ่งจะส่งผลต่อชุมชนในการเรยีนรู้ที่ยั่งยืนของนักศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสร้างชุมชนในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับนกัศึกษา
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการศึกษาคือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง เดือนมีนาคม 2561 ด้วยการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลการวิจัย 

1. อ านาจกับความกลัว 
 ความกลัวในช้ันเรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับท้ังนักศึกษาและอาจารย์ในช้ันเรียน ในมุมของอาจารย์นั้น 

ในการท างานหน้าช้ันเรียนที่ต้องพบปะกับนักศึกษาเป็นจ านวนมากที่อาจจะคอยจ้องจับผิดหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเรียนการสอนท าให้อาจารย์ผู้สอนรู้สึกกลัวและมีความรู้สึกหวาดผวาอยู่ไม่น้อย เป็นที่สังเกตได้ชัด
ในหลายช้ันเรียนว่าอาจารย์หลายคนหลบซ่อนความกลัวต่อการเผชิญหน้ากับนักศึกษาหลังแท่นบรรยายด้วย
การบรรยายและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรียนเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา (ปาล์มเมอร์, 2556, 91) ซึ่งเจน ทอมป์กินส์  (อ้างใน ปาล์มเมอร์, 2556, 78) ได้
อธิบายความกลัวของอาจารย์โดยได้อธิบายไว้ว่าสิ่งนี้คือ “ครุศาสตร์ของคนทุกข์” (pedagogy of the 
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บทน า 
การใช้อ านาจในช้ันเรียนมผีลโดยตรงต่อ การแสดงออกซึ่งตัวตนและการมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคม

ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในช้ันเรียน (McCroskey และ Richmond, 1983, pp.182-183) ซึ่งสิ่งเหล่านี้
คือปัจจัยส าคญัในการก าหนดรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ในช้ันเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างชุมชนการเรยีนรู ้ที่มีครูเป็นศูนย์กลาง หรือชุมชนการเรียนรู้ที่มีนักเรยีนเป็นศูนย์กลาง และชุมชนการ
เรียนรู้ทีม่ีวิชาเป็นศูนย์กลาง 
      การใช้อ านาจของอาจารย์มผีลต่อการรับรู้ของนักเรียนนักศึกษาซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาตอบสนองต่อ
การใช้อ านาจในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน (McCroskey and Richmond, 1984)  สิ่งเหล่านีส้่งผลต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในช้ันเรียนระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกันและระหว่างนักเรยีนนักศึกษากับครูอาจารย์
ในช้ันเรียน การแสดงออกถึงตัวตนของนักเรียนนักศึกษาในช้ันเรียนเหล่านี้จะมผีลต่อการสร้างบรรยากาศในช้ัน
เรียนและสิ่งแวดล้อมในช้ันเรยีนที่เอ้ือให้ช้ันเรียนนั้นๆประสบความส าเร็จ เช่น การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในช้ัน
เรียน การสร้างบรรยากาศความไวเ้นื้อเช่ือใจระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง  
รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมในช้ันเรียน ทีเ่อื้อให้นักศึกษาได้กล้าเรียนรู้และกล้าแสดงออก ได้มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆระหว่างอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาด้วยกันเองในชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมา ในช้ัน
เรียน ผ่านการมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคมในระหว่างที่ท าการเรียนการสอนนั้นๆ 
 ในแง่มุมดังกล่าวนี ้การควบคุมชั้นเรียนด้วยการใช้อ านาจความกลัวของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษา
ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งท่ีดีทีสุ่ดและง่ายที่สุดส าหรับพวกเขาในการควบคมุชั้นเรียนให้เป็นไปตามสิ่งที่ตนเองต้องการ 
แต่ในมุมของผู้เรียนนั้น การเรียนด้วยความกลัวและความหวาดระแวงจนพวกเขาไม่กล้าแสดงความคดิเห็นหรือ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียนจะท าให้ช้ันเรียนนั้นเป็นช้ันเรยีนแห่งความกลัว เป็นห้องเรียนที่แห้งแล้งไม่มีชีวิตชีวา เป็น
ช้ันเรียนที่นักเรียนนักศึกษาไม่ชอบและไม่ต้องการที่จะเข้าเรียนเนื่องด้วยความกลัวนั้นเองที่อาจารย์ได้สร้างขึ้น
ให้ผู้เรียน และผลของความกลัวนัน้ได้หยั่งรากลึกใหผู้้เรยีนต้องจดจ าจนฝังใจ 

เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาความกลัวดังกลา่วผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจในช้ัน
เรียนกับการแสดงออกซึ่งตัวตนของนักเรียนนักศึกษาและการมีปฏสิมัพันธ์ระหว่าง นักเรยีนนักศึกษาดว้ยกัน
และนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ในช้ันเรียนซึ่งจะส่งผลต่อชุมชนในการเรยีนรู้ที่ยั่งยืนของนักศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสร้างชุมชนในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับนกัศึกษา
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการศึกษาคือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง เดือนมีนาคม 2561 ด้วยการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลการวิจัย 

1. อ านาจกับความกลัว 
 ความกลัวในช้ันเรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับท้ังนักศึกษาและอาจารย์ในช้ันเรียน ในมุมของอาจารย์นั้น 

ในการท างานหน้าช้ันเรียนที่ต้องพบปะกับนักศึกษาเป็นจ านวนมากที่อาจจะคอยจ้องจับผิดหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเรียนการสอนท าให้อาจารย์ผู้สอนรู้สึกกลัวและมีความรู้สึกหวาดผวาอยู่ไม่น้อย เป็นที่สังเกตได้ชัด
ในหลายช้ันเรียนว่าอาจารย์หลายคนหลบซ่อนความกลัวต่อการเผชิญหน้ากับนักศึกษาหลังแท่นบรรยายด้วย
การบรรยายและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรียนเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา (ปาล์มเมอร์, 2556, 91) ซึ่งเจน ทอมป์กินส์  (อ้างใน ปาล์มเมอร์, 2556, 78) ได้
อธิบายความกลัวของอาจารย์โดยได้อธิบายไว้ว่าสิ่งนี้คือ “ครุศาสตร์ของคนทุกข์” (pedagogy of the 
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distressed) เนื่องจากสิ่งที่คณาจารย์เหล่านี้ได้หมกมุ่นอยู่ในฐานะอาจารย์ไม่ใช่การช่วยเหลือนักศึกษาให้ได้
เรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือควรจะเป็น แต่เป็นการแสดงให้นักศึกษาเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นในฐานะ
อาจารย์มีความฉลาดเพียงใด มีความรู้มากเพียงใด และได้เตรียมการสอนมาดีแค่ไหน ซึ่งสิ่งที่คณาจารย์
เหล่านั้นท าไปในการบรรยายในแท่นบรรยายนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้หรือประโยชน์ของนักศึกษา แต่เป็นไป
เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติและความรับรู้ที่ดีต่อตัวอาจารย์ผู้บรรยาย ซึ่งท าให้เห็นว่าเป้าหมายของการศึกษาใน
ช้ันเรียนได้เบี่ยงเบนไปจากการให้ความรูแ้ละการเรยีนรูม้าเป็นการแสดงเพื่อให้ไดร้ับความสนใจและความรูส้กึที่
ดีจากผู้เรียน และแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนซ่อนตัวตนท่ีแท้จริงจากผู้เรียนด้วยความกลัว  

ด้วยความที่พวกเขากลัวว่านักศึกษาจะมองว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ และไม่
คู่ควรกับการสอน พวกเขา จึงพยายามที่จะเตรียมการสอนและแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่
สอนเป็นอย่างมากเพื่อกลบเกลื่อนความกลวัท่ีปิดบังอยู่ภายใน แทนท่ีอาจารย์จะได้เป็นตัวของตัวเองในช้ันเรียน
และสอนนักศึกษาได้อย่างจริงใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน แต่ตัวอาจารย์ก็กลับถูกกัดกินด้วยความ
กลัวเหล่านั้นและต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความกลัวและหลบซ่อนตัวตนอยู่ภายใต้บทบาทอาจารย์ที่เป็นผู้บรรยาย
อยู่หน้าช้ันเรียนและหลบเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาด้วยกลัวว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอาจจะท า
ให้พวกเขารับรู้ว่าอาจารย์มีข้อเสียหรือไม่สมบูรณ์แบบในความคิดเห็นของพวกเขา  

 และเพื่อที่อาจารย์จะสามารถซ่อนตัวจากความกลัวไม่ให้นักศึกษาได้เห็น อ านาจในช้ันเรียนที่ง่าย
ที่สุดที่สามารถน ามาใช้ได้คืออ านาจในช้ันเรียนแบบบีบบังคับที่เอื้อให้อาจารย์ซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชาเป็นผู้ที่มี
อ านาจสูงสุดในช้ันเรียนและมีความสามารถในการควบคุมเนื้อหาการเรยีนและกิจกรรมตา่งๆในช้ันเรียนได้อยา่ง
เบ็ดเสร็จ อาจารย์สามารถซ่อนความกลัวภายใต้การบังคับ ขู่เข็ญ ให้นักศึกษาเกิดความกลัว และเมื่อนักศึกษา
กลัวอาจารย์แล้ว เมื่อนั้นนักศึกษาก็จะไม่มีความสามารถที่จะคิดและเป็นตัวของตัวเองอย่างอิสระ แล้วเมื่อนั้น
อาจารย์ก็สามารถเป็นอิสระต่อความกลัวด้วยการสร้างความกลัวซ้อนขึ้นมาเพื่อไม่ให้นักศึกษาได้คิดและตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและตัวอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ยังคงภาพลักษณ์การเป็นผู้ที่มี
ความสามารถ มีความรู้ และเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีตามที่ตัวอาจารย์เองนั้นอยากให้เป็น 

 เป็นเรื่องแน่นอนว่าความกลัวที่อาจารย์ได้ท าให้เกิดขึ้นในช้ันเรียนย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้เรียน ซึ่ง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ (สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2559, 95) ได้แสดงความเห็นต่อมุมมองเหล่านี้ว่า เมื่อใดก็ตามที่
ห้องเรียนกลายเป็นพื้นที่แห่งการใช้อ านาจ นักศึกษาจะไม่กล้าคิด และท าให้ไม่เกิดความหลากหลายทาง
ความคิดในช้ันเรียน ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน ความกลัวท าให้เกิดความเงียบ และ
ความเงียบในช้ันเรียนเป็นความเงียบที่แสดงให้เห็นถึงความกลัวผู้มีอ านาจและความพยายามที่จะปกป้องและ
เอาตัวรอด (ปาล์มเมอร์, 2556, 102-103) ซึ่งเรามักจะเห็นได้ว่า ในช้ันเรียนส่วนใหญ่ที่อาจารย์เป็นผู้ใช้อ านาจ
สูงสุดและมีความสามารถในการบีบบังคับให้นักศึกษาท าตามในสิ่งที่ตนต้องการได้ ห้องเรียนเหล่านั้นเป็น
ห้องเรียนที่เงียบเชียบ แห้งแล้ง ไม่มีชีวิตชีวา ดูเหมือนเป็นห้องเรียนที่ตายไปแล้ว นักศึกษาในช้ันเรียนก็นั่งนิ่งๆ 
เหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีชีวิตจิตใจ ทั้งๆที่พวกเขาเองอาจจะมีความสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือเป็นตัวของ
ตัวเองในช้ันเรียนได้ แต่หลายครั้งพวกเขาก็เลือกที่จะนิ่งเงียบเพราะความกลัวที่จะแสดงออก และต้องการเอา
ตัวรอดจากช้ันเรียนด้วยการไม่มีปากไม่มีเสียงในห้องเรียนไปเสียเลย เพราะถ้าพวกเขาไม่ตอบหรือไม่แสดง
ความคิดเห็นอะไรออกไปในช้ันเรียน พวกเขาก็อาจจะไม่ต้องโดนอาจารย์ต าหนิจากความคิดเห็นหรือค าตอบ
ของพวกเขาท่ีพวกเขาไม่มั่นใจว่าจะตอบค าถามได้ถูกต้องหรือถูกใจอาจารย์ผู้สอนหรือไม่ 

 เมื่อท้ังอาจารย์และนักศึกษาต่างมีความกลัวซึ่งกันและกันในห้องเรียนจะเกิดอะไรขึ้น? สิ่งที่เราเห็นได้
ชัดในช้ันเรียนแห่งความกลัวนี้คือการสร้างก าแพงเพื่อปกป้องตัวเองจากกันและกัน ครูอาจารย์หลบซ่อนตัวอยู่
หลังแท่นบรรยาย ท าหน้าที่บรรยายหน้าช้ันเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนนักศึกษาหลบซ่อนตัวอยู่หลัง
ห้องเรียนอย่างเงียบเชียบ ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์อย่างเคร่งครัด และพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่สบตา
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หรือตอบค าถามผู้สอนเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากการถูกต่อว่า ต าหนิ หรือล้อเลียนจากเพื่อนและอาจารย์ในช้ัน
เรียนหากค าถามท่ีพวกเขาตอบไปนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจ(ปาล์มเมอร์, 2556, 91)  

 
2. อ านาจกับตัวตนและการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ด้วยความกลัวท าให้ท้ังนักศึกษาและอาจารย์ที่ก่อสร้างก าแพงเพื่อปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในช้ัน
เรียน ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ต่างอยู่ในมุมของตนเอง และเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน
จากมุมมองของตนเอง ในมุมหนึ่ง อาจารย์ผู้สอนอาจจะมองว่านักศึกษาปฏิบัติตนในช้ันเรียนอย่างเลวร้าย
เปรียบเสมือน “นักเรียนจากนรก” ที่เข้ามาเรียนด้วยความเงียบ เฉื่อยชา ไม่สนทนากับอาจารย์ผู้สอน และไม่
สนใจอาจารย์และเนื้อหาในการเรียน (ปาล์มเมอร์, 2556, 95) ส่วนผู้เรียนก็อาจจะมองว่าการศึกษาเป็นกิจการ
ที่น่ากลัว และความกลัวน าพาให้นักศึกษาที่เกิดมาพร้อมความรักในการเรียนรู้กลายเป็นคนเกลียดการเรียน 
เกลียดช้ันเรียน ซึ่งพวกเขาก็กลัวว่าพวกเขาอาจจะสอบตก เรียนไม่เข้าใจ หรือแสดงความไม่รู้ออกไปให้อับอาย
ต่อหน้าอาจารย์และเพื่อนๆ (ปาล์มเมอร์, 2556, 89-90)  

ด้วยเหตุนี้ ความกลัวในช้ันเรียนของทั้งนักศึกษาและอาจารย์จึงส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายตั้งก าแพงเพื่อ
ปกป้องตนเองและกีดกันไม่ให้เกิดความสัมพันธ์อันระหว่างกัน การก่อก าแพงเพื่อปกป้องตัวเองของอาจารย์ท า
ให้นักศึกษาไม่มีโอกาสได้มองเห็นตัวตนของอาจารย์ และท าให้อาจารย์ไม่ได้มองเห็นตัวตนของนักศึกษาตามที่
เป็นจริง ความสัมพันธ์ในช้ันเรียนเป็นไปอย่างเย็นชาและเป็นทางการตามหน้าท่ีขอบเขตที่ควรจะเป็นในช้ัน
เรียนตามที่อาจารย์ปรารถนาอยากให้เป็น ซึ่งในมุมมองของอาจารย์แล้ว การมีช้ันเรียนที่เงียบและสงบ
เรียบร้อยน่าจะเป็นสิ่งดี แต่ช้ันเรียนเช่นนี้ขาดสิ่งส าคัญไปอย่างหนึ่ง คือ ความมีชีวิตชีวาในช้ันเรียน ช้ันเรียน
ขาดชีวิตจิตใจท่ีทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างจะช่วยเติมเต็มไปด้วยกัน  

การใช้ความกลัวในช้ันเรียนเป็นการท าให้เกิดการปกป้องตนเอง และท าให้ทั้งสองฝ่ายก่อก าแพงปิดกั้น
ตัวตนของตนเองให้อยู่ภายใน ไม่ให้แต่ละฝ่ายได้มองเห็นตัวตนของกันและกัน ซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตน 
(identity) ของทั้งอาจารย์และนักศึกษาในมุมมองของปาล์มเมอร์ (ปาล์มเมอร์ , 2556, 54-55) ก็คือสิ่งต่างๆที่
หลอมรวมออกมาเป็นเอกลักษณ์หรือตัวตนของบุคคลนั้นๆผ่านปัจจัยส าคัญต่างๆ เช่น พันธุกรรม ครอบครัว 
การเลี้ยงดู และประสบการณ์ชีวิต ซึ่งถือเป็นจุดตัดของสิ่งต่างๆที่หล่อหลอมให้บุคคลคนนั้นคิดและแสดงออกมา
ผ่านพฤติกรรมและการกระท าต่างๆนั่นเอง  

แล้วการปิดกั้นก าแพง ปิดกั้นตัวตนและการไม่สร้างความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่าอาจารย์และ
นักศึกษาจะท าให้เกิดอะไรขึ้น? แน่นอนว่าเมื่ออาจารย์ปิดกั้นตัวตนของตัวเองจากนักศึกษา นักศึกษาก็จะไม่ได้
มองเห็นอาจารย์อย่างที่อาจารย์เป็นจริงๆ  

ด้วยความกลัวของอาจารย์ตามแนวคิดของเจน ทอมป์กินส์  (อ้างใน ปาล์มเมอร์, 2556, 78) ว่าด้วยครุ
ศาสตร์ของคนทุกข์ที่อาจารย์หลายคนต้องทุกข์ทนกับการแสดงให้นักศึกษาเห็นว่าตนเองมีความรู้หรือไม่ ฉลาด
เพียงใด และเตรียมการสอนมาดีแค่ไหนนั้นท าให้อาจารย์ต้องใช้เวลาอย่างมากส าหรับการเตรียมการสอนและ
อาจหลงลืมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาให้นักศึกษาได้เห็นถึงตัวตนของอาจารย์ ซึ่งในมุมของอาจารย์ ที่
หมกมุ่นอยู่กับความฉลาด ความรู้ และการเตรียมการสอนนั้น อาจารย์อาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้คือการแสดง
ตัวตนของอาจารย์ตามลักษณะหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมาเป็นอย่างดีตามที่ตนเองพึงจะกระท าได้ แต่
ในมุมมองของนักศึกษาน้ัน พวกเขาไม่สนใจว่าอาจารย์จะจบการศึกษาระดับใด จากมหาวิทยาลัยใด มีความเก่ง
แค่ไหน เพราะพวกเขาสัมผัสไม่ได้ แต่สิ่งที่พวกเขาสามารถสัมผัสได้อย่างรวดเร็วก็คือ อาจารย์มีตัวตนในช้ัน
เรียนและตอบสนองต่อความรู้สึก ความต้องการของพวกเขาในช้ันเรียนหรือไม่ และพวกเขาก็จะตอบสนองต่อ
อาจารย์ตามสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสมา (ปาล์มเมอร์, 2556, 44-45)  

ด้วยเหตุนี้ สิ่งท่ีอาจารย์ได้เตรียมมาเป็นอย่างดีตามแนวคิดว่าด้วยครุศาสตร์ของคนทุกข์จึงมีความหมาย
น้อยมากในช้ันเรียนหากเทียบกันกับสิ่งท่ีนักศึกษาต้องการ หากอาจารย์หมกมุ่นกับตัวเอง กับการเรียนการสอน
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ตามเนื้อหาการบรรยายที่เตรียมมาโดยไม่สนใจนักศึกษาและมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา นักศึกษาก็จะปล่อยให้
อาจารย์อยู่แต่ในโลกของตนเอง บรรยายในสิ่งที่ตนเองเตรียมมา และลดบทบาทจากการเป็นผู้เล่นในช้ันเรียน
เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ด้วยการฟังอย่างเงียบๆ เพราะเข้าใจว่าอาจารย์ตั้งใจเตรียมเนื้อหามาเพื่อมาบรรยาย 
และตอบสนองอาจารย์ด้วยการเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้บรรยายในช้ันเรียนโดยที่ตัวเองไม่ขัดขวาง แต่หาก
อาจารย์ตอบสนองหรือท าความเข้าใจกับสิ่งที่นักศึกษาต้องการและตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา
บ้าง นักศึกษาก็คงจะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และร่วมมือกับอาจารย์ในช้ันเรียนอย่างแน่นอนเพราะพวกเขา
สัมผัสได้ถึงตัวตนของอาจารย์และจะตอบสนองกับอาจารย์เมื่ออาจารย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาเช่นนั้น ซึ่งใน
ส่วนนี้หากอาจารย์ได้เรียนรู้และเข้าใจนักศึกษาจากการเปิดกว้างยอมรับตัวตนของนักศึกษา นักศึกษาก็ย่อม
เปิดกว้างยอมรับตัวตนของอาจารย์ด้วยเช่นกัน  

Teven และ McCroskey (1997) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความใส่ใจของ
อาจารย์ผู้สอนกับการเรียนและการประเมินผลของนักศึกษา โดยพวกเขาได้เสนอว่าปัจจัยส าคัญสามประการที่
น าไปสู่ความรับรู้ของนักศึกษาว่าอาจารย์ผู้สอนมีความห่วงใย ใส่ใจต่อตัวนักศึกษาคือการได้มองเห็นและเข้าใจ
ถึงตัวตนของนักศึกษาด้วยการแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจ และการตอบสนองต่อนักศึกษา 
โดยในด้านความเห็นอกเห็นใจนั้นคือการที่อาจารย์ผู้สอนเข้าใจและเคารพมุมมองของนักศึกษาในแบบที่พวก
เขาเป็น ส่วนประเด็นความเข้าใจคือความสามารถในการท าความเข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
ของนักศึกษา และอาจเป็นท่ีปรึกษาหรือช่วยเหลอืปัญหาสว่นตัวหรอืปัญหาในการเรียนของนักเรียนได้หากพวก
เขาต้องการ และประเด็นสุดท้ายคือการตอบสนองต่อนักศึกษา ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักศึกษาอย่างรวดเร็วเมื่ออาจารย์ได้ใส่ใจฟังว่านักศึกษาพูดอะไร ซึ่งอาจารย์ที่ไม่รับผิดชอบต่อการ
ตอบสนองนักศึกษามักจะลงเอยด้วยการเป็นผู้ที่ถูกจองจ าอยู่กับการบรรยาย มีหน้าที่ส าคัญในการอ่านบท
บรรยายของตนเองให้กับนักศึกษาฟัง แต่ในทางกลับกัน อาจารย์ท่ีตอบสนองต่อนักศึกษาและมีปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างกันจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองตามปฏิกิริยาของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าอาจารย์ที่ถูกรับรู้โดยนักศึกษาว่ามีความห่วงใยและใส่ใจนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินการสอนเป็นเชิง
บวกมากกว่าอาจารย์ที่ไม่ถูกรับรู้โดยนักศึกษาว่ามีความห่วงใยและใส่ใจ ส่วนนักศึกษาที่รับรู้ว่าอาจารย์มีความ
ห่วงใยและใส่ใจพวกเขานั้นจะตั้งใจเรียนในช้ันเรียนและมีการประเมินเนื้อหาในการสอนที่เป็นเชิงบวกมากกว่า
นักศึกษาท่ีไม่รับรู้ถึงความใส่ใจและห่วงใยจากอาจารย์ 

ด้วยเหตุนี้ การรู้จักและเข้าใจตัวตนของนักศึกษาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบไม่เป็นทางการใน
ช้ันเรียน เช่น การทักทาย พบปะพูดคุย รับฟังนักศึกษา จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อนักศึกษาและอาจารย์ เป็นการลดความกลัว เพิ่มความกล้าที่จะเรียนในช้ันเรียนร่วมกัน ก่อนที่จะได้มีการ
พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีไมตรีจิตต่อกันในเวลาต่อมา 

 
3. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

เมื่อเราได้เห็นถึงการใช้อ านาจในช้ันเรียนของอาจารย์ ได้เห็นถึงความกลัวของอาจารย์และนักศึกษาที่
สร้างก าแพงปิดกั้นตัวตนระหว่างกัน และขัดขวางปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ท าให้ช้ันเรียนไม่มีชีวิตชีวา ไม่เอื้อต่อ
การเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน ซึ่งสิ่งท่ีได้กล่าวมานี้มักจะเป็นปัญหาที่พบขึ้นอยู่อย่างสม่ าเสมอในการจัดการ
เรียนการสอนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งเป็นไปตามการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวา่งผู้สอนกับผู้เรียนตามแนวคิดของเปาโล เฟรเรที่ว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนแสดงให้เห็น
ถึงลักษณะพื้นฐานของการบรรยายที่มีผู้กระท าก็คือผู้สอน และมีวัตถุที่ถูกกระท าก็คือผู้เรียน ซึ่งเป็น
กระบวนการการสร้างความสัมพันธ์ที่ไร้ชีวิตชีวาและแข็งทื่อตายตัว และท าให้ระบบการศึกษาป่วยไข้จากการ
บรรยายดังกล่าว เพราะผู้สอนพูดถึงสิ่งที่สอนในสภาวะที่แปลกแยกไปจากประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน มุ่งเน้น
การท่องจ า ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดการเช่ือมโยงสิ่งที่ได้เรียนกับชีวิตของพวกเขา ท าให้การเรียนเปรียบเสมือน
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การศึกษาแบบธนาคาร (banking education) ที่ถือว่าความรู้คือของขวัญที่ผู้รู้คืออาจารย์หยิบยื่นให้กับผู้โง่
เขลาคือนักศึกษา ซึ่งหน้าท่ีของอาจารย์ก็คือการเติมภาชนะที่ว่างเปล่าเหล่านั้นให้เต็มด้วยสิ่งที่ตนเองได้เตรียม
มา (เปาโล เฟรเร, 2559, 79-80) 

การเรียนรู้ในมุมมองดังกล่าวตามมุมมองของปาล์มเมอร์คือชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมายาคติที่มี
อาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง หรือ Teacher Center โดยถือให้ความรู้เปรียบเสมือนกับวัตถุที่จะสอน มี
อาจารย์เป็นเป็นผู้เช่ียวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งเปรียบเสมือนกับมือสมัครเล่นที่ไม่มีความรู้
ความสามารถใดๆ และในความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนนี้ก็ได้มีแผงกั้นกั้นระหว่างสิ่งที่สอน ตัว
ผู้เชี่ยวชาญ และมือสมัครเล่นเพื่อป้องกันไมใ่ห้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ให้มีการสะท้อนกลับข้อมูลเพื่อให้สิ่งที่
ได้เรียนรู้มามีความบริสุทธ์ิและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวนี้ได้รับความนิยมแพร่หลาย
ที่สุดในการจัดการเรียนการสอน และได้รับการผลิตซ้ าครั้งแล้วครั้งเล่า เนื่องจากความคิดในการจัดการเรียน
การสอนของตัวผู้สอนรวมถึงผู้บริหารทางด้านการศึกษาที่มีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้
คือสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถมอบให้แก่ผู้เรียนได้ ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ท่องจ า และน าความรู้ไปผลิตซ้ าและใช้
ต่อๆไปได้โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีการตั้งค าถามหรือมีข้อสงสัยต่อสิ่งท่ีเรียน ซึ่งจะตอบสนองต่อการหางานและการ
ท างานในรูปแบบการท างานแบบโรงงาน และการปฏิวัติอุตสาหกรรมภายใต้ระบอบทุนนิยมของบัณฑิตเหล่านี้
หลังจบการศึกษา 

แต่อย่างไรก็ตาม มุมมองในการเรียนตามลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางนี้เป็นผลพวงมาจากการใช้อ านาจในช้ันเรียนที่แสดงให้เห็นว่าผู้สอนกุมอ านาจในการจัดการเรียนการ
สอนแบบเบ็ดเสร็จ และมีอ านาจในการช้ีเป็นช้ีตายให้กับนักศึกษา ซึ่งการใช้อ านาจในรูปแบบดังกล่าวสัมพันธ์
กับความกลัวท้ังของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนรู้เนื่องจากการปิดกั้นตนเองและ
การไม่เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และท าให้เกิดปัญหาต่างๆในการเรียนการสอน
มากมาย ท้ังในรูปแบบครุศาสตร์ของคนทุกข์ และนักเรียนจากนรกตามที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น สิ่ง
ต่อไปท่ีเราจะพิจารณาก็คือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการตั้งค าถามว่าแล้วเราจะท าอย่างไรเพื่อให้ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนไม่เกิดความกลัว เกิดการสลายขั้วอ านาจระหว่างกัน มีปฏิสัมพันธ์กันและท าให้ช้ันเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือร่วมใจระหว่างกัน 

 

 
   ภาพที่ 1: การเรียนรู้แบบ Teacher Center (ปาล์มเมอร์, 2556, 185) 
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เพื่อที่จะตอบค าถามนี้ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวคิด และมุมมองของนักการศึกษาทั้งจากประเทศไทย 
และต่างประเทศมาเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอน โดย 
กฤษณะมูรติ ได้กล่าวไว้ว่า นักศึกษาจะเรียนได้ดีที่สุดเมื่อไม่มีความกลัว ไม่ถูกข่มขู่โดยอ านาจเหนือ และเมื่อไม่
เกิดการเปรียบเทียบแข่งขันกับเพื่อน (จ. กฤษณะมูรติ, 259, 115) สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ได้แสดงความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกันว่า การเปลี่ยนห้องเรียน คือการเปลี่ยนสภาพบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา โดยต้องสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้เป็นบรรยากาศท่ีนักศึกษารู้สึกว่าปลอดภัย เพราะหากพวกเขา
เรียนด้วยความรู้สึกหวาดกลัว พวกเขาจะเรียนด้วยความทุกข์ สมองไม่เปิดการรับรู้ และไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ 
อาจารย์จะต้องลดความสัมพันธ์เชิงอ านาจลง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้สึกว่าปลอดภัย ไม่หวาดกลัวขณะที่
เรียน (สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2559, 95) ซึ่งในมุมมองเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัย และความไว้เนื้อเช่ือใจใน
ความสัมพันธ์ในการเรียนการสอนนี้ แอนโทนี่ บริค และบาร์บาร่า ชนีเดอร์ (อ้าง ใน ปาล์มเมอร์,ซายองค์, 
และสคริบเนอร์ 2557, 56-57) ได้พบว่าความไว้วางใจในความสัมพันธ์ (relational trust) หรือความเป็น
ชุมชนในการเรียนรู้คือสิ่งส าคัญที่จะท าให้โรงเรียนสามารถสอนทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียนได้ดีกว่าโรงเรียน
แห่งอื่นๆ และความไว้วางใจในความสัมพันธ์หรือความเป็นชุมชนนี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะชี้วัดว่าการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนนั้นจะประสบความส าเร็จหรือไม่ 

ในการสร้างความไว้วางใจในความสัมพันธ์ หรือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้จ าเป็นที่จะต้องมีการ
แก้ไขความขัดแย้งขั้วตรงข้ามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนด้วยการโน้มน้าวขั้วของความขัดแย้งเข้าหากัน และมุ่ง
สลายขั้วความขัดแย้งเหล่านั้น (เฟรเร, 2559, 80) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปาล์มเมอร์ที่ว่าแทนที่อาจารย์
และนักศึกษาจะสร้างก าแพงมาประจนัหน้ากันเพื่อปกป้องตัวเองจากความกลัว ทั้งอาจารย์และนักศึกษาควรจะ
สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันขึ้นมาเพื่อให้ความกลัวของพวกเขานั้นหมดไป (ปาล์มเมอร์, 2556, 95)  

การเรียนรู้แบบการธนาคาร หรือการเรียนรู้ที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher Center) จะ
สามารถหมดไปได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงและการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีมิตรไมตรีต่อกัน 
ซึ่งจะช่วยยกระดับการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้แบบท่ีมีวิชาความรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning Center) เนื่องจาก
การสนทนาที่มีเนื้อหาวิชาเรียนเป็นศูนย์กลางจะท าให้อาจารย์ไม่ได้เป็นผู้ผูกขาดการสอนเพียงคนเดียวในช้ัน
เรียน หากแต่นักศึกษาและอาจารย์ต่างจะเรียนรู้ไปด้วยกัน ผลัดกันเป็นผู้รู้ที่คอยให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปด้วยกัน (เฟรเร, 2559, 91-92, ปาล์มเมอร์, 2556, 188) 
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  ภาพที่ 1: การเรียนรู้แบบ Learning Center (ปาล์มเมอร์, 2556, 185) 
 
 ในการสร้างความเชื่อมั่น เช่ือใจ เพื่อให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ สิ่งส าคัญ

ที่ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจะต้องท าก็คือการสร้างความไว้วางใจในความสัมพันธ์ และการรับรู้ถึงความใส่ใจ
ระหว่างกันให้เกิดขึ้น โดยสร้าง “วงกลมแห่งความเช่ือใจ” ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่จะท าให้ผู้คนได้
เติบโตจากภายในเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ที่แท้ โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่กระตุ้นการเดินทางเข้าสู่ภายใน ให้
ผู้เรียนและผู้สอนได้เรียนรู้ตัวตน รู้จักตนเอง หลอมรวมและจัดระเบียบใหม่ให้เข้ากับคุณค่าและความเช่ือใน
ชีวิตของตนเอง และใช้ชีวิตของตนให้มีความเช่ือมโยงระหว่างโลกภายในและโลกภายนอกตามรู ปแบบ
ความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน (ปาล์มเมอร์, 2560, 65-81)  

 ในมุมมองนี้ ปาล์มเมอร์มองเห็นว่าการที่ผู้คนจะสร้างความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างกันได้นั้น ผู้คน
จะต้องรู้จักและเข้าใจตัวตนของตนเองซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรูโ้ลกภายในของพวกเขาผ่านการตั้งค าถาม สะท้อน
คิด และพิจารณาตนเองอย่างเงียบๆในวงสนทนา และเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวตนของตนเองได้แล้ว 
ต่อไปพวกเขาก็ต้องมีความสามารถในการเช่ือมโยงตัวตนของตนเองกับโลกภายนอกด้วยการเช่ือมโยงเนื้อหา
ความรู้หรือสิ่งที่ได้เรียนกับตัวตนหรือประสบการณ์ที่ตนเองได้พบเจอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในวง
สนทนาที่เป็นมิตรไมตรีต่อกัน และท าให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีวิชาความรู้เป็นศูนย์กลาง  
(Learning Center) ที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันได้โดยปราศจาก
ความกลัว เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าในการเรียน และท าให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวตน กล้าแสดงออก มีส่วน
ร่วมในการเรียน และท าให้การเรียนการสอนที่อาจารย์และนักศึกษาต่างมีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นส าเร็จไปได้
ด้วยดี 
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อ านาจ ตัวตน และชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

มีความสัมพันธ์กัน โดยถ้าอาจารย์มีการใช้อ านาจในการบีบบังคับนักศึกษาในช้ันเรียนมาก นักศึกษาก็จะเกิด
ความกลัว ไม่กล้าแสดงออกซึ่งตัวตน ไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และท าให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบ Teacher Center ที่มีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง แต่ถ้าอาจารย์มีการใช้อ านาจแบบ
อ้างอิงในช้ันเรียน พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาในช้ันเรียนก็จะท าให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงความใส่
ใจของอาจารย์ ลดความกลัวในการมาเรียน เกิดความกล้าที่จะเข้าเรียนและแสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนของ
ตนในช้ันเรียน กล้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมช้ันเรียนและอาจารย์ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในการเรียนรู้เป็น
แบบ Learning Center ที่มีวิชาเรียนเป็นศูนย์กลาง  
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สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนพลศึกษา จ านวน 60 คน จากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 300 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test Independent) ผลวิจัยพบว่า 
ครูมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียน แต่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอนจ านวนมาก นักเรียนมีระเบียบ
วินัยในการเรียนโดยครูผู้สอนจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปด้วย สถานที่และอุปกรณ์เพียงพอพร้อมใช้งาน แต่อุปกรณ์บาง
รายวิชาช ารุดไม่พอต่อจ านวนนักเรียน ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย และผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: สภาพ, ปัญหา, การเรียนการสอน, พลศึกษา 
 

The State and Problem in Learning and Teaching of Physical Education in 
Educational Service Area Bangkok Metropolitan 2 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to state the status and the problem in the management of learning 
and teaching physical education of school in educational service area Bangkok Metropolitan 2. There were 60 
physical education teachers who were selected by purposive sampling and 300 students from grade 9 who 
were selected by multi-stage random sampling. The research instruments were the interview and 
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questionnaire by researcher. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and 
t-test independent. Findings were found that teachers were sufficient for students on the other hand, there 
were many responsibilities beyond teaching, students were discipline by teacher giving the ethics, place and 
equipment were sufficient ready to use but equipment some subjects was not sufficient and ready to use for 
students. The problem in the management of learning and teaching physical education was in the low level 
and the results of comparison of opinion between male and female students in all parts were significant 
difference at .05. 
 
Keywords: state, problem, learning and teaching, physical education 
 

บทน า 
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งของคนภายในประเทศอันเนื่องมาจาก

ปัญหาทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางอันเนื่องมาจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไปสู่สังคมดิจิทัล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) จึงท าให้การใช้ชีวิตเกิดการแข่งขันค่อนข้าง
สูง การอยู่ในสังคมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคนหรือมนุษย์ต้องมีการพัฒนา และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์คนท่ีจะเกิดการพัฒนานั้นต้องเริ่มจากการศึกษา และการศึกษาที่ดี มีสติปัญญาที่ดี มีสุขภาพที่ดี 
มีความเข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

วิชาพลศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเจริญงอกงาม และมีพัฒนาการ 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยอาศัยกิจกรรมพลศึกษาที่ได้เลือกเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ การรู้จักแบ่งเวลาเพื่อ
ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน วันละ 20 – 30 นาที ถือเป็นยาอายุวัฒนะที่ส าคัญ ในการช่วยให้เป็นคนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิต
ที่สมบูรณ์ สามารถประกอบกิจการงานต่างๆ ได้ และควรเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในวัยต่างๆ     
(วรศักดิ์ เพียรชอบ. 2561) พลศึกษาจึงมีความจ าเป็นกับคนทุกเพศ ทุกวัย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมทางพลศึกษา กีฬา เพื่อสุขภาพทีแ่ข็งแรง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

การศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะมีข้อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ มากมายก็ตาม ในฐานะที่คณะผู้วิจัยท างานอยู่
ในระบบการศึกษา เป็นอาจารย์และนิสิตครู สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติ มีหน้าที่โดยตรงในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับต่าง ๆ อีกทั้งนิสิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้วิจัยจะต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนในปี
การศึกษา 2561 จะได้ศึกษาเรียนรู้บริบทที่เป็นปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้
อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) 
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ตระหนักถึง
สิ่งที่จ าเป็น และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ปีการศึกษา 2560 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา แตกต่างกัน 
  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 2,000 คนขึ้นไป และ 2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3,677 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จากโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 2,000 คนขึ้นไป  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาจ านวน 60 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จากโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 2,000 คนขึ้นไป โดยท าการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และ 2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 351 คน ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) 

 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 
1.  แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open 
Ended) จ านวนทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสถานที่ 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด และมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) เพื่อให้ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จ านวน 4 ด้าน
เช่นกัน 

 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีไข้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา      

พลศึกษา ผ่านการตรวจพิจารณาความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน และได้น าไปทดลองใช้ (try out) กับ
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นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  น าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา มาสรุปเป็นรายด้านและน า เสนอใน

รูปความเรียง 
2.  ท าการวิเคราะห์แบบสอบถามที่แจกไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ท าการสอนวิชาพลศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 420 ฉบับ ได้รับกลับคืน 360 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86  
3.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ (f) และหาค่า

ร้อยละ (%) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
4.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  มาหาค่าเฉลี่ย ( x )       

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
5.  เปรียบเทียบความแตกต่างปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t-test Independent) 

ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
6.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ มาสรุปและน าเสนอในรูปความเรียง 

 
 

ผลการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ครูและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1.  สรุปผลการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน

วิชาพลศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 พบว่า 
 1.1 ด้านครูผู้สอน 
 ครูมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอนจ านวนมากจึงมีผลกระทบต่อการสอน ครูมีบุคลิกภาพที่ดีแต่ง

กายเรียบร้อยเหมาะสมกับการสอน มีความสามารถตรงตามวุฒิทางการศึกษา มีความเช่ียวชาญในวิชาที่สอนและสามารถถ่ายทอด
ความรู้และให้ค าปรึกษาต่างๆแก่นักเรียนได้ และจ านวนครู พลศึกษามีจ านวนน้อยไปเมื่อเทียบกับจ านวนของนักเรียน 

 1.2  ด้านผู้เรียน 
 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาพลศึกษา มีนักเรียนบางส่วนไม่ตรงต่อเวลาเนื่องจากใช้ระบบเดินเรียน เป็นผลให้

เวลาของคาบเรียนวิชาพลศึกษาล่าช้า การแต่งกายของนักเรียนไม่พร้อมส าหรับการเรียน นักเรียนบางส่วนไม่ใส่ชุดกีฬาของ
โรงเรียน นักเรียนชายใส่กางเกงนักเรียนและนักเรียนหญิงใส่กระโปรง ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างยากล าบาก ผู้เรียนมี
กิริยา มารยาทที่เรียบร้อย ร่าเริง แจ่มใส และมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและทักษะทางพลศึกษา
ค่อนข้างต่ า  

 1.3  ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนโดยเน้นเรื่องกฎระเบียบในช้ันเรียนและสามารถควบคุมช้ันเรียนได้ดี เนื้อหาที่ใช้ส าหรับการ

เรียนการสอนมีการเตรียมมาอย่างดี พร้อมท้ังมีการอบอุ่นร่างกายก่อนการปฎิบัติกิจกรรมทางพลศึกษาทุกครั้ง มีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้กับนักเรียน นักเรียนมีปริมาณมากท าให้ช่วงการสอนแบบปฏิบัติดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง วิธีการสอนใช้แบบบรรยาย
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ประกอบสาธิต สอนตามล าดับจากง่ายไปหายาก เวลาส าหรับคาบเรียนวิชาพลศึกษาค่อนข้างเหลือน้อย กิจกรรมภายในของ
โรงเรียนกินเวลาของคาบเรียนพลศึกษา 

 1.4  ด้านสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 สถานท่ีในการสอนมีพื้นท่ีเพียงพอต่อนักเรียน อาจมีบางคาบเรียนที่สอนใกล้กันท าให้พื้นที่การเรียนการสอนเหลือน้อย 

สนามฟุตบอลมีหญ้าน้อยบางส่วนเป็นดินและทราย สนามกีฬาในร่มเริ่มมีการช ารุด อุปกรณ์การเรียนเพียงพอพร้อมใช้งานแต่
อุปกรณ์บางรายวิชาช ารุดไม่พอต่อจ านวนนักเรียน น้ าดื่มไม่เพียงพอและขาดความสะอาด 

2.  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 พบว่า 

 2.1  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน 
  2.1.1 ด้านครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของปัญหาใน

ระดับน้อย 3 รายการ ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน รองลงมา คือ ครูผู้สอน พูดจาสุภาพ 
ไพเราะ และครูผู้สอน มีความยุติธรรมต่อนักเรียนทุกคน 

  2.1.2 ด้านผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของปัญหาในระดับ
น้อย 3 รายการ ได้แก่ นักเรียนมีความตรงต่อเวลา รองลงมา คือ คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย และนักเรียนรักษาความสะอาด 
สถานท่ีและอุปกรณ์กีฬา 

  2.1.3 ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของปัญหาในระดับน้อย 3 รายการ ได้แก่ ครูสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน รองลงมา คือ ครูผู้สอน 
ให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และครูสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหา 

  2.1.4 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของปัญหาในระดับน้อย 3 รายการ ได้แก่ ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของนักเรียนมีความเหมาะสม สะอาด 
ปลอดภัย รองลงมา คือ บริเวณสนามกีฬา มีสถานท่ีที่สามารถช าระล้างร่างกายเพื่อท าความสะอาด และสนามกีฬามีความสะอาด 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามความคิดเห็นของครู

และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้าน (n=360) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญัหา แปลผล x  S.D. 

ด้านผูส้อน 1.83 0.58 น้อย 
ด้านผู้เรียน 1.89 0.63 น้อย 
ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.87 0.60 น้อย 
ด้านสถานท่ีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 2.28 0.74 น้อย 

รวม 1.96 0.53 น้อย 
 

จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x  = 1.96, 
S.D.= 0.53) 
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 3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 2 ระหว่าง
ความคิดเห็นของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 

 
 
 
 

 รายการ นักเรียนชาย (n=121) นักเรียนหญิง (n=179) t p x  S.D. x  S.D. 
ด้านครูผู้สอน 
ด้านผู้เรียน 
ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.66 
1.68 
1.71 
2.00 

0.47 
0.51 
0.49 
0.68 

1.90 
1.92 
1.94 
2.40 

0.64 
0.65 
0.65 
0.76 

-3.44 
-3.63 
-3.24 
-4.84 

.001 

.000 

.001 

.000 
รวม 1.76 0.43 2.03 0.57 4.49 .000 

* นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
1. ด้านครูผู้สอน 
สภาพความเป็นจริงด้านครูผู้สอนพลศึกษา มีความเหมาะสมเพราะว่าครูผู้สอนส าเร็จการศึกษาทางด้านสาขาวิชาพลศึกษา

โดยตรง จึงท าให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอนพลศึกษา สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ครูผู้สอนมี
รูปแบบวิธีการสอนหลากหลาย มีมนุษยสัมพันธุ์ที่ดีกับนักเรียน การสอนโดยปัจจุบันเน้นการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรธิพา ตาลเล็ก (2556) ที่ศึกษา
สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาถึง 75% จัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนด้านความสามารถทักษะในการใช้ชีวิต และความ
มีวินัยของนักเรียน 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จากการศึกษาพบว่าด้านครูผู้สอน ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้เป็นเพราะครูพลศึกษามีความพร้อมในการสอน มีความเสียสละ พูดจาสุภาพไพเราะ มีความรักและให้
ความยุติธรรมต่อนักเรียนทุกคน โดยสอดคล้องกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) การสอนพลศึกษาและบรรลุตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ครูพลศึกษาต้องรู้จักและสามารถเลือกวิธีการเพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเป็นขบวนการที่มุ่งให้นักเรียนได้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 

2. ด้านนักเรียน 
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีระเบียบวินัยมาเรียนตรงเวลา นักเรียน

บางส่วนมาเรียนไม่ตรงเวลาเนื่องจากใช้ระบบการเดินเรียน ครูผู้สอนควรปลูกฝังระเบียบ ความรับผิดชอบ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
ซึง่สอดคล้องกับ ฟอง เกิดแก้ว (2526: 137 – 138) กล่าวว่า กิจกรรมทางพลศึกษาจะมีส่วนช่วยและส่งเสริมคุณธรรม การสอนพล
ศึกษาทุกครั้งจ าเป็นต้องสร้างความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ความรักหมู่คณะความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และครูผู้สอนวิชาพลศึกษาควร
เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จากการศึกษาพบว่า ด้านผู้เรียน ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวปัญหา
อยู่ในระดับน้อย เนื่องจากนักเรียนต้องการเล่นกีฬาในช่ัวโมงเรียนและนอกเหนือจากการเรียนพลศึกษาท าให้การเรียนการสอนพล
ศึกษาเป็นที่สนใจของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ วาสนา คุณอภิสิทธิ์ (2539) ได้กล่าวว่าการเลือกจัดกิจกรรมพลศึกษาควรเป็น
กิจกรรมที่สนุกสนาน และท้าทายความสามารถของนักเรียนสามารถปรับให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของงนักเรียน และถ้า
เป็นไปได้ให้นักเรียนเลือกเรียนเองอาศัยทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเป็นพ้ืนฐานเพื่อความปลอดภัย และเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

3.  ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จากการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีการจัดการเรียน ครูพลศึกษามีการจัดการ

เรียนเน้นเรื่องกฎระเบียบในช้ันเรียน เนื้อหาที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน มีการเตรียมมาอย่างดี มีการเตรียมร่างกาย มีการอบอุ่น
ร่างกายก่อนเรียนวิชาพลศึกษา มีการคลายอุ่น การสอนมีการเรียงล าดับทักษะง่ายไปยากมีการเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายให้
นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ วิสูตร กองจินดา (2530: 92 – 94) กล่าวว่าการสอนพลศึกษาจะได้ผลนั้นควรประกอบไปด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ได้แก่ ขั้นอบอุ่นร่างกาย ข้ันอธิบายสาธิต ข้ันฝึกหัด ข้ันสรุปบทเรียน 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จากการศึกษาพบว่า ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูและ
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอยู่ในระดับน้อย เพราะครูพลศึกษามีการส ารวจความสนใจของผู้เรียนก่อนก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกเป็นที่สนใจกับความถนัดและสภาพร่างกายของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับ วาสนา คุณอภิสิทธิ์ 
(2539) กล่าวว่าเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตามจุดหมายการเรียนการสอน ควรมีการแบ่งกลุ่มตามความสามารถและจัดกิจกรรมให้
นักเรียนทุกคนได้มีโอกาส มีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 

 
4. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จากการศึกษาพบว่า สถานที่ใช้ในการสอนวิชาพลศึกษามีพื้นที่เพียงพอต่อ

นักเรียนทั้งสนามกีฬาในร่มและสนามกีฬากลางแจ้ง แต่สมควรมีสนามกีฬาในร่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศเรามีอากาศร้อนจึงมี
แสงแดด และฝนตกเป็นประจ า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรธิพา ตาลเล็ก (2556) ที่พบว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มีสนามกลางแจ้งมากถึงร้อยละ 94.76 และมีลักษณะที่ปลอดภัย พอเพียง และถูกสุขลักษณะ 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จากการศึกษาพบว่า ด้านสถานที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีพื้นที่
เพียงพอต่อนักเรียน สนามกีฬาในร่มควรสร้างเพิ่มเติม อุปกรณ์กีฬามีจ านวนเพียงพอแต่บางส่วนเกิดการช ารุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
จรวย แก่นวงษ์ค า (2529: 103) กล่าวว่าสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน ครูและนักเรียนจะต้องอาศัยเรื่องอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมแต่ละประเภท  
 5. การเปรียบเทียบความแตกต่างปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ตามความคิดเห็นของนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง พบว่า มีความคิดเห็นในทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งพบว่า
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงกว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนชายส่วนใหญ่มีความต้องการจะเล่นกีฬานอกเหนือจาก
การเรียนพลศึกษา มีความพร้อมต่อการเรียนพลศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เร็วเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติตามได้ดี มีการเคลื่อนไหว
ขั้นพื้นฐาน โดยสอดคล้องกับ จินดา บุญช่วยเกื้อกูล (2548) ที่กล่าวไว้ว่า เพศยังมีผลต่อการออกก าลังกายเนื่องจากลักษณะ
โครงสร้างของร่างกายกล้ามเนื้อและกระดกูรวมทั้งประสิทธิภาพการท างานของทุกระบบของร่างกายในผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกัน
โดยธรรมชาติ เนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายที่แตกต่างกันของเพศหญิงและเพศชายมีข้อจ ากัดหลายประการที่
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนหญิงมีน้อยกว่าเพศชาย และผลการวิจัยสอดคล้องกับ พรฤดี ฮวดเฮง (2552) ที่
ได้ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
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______________________________________________________________________________________________ 
 

มีความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบองแตกต่างกันด้านจุดมุ่งหมาย หลักสูตรและวิธีการสอน อย่างมีนัยส าคญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ถึงแม้จะมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกับด้านอื่น ๆ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะเห็นว่าสูงกว่าด้านอื่น ๆ 
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในภาพรวมส่วนใหญ่มีสถานที่หรือสนามกีฬากลางแจ้งในการจัดกิจกรรมทางพลศึกษาเพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันมี
สภาพอากาศที่ร้อนมาก นักเรียนจึงได้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการสนามกีฬาในร่มเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องด้วยการจะเพิ่มสนามกีฬา
ในร่มให้มากข้ึนนั้น คงต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และมีข้อจ ากัดในเรื่องของสถานท่ี ดังนั้นอาจจะแก้ปัญหาโดยการสร้างหลังคา
หรือสแลนกรองแสงแดด หรือการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับโรงเรียนไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาในร่มได้อีกทางด้วย และการเลือกการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาสามารถก าหนดให้เหมาะสม
กับสภาพที่เป็นอยู่จริง อาจจะเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาในร่มที่ใช้พื้นที่ไม่มากนัก แต่ยังสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการ
เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายและด้านอื่น ๆ ตามจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษา ยกตัวอย่างกิจกรรมเช่น โยคะ การเต้น     
แอโรบิก ลีลาศ การออกก าลังกายแบบ body weight or free exercise เป็นต้น และควรค านึงถึงความแตกต่าง ความพร้อมของ
ร่างกาย ความต้องการในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงด้วย 
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บทคัดยอ 
บทความวิชาการนี้ขอนําเสนอการสังเคราะหประสบการณของผูเขียนเก่ียวกับสภาพแวดลอมการเรียนรู

สะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีมุง เนนการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาซ่ึงถือวาเปน
จุดเปล่ียนสําคัญของระบบการศึกษาไทยของการนําแนวคิดสะเต็มศึกษาจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ซ่ึงสะเต็มศึกษาเปน
กระบวนการเรียนการสอนของหองเรียนไทย ณ ปจจุบัน จะเห็นไดวามีความ ต่ืนตัวและความพยายามในการ
ปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนไปสูการเรียนรู ท่ีมุงการบูรณาการการการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร เพ่ือใหผูเ รียนสามารถนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริงและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ในสวนของผูสอนและผูเรียนก็ตองมีปรับเปล่ียนตนเองใหมีทักษะท่ีจําเปนในการเปนผูสอน
และผูเรียนสําหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงกําลังเปนหัวขอท่ีไดรับความสนใจกลาวถึงกันอยางมากใน
วงวิชาการของประเทศไทย 
 
คําสําคัญ: สภาพแวดลอม, การเรียนรู, สะเต็มศึกษา 
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ABSTRACT 
 This article was to present the synthetic for experience from the researcher regarding to 

the learning environment of STEM Education which emphasize on the learning environment of 

STEM Education and also was the significant turning point in Thai Education System from the 

STEM Education conception to the practice which STEM Education it is the teaching process of in 

Thai Classroom. Nowadays, it can illustrate that alertness and effort in adapt in learning and 

studying towards the learning focus on integration in Science Learning, Mathematics Technology 

and Engineering Procedure in order to the learners are able to apply for real life solution and 

career approach in the future. For the side of the teachers and learners, it requires to adapt the 
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essential skills to be the teachers and learners for instruction in the 21st century. It will be the 

interesting topic and abundantly discussed among Academic Affairs of Thailand. 

Keywords: Environment, Learning, STEM Education 

บทนํา 

ปจจุบันสังคมโลกนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วดวยความกาวหนาเทคโนโลยีการส่ือสารกอใหเกิด
ปรากฏการณท่ีมีขอมูลขาวสารจํานวนมหาศาลอยูในแหลงตาง  ๆ รวมถึงการท่ีตองแขง ขันกันเพ่ือประโยชนทาง
เศรษฐกิจการคาทําใหทุกประเทศตองเรงพัฒนาประชากรของตนใหมี คุณภาพสูง ข้ึนเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตและ
แขงขันในตลาดแรงงานกับนานาอารยะประเทศได ซ่ึงการพัฒนาประชากรใหเขมแข็งและมีคุณภาพไดนั้น ส่ิงแรกท่ี
ควรคํานงึถึงและพัฒนานั่นก็คือ การศึกษาเนื่องจากการศึกษาถือไดวาเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศให
มั่นคง ถาหากการศึกษาของเราดีมีคุณภาพ ประชากรก็จะมีคุณภาพดวยเชนกัน อยางไรก็ตามในปจจุบัน การศึกษา
ของเรานั้นยังไมมีคุณภาพมากพอตอการนําความรูไปใชในชีวิตจริง เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลใหผูเรียนนั้นยังไม
เกิดการเรียนรู ท่ีแทจริง เชน หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรูในหอง เรียน และ
สภาพแวดลอมในช้ันเรียน เปนตน (วศิณี อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2556) เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาใหผูเ รียน
สามารถนําความรูท่ีเรียนไปใชไดจริงจึงเปนสวนสําคัญในการปรับเปล่ียนใหดีข้ึนดวยการปรับหลักสูตรโดยบูรณาการ
การเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร เ พ่ือใหผูเ รียนสามารถ
นําไปใชแกปญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ในสวนของผูสอนและผูเรียนก็ตองมีปรับเปล่ียน
ตนเองใหมีทักษะท่ีจําเปนในการเปนผูสอนและผูเรียนสําหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงกําลังเปนหัวขอท่ี
ไดรับความสนใจกลาวถึงกันอยางมากในวงวิชาการ 

สําหรับในประเทศไทยในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไดเรงผลักดันแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการ
วิทยาศาสตร วิศวกรรมเทคโนโลยี และคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM) หรือท่ีเรียกวา ระบบสะเต็มศึกษาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกการศึกษาไทยและการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการ
ความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชในการเช่ือมโยงและแกปญหา 
ในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (ศูนย
สะเต็มศึกษาแหงชาติ, 2557) ดังนั้น สะเต็มศึกษาจึงไมใชเร่ืองใหมแตเปนการตอยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เพ่ือนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริง และ
การประกอบอาชีพในอนาคต สะเต็มศึกษาจึงสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานท่ีมุงแกปญหาท่ีพบเห็นใน
ชีวิตจริง  เพ่ือสราง เสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค นําไปสูการสรางนวัตกรรม ผู เรียนท่ีมี
ประสบการณในการทํากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพรอมท่ีจะไปปฏิบัติงานท่ีตองใชองคความรู  และ
ทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการท่ีสําคัญตออนาคตของประเทศ 
เชน การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการส่ิงแวดลอม การบริการสุขภาพ โลจิสติกส โดยปจจุบัน
ประเทศไทยไดเร่ิมพัฒนาสะเต็มศึกษาจากความรวมมือในการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารสถานศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือสรางวิสัยทัศนการเปนผูนําทางวิชาการ มีความรูความเขาใจ และกลวิธีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครูในสถานศึกษาตอไปซ่ึงการประชุมนี้ไดนําไปขยายผลภายในประเทศ
เพ่ือระดมความคิดมาแลวหลายคร้ัง โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงรับผิดชอบ
เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ไดจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเรียนรู วิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555–2559 โดยต้ังเปาจะพัฒนาเด็กไทยใหมี
ความสามารถระดับนานาชาติภายในป 2570 หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนทุก
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ชวงช้ันจะตองเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 ตอป ซ่ึงจะวัดผลจากการสอบ O-Net ซ่ึง เปาหมายนี้จะใชระบบสะเต็มศึกษาเปนกลยุทธ
หลักในการพัฒนาประเทศใหมีคุณภาพและกาวทันสังคมโลกตอไป (จํารัส  อินทลาภาพร, 2558) 

 

สะเต็มศึกษา 
 

Vasquez, Sneider แล ะ  Comer (2013) ก ล าว ไว ว า“STEM education is an interdisciplinary approachto 
learning that removes the traditional barrier separating the four disciplines of science, technology, engineering, 
and mathematics and integrates them into real-world and relevant learning experiences for students” ก า ร
เรียนรูแบบบูรณาการเนื้อหาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกร และคณิตศาสตร ใหสอดคลองกับโลกความเปนจริง
และสอดคลองกับประสบการณของผูเรียน ซ่ึงสงผลตอการเรียนรูอยางมีความหมายมากย่ิงข้ึน เนื่องจากสถานการณ
ตางๆ ท้ังท่ีอยูรอบตัวเราและการดําเนินชีวิตท้ัง สถานศึกษา บาน ท่ีทํางาน ชุมชนตางตองอาศัยความรูตางๆ อยาง
เปนองครวม มิใชการแยกความรูออกไปดังเชนการเรียนตามสาระการเรียนรูในปจจุบัน  

แนวทางในการบูรณาการศาสตรตางๆ นั้นจะสามารถดําเนินการไดใน 4 แนวทาง ท่ีกําหนดไวโดย 
คณะกรรมการ National Academy of Engineering (NAE) and the Board on Science Education of the 
National Research Council (NRC) Committee on Integrated STEM Education (Honey, Pearson and 
Schweingruber, 2014) ดังนี้  

1. เปาหมายของการจัดการเรียนรู  
2. ธรรมชาติของการบูรณาการ  
3. กระบวนการจัดการเรียนรู และ  
4. ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตัวผูเรียน  
ในการจัดการเรียนรูท่ีเนนสะเต็มศึกษาสําหรับมาตรฐานการเรียนรูในคนยุคใหมในเนื้อหาวิทยาศาสตร 

(Next Generation Science Standard) โดยแนวทางการเรียนรูจะปรับเปล่ียนจากแนวคิดวิทยาศาสตรเปนดังการ
สืบเสาะหาความรู (Science as Inquiry) ไปสูการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (Science and 
Engineering Practices: SEPs) ดังนั้น ความเขาใจในเนื้อหาวิชาจึงไมแยกอออกจากกัน แตควรจะกอเปนแนวติดท่ี
เช่ือมตอกันมากย่ิง ข้ึน (Crosscutting Concepts) โดยการปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
(Science and Engineering Practices: SEPs) ท้ังนี้ การเรียนรูท่ีดีจะตอง เกิดข้ึนเมื่อผูเ รียนสนุกกับการเรียน 
กระบวนการสะเต็มศึกษาจึงจะเนนท้ังการผลิตช้ินงานและกระบวนการ การแลกเปล่ียนเรียนรู การทํางานกลุมจะมี
สวนชวยกระตุนความสนใจเรียนรูของผูเรียน รวมถึงหัวใจสําคัญของงานวิจัยคือ การพัฒนา ICT เขามาเปนฐานการ
จัดการเรียนรู ซ่ึงการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเปนการเรียนรูท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจดวยการใชเทคโนโลยี นักเรียนเรียนจากการบูรณาการความรูตามหัวขอตาง ๆ สามารถหา
ขอมูลและความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองจากส่ือและการทํากิจกรรม  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการ  SEPs  ผนวกการใช   ICT   โดยเนนการนําสถานการณ เหตุการณ เร่ืองเลา 
จากแหลงขอมูลและส่ือตาง ๆ  เพ่ือเปนตัวขับเคล่ือนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะดังกลาว นักเรียนจะตองอาน ฟงเพ่ือใหเขาใจ 
สถานการณ เหตุการณ เร่ืองเลา ท่ีกําหนดการต้ังคําถาม และการกําหนดปญหา รวมถึงการทําความเขาใจขอมูลและจัดระบบ
ความคิด เพ่ือการสรางคําอธิบาย และการออกแบบการแกปญหา พรอมท้ังจะตองจัดระบบการคิดเพ่ือพูดนําเสนอและส่ือสาร
ดวยความเขาใจ รวมถึงการเลือกใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีความหลากหลาย เนนการสอนแบบสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การเรียนรูแบบการแกปญหาเปนฐาน (problem-based learning) และ
การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (project-base learning) เปนแนวทางรวมกันท่ีจะกระตุนใหนักเรียนสามารถประยุกตใช
แนวคิดและการปฏิบัติงานแบบสะเต็มศึกษาได มุงสงเสริมการเรียนรูอยางมีความหมาย (Tseng, 2013; NAE and NRC, 2014) 

ดังนั้นผูเ ขียนจึงขอสรุปวา สะเต็มศึกษาก็คือแนวทางการจัดการศึกษาใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและสามารถ
บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชในการเช่ือมโยงและ
แกปญหา ในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
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สภาพแวดลอมการเรียนรู 
 

สภาพแวดลอมทางการเรียน (Learning Environment) คือ สภาวะตางๆ ท่ีมีผลตอการเรียนรูของมนุษยท้ัง
ทางตรงและทางออมท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม สภาพแวดลอมท่ีเปนรูปธรรม (Concrete Environmental) 
หรือสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแก สภาพตางๆ ท่ีมนุษยทําข้ึน เชน อาคาร สถานท่ี 
โตะ เกาอ้ี วัสดุ อุปกรณ หรือส่ือตาง  ๆ รวมท้ังส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูตาม ธรรมชาติ อันไดแก ตนไม พืช ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ในสังคมสารสนเทศ สภาพแวดลอมใหมเพ่ือการเรียนรูไมไดจํากัดเพียงในหองเรียน หากแตเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ นวัตกรรมเทคโนโลยีจะมีบทบาทในการขยายขอบเขตของสภาพการเรียนรูท่ีกวางขวางข้ึน และไม
จํากัดในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี Margaret Riel เสนอรูปแบบแนวคิดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูท่ี มี
ประสิทธิภาพท่ีพึงมี 4 องคประกอบ (นฤมล เทียมหอม, 2559) คือ 

 1.  การยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-centered Approach) หมายถึง ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
อยางกระฉับกระเฉงและเนนเนื้อหาท่ีผูเรียนสนใจ เปาหมายของการเรียนการสอนยุคใหมคือ การใหผูเรียน
ต้ังเปาหมายดวยตนเอง และมีความสามารถท่ีจะสรางสรรคองคความรูใหม ภารกิจท่ีสําคัญของผูสอนคือ การ
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยผูสอนจะเนนบทบาทในการเปนผูอํานวยความสะดวกใหแก
ผูเรียน รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ ไดแก การเรียนแบบรวมมือระหวางผูเรียนกันเอง การเรียนการสอนแบบ
รวมมือระหวางผูเรียน และผูสอน การเรียนแบบโครงการ การเรียนรูดวยการแกปญหา เปนตน 

 2.  ความรูเปนศูนยกลาง (Knowledge-centered approach) ความสามารถในการคิด การคิดอยาง
ใครครวญ และการแกปญหาจะแข็งแกรงก็ดวยการเขาถึงความคิด สมมติฐาน ความคิดรวบยอด ท่ีผูรูตาง ๆ ไดจัดไว
อยางมีความหมาย การเรียนท่ีมีความรูเปนศูนยกลางนี้ จะเนนบทบาทท่ีสําคัญของผูสอนในการจัดรายวิชาการ
เรียนรูใหผูเรียน และสรางสภาพการเรียนรูท่ีสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย 
มิไดจํากัดตําราเพียงเลมเดียว ย่ิงเปดโอกาสใหผูเรียนเขาถึงแหลงความรู แหลงสารสนเทศไดมากเทาใด ย่ิงเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนรูวาแหลงความรูนั้นมีอยูมากมาย การจะไดความรูมาไดนั้นอยูท่ีตัวเขาเอง สารสนเทศในยุคนี้มีการ
เก็บในรูปแบบท่ีหลากหลาย และท่ีสําคัญคือในรูปอิเล็กทรอนิคส รูปแบบตางๆ ซ่ึงทําใหสืบคนและเขาถึงไดงาย
นวัตกรรมเทคโนโลยีนี้มีบทบาทท่ีสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมใหมในการเรียนรู 

3.  ชุมชนเปน ศูนยกลาง (Community-centered approach) ส่ิงนี้ เป นมิติ ท่ีวิกฤติอย างหนึ่งของ
สภาพแวดลอมในการเรียนรูชุมชนของผู เรียนมีความแตกตางอยาง เดนชัดกับหองเรียนของผู เรียน ชุมชนแหงการ
เรียนรู คือ กลุมคนท่ีมีลักษณะดังนี้ 

 3.1 มีความสนใจรวมในหัวเร่ืองงานหรือปญหา 
 3.2 เคารพตอความหลากหลายของแนวคิด 
 3.3 มีระดับของทักษะและความสามารถ 
 3.4 มีโอกาสและความมุงมั่นท่ีจะทํางานเปนหมูคณะ 
 3.6 มีเคร่ืองมือท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 3.7 ผลผลิตทางความรูเปนเสมือนเปาหมายหรือผลผลิตรวมของชุมชนของผูรู 
ชุมชนของผูเรียนเปนแหลงความรูท่ีสําคัญในสังคมสารสนเทศเพราะนวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถเช่ือมโยง

ชุมชนของผูเรียนจากตางสถาบัน ตางภาค ตางประเทศ ใหไดมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณกับชุมชนแหงปราชญ 
(Community of scholars) ในสาขาวิชาชีพนั้น ไมวาจะผานทาง ListServ, Web-board ไปจนถึงเทคโนโลยี
ระดับสูงอ่ืนๆ ประสบการณใหมท่ีไดจากมิติของสภาพแวดลอมใหมในการเรียนรูนี้จะสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสท่ีจะ
สรางองคความรูใหมท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.  การประเมินผลเปนศูนยกลาง (Assessment-centered approach) การรูวาผูเรียนกําลังเรียนอะไรอยู 
และอะไรคือส่ิงท่ีเขากําลังเรียนรูเปนส่ิงสําคัญในการดัดแปลงสภาพแวดลอมในการเรียนรู การประเมินตองเปนการ
นําไปสูการพัฒนาท่ีดีกวา มากกวาการตัดสินวาผูเรียนเรียนรูหรือไม การประเมินผลในสภาพจริง เปนส่ิงท่ีสําคัญและ
จําเปนอยาง ย่ิงของการเรียนรูในสภาพแวดลอมใหม เปนการประเมินกระบวนการ การประเมินผลของการ
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ปฏิบัติงาน มากกวาการวัดเพียงความรูความจํา เคร่ืองมือของการประเมินจึงออกมาในรูปของการประเมินเชิงมิติ 
(Rubrics) ท่ีมีการวางเกณฑตาง ๆ ท่ีชัดเจน การประเมินจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีไดจากกระบวนการ
เรียนรูของผูเ รียนการสรางแผนท่ีมโนมติ (Concept-map) ท่ีแสดงออกของการเ ช่ือมโยงความคิดท่ีหลากหลาย
เหลานี้ เปนตน 

กลาวโดยสรุป การจัดสภาพของสภาพแวดลอมการเรียนรูของสะเต็มศึกษาจะตองประกอบดวย 4 องคประกอบคือ                
(1) การยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  (2)  ความรูเปนศูนยกลาง  (3)  ชุมชนเปนศูนยกลาง  และ (4)  การประเมินผลเปนศูนยกลาง  

  
ลักษณะของสภาพแวดลอมการเรียนรู 

การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยใหการจัดการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เนื่องจากสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศในการเรียนรูนั้นคือสภาพท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพไดดี แตอยางไรก็ตามการจะจัดและสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพอยางไรนั้นเปนเร่ืองของแตละ
สถานศึกษาตางก็มีสภาพของปญหาหรือความตองการจําเปนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับแนวความคิดและดุลยพินิจ
ของบุคคลภายในสถานศึกษานั้น ๆ ท่ีจะสรางสรรคใหเกิดข้ึน แตควรอยูภายใตหลักการของ "การรวมคิด รวมทํา" 
ซ่ึงเปนการเสริมสรางความรูสึกท่ีดี ความรูสึกของการมีสวนรวม ความรูสึกของความเปนเจาของ โดยเฉพาะนักเรียน
ซ่ึงเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ผูบริหารและคุณครูควรยอมรับวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถและเปนสวนหนึง่
ของสถานศึกษา ท่ีมีความรักความผูกพันและปรารถนาดีตอสถานศึกษาของเขา จึงควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นตัดสินใจรวมวางแผน จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาภายใตการแนะนําของผูบริหารและครูอาจารย
การจัดสภาพแวดลอมในช้ันเรียนสามารถจําแนกออกได (ปาจรีย ถนอมทรัพย, 2556) ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง การจัดตกแตงส่ิงปลูกสรางตางๆ ของสถานศึกษาใหเปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาดและเอ้ือประโยชนตอการใชสอย รวมท้ังการจัดสภาพหองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ 
หองน้ํา สถานท่ีพักผอนสวนหยอม โรงอาหารจัดระบบถายเทอากาศในหองเรียนตลอด ถึงการจัดภูมิทัศนบริเวณ
สถานศึกษา และการปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือเปนการเพ่ิมความรมร่ืน สวยงามและเปนประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ประกอบดวย 

 1.1 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ประกอบดวยหอง เรียนและอุปกรณการเรียนตางๆ แสงสวาง สี 
เสียง อุณหภูมิ เหลานี้เปนตน  

 1.2 สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน ไดแก แหลงความรูตางๆ เชน แหลงวิทยุบริการ หองปฏิบัติการ 
หองทดลอง โรงฝกงาน หองสมุด ศูนยวัฒนธรรม ตางๆ 

การจัดบรรยากาศทางดานกายภาพ เปนการจัดวัสดุอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียน
การสอน รวมตลอดไปถึงส่ิงตางๆ ท่ีเสริมความรู เชน ปายนิเทศ มุมวิชาการ ช้ันวางหนังสือ โตะวางส่ือการสอน ฯลฯ 
ใหเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิดความสบายตา สบายใจ แกผูพบเห็น ถาจะกลาวโดยละเอียดแลว การจัด
บรรยากาศทางดายกายภาพมีองคประกอบโดยสวนใหญ ไดแก การจัดส่ิงตอไปนี้ 

 1)  การจัดโตะเรียนและเกาอ้ีของนักเรียน ควรมีหลักการดังนี้ 
  - ใหมีขนาดเหมาะสมกับรูปรางและวัยของนักเรียน 
  - ใหมีชองวางระหวางแถวท่ีนักเรียนจะลุกนั่งไดสะดวก และทํากิจกรรมไดคลองตัว 
  - ใหมีความสะดวกตอการทําความสะอาดและเคล่ือนยายเปล่ียนรูปแบบท่ีนั่งเรียน 
  - ใหมีรูปแบบท่ีไมจําเจ เชน อาจเปล่ียนเปนรูปตัวที ตัวยู รูปคร่ึงวงกลม หรือ เขากลุมเปนวงกลม 

ได้อยางเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
  - ใหนักเรียนท่ีนั่งทุกจุดอานกระดานดําไดชัดเจน 
  - แถวหนาของโตะเรียนควรอยูหางจากกระดานดําพอสมควร ไมนอยกวา 3 เมตร ไมควรจัดโตะติด

กระดานดํามากเกินไป ทําใหนักเรียนตองแหงนมองกระดานดํา และหายใจเอาฝุนชอลกเขาไปมาก ทําใหเสียสุขภาพ 
2.  สภาพแวดลอมทางวิชาการ หมายถึงการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน มีการ

จัดหาส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอมาใชประกอบการสอน สงเสริมใหนักเรียนแสวงหา
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ความรู เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน ใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน จัดใหมีการ
สอนเสริมนอก เวลาเรียน มีการจัดกิจกรรมทางดานวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดกิจกรรมการสอนท่ีให
นักเรียนไดปฏิบัติจริง นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียนไดอยางเต็มท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน
แสดงผลงานตอชุมชน โดย การนํานักเรียนไปแขงขันภายนอกเพ่ือใหผูเรียน ไดรับความรูและประสบการณไดมากท่ีสุด  

3.  สภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ หมายถึงการดําเนินการใดๆ ภายในสถานศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงคดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากร สัง เกตไดจากการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ การจัด
กิจกรรมตางๆ แกชุมชน มีการประกันอุบัติเหตุ การบริการสุขภาพใหกับนักเรียน มีระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร 
มีจํานวนครูตามเกณฑกับจํานวนนักเรียน มีการตรวจสอบการเขา-ออกของบุคคลภายนอกอยาง เครงครัด สงเสริม 
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือกอใหเกิดความรักความสามัคคี และมีการสนับสนุนดาน งบประมาณในการจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียน 

4. สภาพแวดลอมทางจิตภาพ คือ สภาพแวดลอมทางดานจิตใจท่ีนักเรียนรูสึกสบายใจ มีความอบอุน มี
ความเปนกันเอง มีความสัมพันธอันดีตอกัน และมีความรักความศรัทธาตอผูสอน ตลอดจนมีอิสระในความกลา
แสดงออกอยางมีระเบียบวินัยในช้ันเรียน ประกอบดวย 

 4.1 องคประกอบดานนักเรียน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียน ระดับสติปญญา และสถานภาพ
ทางครอบครัว  

 4.2 องคประกอบดานผูสอน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูผูสอน ความรูและประสบการณ และ
เทคนิคการสอน 

5. สภาพแวดลอมทางดานสังคม ไดแกสภาพแวดลอมท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคล องคประกอบของ 
สภาพแวดลอม ทางการเรียนดานสังคม เชน การสรางบรรยากาศในช้ันเรียน การสรางแรงจูงใจ และการสราง
ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 

จากการสํารวจเอกสารงานวิจัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2531) ไดคนพบวา บรรยากาศ
ในช้ันเรียนเปนสวนหนึ่งท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู เพ่ิมมากข้ึน 
การสรางบรรยากาศท่ีอบอุน ท่ีครูใหความเอ้ืออาทรตอนักเรียน ท่ีนักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธฉันทมิตรตอกัน
ท่ีมีระเบียบ มีความสะอาด เหลานี้เปนบรรยากาศท่ีนักเรียนตองการ ทําใหนักเรียนมีความสุขท่ีไดมาสถานศึกษาและ
ในการเรียนรวมกับเพ่ือนๆ ถาครูผูสอนสามารถสรางความรู สึกนี้ให เกิดข้ึนตอนักเรียนได ก็นับวาครูไดทําหนาท่ีใน
การพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติใหเติบโตข้ึนอยางสมบรูณท้ังทางดานสติปญญา รางกาย อารมณ และสังคม 
โดยแทจริง ดังนั้น การสรางบรรยากาศในช้ันเรียนจึงมีความสําคัญอยางย่ิง ซ่ึงประมวลไดดังนี้ 

1. ชวยสง เสริมใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบร่ืน เชน หองเรียนท่ีไมคับแคบจงเกินไป ทําให
นักเรียนเกิดความคลองตัวในการทํากิจกรรม 

2.  ชวยสรางเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีงามและความมีระเบียบวินัยใหแกผูเรียน เชน หองเรียนท่ีสะอาด ท่ีจัด
โตะเกาอ้ีไวอยางเปนระเบียบ มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอกัน นักเรียนจะซึมซับส่ิงเหลานี้ไวโดยไมรูตัว 

3.  ชวยสงเสริมสุขภาพท่ีดีใหแกผูเรียน เชน มีแสงสวางท่ีเหมาะสม มีท่ีนั่งไมใกลกระดานดํามากเกินไป 
มีขนาดโตะและเกาอ้ีท่ีเหมาะสมกับวัย รูปรางของนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ 

4.  ชวยสงเสริมการเรียนรู และสรางความสนใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน เชน การจัดมุมวิชาการตาง ๆ การจัด
ปายนิเทศ การตกแตงหองเรียนดวยผลงานของนักเรียน 

5.  ชวยสงเสริมการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม เชน การฝกใหมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน การฝกใหมีอัธยาศัย
ไมตรีในการอยูรวมกัน ฯลฯ 

6.  ชวยสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนและการมาสถานศึกษา เพราะในช้ันเรียนมีครูท่ีเขาใจนักเรียน ใหความ
เมตตาเอ้ืออารีตอนักเรียน และนักเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกัน 

กลาวโดยสรุปไดวา การจัดสภาพแวดลอมในช้ันเรียนสามารถจําแนกออกไดเปน 5 รูปแบบคือ (1) 
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมภายในหองเรียนและสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน (2) สภาพ 
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แวดลอมทา ง วิชาการ (3) สภาพแวดล อมทางการบ ริหารจั ดการ (4) สภาพแวดล อมทางจิตภ าพ และ                              
(5) สภาพแวดลอมทางดานสังคม ดังนั้นการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนจะชวยสงเสริมและสรางเสริมผูเรียนในดาน
สติปญญา รางกาย อารมณ และสังคมไดเปนอยางดี ทําใหนักเรียนเรียนดวยความสุข รักการเรียน และเปนคนใฝ
เรียนใฝรูในท่ีสุด 
 

รูปแบบการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 

การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน ควรจัดอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย 
สวยงาม สรางบรรยากาศใหปลอดโปรง สบายใจ ใกลชิดธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดลอมในชุมชน มีเคร่ือง
เลนสนามท่ีต้ังในตําแหนงท่ีปลอดภัย อยูในสภาพดี เคร่ืองเลนควรทําจากวัสดุธรรมชาติท่ีหาไดงายในทอง ถ่ิน
จัดบริเวณสําหรับเลนใหมีความหลากหลายท้ังในรมและกลางแจง  มีพ้ืนผิวแตกตางกัน เชน หญา ดิน ปูน ไม 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษา มีสถานท่ีประกอบอาหารเปนสัดสวน สะอาด จัดสถานท่ีและเคร่ืองใชใน
การรับประทานอาหารใหสะอาด และสวยงาม จัดน้ําด่ืมใหพอเพียงใหเด็กด่ืมไดโดยสะดวก มีหองสวมเพียงพอ 
โดยใหมีขนาดและตําแหนง ท่ีต้ังท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก ดูแลใหสะอาดถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณและสถานท่ีสะอาด
และเหมาะสมในการทําความสะอาดรางกาย เชน ลางมือ ลางหนา แปรงฟน รวมท้ังจัดถังขยะใหเพียงพอและ
เหมาะสมกับการใชงาน และดูแลรักษาดวย (วินัย แกวนอย, 2556) 

สวนการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนควรมีอากาศถายเทสะดวก มีแสงสวางเพียงพอและสม่ําเสมอท่ัว
หอง โตะเกาอ้ีมีขนาดเหมาะสมกับวัย น้ําหนักเบาใหเด็กเคล่ือนยายไดโดยสะดวกเด็กแตละคนมีเคร่ืองใชสวนตัวใน
การทําความสะอาดรางกาย และเคร่ืองใชในการนอน โดยจัดเก็บเปนระเบียบ สวยงาม ใชวัสดุอุปกรณในการตกแตง
หองเรียนใหสวยงาม เลือกสรรวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนรูท่ีมีความสรางสรรค ทนทาน หลากหลายมาใชงาน โดย
คํานึง ถึงความคุมคาและความทนทาน มีการจัดระบบการวาง วัสดุอุปกรณใหเด็กหยิบใชไดโดยสะดวก มีการ
ตรวจสอบความสะอาด ความพรอมในการใชงานของวัสดุอุปกรณและส่ืออยางสม่ําเสมอ เลือกสถานท่ีในการเรียนรู
ใหเหมาะกับลักษณะของกิจกรรม เชน กิจกรรมท่ีสงบอยูไกลจากกิจกรรมท่ีใชเสียง กิจกรรมท่ีตองการแสงสวางอยู
ใกลกับหนาตาง เปนตน จัดการจราจรท้ังในและนอกหองเรียนใหสะดวกตอการเคล่ือนไหวของเด็กขณะทํากิจกรรม 
ส่ิง สําคัญคือสรางบรรยากาศในหองเรียนใหอบอุน เปนมิตร และเต็มไปดวยความรักความเมตตา (ปาจรีย                
ถนอมทรัพย, 2556) 

สถานศึกษาอาจนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของหองเรียนเสมือน 
หรือหองเรียนออนไลน คือ การเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดยใชชองทางของระบบการส่ือสาร
และอินเทอรเน็ต ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอร ท่ีเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ตเขาไปเรียนในเว็บไซต ท่ีออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนใหมีสภาพแวดลอมคลายกับเรียนในหองเรียนแบบปฏิสัมพันธระหวางผูเ รียนกับผูสอน
และผูเรียนกับผูเรียน โดยมีบรรยากาศเสมือนพบกันจริง กระบวนการเรียนการสอนจึงไมใชการเดินทางไปเรียนใน
หองเรียนแตเปนการเขาถึงขอมูลเนื้อหาของบทเรียนไดโดยผานคอมพิวเตอร  

นอกจากการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแลว  สภาพแวดลอมการเรียนรู ท่ีสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู
นับเปนองคประกอบสําคัญท่ีสถานศึกษาตองใหความสําคัญ โดยสามารถแบงออกไดหลากหลายรูปแบบแตกตางกัน
ไป (นฤมล  เทียมหอม, 2559) เชน 

1. สภาพแวดลอมท่ีเปนประชาธิปไตย เปนหองเรียนท่ีครูและนักเรียนรวมมือกันในการตัดสินใจรวมกัน
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ในหองเรียน และหองเรียนประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพกวาหองเรียนลักษณะอ่ืน ๆ 
ในการปลูกฝงวินัยในตนเองใหแกนักเรียน 

2.  สภาพแวดลอม ท่ีทาทาย เปนบรรยากาศท่ีครูกระตุนใหกําลังใจเพ่ือใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการ
ทํางาน พูดใหนักเรียนเช่ือมั่นในความสามารถของนักเรียน แมวาจะเปนงานท่ีคอนขางยาก นักเรียนจะเกิดความ
เช่ือมั่นในตนเอง และพยายามทํางานใหสําเร็จ 
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3.  สภาพแวดลอม ท่ีเปนอิสระ เปนบรรยากาศท่ีจะชวยใหนักเรียนมีความยอมรับนับถือในตนเอง เปน
บรรยากาศท่ีนักเรียนมีโอกาสท่ีจะเลือกและตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีมีความหมายและมีคุณคา 

4. สภาพแวดลอมท่ีมีการยอมรับนับถือ เปนบรรยากาศท่ีครูเห็นวานักเรียนเปนบุคคลสําคัญ มีคุณคา และ
สามารถเรียนได 

5.  สภาพแวดลอมท่ีมีความอบอุน บรรยากาศท่ีอบอุน การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และนักเรียนรูวาครูเอ้ือ
อาทรกับกระทําของตนทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกรักหองเรียนรักสถานศึกษา 

6.  สภาพแวดลอมแหงการควบคุม ครูจะตองฝกใหเด็กมีวินัย แตมิไดอยูภายใตการควบคุมลงโทษ ครูจะตอง
ช้ีแจงใหเขาใจวาทําไมตองทําส่ิงนี้ แตไมทําส่ิงนั้น วิธีการพูดของครูเปนส่ิงสําคัญ 

7.  สภาพแวดลอมแหงความสําเร็จ ครูท่ีฉลาดมักจะพูดถึงจุดท่ีนักเรียนประสบความสําเร็จมากกวาพูด
เก่ียวกับความลมเหลว การท่ีคนเราคํานึงถึงแตความลมเหลวสงผลใหมีความคาดหวังตํ่า ซ่ึงไมชวยใหเกิดการเรียนรูท่ี
ดีข้ึน 

จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุป รูปแบบการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูมี  2 รูปแบบคือการจัด
สภาพแวดลอมภายในหองเรียน และการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนท่ีเหมาะสมกับท้ังผูสอนและผูเรียน 
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 

บทสรุป 
 

 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการเรียนรูบูรณาการใน 4 สาขาวิชา 
ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร 
(Mathematics) โดยการจัดการเรียนรูสามารถนําแนวคิดสะเต็มศึกษามาปรับใชในการจัดการเรียนรูได 9 แนวทาง 
ดังนี้ 1) จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม ท่ีต่ืนเตน นาสนใจ สนุกสนาน มีชีวิตชีวา เ พ่ือสง เสริม  ใหผู เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดและการแกปญหาในสถานการณจริง 2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาท่ีทาทาย
ความรูความสามารถ กระบวนการคิดและการแกปญหาของผูเรียน โดยใชสถานการณท่ีเปนปญหาในโลกปจจุบัน 
3) จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ 4) จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการใน 3 สาระ ไดแก สาระวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเขามาบูรณาการ
ใหเช่ือมตอดวยกันได 

สวนการจัดสภาพของสภาพแวดลอมการเรียนรูของสะเต็มศึกษาจะตองประกอบดวย 4 องคประกอบคือ
1) การยึดผู เรียนเปนศูนยกลาง 2) ความรูเปนศูนยกลาง 3) ชุมชนเปนศูนยกลาง  และ  4)  การประเมินผลเปน
ศูนยกลาง  ซ่ึงสภาพแวดลอมในแตละรูปแบบก็ยอมมีกระบวนการในการจัดการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูท่ีผูสอน
วาจะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดท่ีจะชวยเอ้ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด ซ่ึงการจัดสภาพแวดลอม
ในการเรียนรูในปจจุบันท่ีพบเห็นสวนใหญมักจะเปนหองเรียนท่ีผูสอนเปนศูนยกลาง คือ ผูสอนจะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู กําหนดบทเรียนไว ใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการฟงบรรยาย  มีการจัดหองเรียนเปนรูปส่ีเหล่ียมมีโตะครูท่ีหนา
หอง หรือในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ  สภาพแวดลอม ท่ีมีผู เรียนเปนศูนยกลาง  ผูสอนมีหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา และ
คําปรึกษาในการเรียนรูตอผูเ รียน คอยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอน
นั้นเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสภาพแวดลอมแตละรูปแบบในปจจุบัน ลวนแตยังไมสงผลให
ผูเรียนนั้นสามารถนําความรูไปใชไดจริง เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญเปนกิจกรรมท่ีเนนทฤษฎีมากกวาท่ีจะ
ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง จึงทําใหผูเรียนไมเกิดการเรียนรูไดเทาท่ีควร  

ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียน ควรจะเปนหองเรียนอิสระ ท่ีผูเรียนมีอิสระ
ในการเรียน มีการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหผู เรียนไดเ กิดองคความรูท่ีแทจริงในการเรียนรู โดยเนนการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูบูรณาการใน 4 สาขาวิชาหลัก ไดแก 
วิทยาศาสตร  (Science) เทคโน โล ยี (Technology) วิศวกรรม ศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร 
(Mathematics) ตามท่ีไดกลาวมาในเบ้ืองตน 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยได้เน้นกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตาม
หลักสตูร และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R8C 3R คือทักษะพื้นฐานที่ ได้แก่ Reading 
(W)Riteing และ (A)Rithmatic  8C คือทักษะที่สามารถน าไปใช้ในการเรยีนรู้ทุกวิชา ได้แก่  Critical thinking and 
problem solving Creativity and innovation Cross-cultural understanding Collaboration teamwork 
and leadership Communication information and media literacy Computing and IT literacy Career 
and learning skills และ Compassion  ซึ่งการจัดห้องเรียนอัจฉริยะตรงกับภาษาอังกฤษว่า Smart Classroom 
เป็นห้องเรียนหรือแหล่งการเรยีนรูท้ี่จัดท าข้ึนในลักษณะพเิศษเฉพาะที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป เพื่อใช้
ส าหรับการเสรมิสรา้งประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
โดยมีจดุเน้นการสร้างปฏสิัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพและเสียง เพื่อ
ก่อให้เกิดการเรียนท้ังในระบบช้ันเรียนปกติและนอกช้ันเรียนในการเรียนแบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) อย่างเหมาะสม ทั้งสถานท่ีตั้งห้องเรยีน โตะ๊เกา้อี้ ระบบไฟฟา้ 
เครื่องเสยีง ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนต่าง ๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเปน็กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย (Small Group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project Work) น าเสนอหน้าช้ันเรียน (Presentation) 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ (Learning Skill) และทักษะการเรียนรูจ้ากการสืบค้น 
(Research Skill) ไดด้้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรยีน และการมีส่วนร่วมใน
การเรยีน (Collaborative Learning) ของผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 

ค าส าคัญ: ห้องเรียนอัจฉริยะ, พัฒนาผู้เรียน, ศตวรรษที่ 21 
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ABSTRACT 
 Nowadays, education of Thailand is emphasis on the activities which enhance and 
develop students for gaining knowledge and ability based on the curriculum, furthermore, to also gain 
essential skills for the learning in 21ST century. 3R8C 3R : Includes basic skills Reading (W)Riteing และ 
(A)Rithmatic  8C : Is a skill that can be used to learn all subjects such as Critical thinking. Critical 
thinking and problem solving Creativity and innovation Cross-cultural understanding Collaboration 
teamwork and leadership Communication information and media literacy Computing and IT 
literacy Career and learning skills และ Compassion. There is an smart classroom arrangement which 
able to match the English word “Smart Classroom” and to organize specially in order to be 
different from the general classrooms. The purposes are for enhancing the experience in learning and 
teaching, training and skill training for all kinds of knowledge with focus on the interaction in learning 
together with all kinds of technology both sight and sound media in order to contribute to 
learning both normal class system and outside the classroom for efficient distance learning. Moreover, 
there is a fine and appropriate organizing for Learning Environment, for examples, location for 
classroom, tables and chairs, electric system, sound equipment and air conditioning which 
participating in the learning activities in classroom. No matter Small Group, Lecture, Project Work 
and Presentation so as to the learners are able to develop the technology learning skills and 
Research Skill for information retrieval by themselves. Furthermore, to meet the learning 
requirements for the individual learners and collaborative learning for the learners and teachers 
at full potential. 

Keywords: Smart Classroom, Learner’s Development, 21ST Century 
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บทน า 
ในยุคของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักการศึกษาพบกับความท้าทายในการน าแนวคิดและทฤษฎี

การเรียนรู้มาใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวสู่ตลาดแรงงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขในการ
ด าเนินชีวิต เช่นเดียวกับที่ ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558) ได้กล่าวว่า ทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนคนไทย ในฐานะการเป็นพลเมืองของโลกท่ีมีการด ารงชีวิตท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี โลก
ของเศรษฐกิจและการค้า โลกาภิวัตน์กับเครือข่าย ความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความเป็นสังคมเมือง 
ความเป็นสังคมผู้สูงอายุ และความเป็นโลกส่วนตัวอยู่กับตัวเอง ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ครู ผู้เรียน ผู้บริหาร หรือบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่
จ าเป็นต่อตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ได้
ก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาทดลองแนวทางต้นแบบของการจัดการศึกษาการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาฐานความรู้ ให้อ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ กรอบความคิดหลัก 
ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการมุ่งเน้นการ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการศึกษา เพื่อการ
มีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัตรภายใต้สังคมแห่งปัญญาสังคมแห่งการเรียนรู้  และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะช่วยให้ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า มีหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีให้ความสนใจและสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาในรูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะ เช่นการ
สร้างห้องเรียนแห่งอนาคต จากการริเริ่มของซัมซุง ในโครงการ Samsung Smart Learning Center ของ บริษัท 
ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่น าแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มาพัฒนา
เพื่อให้เกิดต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในประเทศไทย (ซัมซุง 
สมาร์ท เลิร์นนิง เซ็นเตอร์, 2557) ที่น าเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ในห้องเรียน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนจากท่ีเด็กเป็นผู้รับ (Passive Learner) ครูเป็นผู้บรรยาย ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม (Active Learner) และเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learner) มีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา โดยเด็กจะได้ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
ห้องเรียนอัจฉริยะ 

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) พลากร ธีรกุล (2559)  หมายถึง ห้องเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้ที่
จัดท าขึ้นในลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป เพื่อใช้ส าหรับการเสริมสร้างประสบการณ์
ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนทั้งในระบบช้ัน
เรียนปกติและนอกช้ันเรียนในการเรียนแบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 

Smart Classroom (อนุศร หงษ์ขุนทด, 2557) คือ ห้องเรียนที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก คือ ผู้สอน 
(Teacher) ผู้เรียน (Learner) และ สื่อ (Media) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) โน็ตบุ๊ค(Notebook) แท็บ
เล็ต (Tablet) สมาร์โฟน (Smart Phone) กระดานปฏิสัมพันธ์ (Interactive Board) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 
(Projector) อินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)  โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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(Learning Environment) อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group) 
การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project Work) น าเสนอหน้าช้ันเรียน (Presentation) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Skill) และทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น (Research Skill) ได้
ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียน
(Collaborative Learning)ของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้มีการให้นิยามความหมายของค าว่า 
Smart Classroom ไว้หลากหลายนัยที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

O’Driscoll (2009) กล่าวว่า Smart Classroom เป็นห้องจ าลองทางปัญญาในการปรับประยุกต์รูปแบบ
การใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และแหล่งทรัพยากรทางการเรียนท่ีจะน าไปสู่การปรับใช้กับกลุ่มผู้เรียน
ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดทั้งกับการเรียนและการสอน 

Samsung Smart Classroom (2013) บริษัท Samsung ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรม
ทางเครื่องมืออุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์และการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้ ได้จัดท าโครงการห้องเรียนอัจฉริยะขึ้น โดยก าหนด
นิยามความหมายไว้ใน 2 ลักษณะคือ 

1.  เป็นห้องเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนการสอน ( Interactive Teaching) จะช่วยเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนจากการใช้สื่ออุปกรณ์ประเภทจอปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Screen) เพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางการเรียนร่วมกัน นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมกลุ่ม การสอบถาม หรือการจัดท าประชามติ เป็นต้น 

2. เป็นแหล่งบริหารจัดการทางการเรียน (Learning Management) ห้องดังกล่าวจะเป็นศูนย์สื่ออุปกรณ์
ประกอบหลักสูตรการเรียน การบริหารจัดการและการวางแผนการเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการนิยาม
ความหมายของรูปแบบการจัดท าห้องเรียนในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Classrooms) หรือห้องเรียนอัจฉริยะ
ที่ส าคัญ และมีความหมายที่เกี่ยวข้องกันในหลากหลายช่ือดังต่อไปนี้ 

 2.1 Presentation Classroom เป็นห้องที่ถูกจัดเตรียมสื่อไว้เฉพาะเพื่อการน าเสนอข้อมูล ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Computer PC) แบบต้ังโต๊ะ (Laptop Connection) เครื่อง VCR เครื่อง 
DVD หรือกล้องถ่ายภาพ (Camera) เป็นห้องส าหรับการน าเสนอของผู้สอนเท่านั้นจะไมม่ีคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน
หรือผู้ใช้ทั่วไป 

 2.2 Collaborative Classroom ลักษณะคล้ายกับห้องเรียนแบบที่ 1 เพียงว่าในห้องจะมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนทุกคนที่เข้ามาใช้ อาจมีเง่ือนไขการใช้ที่แตกต่างกันไปเช่นมีคอมพิวเตอร์แบบ 1:1 หรือ 
4:1 ขึ้นอยู่กับสภาพห้องและขนาดของห้องเรียน 

 2.3 Laptop and Laptop / Seminar Classroom เป็นห้องที่มีสื่อเทคโนโลยีอุปกรณส์ื่อสารครบถ้วน
เหมือนแบบท่ี 1 และ 2 มีสื่อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะส าหรับผู้ใช้หรือผู้เรียนครบทุกคน ซึ่งจะถูกเช่ือมโยงโปรแกรม
การใช้งานไปสู่ผู้เรียนรายบุคคลในการจัดกิจกรรมการเรียนหรือการจัดอบรมสัมมนา 

 2.4 Special Configuration เป็นลักษณะของห้องเรียนเฉพาะกิจที่มีความแตกต่างหรือมีคุณ
ลักษณะเฉพาะส าหรับการใช้งาน ซึ่งนอกเหนือจากจะมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารที่ครบพร้อมแล้ว อาจ
จัดเตรียมสื่อประกอบอ่ืนๆเข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้งาน 

จากที่กล่าวในเบื้องต้นมานั้นอาจสรุปได้ว่า Smart Classroom หมายถึง ห้องเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้ที่
จัดท าขึ้นในลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป เพื่อใช้ส าหรับการเสริมสร้างประสบการณ์
ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพและเสียงก่อให้เกิดการเรียนท้ังในระบบช้ันเรียน
ปกติและนอกช้ันเรียนในการเรียนแบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 

Smart Classroom อาจมีช่ือเรียกท่ีมีความหมายที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันหลายช่ือตามจุดประสงค์ของ
การใช้ และไม่ปรากฏหลักฐานใดว่าบุคคลใด หรือหน่วยงานใด เป็นผู้บัญญัติชื่อดังกล่าวขึ้นมา จากการศึกษาเอกสาร
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หลายๆ แห่ง พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนวคิด หลักการเดียวกันกับ Smart Classroom มานานแล้ว 
และใช้ช่ือต่างๆ ตามความบริบทของการเรียนการสอน ตัวอย่าง เช่น  

Electronic Classroom (e-Classroom) หมายถึง ห้องเรียนที่จัดท าขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนที่มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยประจ าห้อง ไม่ว่าจะ
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ช่วยสอน (Visual Presentation) ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องเล่น DVD ที่
เป็นสื่อการเรียนการสอนแทนการใช้ Whiteboard ในขณะที่ตัวนักเรียนเองก็จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการเรียนแทนการใช้ปากกาและสมุด ในห้องนี้นักเรียนจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น ครูผู้สอน
เองก็จะมีเครื่องมือที่จะพร้อมต่อการดึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนไปยังนักเรียน  

e-Learning Classroom หมายถึง ห้องเรียนรูปแบบหนึ่งของห้องเรียน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบ
การสอน ที่เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การสอนแบบ Online 
ตลอดจนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมกระบวนการเรียนการสอน หรือการน าเสนอบทเรียน แบบฝึกต่าง 
ๆ เป็นระบบการจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Web base Learning) โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นวิชาหนึ่งวิชาใด อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน และกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
โดยนอกจากโครงสร้างในการจัดเนื้อหารายวิชาบนเครือข่ายแล้ว ยังมีเครื่องมือช่วยสอนต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีก เช่น 
ห้องสนทนา ค าถามที่ถูกถามบ่อย กระดานถาม-ตอบแบบทดสอบ แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน ประกาศ
ข่าวปฎิทิน จึงเป็นที่คาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่สามารถกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนใจการเรียนมากขึ้น ผู้เรียนได้รับ
เนื้อหาวิชาที่เป็นปัจจุบันได้ในทุกสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้าน สถานศึกษา หรือสถานท่ีอื่นๆ และยังช่วยประหยัดเวลา
ของครูผู้สอนในการที่จะขยายขอบเขตเนื้อหา หรืออธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 

Virtual Classroom หมายถึง การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ช่องทางของระบบ
การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเรียนในเว็บไซต์ ที่
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับเรียนในห้องเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียน โดยมีบรรยากาศเสมือนพบกันจริง กระบวนการเรียนการสอนจึงไม่ใช่การเดินทางไป
เรียนในห้องเรียนแต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของบทเรียนได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนเสมือนสามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดา แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสยีงเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน
โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกว่า Online ไปยังผู้เรียนที่อยู่นอกห้องเรียน สามารถ
รับฟังและติดตามการสอนของผู้สอนได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองอีกทั้งยังสามารถโต้ตอบกับผู้สอนหรือ
เพื่อนที่อยู่คนละแห่งได้ 

2. ห้องเรียนเสมือนเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ที่อาศัยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
การสื่อสสารและอินเทอร์เน็ต การเรียนการสอนจึงต้องมีการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเข้ากับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์การเรียนการสอนท าได้โดยผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ เข้าสู่เว็บไซต์ ของห้องเรียนเสมื อนและด าเนินการ
เรียนตามกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบไว้ ห้องเรียนลักษณะนี้เรียกว่า การเข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนเ สมือนนี้ ภาพที่
ปรากฏเป็นหน้าแรกเรียกว่า โฮมเพจ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นช่ือรายวิชาที่สอน ช่ือผู้สอน และข้อความสั้น  ๆ ต่าง ๆ ที่
เป็นหัวข้อส าคัญในการเรียนการสอนเท่านั้น โฮมเพจนี้จะถูกออกแบบต่างๆ ให้มีความสวยงามด้วยภาพถ่าย 
ภาพกราฟิก ตัวอักษรและการให้สีสันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ข้อความสั้นๆ ที่จัดเรียงอยู่ในหน้าโฮมเพจได้
ถูกเชื่อมโยงไปสู่หน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยและเชื่อมโยงไปสู่เว็บเพจรายละเอียด ซึ่งเป็นข้อมูลการเรียนการสอน
ในแต่ละส่วนตามล าดับความส าคัญ โดยผู้เรียนเพียงคลิกเม้าท์เลือกเรียนในหัวข้อซึ่งเป็นเนื้อหาหรือกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ตนเองสนใจได้ตามต้องการ เช่น เว็บเพจประกาศข่าว เว็บเพจประมวลวิชา เว็บเพจเนื้อหา เว็บเพจ
แสดงความคิดเห็น เว็บเพจสรุปบทเรียน เว็บเพจตอบปัญหา เว็บเพจแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เว็บเพจการ
ประเมินผล และเว็บเพจอ่ืน ๆ ตามที่ถูกออกแบบไว้ 
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3. Collaborative Classroom หมายถึง ห้องเรียนที่จัดสภาพแวดล้อม และจัดการเรียนรูรวมกัน เป็น
วิธีการเรียนท่ีนักเรียนรวมมือกันในการท างาน โดยแบ่งกลุมเพื่อศึกษาในสิ่งที่สนใจเหมือนกัน การเรียนดังกล่าว เป
นกระบวนการของการลงมือปฏิบัติรวมกันสรางช้ินงานหรือสรางโครงงาน โดยเนนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใน
การเรียนรู น าเสนอขอมูลความรู ภายใตบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีดี ในการสรางสิ่งที่นักเรียนชอบ สนใจ หรือ
ถนัด ไดแก ใหมีทางเลือก (choice) มีความหลากหลาย (diversity) และมีความ     เปนกันเอง (congeniality) โดย
ค านึงถึงความสามารถของบุคคลในดานตางๆ เช่น ความสามารถทางดานภาษา ตรรกะคณิตศาสตร ศิลปะ มิติ
สัมพันธ ดนตรีการเคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางบุคคล การเขาใจผูอื่น การควบคุมตนเอง และใช้สภาพการเรียน
ที่นักเรียนเปนผูวางแผน ก าหนดจุดมุงหมายในการเรียนเอง มีการศึกษาคนควาหาความรูมีปฏิสัมพันธกัน มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะทอนความคิด มีการโตแยง มีการสรุปความคิดเห็นรวมกันมีการสราง
ช้ินงานหรือโครงงาน 

4. Computer Classroom หมายถึง ห้องเรียนที่จัดประสบการณ ์หรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ควรมีลักษณะ 5 ประการ คือ 

4.1 รู้ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 
4.2 เข้าใจการท างานของคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์สามารถท าโปรแกรมได้อย่างไร 
4.3 ตระหนักว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไร์ 
4.4 หยั่งรู้ถึงธุรกิจ และอุตสาหกรรมประยุกต์ของคอมพิวเตอร์  
4.5 ตระหนักถึงสภาพปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในอนาคตของผลกระทบทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ต่อสังคม 
ประเทศไทยมีการสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล โดยลักษณะการสอนโดยส่วนใหญ่เป็นการใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) แต่ส าหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่จัดการสอนนั้นจะเริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ต่อไป ซึ่งการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แล้วมักมีเนื้อหา 3 แนวทาง คือ การสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การสอนเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และการสอนทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์ 

5. ICT Room หมายถึง ห้องเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ 
จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับ สรุป ค านวณ จัดเก็บ สืบค้น จัดท าส าเนา และแพร่กระจาย น าเสนอช้ินงาน หรือสื่อสาร
ข้อมูล ท าให้ข้อมูลกลายเป็นสารสนเทศที่ดี มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และเกิดคุณค่าต่อผู้ใช้ โดยมี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
ในทุกรายวิชา ในโรงเรียนทั่วไปมักจะจัดห้องนี้ไว้เพื่อเป็นการเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีต่างๆ อาจมี
มากกว่า 1 ห้อง ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการใช้งาน 

จากท่ีกล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่มีความหมายในประโยชน์ใช้สอยทางการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันท้ังสิ้น
กับ Smart Classroom หลักการสอน แนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ ยังคงเดิม เพียงแต่รูปแบบเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา และในอนาคตยังไม่สามารถบอกได้ว่าช่ือของ Smart Classroom จะมีปรับเปลี่ยนช่ือเป็นอย่างไร 
 
ความส าคัญของห้องเรียนอัจฉริยะ 

ความส าคัญและความจ าเป็นที่มีต่อการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ มีเหตุผลและความจ าเป็นบางประการที่ต้องมี
การน าเอารูปแบบวิธีการของห้องเรียนอัจฉริยะมาใช้ในการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนยุคปัจจุบัน ดังนี้ 
(O’Driscoll, 2009)  

1.  เป็นการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษา (Technology and Education) การจัดการเรียนการ
สอนในยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนทัศน์ไปอย่างมากตามสภาพบริบทแวดล้อม ซึ่งการเรียนใน
รูปแบบดั้งเดิมไม่อาจก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอิทธิพล  ความก้าวหน้าแห่งโลกวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาโดยรวม ดังนั้นการปรับ กลยุทธ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีรปูแบบ
ต่างๆ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นในการน ามา ปรับและประยุกต์ใช้ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น  

2.  เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการเรียน (Learning Paradigm Shift) ความส าคัญในประเด็น
ดังกล่าวนี้จะเป็นการปรับรูปแบบมุมมองของการจัดการศึกษาจากวิธีการแบบเดิมหรือแบบบรรยายไปเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นการสร้างรูปแบบทางการเรียน ส าหรับผู้เรียนหรือสื่อการเรียนที่เหมาะสม
กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการปรับเปลี่ยน เป็นห้องเรียนอัจฉริยะจะส่งผลต่อการปรับใช้ในรูปแบบการ
เรียนต่อไปนี้ เช่น  

 2.1  การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  
 2.2  การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Instruction)  
 2.3  การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Instruction : PBI)  
3.  เพื่อจ าแนกคัดกรองการใช้สื่อดิจิตอลระหว่างครูกับนักเรียน (Digital Divide between Educators 

and Students) ห้องเรียนอัจฉริยะจะถูกก าหนดบทบาทของการใช้สื่อของผู้ใช้ได้  ชัดเจนสนองต่อทักษะ
ความสามารถของผู้ใช้สื่อประเภทดิจิตอลที่มีอยู่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ใน บางครั้งความแตกต่างเชิงทักษะความรู้ของ
การใช้เทคโนโลยีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนจะส่งผลต่อ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนตามไปด้วย จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ห้องเรียนอัจฉริยะจะเป็นแหล่งใน การฝึกฝนทักษะให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีไปด้วยในคราว
เดียวกัน เพื่อให้เกิด บรรยากาศทางการเรียนรู้แบบ Edutainment ซึ่งมีลักษณะของการเรียนแบบผ่อนคลายไม่ 
เคร่งเครียดมากจนเกินไป  

4. เป็นการใช้เทคโนโลยีในช้ันเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Classroom Technologies) การจัดสร้าง
ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ เป็นมิติส าคัญที่จะต้องสร้างให้  เกิดขึ้น โดอิทธิพลของสื่อ
เทคโนโลยีซึ่งอาจประกอบไปด้วยสื่อหลักที่ส าคัญ เช่น  

 4.1  การใช้กระดานไฟฟ้าแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Whiteboard) กระดานไฟฟ้าเชิงปฏิสัมพันธ์
หรือ Interactive Whiteboard เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการน าเสนอเนื้อหาสาระ เหมือนกับการใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป ซึ่งหน้าจอของกระดานไฟฟ้าดังกล่าวนี้จะเป็นระบบหน้าจอที่ไวต่อการสัมผัส (Touch 
Sensitive)  

 4.2  ระบบตอบสนองเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Response Systems) หรือเรียกระบบนี้ว่า Voting 
Systems ซึ่งสนองตอบการลงมติรับรองผลของผู้เรียนในด้านต่างๆ มักใช้ร่วมกับ โทรศัพท์แบบพกพา (Mobile 
Phones) รวมทั้งการส่งผ่านรหัสข้อความบนมือถือที่เรียกว่า SMS เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์ดังกล่าวจะเป็น
ลักษณะของการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งผู้เรียนจะร่วมกันเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ก าหนด  

 4.3  ระบบการจัดเก็บข้อมูลน าเสนอ (Captures Systems) เป็นห้องเรียนเทคโนโลยีที่สร้างหรือจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการน าเสนอในการจัดการเรียนการสอน ท้ังในรูปแบบของสื่อภาพ และเสียง เหล่านี้เป็นต้น  

 4.4  เป็นห้องเรียนเพื่อการใช้เทคโนโลยีแบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Classroom Technologies) 
เป็นห้องเรียนที่น าเสนอสื่อส าหรับช่วยเสริมหรือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความ แตกต่างกัน เช่น การเรียนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน หรือการเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  
 
จุดเด่นของห้องเรียนอัจฉริยะ 

จุดเด่นที่กล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะส าคัญของการเรียนการสอนโดยห้องเรียนอัจฉริยะคือ การจัดสร้างระบบ
การมีส่วนร่วมทางการเรียน (Collaborative Learning) ดังที่ Yau et.al (2014) กล่าวว่า ลักษณะของการมีส่วน
ร่วมทางการเรียนจากการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ดังน้ี  

1.  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน (Sharing Knowledge) ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในช้ัน
เรียนเป็นปรากฏการณ์ระหว่างครูกับนักเรียนโดยการก าหนดและสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เพื่อ
ความสามารถทางภาษา ความรู้ และกิจกรรมการเรียนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
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2.  เกิดการแลกเปลี่ยนในเชิงทักษะความสามารถ (Sharing Ability) ซึ่งช้ันเรียนแบบร่วมมือจะท าให้ผู้เรียน
สามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตามระดับความสามารถของแต่ละคน  

3.  เป็นการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ (Mediation) ในช้ันเรียนแบบร่วมมือครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการสร้างสถานการณ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนให้เขาสามารถเกิดกระบวนการและ  ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สามรรถที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้อย่างบูรณาการ  

4.  สนองต่อการเรียนรู้ทีผู่้เรยีนมีความแตกต่างกัน (Heterogeneity) ช้ันเรียนแบบร่วมมือจะเกิดการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ทางการเรียนภายในกลุ่มร่วมกันจากหลากหลายประสบการณ์ ซึ่งจะสนอง ต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย 

การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะหรือ Smart Classroom นั้นได้มีการออกแบบขึ้นมาและมีช่ือเรียกที่
แตกต่างกันออไปดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น อย่างไรก็ตามในการออกแบบห้องเรียนดังกล่าวในสภาพทางสังคมยุคออนไลน์
หรือยุคดิจิตอลในปัจจุบันนั้น คงต้องมีการศึกษารายละเอียดในการออกแบบห้องเรียนและสถาปัตยกรรมสิ่งปลูก
สร้าง (Architectures) ต่างๆที่มีอยู่เพื่อให้สอดรับกับสภาพเชิงบริบท (Context) ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้เกิดความ
เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนั่นเอง  
 
รูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะ 

Pishva and Nishantha (2008) แห่งมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น 
ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับห้อง Smart Classroom โดยก าหนดเป็นรูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมของการออกแบบ
ห้องเรียน Smart Classroom ว่าสามารถออกแบบและจาแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี ้ 

1.  Single Classroom Architectures เป็นการออกแบบที่มีลักษณะทางกายภาพที่จะเอื้อต่อการสร้าง
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ช่วยยกระดับคุณภาพทางการเรียนรวมทั้งช่วยสร้างบรรยากาศ
ทางการเรียนการสอนให้เกิดความสนุกสนานทั้งผู้เรียนกับผู้สอน เทคโนโลยีที่ใช้จะเป็นประเภทสื่อมัลติมีเดียระบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เครื่องฉายและจอวิดีโอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนและการสอน
หรือบรรยายของครูผู้สอน ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะสร้างห้องเรียนอัจฉริยะในลักษณะที่กล่าวถึงนี้  

2.  Scattered Classroom Architectures เป็นรูปแบบการกระจายความรู้ที่ยึดตามสภาพทางพื้นที่
ภูมิศาสตร์หรือท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียนรายบุคคลที่แตกต่างกันเป็นประการส าคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่นักเรียนมีอยู่ ครูและนักเรียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ทางการเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนดว้ยระบบภาพและเสยีง การเรียนรูปแบบนี้ผู้เรียนสามารถที่จะ
เรียนรู้ได้ทุกแห่งโดยการเช่ือมโยงอุปกรณ์ในช้ันเรียนด้วยระบบบังคับสัญญาณทางไกล (Remote Distance) 
เพื่อท่ีจะเรียนในสิ่งท่ีต้องการโดยไม่จ าเป็นต้องเรียนในช้ันเรียน เป็นการเรียนแบบ Cyber University  

3.  Point-to-Point, Two – classes Architectures เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการเช่ือมโยงการเรียน
ระหว่างห้องเรียนหลัก (Local Classroom) ที่ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้อง Smart 
Classroom ร่วมกัน และในขณะเดียวกันก็ส่งผ่านหรือถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเรียนผ่านไปยังห้องเรียน
ทางไกลอีกแห่งหนึ่ง (Remote Classroom) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์เดียวกันและเรียนร่วมกัน เป็นรูปแบบ
ห้องเรียนทางไกลที่นิยมกันในปัจจุบัน  

4.  Multiple Classroom Architecture เป็นรูปแบบห้องเรียน Smart Classroom ที่สร้างขึ้นเพื่อสนอง
ต่อการแสวงหาแหล่งข้อมูลทางการเรียนท่ีมีอยู่มากมายในยุคปัจจุบัน เป็นลักษณะของห้องเรียนท่ีผสมผสานการนา
เสนอจากห้องเรียนหลักไปสู่แหล่งต่างๆที่หลากหลายแห่งจากระบบเครือข่ายความเร็วสูงทางเว็บไซต์หรือ
อินเทอร์เน็ต กล่าวได้ว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดกว้างในองค์ความรู้แพร่กระจายไปสู่ทั่วทุกมุมโลก 
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หลักการออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะ 
แบบจ าลอง (Model) ของห้องเรียนอัจฉริยะได้มีการออกแบบและสร้างเป็นตัวแบบขึ้นมา หลากหลาย

รูปแบบด้วยกัน ซึ่งการน าไปสู่การจัดท าหรือการปฏิบัติย่อมแตกต่างกันออกไปตามสภาพ ความพร้อมของหน่วยงาน
หรือองค์การนั้นๆ ทั้งนี้การออกแบบจ าลองที่จะน าไปสู่การจัดท าเป็นห้องเรียนอัจฉริยะนั้นต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมาย
ในการใช้งานเป็นหลักส าคัญ ซึ่งขอน าเสนอจุดมุ่งหมายทั่วๆ ไป 10 ประการของการใช้งานด้านอาคารสถานที ่
ประกอบด้วย  

1.  มีความเพียงพอ (Adequate) หมายถึง มีความเพียงพอในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างห้องเรียน
อัจฉริยะ นั่นอาจหมายถึงต้องเพียงพอทั้งในด้านตัวอาคาร ห้องต่างๆ ส าหรับใช้สอย  และใช้เรียน วัสดุอุปกรณ์ 
ห้องน้ า ห้องสุขา เป็นต้น  

2.  มีความเหมาะสม (Suitability) ต้องมีความเหมาะสมด้านที่ตั้งอาคารที่จะจัดท าเป็น ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ลักษณะของพื้นที่ และการจัดวางผังของตัวอาคารสถานท่ี เป็นต้น  

3. มีความปลอดภัย (Safety) ห้องเรียนต้องมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งจากอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ฯลฯ  

4.  มีสุขลักษณะ (Healthfulness) ห้องเรียนต้องอยู่ห่างไกลจากสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมลพิษ เช่นอากาศเป็น
พิษ แก็สพิษ รวมทั้งมลภาวะของเสียทั้งกลิ่นและเสียงท้ังหลาย  

5.  ระยะทางติดต่อและใช้สอย (Accessibility) ที่ตั้งของห้องเรียนอัจฉริยะต้องไม่ตั้งอยู่ไกลจากจุดต่างๆ ใน
บริเวณนั้น รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะใช้ประโยชน์ส าหรับองค์การ  

6.  มีความยืดหยุ่น (Flexibility) จะต้องมีรูปแบบที่เอื้ออ านวยต่อการเปลี่ยนแปลง และ เอื้ออ านวยต่อการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ทางการศึกษาหลากหลายประเภท  

7.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ห้องเรียนอัจฉริยะสามารถเกิดประโยชน์ใช้สอยจาก อาคาร
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากแต่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุด  

8.  มีความประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากห้องเรียนอัจฉริยะร่วมกับ อาคารสถานท่ี
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆนั้นมีความประหยัด เช่น ประหยัดในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา การเคลื่อนย้าย
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง เป็นต้น  

9.  สามารถขยับขยายได้ (Expansibility) หมายถึงการออกแบบอาคารและห้องเรียนอัจฉริยะ นั้นสามารถ
ขยายพื้นทีร่องรับการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถขยายได้ง่ายสิ้นเปลืองน้อย รวมทั้ง การขยายพื้นท่ีด้วย  

10.  มีรูปร่างสวยงาม (Appearance) จะต้องมีการวางผังด้านอาคารสถานที่ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม 
เหมาะกับสภาพแวดล้อม มีการตกแต่งบริเวณและห้องเรียนให้เป็นที่ช่ืนชมของผู้พบ เห็นอยู่ตลอดเวลา จุดมุ่งหมาย
ทั้งหมดที่กล่าวมาในเบื้องต้นสามารถน าไปใช้ในการจัดท าศูนย์การเรียนหรือห้องเรียนอัจฉริยะได้โดยทั่วไป และปรับ
ใช้ได้ตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละแห่ง ที่จะน าเสนอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการจัดวางตัวแบบหรือโมเดลส าหรับ
การจัดท าห้องเรียนอัจฉริยะตามความเหมาะสมในการน าไปปรับใช้ 
 
บทสรุป 

การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะไม่เพียงแต่เป็นการออกแบบห้องเรียนที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้สัมฤทธิผล และผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยต้องมีครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการปรบัเปลีย่นทั้งกายภาพ จิตภาพ และสังคมภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายชุมชนของ
ครูที่เข้มแข็ง ท าให้เกิดการน าเนื้อหาสาระมาพัฒนาในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น และเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  
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ฉะนั้นห้องเรียนอัจฉริยะตามคิดเห็นของผู้จัดท าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  
 1. คณาจารย์ควรมีความพร้อมในการน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
 2. เนื้อหารายวิชาที่มีการเรียนการสอนควรพัฒนาเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น 
 3. เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในห้องเรียนอัจฉริยะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
 4. เทคโนโลยีที่ใช้ต้องสอดคล้องเหมาะสมตามความยากง่ายของเนื้อหาวิชาและตัวผู้เรียน 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 
ฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม สุวิมล ติรกานันท์ และกมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
e-mail : tapani_tt@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
สื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 428 คน จากสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยผู้วิจัยท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่มก่อนแล้วจึงสุ่มแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินตนเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินตนเอง และ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเองด้านทักษะการสื่อสารและ
ทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตรประมาณค่า
เชิงพฤติกรรม (behaviorally anchored rating scale: BARS) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีระดับความสามารถความสามารถทักษะการสื่อสารเฉลี่ย 
อยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.59) และมีระดับความสามารถทักษะความร่วมมือเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (M = 2.67) 
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการ
เรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.81, p < 
0.01)  
 
ค าส าคญั : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือ  
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A study of the Relationships between Communication Skills and 
Collaborate with Others Skills at Model of Partnership  

for 21st Century Skills for The primary 4 students 
 

Tapani Tawikasikam, Suwimon Tirakanun, Kamontip Srihaset 
e-mail : tapani_tt@yahoo.com 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were; (1) to study the level of Communication Skills at Model 
of Partnership for 21st Century Skills for The primary 4 students (2) to study the level of 
Collaborate with Others Skills at Model of Partnership for 21st Century Skills for The primary 4 
students 3) to study of the Relationships between Communication Skills and Collaborate with 
Others Skills at Model of Partnership for 21st Century Skills for The primary 4 students  
 The samples of this study consisted of 428 students in Primary 4 in 2017 Academic year 
at  Samutprakan Area 1 by Multistage Cluster Sampling (Cluster Random Sampling and 
Simple Random Sampling) . The research design was general research and Communication Skills 
and Collaborate with Others Skills at Model of Partnership for 21st Century Skills for The primary 
4 students research with behaviorally anchored rating scale:  BARS. The Data analysis with 
descriptive statistics by Mean, Percentage, Standard Deviation and Simple Correlation. 

The result has showed that : The Primary 4 students had Communication skills in level of 
“Average” (M = 2.59). The Primary 4 students had Collaborate with Others Skills of “Average” (M 
= 2.67).The Relationships between Communication Skills and Collaborate with Others Skills at 
Model of Partnership for 21st Century Skills for The primary 4 students was statistically significant 
at 0.01 and Simple Correlation by (r = 0.81, p < 0.01) which has a high Correlation.  
. 
Keywords: 21st Century Skills, Communication Skills, Collaborate with Others Skills  
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน จากการสื่อสาร และเทคโนโลยี ท าให้สังคมในปัจจุบันเป็น

สังคมที่ไร้พรมแดน ข้อมูล ความรู้ หรือข่าวสาร จากสถานที่หนึ่งสามารถเผยแพร่ไปอีกสถานที่หนึ่งได้อย่างไร้ขีดจ ากัด
ภายในเวลาไม่กี่วินาที ข้อมูลที่บิดเบือน หรือ การขาดทักษะทางการสื่อสาร ท าให้เกิดการเข้าใจผิดความหมาย เกิดความ
ขัดแย้ง ท างานงานท่ีท าไม่ประสบความส าเร็จ ไม่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เพราะสื่อสารไม่เป็น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้
ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ดังนั้นหลายหน่วยงานที่ตระหนักถึง
ความส าคัญของทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือตามการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009 อ้างจาก สุวิชา ศรีมงคล, 2557) ได้ให้
ความส าคัญของทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  โดยระบุเป็นส่วน
หนึ่งทักษะจ าเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) คือ 3R x 4C สาระวิชาหลัก หรือ 3R หมายถึง การ
อ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) 4C หมายถึง การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อช่วยให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไว้ 5 ประการได้แก่ (1) 
ความสามารถด้านการสื่อสาร (2) ความสามารถด้านการคิด (3) ความสามารถในการแก้ปัญหา (4) ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต (5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากปัจจุบันแหล่งเรียนรู้กว้างไกล จากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น
ได้เห็นถึงความส าคัญของทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพราะเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารและเทคโนโลยีในสังคมโลก แต่ในปัจจุบันนักเรียนก าลังประสบกับปัญหาการปรับตัวไม่
ทัน ไม่มีทักษะการสื่อสาร ไม่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น หรือใช้ชีวิตปกติร่วมกับผู้อื่นได้ ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย
ดังที่พบในพาดหัวข่าวของสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาการท าร้ายร่างกายกัน ปัญหายาเสพติด และปัญหาการฆ่าตัวตาย
ของวัยรุ่นเป็นต้น ซึ่งทักษะที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด, เรียนรู้, ท างาน, แก้ปัญหา, สื่อสารและร่วมมือ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต คือทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความ
ร่วมมือ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส าหรับการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ว่าทักษะต่าง ๆ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งองค์ความรู้ที่
ได้จากการศึกษาจะเป็นสารสนเทศให้กับครู ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือตามการเรียนรู้ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถดา้นทักษะการสื่อสาร ทักษะความรว่มมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 

ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 ตามการเรยีนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์กัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะ

ความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 4,436 คน   
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 428 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาด้วย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) โดยผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มก่อนแล้วจึงสุ่ม
แบบง่าย  

การประมาณการของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่  Yamane (ประชากร 
4,436 คน เมื่อเปิดตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ± 5% ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 367 คน แต่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 428 ฉบับ เพื่อป้องกันปัญหาแบบ
ประเมินตนเองที่ได้รับคืนกลับมาไม่สมบูรณ์ หรือได้รับคืนกลับมาไม่ครบ) 

  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินตนเองทักษะการสื่อสารและความร่วมมือในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ (2) ระดับ
ความสามารถทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรม (behaviorally anchored rating scale: BARS) เป็นแบบประเมิน
ตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีจ านวน 40 ข้อ ลักษณะการตอบเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ  

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

ดังนี ้
1. ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารและความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ของภาคีศตวรรษที่ 

21 (Partnership for 21st Century Skills) จากเอกสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางใน
การสร้างค าถามให้เหมาะสมกับทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ดังนี ้

ทักษะการสื่อสาร 

ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

1. การสื่อสารมคีวามชัดเจนในการสือ่ความหมาย 

2. การรับสารมปีระสิทธิผล 

3. การสื่อสารโดยก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ 

4. การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

5. การสื่อสารในสถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกัน 

ทักษะความร่วมมือ 

ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

1. การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การยืดหยุ่นในการท างาน 

3. การมีส่วนร่วมในการท างาน 

4. การเคารพในทีมท่ีแตกต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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กลุ่มตัวอย่าง 
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วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) โดยผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มก่อนแล้วจึงสุ่ม
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ความสามารถทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่ง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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    1.1 ทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารมีความชัดเจนในการสื่อความหมาย การรับสารมีประสิทธิผล การสื่อสารโดยก าหนด
จุดมุ่งหมายเฉพาะ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และการสื่อสารในสถานการณ์แวดล้อมท่ีแตกต่าง  

     2.1 ทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การยืดหยุ่นในการท างาน การมีส่วนร่วมในการท างาน 
และการเคารพในทีมที่แตกต่างกัน  

2. ลักษณะข้อค าถามของแบบประเมินตนเองมี 2 แบบ คือ ข้อค าถามในทางบวก มีจ านวน 35 ข้อ และข้อ
ค าถามในทางลบมีจ านวน 5 ข้อ 

3. ลักษณะการตอบแบบประเมินตนเอง มี 5 ระดับ คือ 4 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึก
หรือพฤติกรรมของนักเรียนมากที่สุด 3 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือพฤติกรรมของนักเรียนมาก 
2 คะแนน หมายถึงพฤติกรรมนั้นตรงกับความรู้สึกหรือพฤติกรรมของนักเรียนปานกลาง 1 คะแนน หมายถึง พฤติกรรม
นั้นตรงกับความรู้สึกหรือพฤติกรรมของนักเรียนน้อย และ 0 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกหรือ
พฤติกรรมของนักเรียน  

4. เกณฑ์ในการแปลความหมาย 
    ในการแปลความหมายของทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรม (behaviorally anchored rating scale: 
BARS) ผู้วิจัยก าหนดค่าระดับความสามารถเฉลี่ยออกเป็น 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแบ่งค่าและความหมาย คือ ระดับ
ความสามารถเฉลี่ย 0.00 – 1.33 หมายถึง มีทักษะการสื่อสาร /ทักษะความร่วมมือในระดับน้อย ระดับความสามารถ
เฉลี่ย 1.34 – 2.66 หมายถึง มีทักษะการสื่อสาร /ทักษะความร่วมมือระดับปานกลาง และระดับความสามารถเฉลี่ย 
2.67 – 4.00 หมายถึง มีระดับทักษะการสื่อสาร /ทักษะความร่วมมือในระดับมาก  

5. การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินตนเอง 
   การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามพิจารณาจากการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามมีวิธีการด าเนินการ ดังน้ี 
   5.1. วิธีทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องของค าถามในแต่

ละข้อ (Item Objective Congruence Index-IOC) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในเนื้อหาตรวจสอบนิยามปฏิบัติการขององค์ประกอบทักษะการสื่อสารและความร่วมมือในศตวรรษที่ 21โดย
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของนิยามและความสอดคล้องของตัวแปรสังเกตได้ ใช้สูตร
การค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ IOC (Item Objective Congruence) คัดเลือกตัวแปรที่มีค่าความ
สอดคล้อง 0.60 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 อ้างจากน้ าทิพย์ องอาจวาณิชย์, 2556)  

          5.1.1 น าเครื่องมือการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนเกี่ยวของข้อค าถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วจึงเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาและตรวจสอบอีกครั้ง 

          5.1.2 น าเครื่องมือการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ ( try-out) กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ กับคะแนนรวม (item-
total correlation) ในข้อค าถามเป็นรายข้อ และคัดเลือกข้อค าถาม โดยใช้เกณฑ์ค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป เพื่อ
ใช้เป็นข้อค าถามจริง  

6. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบหาค่าความ
เช่ือมั่น โดยน าแบบสอบถามไปด าเนินการทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
50 คน และวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินตนเอง ด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) พบว่า ด้านทักษะการเรียนรู้ตามการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.84 และด้านทักษะความร่วมมือตามการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 

7. คัดเลือกข้อค าถาม และน าแบบประเมินตนเองที่มีคุณภาพไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการ
วิจัยต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2560 สังกัดกลุ่มปู่เจ้าสมิงพราย ทั้งหมด 464 คน โดยส่งแบบสอบถามไปที่โรงเรียนในกลุ่มปู่เจ้าสมิงพราย 
จ านวน 11 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก โรงเรียนวัดท้องคุ้ง โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา โรงเรียนวัดแหลม 
โรงเรียนวัดบางฝ้าย โรงเรียนวัดบางหัวเสือ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โรงเรียนวัดมหาวงษ์ โรงเรียนวัดส าโรงเหนือ 
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส โรงเรียนวัดสวนส้ม และได้รับกลับคืนจ านวน 428 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 
92.24 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช ้
ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. การเตรียมข้อมูลเพื่อประมวลผล ผู้วิจัยได้จัดระบบข้อมูลก่อนจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง จ านวน 428 ชุด 
 1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป 

และแบบประเมินตนเองทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรม (behaviorally anchored rating scale: BARS) มาจัด
ระเบียบข้อมูลลงรหัสส าหรับใช้ประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างน าเสนอด้วยค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.2 การศึกษาทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการ

เรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 น าเสนอด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 น าเสนอด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 
 

ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1.1 การศึกษาระดับความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 พบว่า (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีระดับความสามารถทักษะการสื่อสารรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง (M = 2.59) เมื่อพิจารณารายด้านในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความสามารถเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการรับสารมีประสิทธิผล (M = 2.73) อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีระดับความสามารถเฉลี่ยต่ าสุด คือ การใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร (M = 2.30) ดังตารางที่ 1 (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีระดับความสามารถทักษะ
ความร่วมมือรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (M = 2.67) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับ
ความสามารถเฉลี่ยสูงสุด คือการมีส่วนร่วมในการท างาน (M = 2.75) อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีระดับความสามารถ
เฉลี่ยต่ าสุด คือ การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (M = 2.63) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของระดับความสามารถด้านทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
 

ทักษะการสื่อสารตามการเรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 M SD แปลผล 

1.การสื่อสารมีความชัดเจนในการสื่อความหมาย 
2.การรับสารมีประสิทธิผล 
3.การสื่อสารโดยก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
4.การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
5.การสื่อสารในสถานการณ์แวดล้อมท่ีแตกต่าง 

2.50 
2.73 
2.65 
2.30 
2.58 

.67 

.62 

.77 

.84 

.83 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวมทักษะการสื่อสาร 2.59 .54 ปานกลาง 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสามารถด้านทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
 

ทักษะความร่วมมือตามการเรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

M SD แปลผล 

1.การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.การยืดหยุ่นในการท างาน 
3.การมีส่วนร่วมในการท างาน 
4.การเคารพในทีมที่แตกต่างกัน 

2.63 
2.66 
2.75 
2.65 

.73 

.76 

.76 

.73 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

ภาพรวมทักษะความร่วมมือ 2.67 .65 มาก 
 
1.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน (p < 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.81 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน 1) ความสัมพันธ์ของทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.33 - 0.59 ซึ่งความสัมพันธ์อยูใ่นระดับต่ ามากถึงระดับปานกลาง ด้านที่มีความสัมพันธ์
กันสูงสุด คือ ด้านการสื่อสารโดยก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะกับด้านการรับสารมีประสิทธิผล มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
0.59 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และด้านที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ด้านการสื่อสารโดยก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.33 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก 2) 
ความสัมพันธ์ของทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทุก
ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.59 - 0.75 
ซึ่งความสัมพันธ์อยูใ่นระดับปานกลางถึงระดับสูง ด้านท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานกับ
ด้านการยืดหยุ่นในการท างานมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.75 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และด้านที่มีความสัมพันธ์
กันต่ าสุด คือ ด้านการเคารพในทีมที่แตกต่างกันกับด้านการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.59 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี้  

1. จากผลความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ประกอบด้วยทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and 
Innovation) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการสื่อสารและ
การมีส่วนร่วม (Communication and Collaboration) ให้ความส าคัญกับทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือ
โดยระบุทักษะจ าเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) คือ 3R x 4C สาระวิชาหลัก หรือ 3R หมายถึง 
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) 4C หมายถึง การคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อช่วย
ให้นักเรียนประสบความส าเร็จในอนาคตซึ่งทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
สื่อสารและการมีส่วนร่วม (Communication and Collaboration) เมื่อหาความสัมพันธ์ของทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง( r = 0.81) ซึ่งสอดคล้องกับ (Johnson, Carol and Faye,1997 อ้างจาก วันชัย แก้วดี, ม.ป.ป.) การเรียนรู้
เป็นทีมเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม  ( group  process ) สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี   
รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  สามารถท าให้เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (promote  creative 
thinking) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา( problem solving ) และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active 
learning) และเมื่อวิเคราะห์ระดับทักษะการสื่อสาร และความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้
ทักษะศตวรรษที่ 21 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีระดับทักษะการสื่อสารภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับ       
ปานกลาง (M = 2.59) เมื่อพิจารณารายด้านในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับสารมี
ประสิทธิผล (M = 2.73) อยู่ในระดับมาก ซึ่งการฟังเป็นกระบวนการของการรับสารซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและ
มนุษย์ใช้มากท่ีสุด การฟังยังเป็นการสื่อสารที่มาก่อนการพูด การอ่านและการเขียน การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการสื่อสารอย่างมาก ความล้มเหลวของการสื่อสารนั้นเกิดจากการฟังมากท่ีสุด การฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญและทาให้การสื่อสารสัมฤทธ์ิผลได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ตามการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง ดังนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน ครูควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสื่อสาร เช่น  การสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน หรือการน าเสนอหน้าช้ันเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งถ้านักเรียน
มีทักษะการสื่อสารที่สูงข้ึนจะท าให้ทักษะความร่วมมือของนักเรียนสูงตามไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป  

1. เนื่องจากผลการศึกษาตัวแปรทักษะการสื่อสาร นักเรียนมีภาพรวมระดับความสามารถทักษะการสื่อสารใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสามารถทักษะการสื่อสาร เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 

2. เนื่องจากผลการศึกษาตัวแปรทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีความสัมพันธ์กันสูง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไปในรูปแบบใด ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรศึกษา ทักษะการสื่อสาร ส่งผลต่อทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนในการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี้  

1. จากผลความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ประกอบด้วยทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and 
Innovation) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการสื่อสารและ
การมีส่วนร่วม (Communication and Collaboration) ให้ความส าคัญกับทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือ
โดยระบุทักษะจ าเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) คือ 3R x 4C สาระวิชาหลัก หรือ 3R หมายถึง 
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) 4C หมายถึง การคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อช่วย
ให้นักเรียนประสบความส าเร็จในอนาคตซึ่งทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
สื่อสารและการมีส่วนร่วม (Communication and Collaboration) เมื่อหาความสัมพันธ์ของทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง( r = 0.81) ซึ่งสอดคล้องกับ (Johnson, Carol and Faye,1997 อ้างจาก วันชัย แก้วดี, ม.ป.ป.) การเรียนรู้
เป็นทีมเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม  ( group  process ) สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี   
รวมท้ังการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  สามารถท าให้เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (promote  creative 
thinking) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา( problem solving ) และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active 
learning) และเมื่อวิเคราะห์ระดับทักษะการสื่อสาร และความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้
ทักษะศตวรรษที่ 21 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีระดับทักษะการสื่อสารภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับ       
ปานกลาง (M = 2.59) เมื่อพิจารณารายด้านในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับสารมี
ประสิทธิผล (M = 2.73) อยู่ในระดับมาก ซึ่งการฟังเป็นกระบวนการของการรับสารซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและ
มนุษย์ใช้มากท่ีสุด การฟังยังเป็นการสื่อสารที่มาก่อนการพูด การอ่านและการเขียน การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการสื่อสารอย่างมาก ความล้มเหลวของการสื่อสารนั้นเกิดจากการฟังมากท่ีสุด การฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญและทาให้การสื่อสารสัมฤทธ์ิผลได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ตามการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง ดังนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน ครูควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสื่อสาร เช่น  การสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน หรือการน าเสนอหน้าช้ันเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งถ้านักเรียน
มีทักษะการสื่อสารที่สูงข้ึนจะท าให้ทักษะความร่วมมือของนักเรียนสูงตามไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป  

1. เนื่องจากผลการศึกษาตัวแปรทักษะการสื่อสาร นักเรียนมีภาพรวมระดับความสามารถทักษะการสื่อสารใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสามารถทักษะการสื่อสาร เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 

2. เนื่องจากผลการศึกษาตัวแปรทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีความสัมพันธ์กันสูง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไปในรูปแบบใด ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรศึกษา ทักษะการสื่อสาร ส่งผลต่อทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนในการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี้  

1. จากผลความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ประกอบด้วยทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and 
Innovation) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการสื่อสารและ
การมีส่วนร่วม (Communication and Collaboration) ให้ความส าคัญกับทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือ
โดยระบุทักษะจ าเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) คือ 3R x 4C สาระวิชาหลัก หรือ 3R หมายถึง 
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) 4C หมายถึง การคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อช่วย
ให้นักเรียนประสบความส าเร็จในอนาคตซึ่งทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
สื่อสารและการมีส่วนร่วม (Communication and Collaboration) เมื่อหาความสัมพันธ์ของทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง( r = 0.81) ซึ่งสอดคล้องกับ (Johnson, Carol and Faye,1997 อ้างจาก วันชัย แก้วดี, ม.ป.ป.) การเรียนรู้
เป็นทีมเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม  ( group  process ) สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี   
รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  สามารถท าให้เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (promote  creative 
thinking) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา( problem solving ) และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active 
learning) และเมื่อวิเคราะห์ระดับทักษะการสื่อสาร และความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามการเรียนรู้
ทักษะศตวรรษที่ 21 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีระดับทักษะการสื่อสารภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับ       
ปานกลาง (M = 2.59) เมื่อพิจารณารายด้านในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับสารมี
ประสิทธิผล (M = 2.73) อยู่ในระดับมาก ซึ่งการฟังเป็นกระบวนการของการรับสารซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและ
มนุษย์ใช้มากท่ีสุด การฟังยังเป็นการสื่อสารที่มาก่อนการพูด การอ่านและการเขียน การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการสื่อสารอย่างมาก ความล้มเหลวของการสื่อสารนั้นเกิดจากการฟังมากท่ีสุด การฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญและทาให้การสื่อสารสัมฤทธ์ิผลได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ตามการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง ดังนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน ครูควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสื่อสาร เช่น  การสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน หรือการน าเสนอหน้าช้ันเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งถ้านักเรียน
มีทักษะการสื่อสารที่สูงข้ึนจะท าให้ทักษะความร่วมมือของนักเรียนสูงตามไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป  

1. เนื่องจากผลการศึกษาตัวแปรทักษะการสื่อสาร นักเรียนมีภาพรวมระดับความสามารถทักษะการสื่อสารใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสามารถทักษะการสื่อสาร เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 

2. เนื่องจากผลการศึกษาตัวแปรทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีความสัมพันธ์กันสูง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไปในรูปแบบใด ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรศึกษา ทักษะการสื่อสาร ส่งผลต่อทักษะความร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนในการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 
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3. เนื่องจากการศึกษาทักษะการสื่อสารและทักษะความร่วมมือตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินตนเองชนิดมาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรม (behaviorally anchored rating scale: 
BARS) เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้สารสนเทศที่สอดคล้องกับทักษะที่แท้จริงของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ควรพัฒนาแบบวัดทักษะ
ภาคปฏิบัติ หรือแบบสังเกต และพัฒนาเครื่องมือเป็นแบบประเมินที่ครูผู้สอนร่วมเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถวัด
คุณลักษณะที่ต้องการวัดได้ใกล้เคียงสภาพจริงและมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
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การศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนแต่ละ 
เจเนอเรชนั ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดกรงุเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง 

 
ธนัญญา ทิพบ ารุง ศิวะพร ภู่พันธ์ และ สุวิมล ติรกานันท์ 

ภาควิชาการประเมินและการวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
e-mail: Jipsea.12@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน และ (2) เพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง จ าแนกตามเจเนอเรชันของครู กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง จ านวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. ระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในภาพรวม         
มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (M = 2.91) และระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครู ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (M = 2.90) 

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครู จ าแนกตามเจเนอเรชัน พบว่า 

2.1) สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเจเนอเรชันวาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ เจเนอเรชันเอกซ์ และ
เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด 

2.2) สมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเจเนอเรชันวาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ เจเนอเรชันเอกซ์ และ
เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ครูในศตวรรษที่ 21, เจเนอเรชัน 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน และ (2) เพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง จ าแนกตามเจเนอเรชันของครู กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง จ านวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. ระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในภาพรวม         
มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (M = 2.91) และระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครู ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (M = 2.90) 

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครู จ าแนกตามเจเนอเรชัน พบว่า 

2.1) สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเจเนอเรชันวาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ เจเนอเรชันเอกซ์ และ
เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด 

2.2) สมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเจเนอเรชันวาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ เจเนอเรชันเอกซ์ และ
เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ครูในศตวรรษที่ 21, เจเนอเรชัน 
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ABSTRACT 

 This research is the quantitative research. The purposes of this research were to 1) 
Study the Level of knowledge and skill in information technology and communication 
competencies to improve teaching of teachers in different generations in 21st Century. 2) 
Compare information technology and communication competencies in teaching of teachers 
under Bangkok Metropolitan Administration classified by generation. The samples are 291 
teachers under Bangkok Metropolitan Administration. The research instrument was a 
questionnaire and the data were analyzed using by Descriptive Statistics, One-Way ANOVA by 
using computer program. The results of the study were as follows:  
          1) The level of knowledge in information technology and communication 
competencies of teachers were at medium level (M=2.91) and the level of skills in 
information technology and communication competencies of teachers were at medium 
(M=2.90). 
 2) The results of the differences of Knowledge and skills in generations of teachers 
with information technology and communication competencies in teaching of teachers under 
Bangkok Metropolitan Administration that were divided into generation. 
             2.1) The results of the differences of Knowledge in generations of teachers 
with information technology and communication competencies in teaching of teachers under 
Bangkok Metropolitan Administration that were divided into generation found that the 
teachers in different generations had knowledge in information technology and 
communication competencies that were different statistically significantly at level.01 (p=0.00) 
; teachers in generation Y had the average highest , the second is teachers in generation X, 
and teachers in generation Baby Boomer had the average lowest. 
              2.2) The results of the differences of skills in generations of teachers with 
information technology and communication competencies in teaching of teachers under 
Bangkok Metropolitan Administration that were divided into generation found that the 
teachers in different generations had skills in information technology and communication 
competencies that were different statistically significantly at level.01 (p=0.00) ; teachers in 
generation Y had the average highest ,the second is teachers in generation X, and teachers in 
generation Baby Boomer had the average lowest. 
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บทน า 
โลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก คนทุกระดับทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสได้

ใช้เทคโนโลยี จนอาจเปรียบได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันไปแล้ว เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องใกล้ตัว
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีในด้านการสื่อสาร นั่นคือ สมาร์ทโฟน เเท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มี
มากมาย และมีสมรรถนะสูง เป็นทั้งเครื่องมือสื่อสาร เช่ือมต่อข้อมูลแบบไร้พรมแดนได้ทั่วทุกมุมโลกในเวลา
อันรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการส่งข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วและฉับไว  เพียงแค่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ท าให้โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเต็มรูปแบบ  เมื่ออุปกรณ์การสื่อสารมีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงและมีฟังก์ช่ันและแอพลิเคช่ันการใช้
งานที่หลากหลายไร้ข้อจ ากัด จ าเป็นที่มนุษย์เราต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจกับเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี
เหล่านั้น หากไม่ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นๆ 
บุคคลนั้นย่อมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างคุ้มค่า  
ขาดซึ่งความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพราะฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษา
หาความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ในการเป็นครูที่มี
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตามรูปแบบการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 “ทิศทาง
ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการ
ประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ” (ชวลิต โพธิ์นคร ,2560) ต้องการกระตุ้นให้ครูยอมรับว่าการ
ใช้ไอซีทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนยุคนี้  เป็นเรื่องของครู “ทุกคน”  ไม่ใช่
เรื่องของครูสอนคอมพิวเตอร์ ครูจะใช้ไอซีทีกันอย่างไรในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับ
อนาคต (รสสุคนธ์ มกรมณี , 2557 : 3) เทคโนโลยีทางการศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และการจัดการศึกษายังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะการเรียนรู้
ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการที่นักเรียนจะเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 ครูจึงมีบทบาทส าคัญที่ต้องช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนเกิดทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ฉะนั้น ครูจะต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ในสถานการณ์ปัจจุบันครู
ผู้ปฏิบัติงานสอนจะมีช่วงอายุแตกต่างกันในโรงเรียนเดียวกัน โดยในหนึ่งโรงเรียนอาจจะมีครูทั้งสามช่วงอายุ คือ 
เจเนอเรชันวาย เจเนอเรชันเอกซ์ และเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ในขณะที่บางโรงเรียนก็อาจจะมีครูช่วงอายุที่อาวุโส
กว่านั้นรวมอยู่ด้วย  

จากความเป็นมาและความส าคัญดงัที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 นับเป็นประเด็นที่มีความส าคัญทางการศึกษา เพราะส่งผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนและคุณภาพของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 ท าให้การจัดการเรียนสอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู แต่ละ
เจเนอเรชัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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บทน า 
โลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก คนทุกระดับทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสได้

ใช้เทคโนโลยี จนอาจเปรียบได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันไปแล้ว เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องใกล้ตัว
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีในด้านการสื่อสาร นั่นคือ สมาร์ทโฟน เเท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มี
มากมาย และมีสมรรถนะสูง เป็นทั้งเครื่องมือสื่อสาร เช่ือมต่อข้อมูลแบบไร้พรมแดนได้ทั่วทุกมุมโลกในเวลา
อันรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการส่งข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วและฉับไว  เพียงแค่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ท าให้โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเต็มรูปแบบ  เมื่ออุปกรณ์การสื่อสารมีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงและมีฟังก์ช่ันและแอพลิเคช่ันการใช้
งานที่หลากหลายไร้ข้อจ ากัด จ าเป็นที่มนุษย์เราต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจกับเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี
เหล่านั้น หากไม่ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นๆ 
บุคคลนั้นย่อมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างคุ้มค่า  
ขาดซึ่งความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพราะฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษา
หาความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ในการเป็นครูที่มี
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตามรูปแบบการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 “ทิศทาง
ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการ
ประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ” (ชวลิต โพธิ์นคร ,2560) ต้องการกระตุ้นให้ครูยอมรับว่าการ
ใช้ไอซีทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนยุคนี้  เป็นเรื่องของครู “ทุกคน”  ไม่ใช่
เรื่องของครูสอนคอมพิวเตอร์ ครูจะใช้ไอซีทีกันอย่างไรในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับ
อนาคต (รสสุคนธ์ มกรมณี , 2557 : 3) เทคโนโลยีทางการศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และการจัดการศึกษายังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะการเรียนรู้
ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการที่นักเรียนจะเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 ครูจึงมีบทบาทส าคัญที่ต้องช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนเกิดทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ฉะนั้น ครูจะต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ในสถานการณ์ปัจจุบันครู
ผู้ปฏิบัติงานสอนจะมีช่วงอายุแตกต่างกันในโรงเรียนเดียวกัน โดยในหนึ่งโรงเรียนอาจจะมีครูทั้งสามช่วงอายุ คือ 
เจเนอเรชันวาย เจเนอเรชันเอกซ์ และเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ในขณะที่บางโรงเรียนก็อาจจะมีครูช่วงอายุที่อาวุโส
กว่านั้นรวมอยู่ด้วย  

จากความเป็นมาและความส าคัญดงัที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 นับเป็นประเด็นที่มีความส าคัญทางการศึกษา เพราะส่งผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนและคุณภาพของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 ท าให้การจัดการเรียนสอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู แต่ละ
เจเนอเรชัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
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การศึกษา สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหรือเสริมสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูให้สูงข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน 
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในการ

จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง จ าแนกตามเจเนอเรชัน 
ของครู 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 ระดับสมรรถนะด้านความรู้และดา้นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูแตล่ะ
เจเนอเรชัน มีความแตกตา่งกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง ปีการศึกษา 

2560 จ านวน 1,062 คน  (ข้อมู ลจาก รายงานสถิติการศึ กษา ปี การศึ กษา 2559 โรงเรียนสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร) จ านวน 9 ส านักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตบางซื่อ เขตบางรักและเขตปทุมวัน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง 
จ านวน 291 คน ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (1967) ซึ่งก าหนด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นในการสรุปผล มีค่าเท่ากับ 0.05 จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 291 คน 
และผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) ตาม
สัดส่วนขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละส านักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างจาก
ส านักเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 เขต เพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตามสัดส่วน 
(proportional)   

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ และประสบการณ์การเข้ารับการอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 42 ข้อ เป็นข้อ
ค าถามเกี่ยวกับสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 อยู่ในรูปแบบ
ของการตอบสนองคู่ (dual-response format) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) ด้านการสื่อสารและ
เลือกใช้สื่อ มีจ านวน 7 ข้อ (2) เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร มีจ านวน 5 ข้อ (3) ความรู้พื้นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ มีจ านวน 23 ข้อ และ (4) ความรู้พื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต มีจ านวน 7 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย และผู้เช่ียวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัย จ านวน 3 คน พบว่า ค่าดัชนี
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IOC (item objective congruence) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ส าหรับผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยด้านความเที่ยงด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) 
ค่าความเที่ยงด้านความรู้ คือ 0.92 และค่าความเที่ยงด้านทักษะ คือ 0.93 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.1) ส่งหนังสือราชการของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถึงโรงเรียนวัดสิตาราม ส านักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อท าหนังสือแจ้งและขอความร่วมมือไปยังฝา่ยการศึกษาของส านักงาน
เขตที่เป็นกลุม่ตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมลูจากครูผูส้อนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2) ส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนวัดสิตาราม  ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  
พร้อมส่งแบบสอบถามถึงครูผูส้อนที่เป็นกลุ่มตัวอยา่งผ่านฝา่ยการศึกษาของแต่ละส านักงานเขต  และขอความ
อนุเคราะห์ใหต้อบแบบสอบถามแล้วส่งกลับภายใน 2  สัปดาห์ โดยส่งคืนท่ีฝ่ายการศึกษาของส านักงานเขต เพื่อที่
ผู้วิจัยได้เดินทางไปรับแบบสอบถามคืนจากฝ่ายการศึกษา  ผลจากการด าเนินงานพบว่าไดร้ับคืนมาจ านวน 291  
ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100  ของแบบสอบถามจากครูผูส้อนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุม่กรุงเทพกลาง 
  3.3) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ไดร้ับคืน พบว่า มีการตอบ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ จึงได้บันทึกข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ

กลุ่มตัวอย่าง เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ ตอนท่ี 2 การ
วิเคราะห์สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ด้านความรู้ และด้านทักษะ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบ
สมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง จ าแนกตามเจนเนอเรช่ันของครู โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

1.1) ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครู มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (M = 2.91) เมื่อพิจารณาแต่ละเจเนอเรชัน พบว่า ครูเจเนอเรชัน
วาย มีค่าเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด และอยู่ในระดับปานกลาง (M 
= 3.25) รองลงมาคือ ครูเจเนอเรชันเอกซ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.79) และครูเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีค่าเฉลี่ยด้านความรู้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย (M = 2.19) 

1.2) ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จดัการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน  
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IOC (item objective congruence) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ส าหรับผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยด้านความเที่ยงด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) 
ค่าความเที่ยงด้านความรู้ คือ 0.92 และค่าความเที่ยงด้านทักษะ คือ 0.93 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.1) ส่งหนังสือราชการของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถึงโรงเรียนวัดสิตาราม ส านักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อท าหนังสือแจ้งและขอความร่วมมือไปยังฝา่ยการศึกษาของส านักงาน
เขตที่เป็นกลุม่ตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมลูจากครูผูส้อนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2) ส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนวัดสิตาราม  ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  
พร้อมส่งแบบสอบถามถึงครูผูส้อนที่เป็นกลุ่มตัวอยา่งผ่านฝา่ยการศึกษาของแต่ละส านักงานเขต  และขอความ
อนุเคราะห์ใหต้อบแบบสอบถามแล้วส่งกลับภายใน 2  สัปดาห์ โดยส่งคืนท่ีฝ่ายการศึกษาของส านักงานเขต เพื่อที่
ผู้วิจัยได้เดินทางไปรับแบบสอบถามคืนจากฝ่ายการศึกษา  ผลจากการด าเนินงานพบว่าไดร้ับคืนมาจ านวน 291  
ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100  ของแบบสอบถามจากครูผูส้อนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุม่กรุงเทพกลาง 
  3.3) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ไดร้ับคืน พบว่า มีการตอบ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ จึงได้บันทึกข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ

กลุ่มตัวอย่าง เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ ตอนท่ี 2 การ
วิเคราะห์สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ด้านความรู้ และด้านทักษะ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบ
สมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง จ าแนกตามเจนเนอเรช่ันของครู โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

1.1) ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครู มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (M = 2.91) เมื่อพิจารณาแต่ละเจเนอเรชัน พบว่า ครูเจเนอเรชัน
วาย มีค่าเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด และอยู่ในระดับปานกลาง (M 
= 3.25) รองลงมาคือ ครูเจเนอเรชันเอกซ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.79) และครูเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีค่าเฉลี่ยด้านความรู้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย (M = 2.19) 

1.2) ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จดัการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน  
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เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครู มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (M = 2.90) เมื่อพิจารณาแต่ละเจเนอเรชัน พบว่า ครูเจเนอเรชันวาย 
มีค่าเฉลี่ยด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด และอยู่ในระดับปานกลาง (M = 
3.20) รองลงมาคือ ครูเจเนอเรชันเอกซ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่
ในระดับปานกลาง (M = 2.80) และครูเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีค่าเฉลี่ยด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย (M = 2.19) 

ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน (n = 291) 

เจเนอเรชัน n ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
M SD แปลผล M SD แปลผล 

1. เจเนอเรชันวาย 120 3.25 0.74 ปานกลาง 3.20 0.73 ปานกลาง 
2. เจเนอเรชันเอกซ์ 137 2.79 0.80 ปานกลาง 2.80 0.78 ปานกลาง 
3. เจเนอเรชันเบบ้ีบูมเมอร์ 34 2.19 1.11 น้อย 2.19 1.11 น้อย 

รวม 291 2.91 0.88 ปานกลาง 2.90 0.97 ปานกลาง 
 

 
ภาพที่ 2 ระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                

ในการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน 
 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารใน
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง จ าแนกตาม  
เจเนอเรชันของครู 

ในส่วนนี้ เป็นการน าเสนอผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพ
กลางจ าแนกตามเจเนอเรชันของครู โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1) การเปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู 
จ าแนกตามเจเนอเรชัน 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครู จ าแนกตามเจเนอเรชัน พบว่า ครูที่มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (pความรู้ = 0.00) โดย       
ครูเจเนอเรชันวาย (M = 3.25) มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สูงกว่าครูเจเนอเรชันเอกซ์ (M = 2.79) และเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ (M = 2.19) ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 4 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการสื่อสารและเลือกใช้สื่อ องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
องค์ประกอบด้านความรูพ้ื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบดา้นความรูพ้ื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต ครูที่
มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้ฯแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
(p1 = 0.00, p2 = 0.00, p3 = 0.00, p4 = 0.00) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับสมรรถนะด้านความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครู จ าแนกตามเจเนอเรชัน (n = 291) 

องค์ประกอบ เจเนอเรชัน n M SD 
แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F p 

ผลการ
เปรียบเทียบ

รายคู่ 
ภาพรวมด้าน
ความรู้ 

1) GEN Y 120 3.25 0.74 ภายในกลุ่ม 33.28 2 16.64 24.88** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 2.79 0.80 ระหว่างกลุ่ม 192.60 288 0.67   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.19 1.11 รวม 225.86 290     

รวม 291 2.91 0.88 Levene’ test: F =24.88, df1 = 2, df2 = 288, p = .00 
ด้านการ
สื่อสารและ
เลือกใช้สื่อ 

1) GEN Y 120 2.74 0.91 ภายในกลุ่ม 18.23 2 9.11 11.26** .00 1> 2, 3 
2) GEN X 137 2.32 0.83 ระหว่างกลุ่ม 233.14 288 0.81    
3) Baby Boomer 34 2.03 1.11 รวม 251.36 290     

รวม 291 2.46 0.93 Levene’ test: F =3.04, df1 = 2, df2 =288, p = .00 
ด้านเทคโนโลยี
การติดต่อ 
สื่อสาร 

1) GEN Y 120 3.77 0.77 ภายในกลุ่ม 41.17 2 20.58 24.48** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 3.36 0.95 ระหว่างกลุ่ม 242.12 288 0.84   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.55 1.22 รวม 283.28 290     

รวม 291 3.44 0.99 Levene’ test: F =24.48, df1 = 2, df2 = 288, p = .00 
ด้านความรู้
พื้นฐานในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ 

1) GEN Y 120 3.17 0.80 ภายในกลุ่ม 34.51 2 17.26 23.55** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 2.69 0.84 ระหว่างกลุ่ม 211.04 288 0.73   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.11 1.08 รวม 245.55 290     

รวม 291 2.82 0.92 Levene’ test: F =23.55, df1 = 2, df2 = 288, p = .00 
ด้านความรู้
พื้นฐานในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

1) GEN Y 120 3.30 0.96 ภายในกลุ่ม 44.68 2 22.34 21.39** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 2.79 1.03 ระหว่างกลุ่ม 300.86 288 1.05   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.07 1.20 รวม 345.54 290     

รวม 291 2.92 1.09 Levene’ test: F =21.39, df1 = 2, df2 = 288, p = .00 
หมายเหตุ : ** p < .01 

 
2.2) การเปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู จ าแนก

ตามเจเนอเรชัน 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู 

จ าแนกตามเจเนอเรชัน พบว่า ครูที่มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูเจเนอเรชันวาย (M = 3.20) มี
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้ฯ สูงกว่าครูเจเนอเรชันเอกซ์ (M = 2.80) และเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ (M = 
2.19) ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครู ของแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการสื่อสารและเลือกใช้สื่อ องค์ประกอบ
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครู จ าแนกตามเจเนอเรชัน พบว่า ครูที่มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (pความรู้ = 0.00) โดย       
ครูเจเนอเรชันวาย (M = 3.25) มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สูงกว่าครูเจเนอเรชันเอกซ์ (M = 2.79) และเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ (M = 2.19) ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 4 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการสื่อสารและเลือกใช้สื่อ องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
องค์ประกอบด้านความรูพ้ื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบดา้นความรูพ้ื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต ครูที่
มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้ฯแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
(p1 = 0.00, p2 = 0.00, p3 = 0.00, p4 = 0.00) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครู จ าแนกตามเจเนอเรชัน (n = 291) 

องค์ประกอบ เจเนอเรชัน n M SD 
แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F p 

ผลการ
เปรียบเทียบ

รายคู่ 
ภาพรวมด้าน
ความรู้ 

1) GEN Y 120 3.25 0.74 ภายในกลุ่ม 33.28 2 16.64 24.88** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 2.79 0.80 ระหว่างกลุ่ม 192.60 288 0.67   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.19 1.11 รวม 225.86 290     

รวม 291 2.91 0.88 Levene’ test: F =24.88, df1 = 2, df2 = 288, p = .00 
ด้านการ
สื่อสารและ
เลือกใช้สื่อ 

1) GEN Y 120 2.74 0.91 ภายในกลุ่ม 18.23 2 9.11 11.26** .00 1> 2, 3 
2) GEN X 137 2.32 0.83 ระหว่างกลุ่ม 233.14 288 0.81    
3) Baby Boomer 34 2.03 1.11 รวม 251.36 290     

รวม 291 2.46 0.93 Levene’ test: F =3.04, df1 = 2, df2 =288, p = .00 
ด้านเทคโนโลยี
การติดต่อ 
สื่อสาร 

1) GEN Y 120 3.77 0.77 ภายในกลุ่ม 41.17 2 20.58 24.48** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 3.36 0.95 ระหว่างกลุ่ม 242.12 288 0.84   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.55 1.22 รวม 283.28 290     

รวม 291 3.44 0.99 Levene’ test: F =24.48, df1 = 2, df2 = 288, p = .00 
ด้านความรู้
พื้นฐานในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ 

1) GEN Y 120 3.17 0.80 ภายในกลุ่ม 34.51 2 17.26 23.55** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 2.69 0.84 ระหว่างกลุ่ม 211.04 288 0.73   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.11 1.08 รวม 245.55 290     

รวม 291 2.82 0.92 Levene’ test: F =23.55, df1 = 2, df2 = 288, p = .00 
ด้านความรู้
พื้นฐานในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

1) GEN Y 120 3.30 0.96 ภายในกลุ่ม 44.68 2 22.34 21.39** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 2.79 1.03 ระหว่างกลุ่ม 300.86 288 1.05   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.07 1.20 รวม 345.54 290     

รวม 291 2.92 1.09 Levene’ test: F =21.39, df1 = 2, df2 = 288, p = .00 
หมายเหตุ : ** p < .01 

 
2.2) การเปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู จ าแนก

ตามเจเนอเรชัน 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู 

จ าแนกตามเจเนอเรชัน พบว่า ครูที่มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูเจเนอเรชันวาย (M = 3.20) มี
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้ฯ สูงกว่าครูเจเนอเรชันเอกซ์ (M = 2.80) และเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ (M = 
2.19) ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครู ของแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการสื่อสารและเลือกใช้สื่อ องค์ประกอบ
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ด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบด้านความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบด้านความรู้
พื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต ครูที่มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p1 = 0.00, p2 = 0.00, p3 = 0.00, 
p4 = 0.00) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครู จ าแนกตามเจเนอเรชัน (n = 291) 

องค์ประกอบ เจเนอเรชัน n M SD แหล่งความ
แปรปรวน SS Df MS F p 

ผลการ
เปรียบเทียบ

รายคู่ 
ภาพรวม
ทักษะ 

1) GEN Y 120 3.20 0.73 ภายในกลุ่ม 28.86 2 14.43 22.21** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 2.80 0.78 ระหว่างกลุ่ม 187.15 288 0.65   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.19 1.11 รวม 216.01 290     

รวม 291 2.89 0.86 Levene’ test: F =22.21, df1 = 2, df2 = 288, p = .00* 
ด้านการ
สื่อสารและ
เลือกใช้สื่อ 

1) GEN Y 120 2.65 0.90 ภายในกลุ่ม 13.53 2 6.76 8.52** .00 1> 2, 3 
2) GEN X 137 2.29 0.82 ระหว่างกลุ่ม 228.64 288 0.79    
3) Baby Boomer 34 2.04 1.13 รวม 242.16 290     

รวม 291 2.41 0.91 Levene’ test: F =8.52, df1 = 2, df2 = 288, p = .00* 
ด้าน
เทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสาร 

1) GEN Y 120 3.72 0.81 ภายในกลุ่ม 36.17 2 18.08 20.61** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 3.41 0.96 ระหว่างกลุ่ม 252.71 288 0.88   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.56 1.23 รวม 288.87 290     

รวม 291 3.44 1.00 Levene’ test: F =20.61, df1 = 2, df2 = 288, p = .00* 
ด้านความรู้
พื้นฐานในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ 

1) GEN Y 120 3.12 0.77 ภายในกลุ่ม 29.92 2 14.96 21.26** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 2.72 0.83 ระหว่างกลุ่ม 202.64 288 0.70   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.10 1.08 รวม 232.56 290     

รวม 291 2.81 0.90 Levene’ test: F =21.26, df1 = 2, df2 = 288, p = .00* 
ด้านความรู้
พื้นฐานในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

1) GEN Y 120 3.29 0.95 ภายในกลุ่ม 43.23 2 21.61 21.27** .00 1 > 2, 3 
2) GEN X 137 2.80 1.01 ระหว่างกลุ่ม 292.59 288 1.02   2 > 3 
3) Baby Boomer 34 2.19 1.19 รวม 335.82 290     

รวม 291 2.89 1.08 Levene’ test: F =21.27, df1 = 2, df2 = 288, p = .00* 
หมายเหตุ : ** p < .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
         1. ผลการศึกษาระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละเจเนอเรชัน ผลการศึกษาพบว่า ครูเจเนอเรชันวาย จะมีระดับ
สมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่าครูกลุ่มเจเนอเรชันอื่น  
สอดคล้องกับ   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล(2559) คนในกลุ่มเจเนอเรชันวาย คุ้นเคยกับ
เทคโนโลยีเป็นอย่างดี มีความสามารถในการท างานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที  ใช้ความคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เบบี้บูมเมอร์เกิดมาในยุคที่สงครามโลกเพิ่งจบสิ้น สังคมอยู่ในยุคก่อร่างสร้างตัว แสดงว่า
เบบี้บูมเมอร์ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี  ดังนั้นครูในกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ จึงควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีเป็นกลุ่มแรกๆ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21   

2. จากสมมติฐานที่ว่า ระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของครูแต่ละเจเนอเรชัน มีความแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากครูแต่ละเจเนเรชันเกิดมาในยุคสมัยที่แตกต่างกัน โดยเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์
เกิดในยุคสงคราม จึงสนใจในเรื่องของการฟื้นฟูบ้านเมือง และมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ  ประกอบกับ
เทคโนโลยียังไม่แพร่หลาย  เจเนอเรชันเอกซ์เป็นรุ่นที่เทคโนโลยีเริ่มมีการพัฒนา ส่วนเจเนอเรชันวาย เป็นรุ่นที่
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เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ท าให้เจเนอเรชันวาย มีความใกล้ชิดเทคโนโลยี
มากกว่าเจเนอเรชันอื่น จึงท าให้ครูในกลุ่มเจเนอเรชันวายมีระดับสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสูงกว่าเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรชันเอกซ์  และครูในกลุ่มเจเนอเรชันเอกซ์มีระดับสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่าเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มนักวิชาการ 
Howe และ Strauss (2000) Eisner (2005) และ Martin (2005) ที่ได้อธิบายถึงคุณลักษณะส าคัญของ
เจเนอเรชันวาย ว่าเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลาทุก
สถานท่ี และกลายเป็นกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่ง Bell และ Narz (2007) ได้อธิบายถึงเจ
เนอเรชันวายว่ามีความสนใจใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีอย่างมาก นอกจากนี้ เจเนอเรชันวาย ยังมีความสามารถในการ
น าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าได้ดี (Reisenwitz & Lyer, 2009)  แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัทธนันท์ รชตะไพโรจน์(2559) ที่พบว่า เจเนอเรชันวายจะแสดงออกให้เห็นว่า ตนเป็นคนทัน
กระแสในเรื่องที่เกี่ยวกับความบันเทิงหรือเรื่องก าลังได้รับความนิยมอยู่เสมอ ทั้งเกมส์ที่ท้าต่อกันในเฟซบุ๊กหรือ
เรื่องที่สังคมออนไลน์ก าลังให้ความสนใจกันอยู่ก็ตาม ในขณะเดียวกัน เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์มักใช้การแบ่งปัน
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า ตนเป็นคนทันกระแสในด้านข่าวสารและการเตือนภัยร้าย
ต่าง ๆ ในสังคม โดยผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชันวาย ต่างมีสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีเหมือนกัน  แต่อาจเป็นเฉพาะการแสดงออกในด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น ไม่ได้รวมถึง
สมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 จากผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะดา้นความรูแ้ละด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อสารของครู พบว่า ครูเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร  ต่ ากว่าครูเจเนอเรชันเอกซ์ และครูเจเนอเรชันวาย ดังนั้น ครูในกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูม
เมอร์ ควรแสวงหาวิธีการพัฒนาตนเอง เช่น สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู 
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูให้สอดคล้องและเหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของครูในแต่ละเจเนอเรชัน 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะครูที่
ปฏิบัติการสอนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงน่าจะมีการศึกษากับครูที่ปฏิบัติการสอนในสังกัดอื่นๆ เพื่อดูว่า
ผลการวิจัยเมื่อจ าแนกตามเจเนอเรชันสอดคล้องกันหรือไม่ เนื่องจากมีบริบทของวัฒนธรรมองค์กร และ
นโยบายขององค์กรที่แตกต่างกัน 

2.2 การเปรียบเทียบระดบัสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ของครู มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามเจเนอเรชัน ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะของตนเอง ดังนั้น ในการ
วิจัยครั้งต่อไป อาจท าการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูส าหรับครูแต่ละเจเนอเรชัน  
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เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ท าให้เจเนอเรชันวาย มีความใกล้ชิดเทคโนโลยี
มากกว่าเจเนอเรชันอื่น จึงท าให้ครูในกลุ่มเจเนอเรชันวายมีระดับสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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น าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าได้ดี (Reisenwitz & Lyer, 2009)  แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัทธนันท์ รชตะไพโรจน์(2559) ที่พบว่า เจเนอเรชันวายจะแสดงออกให้เห็นว่า ตนเป็นคนทัน
กระแสในเรื่องที่เกี่ยวกับความบันเทิงหรือเรื่องก าลังได้รับความนิยมอยู่เสมอ ทั้งเกมส์ที่ท้าต่อกันในเฟซบุ๊กหรือ
เรื่องที่สังคมออนไลน์ก าลังให้ความสนใจกันอยู่ก็ตาม ในขณะเดียวกัน เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์มักใช้การแบ่งปัน
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า ตนเป็นคนทันกระแสในด้านข่าวสารและการเตือนภัยร้าย
ต่าง ๆ ในสังคม โดยผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชันวาย ต่างมีสมรรถนะทาง
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สื่อสารของครู พบว่า ครูเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร  ต่ ากว่าครูเจเนอเรชันเอกซ์ และครูเจเนอเรชันวาย ดังนั้น ครูในกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูม
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2.1 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะครูที่
ปฏิบัติการสอนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงน่าจะมีการศึกษากับครูที่ปฏิบัติการสอนในสังกัดอื่นๆ เพื่อดูว่า
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ของครู มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามเจเนอเรชัน ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะของตนเอง ดังนั้น ในการ
วิจัยครั้งต่อไป อาจท าการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ท าให้เจเนอเรชันวาย มีความใกล้ชิดเทคโนโลยี
มากกว่าเจเนอเรชันอื่น จึงท าให้ครูในกลุ่มเจเนอเรชันวายมีระดับสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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เรื่องที่สังคมออนไลน์ก าลังให้ความสนใจกันอยู่ก็ตาม ในขณะเดียวกัน เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์มักใช้การแบ่งปัน
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า ตนเป็นคนทันกระแสในด้านข่าวสารและการเตือนภัยร้าย
ต่าง ๆ ในสังคม โดยผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชันวาย ต่างมีสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีเหมือนกัน  แต่อาจเป็นเฉพาะการแสดงออกในด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น ไม่ได้รวมถึง
สมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 จากผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะดา้นความรูแ้ละด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อสารของครู พบว่า ครูเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีระดับสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร  ต่ ากว่าครูเจเนอเรชันเอกซ์ และครูเจเนอเรชันวาย ดังนั้น ครูในกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูม
เมอร์ ควรแสวงหาวิธีการพัฒนาตนเอง เช่น สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู 
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูให้สอดคล้องและเหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของครูในแต่ละเจเนอเรชัน 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะครูที่
ปฏิบัติการสอนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงน่าจะมีการศึกษากับครูที่ปฏิบัติการสอนในสังกัดอื่นๆ เพื่อดูว่า
ผลการวิจัยเมื่อจ าแนกตามเจเนอเรชันสอดคล้องกันหรือไม่ เนื่องจากมีบริบทของวัฒนธรรมองค์กร และ
นโยบายขององค์กรที่แตกต่างกัน 

2.2 การเปรียบเทียบระดบัสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ของครู มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามเจเนอเรชัน ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะของตนเอง ดังนั้น ในการ
วิจัยครั้งต่อไป อาจท าการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูส าหรับครูแต่ละเจเนอเรชัน  
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กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญใ่นยุคไทยแลนด์4.0 
 

สฤษฎ์  ตะเส 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์  

มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต 
 

บทคัดย่อ 
 

บริบทแห่งการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในยุคโลกาภิวัฒน์เทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาด้านการสื่อสารอย่างก้าว
กระโดด เป็นยุคของค าว่าที่สุดของความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  ต้อง
เติมเต็มด้วยกลยุทธ์ในการแข่งขันที่รุนแรงผสมผสานล  ายุคแยบยล ปลายทางท้ายสุดคือลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ การแข่งขันที่ไร้
ขีดจ ากัดเช่นนี  ต้นทุนในการแข่งขันที่ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีกลยุทธ์ชั นเยี่ยม เพื่อชิงความเป็นแถวหน้าในการแข่งขัน การ
เคลื่อนไหวของกลุ่มทุนจากต่างประเทศ ที่มาลงทุนและเข้าสู่พื นที่การแข่งขัน ยิ่งต้องใช้กลยุทธ์การตลาดที่ทันต่อยุคสมัย
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจทีจ่ าเป็นต้องมีการปรับตัว รวมทั งให้ความส าคัญในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการส่งเสริมการตลาด การจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์รวมทั งกระบวนการที่รอบด้าน โดยเฉพาะด้านกลยุทธ์
การตลาดนับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ที่ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ฉะนั นในท่ามกลางสภาวการณ์การแข่ง
ที่รุนแรงเช่นนี  นอกจากธุรกิจจะเข้าใจบริบทในกิจกรรมองค์กรของตัวเองดีแล้ว ยังจะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื อของผู้ใช้บริการ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์สุดท้ายที่ทุกธุรกิ จต้องการ โดยเฉพาะกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกขนาดใหญ่ ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั งด้านกลยุทธ์การแข่งขัน เทคโนโลยี มาตรฐานการครองชีพวิถี
ประชา พฤติกรรมผู้ใช้บริการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการซื อของผู้ใช้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การตลาด การแข่งขัน ค้าปลีกขนาดใหญ่ 
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ABSTRACT 

 
 

 The context of large retail businesses competition in technological globalization has developed the 
communication dramatically. In the age of speed in communication, especially the large retail businesses in 
Bangkok have to provide the competitive strategies seriously, together with the ultramodern and clever 
strategies; the final destination is the customers or the users. For the unlimited competition, the cost for 
competition based on the quality of products and the excellent strategies for being the best competitors. The 
movement of foreign capital groups that invested and entered the competition areas has to use the modern 
marketing strategies variously for the business survival that needs to adapt itself, along with giving the 
importance in all aspects related to own business, no matter the marketing promotions, distributions, 
products, including the whole procedures; especially strategic marketing is the most important to respond the 
need of customers as much as possible. Therefore, in the serious and variety of competitive situations, not 
only the businesses will understand the context of activities in their organization, but also the purchasing 
behavior of the users that are the last business objectives. The competitive strategy of large retail businesses 
especially in Bangkok that is full of the various competitive strategies, technologies, livelihood standards and 
behavior of the users to answering the questions and responding the need of purchasing behavior of the 
users in the age of Thailand 4.0 appropriately. 

 
Keywords: The strategic marketing, The competition, Behavior of the users 
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บทน า 

 
ในการศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครในยุคไทยแลนด์4.0 ที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซื อของผู้ใช้บริการ เป็นการมุ่งประเด็นไปที่กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื อของผู้ใช้บริการ จึงน าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึง
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่
ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั นๆโดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่
อาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับ
ราคา(Price) ของบริการนั น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื อ ดังนั นการก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสม
กับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่
ลูกค้าซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั ง (Location ) 
และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของ
องค์กรเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation)  เป็นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการที่รวดเร็ว  
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 
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7. ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่น าเสนอ
ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ นอกจากจะใช้กลยุทธ์
การตลาด 7Ps ตามที่กล่าวมาแล้วในปัจจุบัน ยังต้องน ากลยุทธ์อื่นๆเข้ามาผสมผสานอีก เป็นต้นว่า  กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบ
ไปด้วย Consumer Strategy เน้นความต้องการของผู้บริโภค Cost Strategy เน้นต้นทุนสินค้ามีราคาต่ าที่สุด  Convenience 
Strategy ช่องทางการจ าหน่าย  Communications Strategy การสื่อสารกับลูกค้าเข้ามาร่วมด้วยและนอกจากนี ยังต้องเข้าใจใน
ด้านการตลาดให้ถ่องแท้เสียก่อนซึ่งได้มีการศึกษาจากทฤษฎีมุมมองนักการตลาด รวมทั งองค์กรด้านการตลาดเป็นต้นว่ากรณี 
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาให้ค านิยามการตลาดใหม่ในปี 2004 ไว้ว่า การตลาดคือ ชุมทางขององค์กร (Organizational 
Junction) และเป็นกลุ่มกระบวนการในการสร้างสรรค์ (Creating) การสื่อสาร (Communicating) และการส่งมอบคุณค่า 
(Value)ไปยังลูกค้า รวมทั งจัดการสัมพันธภาพกับลูกค้า (Customer Relationships) เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)     

สรุปได้ว่าการที่ธุรกิจได้ทราบถึงความหมายของว่าการตลาดเป็นกระบวนการทางสังคมเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่มีไว้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจโดยใช้หลักการในการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินตรา  การตลาดจะเป็นการด าเนินงานการ
วางแผน การบริหารจัดการเพื่อให้สินค้าตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้มากที่สุด และ การตลาดของห้างจะเป็นการจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการ ให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการจ านวนมาก การตลาดซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการก าหนดทิศทาง ให้รอบทุกๆด้าน
เพื่อตอบโจทย์ในความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ที่จะเข้ามาซื อสินค้าหรือใช้บริการของสถานประกอบการ เพื่อให้ตอบโจทย์
ในเรื่องพฤติกรรมการซื อและการมาใช้บริการให้มากที่สุดส่วนผสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น7ps หรือ 4cs จะต้องน ามาใช้
ผสมผสานให้ลงตัวและกลมกลืน ประกอบกับการใช้กลยุทธ์อย่างชาญฉลาดที่ต้องมีการประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยเสมอคือทางรอดที่
สามารถแข่งขันได้อย่างไม่รู้จบ 
 
กลยุทธก์ารตลาด 

Kotlerand  Armstrong (2001 : G-6) ให้ความหมายกลยุทธ์การตลาด (Marketing) หมายถึง วิธีการทางการตลาดที่
หน่วยธุรกิจ (Business) คาดหวังว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

Schoell and Guiltinan (1990 : 750) ให้ความหมายกลยุทธ์การตลาดไว้ว่า เป็นขั นตอนในการก าหนดจุดมุ่งหมาย
ทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและออกแบบส่วนประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดและบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ 

เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2544 : 64) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาด หมายถึง วิธีการด าเนินงานทางการตลาดเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการตัดสินใจแล้วในผู้บริหารระดับให้บรรลุผลส าเร็จโดยวิธีการต่างๆ 

ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ(2545 : 72) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์การตลาดไว้ว่า แนวทางปฏิบัติทางการตลาดของ
ธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จตามเป้าหมายทางตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์การตลาดไว้ว่า เป็นวิธีการใช้เครื่องมือการตลาด (ส่วนผสม
การตลาด)เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 

ศรีสุภา สหชัยเสรี (2546 : 85) อธิบายไว้ว่า กลยุทธ์การตลาด หมายถึง วิธีการด าเนินงานทางการตลาดเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขององค์กร โดยกลยุทธ์การตลาดจะประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  2 ส่วนที่แตกต่างกัน แต่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อกันคือ 1) เป้าหมายทางการตลาด 2) ส่วนประสมทางการตลาด 

สรุปได้ว่ากลยุทธ์การตลาดมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการประกอบธุรกิจค้าปลีกที่เป็นแหล่งขายสินค้าปลีกที่
มีขนาดใหญ่ ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจสูง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทุกรูปแบบ เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่ท าให้ทุกห้างที่จะต้องค านึงถึงเพื่อที่จะท าอย่างไรให้ลูกค้าเข้ามาซื อสินค้าและมาใช้บริการให้มากที่สุด เพราะฉะนั นเครื่องมือ
ส าคัญของทุกธุรกิจค้าปลีกจึงได้น ากลยุทธ์การตลาดที่ผสมผสานทันสมัยน ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารการตลาด เพ่ือให้บรรลุถึง
เป้าหมายสูงสุด ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ (2545 : 72) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์การตลาดไว้
ว่า แนวทางปฏิบัติทางการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จตามเป้าหมายทางตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด   

นอกจากนี ส่วนประสมการตลาดในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ต้องค านึงถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้ ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในราคาที่ เหมาะสมจัดจ าหน่ายในสถานที่และวิธีการที่ลูกค้าจะ
เกิดความสะดวกความสบาย และใช้สิ่งที่กระตุ้นให้ลูกค้ารับรู้ อยากใช้และท าการซื อด้วยวิธีการที่เหมาะสม จึงเกิดเป็น "ส่วนประสม
ทางการตลาด" คือ7Ps ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) 
ของ Philip  Kotler  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) 2. ด้านราคา( Price 3. ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ( Place )  4. ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) 5. ด้านบุคคล  ( People ) 6.ด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  7.ด้านกระบวนการ ( Process นอกจากนี ต้อง
ค านึงถึงหลักในการตอบสนองต่อลูกค้า 4 ประการผสมผสานเข้าไปด้วย คือ 4Cs  ประกอบด้วยตัวแปรส าคัญ 4 ประการคือส่วน
ประสมการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาด การที่ธุรกิจมีสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายภายในราคาที่ผู้บริโภคซื อได้ มีการจัดจ าหน่ายสินค้าเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและมีการส่งเสริม
การตลาดเพื่อให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการนั น ดังนั นกลยุทธ์การตลาดส่วนประสมการตลาดจึงมีความส าคัญต่อธุรกิจ 4Cs 
กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ ในยุคทองของอินเทอร์เน็ต ถ้าบอกว่าสูตรส าเร็จด้วยวิธีการทางการตลาดแบบ 7Ps นั นไม่เพียงพออีก
ต่อไปแล้วก็ว่าได้ ที่เป็นอย่างนั นเพราะวิวัฒนาการของโลก ได้เปลี่ยนแปลงไปไกล กว่ายุคเดิมหลายช่วงตัวว่าไปแล้วสิ่ งที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง คือเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่เข้ามามีบทบาทส าคัญ นั่นคือ อินเทอร์เน็ต  หากมองย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วมีใคร
คิดบ้างว่าอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทได้ถึงเพียงนี  เพราะตอนนั น มันถูกใช้อยู่ในวงจ ากัด ถ้าเป็นเมืองไทยก็ใช้เฉพาะนักวิชาการ 
นักวิจัย และองค์กรข้ามชาติบางรายเท่านั น แต่พอถึงยุคนี โดยเฉพาะยุคไทยแลนด์ 4.0 อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเครื่องมือจ าเป็น
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อย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจไปแล้ว เมื่อส าคัญเช่นนี  อินเทอร์เน็ตจึงจัดให้อยู่ในระดับส าคัญมากในภาคการตลาดและการสื่อสาร
การตลาด และสุดท้ายก็เป็นที่มาของการเกิดกลยุทธ์ใหม่ที่น ามาใช้ร่วมควบคู่ไปกับ 7Ps นั่นคือ 4Cs หรือบางสูตรว่า 4Cs เข้าไป
แทนที่ 7Ps 4Cs ประกอบด้วย Consumer, Cost, Convenience, Communications ทั ง 4 มีหัวใจรวมศูนย์ที่ให้ความส าคัญต่อ
ลูกค้า หรือ โฟกัสลูกค้าเป็นส าคัญ Consumer เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก หรือหากบอกให้ตรงใจ คือเข้าถึงใจ
ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดและยังรวมไปถึงบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า หรือที่เรียกว่า CRM (Customer Relation Management) 
โดยต้องยึดหลักการสรรค์สร้างสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม Cost ท าให้ต้นทุนต่ าที่สุดเพื่อให้จะได้ก าหนดราคาขาย
ถึงมือผู้บริโภคต่ าไปด้วย ซึ่งจะเป็นที่ได้เปรียบในการแข่งขัน ด้านราคากับคู่แข่ง Convenience ช่องทางการจัดจ าหน่ายต้อง
อ านวยให้ผู้บริโภคสะดวกซื อมากที่สุด ยิ่งมีช่องทาง หรือหน้าร้านมากเท่าไร โอกาสที่ผู้บริโภคจะซื อมากเท่านั น เพราะผู้บริโภคใน
ปัจจุบันมิได้ยึดติดกับสถานที่เดิม สักเท่าไร Communications เป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง และมีองค์ประกอบหลายด้าน จากความหมาย
ตรงตัวที่แปลว่าการสื่อสาร จึงรวมตั งแต่การติดต่อสื่อสารที่ต้องสะดวก ง่าย รวดเร็ว การสื่อสารที่สร้างความรับรู้ให้ผู้บริโภคและ
ตลาด ซึ่งได้แก่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย รวมถึงสื่อสารแบบกระตุ้นตลาด ได้แก่การจัดงานแสดงสินค้า การ
จัดนิทรรศการงานโชว์ การตลาดเชิงรุกหรือการตลาดแบบตรงและเข้าถึงลูกค้ารายตัวทั งหมดที่กล่าวมานี หากน าไปผนวกรวมกับกล
ยุทธ์ 7Ps เดิมก็จะยิ่งเสริมให้การตลาดแข็งแกร่งยิ่งขึ น แต่ที่ขาดไม่ได้ของกลยุทธ์โฉมใหม่ทั ง 4 เรื่องหลัง (4Cs) จะต้องมีตัวช่วย ตัว
ช่วยนั นคือสื่อยุคใหม่ หรืออินเทอร์เน็ต เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ใช้เป็นเครื่องมือทาง
การตลาด อันจะแจกแจงได้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยในแต่ละ C อย่างไรบ้าง Consumer อินเทอร์เน็ตช่วยลดความห่างระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้น้อยลง ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคสามารถส่ง Commentถึงตรงผู้ประกอบการได้ ซึ่งตรงนี จะเป็นข้อมูล
ส าคัญเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ลูกค้าบอกว่าได้ ส่วนผู้ประกอบการเองก็สามารถเข้าถึงใจผู้บริโภคได้มากขึ น Cost ต้นทุน
ด าเนินการลดลงได้หากใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้นว่าใช้อีเมลในการติดต่อแทนโทรศัพท์  ส่งอีเมลแทนส่งแฟกซ์ เหล่านี ท าให้ประหยั ด
ค่าด าเนินการทั งสิ น  Convenience อินเทอร์เน็ตช่วยให้ซื อสะดวกขึ นได้ คงเคยได้ยินว่าสั่งซื อของผ่านอินเทอร์เน็ต คุณเพียงแค่นั่ง 
ที่หน้าจออินเทอร์เน็ตที่ไหนก็สามารถสั่งซื อของได้แล้วCommunications หัวข้อนี อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส าคัญมากที่เดียว ทั ง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมการขายก็สามารถท าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ข้อดีของ
อินเทอร์เน็ต คือท าให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายนั นจะแผ่ขยายวงการออกไปไม่เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง สื่อใดสื่อหนึ่ง 
แต่หมายถึงสร้างความรับรู้ได้ทั่วโลกเลยในคราเดียว 

สุดท้ายสรุปได้ว่าแท้จริงแล้วอินเทอร์เน็ตเป็นทั งตัวท าให้เกิดกลยุทธ์ใหม่ขึ นมา และในเวลาเดียวกัน อินเทอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือให้ผู้ประกอบการก้าวไปใช้กลยุทธ์7Ps ผสมผสานกับ 4Cs ได้อย่างส าเร็จลงตัว เมื่อได้ศึกษาด้านการสื่อสารยุคใหม่
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตแล้วตามที่ทราบไปเบื องต้นแล้ว ยังต้องเพิ่มการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีความส าคัญส าหรับธุรกิจค้าปลีก
และองค์การธุรกิจต่างๆมาก การผลิตสินค้าหรือน าสินค้ามาจ าหน่ายต้องศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก่อน ฝ่ายบริหารด้านการตลาด
ของกิจการต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่องการผลิตสินค้า การผลิตสินค้าในยุคปัจจุบันต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ก่อนถึงผลิตสินค้าออกมาจ าหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นที่ทราบกันดีว่า  ในปัจจุบันนอกจากธุรกิจที่
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การสื่อสารที่ การตลาดที่ดี กลยุทธ์ที่ดี นั นหมายถึงว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการสัญญาณที่ทุก
คนเข้าใจได้ว่าการตั งรับแบบเดิม การผลิตที่ธุรกิจผลิตแล้วส่งผ่านไปยังลูกค้าโดยผ่านขบวนการต่างๆ ปลายทางคือผู้ใช้บริการหรือ
ลูกค้า คงกลับกันว่าต้องยึดลูกค้าเป็นหลักผลิตเพื่อสนองตามความต้องการนั น ภายใต้ส่วนผสมทางการตลาดที่ลงตัวบวกกับการ
สื่อสารยุคใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าจะจบลงตรงไหนที่บอกว่าดีที่สุด เพราะมักจะมีอะไรๆที่ท้าทายชีวิตมนุษย์ทั งที่อยู่ในภาคธุรกิจ และผู้
มาใช้บริการอย่างไม่มีที่สิ นสุด 
แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory  

ในการศึกษาถึงตลาดผู้บริโภคนั น สาเหตุหรือเหตุผลที่ว่าท าไมผู้บริโภคถึงตัดสินใจซื อหรือไม่ซื อผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งนั น 
Phillip Kotler ได้อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยอาศัย S-R Theory ในรูปของแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (A 
Model of Consumer Behavior)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550) 

สามารถอธิบายได้ด้วย โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  เป็นระบบที่เกิดขึ นจากสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น(Stimulus) ให้เกิดความ
ต้องการ  (Need)  ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื อ มีอิทธิพลอิทธิพล ท าให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s  response) หรือ การ
ตัดสินใจของผู้ซื อ (Buyer’s   purchase decision) โดยสามารถเรียกว่าโมเดลที่ใช้อธิบายระบบนี ได้อีกลักษณะว่า  S-R Theory 
ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทั งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ เน้นการสร้างสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ และ สิ่งกระตุ้นอื่นที่ควบคุมไม่ได้ 2. ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือน
กล่องด า (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื อ ที่ได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะของผู้ซื อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื อ 3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื อ
ของผู้ซื อหรือ ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ 

กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) 1. พฤติกกรมเกิดขึ นได้ต้องมีสาเหตุท าให้เกิด 2. พฤติกรรม
เกิดขึ นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น 3. พฤติกรรมท่ีเกิดขึ นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย  

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั นพื นฐานที่สุดในการก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น การศึกษา 

ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะลักษณะชั นทางสังคม ประกอบด้วย 
6 ระดับ ขั นที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผู้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทองชั นที่ 2 Lower –Upper Class 
เป็นชั นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านี เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการบริหาร เป็นผู้ที่มีรายได้สูงสุดในจ านวนชั นทั งหมด จัดอยู่ในระดับ
มหาเศรษฐีที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความส าเร็จในวิชาอื่น ๆ สมาชิกชั นนี ส่วนมากจบปริญญา
จากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี เรียกกันว่าเป็นตาเป็นสมองของสังคม ชั นที่ 4 Lower-Middle Class เป็นพวกที่เรียกว่าคนโดยเฉลี่ย 
ประกอบด้วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกท างานนั่งโต๊ะระดับต่ า  ชั นที่ 5 Upper-Lower Class เป็นพวก 
จนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ชนชั นท างานเป็นชั นที่ใหญ่ที่สุดในชั นทางสังคม ชั นที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความ
ช านาญกลุ่มชาวนาที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองชนกลุ่มน้อย 
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2. ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ซึ่ง ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื อ 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื อมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว 

4. ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปัจจัยในตัว ผู้บริโภคที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื อและใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและ
แนวความคิดของตนเอง 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษาในรูปแบบต่างๆเพื่อทราบพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ธุรกิจต้องน ามาใช้ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นผู้บริโภคในหลายๆรูปแบบให้เกิดความต้องการและพร้อมที่จะตอบสนองที่จะซื อสินค้าหรือใช้บริการนั น รวมทั ง
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื อของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตวิทยา 
รวมทั งการตัดสินใจ เหล่านี ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการซื อสินค้าหรือใช้บริการ ซึ่งเมื่อทราบกระบวนการเหล่านี แล้วธุรกิจสามารถ
น ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการจูงใจ  การจัดหาสินค้าใหม่ๆ การลดราคา การลดแลกแจกแถม การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือวัตถุประสงค์สุดท้ายคือให้ลูกค้าเกิดความต้องการที่จะซื อและใช้บริการให้มากที่สุด 
 

บทสรุป 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีรวมทั งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั งหมด จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจค้า
ปลีกขนาดใหญ่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื อของผู้ใช้บริการ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และสถานที่ประกอบธุรกิจ และกลยุทธการตลาดของธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื อของผู้ใช้บริการนั นเป็นการก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กลยุทธ์
การตลาด 7Ps ประกอบด้วย 1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ 2. ด้านราคา
( Price ) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ( Value ) ของบริการกับราคา  ( Price ) ของ
บริการนั น 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( Place ) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่
ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั ง ( Location) 
และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 4.ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญใน
การติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม  การใช้บริการและเป็น
กุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 5.ด้านบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก  การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน 6.ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดย
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พยายามสร้างคุณภาพ 7.ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ 
และกลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบไปด้วย( Consumer Strategy) เน้นความต้องการของผู้บริโภค (Cost Strategy) เน้นต้นทุน
สินค้ามีราคาต่ าที่สุด (Convenience Strategy) ช่องทางการจ าหน่าย (Communications Strategy) การสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งกล
ยุทธ์การตลาดทั ง7Ps และ4cs จะส่งผลต่อ พฤติกรรมการซื อของผู้ใช้บริการ (ดังรูปที่1) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในยุคไทยแลนด์4.0 
 
 
 
 
 

การสง่เสริมการตลาด 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลติภณัฑ์ 

ลกัษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ 

ความต้องการผู้บริโภค 

ต้นทนุผู้บริโภค 

ความสะดวกในการซือ้ 

การสื่อสาร 

ราคา บคุลากร 

 

ความต้องการซือ้ 

 

7P’s Marketing 

ตามท่ีคาดการณ์ 

ราคา 
ความจ าเป็น 

ราคา 
ความแปลกใหม่ 

ราคา 
การทดลอง 

ราคา 
ความสะดวก 

ราคา 

 

4C’s Marketing 
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ข้อเสนอแนะ 
 

กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื อของ
ผู้ใช้บริการ เป็นเพียงการศึกษาในกรุงเทพมหานครเท่านั นจึงท าให้เห็นภาพรวมเฉพาะ ดังนั นควรจะมีการศึกษาในพื นที่จังหวัดอื่นที่
มีบริบทกลุ่มประชากร วิถีประชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร เช่น ชลบุรี เชียงใหม่และในเขตที่เป็นปริมณฑล ซ่ึงจะท าให้
ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อที่จะน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื อของผู้ใช้บริการ รวมทั งศึกษากลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด เช่น 8ps ในการแข่งขันของ
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื อของของผู้ใช้บริการ และ 4F การตลาดแบบไทยๆ เป็นต้นว่านักการตลาดต้อง
ค านึงถึงกลยุทธ์ที่จะท าให้ลูกค้ามีความภูมิใจ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนส าคัญ  เป็นคนพิเศษ มีเพื่อนฝูง ความรัก ความอบอุ่นใน
การให้ความส าคัญแก่ครอบครัว  ความเชื่อเรื่องโชคลาง ถือเป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่อง เมื่อน ามาผสมผสานกันจะสามารถท าให้
สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีบนระบบออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2.เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสนใจซ้ือเส้ือผ้าสตรีทางออนไลน์ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือหาปัจจัยพยากรณ์ที่

เหมาะสมต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ  
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือเส้ือผ้าสตรีบนระบบออนไลน์ จํานวน 300 คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่  ร้อยละ ค่าความถี่  
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่  การวิเคราะห์ความถดถอย  โลจิสติกพหุกลุ่ม 
(Multinomial  Logistic Regression)  ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี และอายุ 20 – 35 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจําหน่าย  ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ

การบริการ  มีผลร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ :กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการเลือกซื้อ, เส้ือผ้าสตรี,ระบบออนไลน์, 
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ABSTRACT 
The research aims 1. To study Demographic characteristics and Marketing Mix Strategies that Affect 

the Buying Behavior of Female’s Fashion Online in Bangkok 2. To study Marketing Mix Strategies (7P’s) that 
affect the Buying Behavior of Female’s Fashion Online in Bangkok 3. To study Marketing Mix Strategies that 
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Affect the Buying Behavior of Female’s Fashion Online in Bangkok who used female population samplings are 
the 300 people. 

The questionnaire is distributed as a tool for collecting data. Data were analyzed with descriptive 
statistics, including percentage, frequency, mean and standard deviation, inferential statistic including 
regression analysis Multinomial Logistic Regression. 

The research showed that the demographic characteristics such as age, education level, .occupation 
and income of the subject’s age of under 20 years and 20-35 years with a bachelor’s degree and a master’s 
degree, private employee with monthly income 20,001 - 30,000 baht were statistically significant at 0.05. 
Marketing Mix Strategy (7p’s) include product, price, place, promotion, people, physical evidence and process 
have a mutual predictive effect in online shopping behavior were  statistically significant at 0.05. 

Keywords: Marketing Mix strategy, purchasing behavior, Female’s clothing, online system 

 
บทนํา 

ปัจจุบันโลกออนไลน์มีอิทธิพลกับการดําเนินชีวิตของคน  ซ่ึงออนไลน์มีส่วนช่วยให้ชีวิตของคนสะดวกสบายขึ้นในหลายๆ

ด้าน เช่นใช้ด้าน “การส่ือสาร” ทั้งในรูปแบบไม่เป็นทางการและในรูปแบบติดต่อธุรกิจ จึงทําให้พฤติกรรมการใช้งานบน

อินเตอร์เน็ตของคนไทยมีแนวโน้มสูงข้ึน  ทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูลการศึกษา ดาวน์โหลด เล่นเกมเพื่อความบันเทิง หรือทํา

ธุรกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในยุค 4G  คือในด้านการซ้ือขายออนไลน์  

 สินค้าประเภทเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  จัดว่าเป็นหน่ึงในธุรกิจที่คนไทยให้ความสําคัญ  ซ่ึงเป็นสินค้าที่มีให้เลือกซ้ือได้

หลากหลายรูปแบบและหลายระดับราคา  ทําให้คนทุกเพศ ทุกวัย เลือกซ้ือและเป็นเจ้าของได้ง่ายข้ึน  ทั้งการซื้อใช้สวมใส่ใน

ชีวิตประจําวัน  การทํางาน การร่วมงานสังคม  การท่องเที่ยว หรือการใส่ตามแฟช่ันตามสมัยนิยมของคนดังในสังคม  

 จากการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่มีการซ้ือสินค้าผ่านทางหน้าร้าน  เป็นการซ้ือสินค้าผ่านระบบ

ออนไลน์ (E- Commerce) มากขึ้น  เน่ืองจากการพัฒนาและขยายตัวของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์  ทําให้

ทิศทางของธุรกิจออนไลน์  มีแนวโน้มเจริญเติบโตประมาณร้อยละ 15 – 20%  ในปี 2559 มีผู้เข้าถึงและใช้งานอินเตอร์เน็ตวันละ

กว่า  29.84 ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ.2560)  ส่วนใหญ่คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย 48.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
77%  และคอมพิวเตอร์ 23.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ  38% (กองข้อมูลธุรกิจ กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า.2559)  

 ทั้งนี้ปัจจุบันระบบการขนส่งสินค้ามีความรวดเร็วทําให้การขนส่งสินค้าจากการซื้อผ่านทางออนไลน์น้ันสะดวกสบายย่ิงข้ึน

ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าภายในประเทศหรือการขนส่งระหว่างประเทศที่ใช้ระยะเวลาในรวดเร็วข้ึน  และอีกทั้งยังมีการ

รับประกันการขนส่ง จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากหน้าร้านมาซื้อทางออนไลน์

มากขึ้น  รวมไปถึงระบบการชําระเงินที่สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากข้ึนจากการชําระเงินผ่านระบบออนไลน์  ซ่ึงปัจจัย

ทั้งหมดที่กล่าวมาทําให้ตลาด E – Commerce ในไทยมีอัตราการเติบโตขึ้น  โดยในปี 2559  มีมูลค่าตลาด E – Commerce สูง
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กว่า 2.8 ล้านล้านบาท  ซึ่งเป็นมูลค่าในส่วนของสินค้าหมวดแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกายกว่า  44,572.93  ล้านบาท  โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี 2558  เท่ากับ 28.88%  (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ . 2560)  

 ในการศึกษาครั้งน้ีจึงศึกษาไปที่พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าของสตรีออนไลน์ซึ่งเป็นเพศที่ให้ความสําคัญกับการแต่งกาย  ว่ามี
ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  ซ่ึงผลการศึกษาจะทําให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทราบถึงกลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าสตรีออนไลน์เพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูล  นําไปประยุกต์ใช้ออกแบบปรับปรุง

พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  และยังสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทางในการเพ่ิมช่องทาง

การตลาดในส่วนของการทําการตลาดผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วยในการกําหนดแผนการตลาดที่

เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีบนระบบออนไลน์ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทเส้ือผ้าสตรีทางออนไลน์ 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือหาปัจจัยพยากรณ์ที่ เหมาะสมต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร     

 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเส้ือผ้าแฟช่ันสตรีบนระบบออนไลน์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนใจซ้ือสินค้าประเภทเส้ือผ้าสตรีทางออนไลน์ ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3. ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นสตรีบนระบบออนไลน์ 
ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน 
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  1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสตรีบนระบบ

ออนไลน์ เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงทําการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็จรูปของ Taro 
Yamane (Yamane,1976) ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบ

แบบสอบถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยระบบการจัดเก็บแบบฐานข้อมูล 

2. ในการวิจัยคร้ังน้ีคณะผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้
ค้นคว้าและดัดแปลงจากแนวคิดงานวิจัยที่ใกล้เคียงของผู้วิจัยที่ได้ทําการวิจัยมาแล้วโดยได้แบ่งลําดับเน้ือหาแบบสอบถามให้

ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Closed end) และเลือกตอบ (Checklist) จํานวน 6 ข้อ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสตรี มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Closed end) และเลือกตอบ (Checklist) จํานวน 6 ข้อ 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ต่อการเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสตรี มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Rating Scal) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจําหน่าย (Place) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) และด้านกระบวนการการ

บริการ (Process) จํานวน 35 ข้อ ข้อคําถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน 5 ระดับ เกณฑ์การแปลความหมายตามเกณฑ์ที่แบ่งเป็น

ช่วง  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย นําแบบสอบถามที่ร่างได้ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาเฉพาะข้อคําถามที่มีค่า

ความสอดคล้องของเนื้อหาตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ และขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้อ่าน

แล้วมีความเข้าใจง่าย ต่อจากนั้นทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9124  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 1. การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา ด้วยค่าสถิติความถี่ และค่าร้อยละ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าสถิติความถ่ี และค่าร้อยละ 3. การวิเคราะห์ระดับกล

ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4. การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบด้วยการ

วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม (Multinormial Logistic Regression) ที่มีตัวแปรตามเป็นพฤติกรรมการซื้อซ่ึงเป็นตัวแปร

เชิงกลุ่ม 

ผลการวิจัย 

1.ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทําการศึกษาเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 148 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.3 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7  

2.พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกซื้อเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบ

ออนไลน์ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่า 2 ครั้ง จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ครั้ง จํานวน 92 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 30.7 1 ครั้ง จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ2 ครั้ง จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 จํานวนเงิน

โดยเฉลี่ยในการซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละคร้ังต่ํากว่า 500  บาท จํานวน 118 คน คดิเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 
501 – 1,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 1,001 – 2,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และมากกว่า  
2,000 บาทขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ประเภทเส้ือผ้าสตรีที่ซ้ือผ่านทางออนไลน์มากที่สุด เส้ือ/กระโปรง/กางเกง 
(ลําลอง) จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาคือ ชุดเดรส (ลําลอง) จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ชุดเดรส 
(ทํางาน) จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และเส้ือ/กระโปรง/กางเกง(ทํางาน) จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 เหตุผลที่ซ้ือ

เส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์มีความสะดวก จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ ราคาถูกกว่าที่อ่ืน จํานวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.0 มีโปรโมช่ันลด จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 มีขายเฉพาะในออนไลน์ จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.7 และไม่มีขายในประเทศ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 การเลือกซ้ือเส้ือผ้าผ่านระบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทาง โซเชียล
มีเดีย จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ เว็บไซต์รวมร้านค้า จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และเว็บไซต์ร้านค้า

โดยตรง จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 วิธีการชําระเงินค่าเส้ือผ้าสตรีที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ โอนเงินผ่านระบบ M-banking 
จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ โอนเงินผ่านเคร่ือง ATM จํานวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 29.7 ชําระเงินผ่านบัตร

เครดิต จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และพัสดุเก็บเงินปลายทาง จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 เวลาที่ใช้อนิเตอร์เน็ตใน

ชีวิตประจําวัน มากกว่า 3 ช่ัวโมง จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 รองลงมาคือ 2 ช่ัวโมง จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 
3 ช่ัวโมง จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และ1 ช่ัวโมง จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 

3.ระดับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการซื้อเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการการบริการ อยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 3.41) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจําหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.38) ด้านราคา อยู่ในระดับปาน

กลาง ( x  = 3.37) ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.35) ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 
3.28) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.23) และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.19) 

4. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมเก่ียวกับการเลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี และอายุ 20 – 35 ปี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
และพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือด้วยความถ่ีที่เพ่ิมข้ึน

ในการซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ 

 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี และ 20 – 35 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มีรายได้ 15,001 – 20,000  บาท และ20,001 – 30,000 บาท ปี ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือด้วยจํานวนเงินโดย

เฉล่ียในการซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละครั้ง 

 กลุ่มที่ตัวอย่างมีอายุต่ํากว่า 20 ปี และ 20 – 35 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย และพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 15,001 – 20,000  บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ประเภทเสื้อผ้าสตรีที่ซื้อผ่านทางออนไลน์มากที่สุด 
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 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อด้วยเหตุผลที่ซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ 

 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโท มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และพนักงานบริษัทเอกชน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกช่องทางการเลือกซื้อเส้ือผ้าผ่านระบบ

ออนไลน์ 

 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 – 35 ปี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และพนักงาน

บริษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท 15,001 – 20,000  บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกวิธีการชําระเงินค่าเส้ือผ้าสตรีที่ซ้ือผ่านระบบออนไลน์ 

 5. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
บุคลากรร่วมกันพยากรณ์ความถ่ีในการซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงร้อยละ 16.8 

 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ร่วมกันพยากรณ์จํานวนเงินโดยเฉลี่ย

ในการซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละครั้งได้ถึงร้อยละ 17.1 

 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้าน
กระบวนการการบริการร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกประเภทเสื้อผ้าสตรีที่ซ้ือผ่านทางออนไลน์มากที่สุดได้ถึงร้อยละ 16.1 

 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการการ

บริการร่วมกันพยากรณ์เหตุผลที่ซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงร้อยละ 28.9 

 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ ร่วมกันพยากรณ์

พฤติกรรมการเลือกช่องทางการเลือกซ้ือเส้ือผ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงร้อยละ 9.1 

 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการเลือกวิธีการชําระเงินค่าเส้ือผ้าสตรีที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงร้อยละ 23.8 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี 
และอายุ 20 – 35 ปี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือด้วยความถี่ที่เพ่ิมขึ้นในการซื้อเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ ที่เป็นเช่นน้ีอาจ

เนื่องมาจากสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างยังเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยที่มีความสนใจในเร่ืองของการแต่งกายรักสวย รักงาม ประกอบกับการ

เป็นนักศึกษา หรือเป็นพนักงานเอกชนจึงมีความต้องการเสื้อผ้าที่มีความโดดเด่นต่อใครก็ตามที่มองเห็น จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด

ความต้องการให้เข้ามาซื้อสินค้าด้วยความถี่ที่เพ่ิมขึ้นจากการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ  ดวงงาม วัชรโพธิคุณ (2557) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพ่ือ
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ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่เลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันผ่านทางออนไลน์ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยเก่ียวกับพฤติกรรม

การเลือกซื้อเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ของผู้บริโภค (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันของผู้บริโภค (4) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันออนไลน์ โดยแบ่งตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก ประชากรคือผู้บริโภคหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน  และค่าวัดการกระจาย
ความคลาดเคล่ือนเพ่ือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการซ้ือเส้ือผ้า เฉล่ียต่อคร้ัง 500 -1,500 บาท การเลือกซ้ือจะยึดถือความเห็นตัวเองเป็นหลัก เหตุผลในการ

เลือกซ้ือคือรูปแบบและดีไซน์ ซื้อเพราะกําลังเป็นที่นิยม 

 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี และ 20 – 35 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ 15,001 – 20,000  บาท และ 20,001 – 30,000 บาท ปี ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือด้วยจํานวน

เงินโดยเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละครั้งจากการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ วีรนุช 
รายระยับ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าจากส่ืออินเทอร์เน็ตในกลุ่มวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ แบบสอบถามส่วน

ใหญ่  ให้ความสําคัญกับตราสินค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ มีการซ้ือ เส้ือผ้าแต่ละครั้งในราคา 501-1,000 บาท คร้ังละ
จํานวน 2 ช้ิน 

 กลุ่มที่ตัวอย่างมีอายุต่ํากว่า 20 ปี และ 20 – 35 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย และพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 15,001 – 20,000  บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ประเภทเส้ือผ้าสตรีที่ซ้ือผ่านทางออนไลน์มากที่สุด การวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ พิชามญช์ุ มะลิขาว (2554)  
พบว่า การมีเส้ือผ้าที่หลากหลายประเภทก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะซื้อมากยิ่งขึ้นเน่ืองจากมีความหลากหลายดังน้ันผู้ประกอบการ

ควรทําการโฆษณาและนําเสนอสินค้าใหม่ๆ อย่างน้อย เดือนละ 2 คร้ัง และควรใช้กลยุทธการส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ

ซ้ือในปริมาณที่มากขึ้น นอกจากนั้น จะเห็นได้ว่าการตั้งราคาสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค จะส่งผลต่อ
ยอดขายเป็นอย่างมาก 

 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อด้วยเหตุผลที่ซื้อเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์การวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ สุวิมล แม้นจริง (2546 : 
151) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการตัดสินใจซ้ือ เริ่มตั้งแต่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล ประเมินว่าสินค้าใดดีกว่ากัน นําไปสู่การ

ตัดสินใจซ้ือจากทางเลือกที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการที่ต้องการให้กิจการได้รับความ เช่ือถือ ส่ิงที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่ 
การแสดงข้อมูลของสินค้าอย่างชัดเจน มีการอัพเดทความเคล่ือนไหวของร้านให้อยู่ เสมอ จัดส่งสินค้าและติดต่อกับลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็ว และที่สําคัญการใส่ใจกับการดูแลลูกค้า และการให้บริการ นับเป็นส่ิงที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจนทําให้

เกิดการกลับมาซื้อซ้ําทําให้กิจการมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จ 

 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโท กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และพนักงานบริษัทเอกชน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกช่องทางการเลือกซ้ือเส้ือผ้า

ผ่านระบบออนไลน์การวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ ภาณุวัฒน์ รัตนดิษฐ์ (2555) ซ่ึงได้ศึกษาพบว่าในส่วนของธุรกิจ
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ออนไลน์ ปัจจัยด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าออนไลน์น้ันผลต่อความสําเร็จ ซ่ึงประกอบด้วย 1. คุณภาพของส่วน

ติดต่อผู้ใช้งาน 2. คุณภาพของข้อมูลสินค้า/บริการ 3.การรับรู้ต่อความปลอดภัยในช่องทางการเลือกซ้ือสินค้า 4.การรับรู้ต่อความ

เป็นส่วนตัว จึงทําให้เห็นได้ว่าการใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผู้ประกอบการนั้นสามารถเป็นพ้ืนฐานที่จะทําให้ ธุรกิจ
ประสบความสําเร็จได้ 

 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 – 35 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
และพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท 15,001 – 20,000  บาท และ 20,001 – 30,000 
บาท มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกวิธีการชําระเงินค่าเส้ือผ้าสตรีที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์การวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ 
ฤทธิ์ฤชา ชาญเช่ียว (2556) พบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้ติดต่อกับผู้ขายส่วนใหญ่คือ อินสตาแกรม เฟสบุ๊ค  
และ ไลน์ ดังนั้นผู้ประกอบการจะแจ้งข้อมูลวิธีการชําระเงินให้ผู้ซ้ือสามารถเลือกชําระได้หลายช่องทางทําให้ผู้ซ้ือสามารถเลือกชําระ

เงินได้หลายช่องทาง 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ

จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ร่วมกันพยากรณ์ความถี่ในการซ้ือเส้ือผ้าสตรี 
จํานวนเงินโดยเฉล่ียในการซื้อเส้ือผ้าสตรี การเลือกประเภทเส้ือผ้าสตรี เหตุผลที่ซื้อเส้ือผ้าสตรี ช่องทางการเลือกซ้ือเส้ือผ้า และ
พฤติกรรมการเลือกวิธีการชําระเงินค่าเส้ือผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์จากการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ ดวงงาม วัชรโพธิ

คุณ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (4P) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.06 อยู่ในระดับที่มาก 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เน้นที่

รูปแบบดีไซน์ และการส่งเสริมการตลาดแบบลดราคา เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วีรนุช รายระยับ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการ 
เลือกซื้อเส้ือผ้าจากส่ืออินเทอร์เน็ตในกลุ่มวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทาง การตลาดมีระดับคะแนนเฉล่ีย

รวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังพบว่าสอดคล้องกับการวิจัย รัชนี  ไพศาลวงศ์ดี (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าเส้ือผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ต ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ประเภทเส้ือผ้าสตรี นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างก ันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้าสตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับการวิจัย

ของ พิชามญช์ุ มะลิขาว (2554) พบว่าความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้า แฟช่ันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ยังพบว่ามีการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ

ด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความตระการตาหรือให้ผู้บริโภคสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นควรเพ่ิมปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเข้าไป 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 – 35 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็นนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีผลต่อการ

เข้าใช้บริการดูหรือชมผ่านระบบการขายสินค้าออนไลน์ ดังน้ันควรมีการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีอายุและ

อาชีพ ในระดับดังกล่าวเพ่ือเป็นการเพ่ิมผลกําไรให้กับกิจการ  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าสตรีแบบออนไลน์ของประชาชน โดยควรจะ

ทําการศึกษาเจาะลึกในแต่ละพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือให้ทราบความต้องการที่ชัดเจนของประชาชนในแต่ละภูมิภาคซ่ึง

อาจมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเส้ือผ้าสตรีบนระบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าสตรีออนไลน์ ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร จึงควรเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In depth   Interview) และการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการทําแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงที่ซ้ือเส้ือผ้าผ่านระบบออนไลน์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

เฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่มีความส าคัญและมีความหมายต่อมนุษย์ ช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ เป็นสื่อกลางของ
ประเพณี ศาสนา ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ของคนในชาติ นับได้ว่า เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ในการ
สร้างสรรค์ท านอง เนื้อร้อง เครื่องดนตรี และการบรรเลง เพื่อน ามาใช้ในโอกาสและประเพณีต่างๆ ซึ่งมีคุณต่อร่างกายและ
จิตใจเป็นอย่างยิ่ง เสียงดนตรีจึงมีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัน โดยเฉพาะเด็กที่สามารถใช้ดนตรีสร้างความเพลิดเพลิน เกิด
ความสนใจ มีความสนุกสนาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันผู้อื่น การใช้ดนตรีไทยมา
ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียน
การสอนดนตรีไทยด้วยศูนยก์ารเรยีนรูเ้ป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ มีพืน้ฐานให้เด็กสามารถ
แสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมนอกห้องเรยีนและเป็นไปตามความสนใจ
ของผู้เรียน ส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยให้เกิดการสืบทอดต่อไป 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอน ดนตรีไทย ศูนย์การเรียนรู้ 
 

Teaching Thai Music with Learning Center 
 

Saichol Doungkaw 
Bachelor of Communication Arts (Music), Rattana Bundit University 

e-mail: Supercatcat012@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 Thai music is an important and meaningful art for human beings for helping elevate the human 
mind. It is a medium of religious tradition, promoting the relationship of people in the nation. It is a 
cultural wisdom of man that create melodies, lyrics, and instruments for use in occasions and traditions. 
You have a great body and mind. The music is beneficial to people every day, especially the children 
who can use music to create enjoyment, interest, and fun that encourage children to participate in social 
activities. The use of Thai music in conjunction with teaching and learning to develop children is a way to 
strengthen the development of children as well. Teaching Thai music by learning center is one way to 
help children learn effective. There is a foundation for children to express themselves fully with the 
exchange of learning in the form of activities outside the classroom and the interests of the students. As a 
result, children learn effectively and also promote Thai culture for succession. 
 
Keywords: Teaching, Thai music, Learning Center 
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บทน า 
พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2507 ณ สถาบันดนตรีและ

ศิลปะแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียมีใจความตอนหนึ่งว่า  
 
“...ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะที่ส าคัญอย่างหนึ่งมนุษย์เกือบท้ังหมดชอบและรู้จักดนตรี ตั้งแต่เยาว์วัยคนเริ่ม
รู้จักดนตรีบ้างแล้ว ความรอบรู้ทางดนตรีอย่างกว้างขวาง ย่อมขึ้นอยู่กับเชาว์และความสามารถในการแสดง
ดนตรีของแต่ละคน อาศัยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า ในระหว่างศิลปะนานาชาติ ดนตรีเป็นศิลปะที่แพร่หลายกว่า
ศิลปะอื่นๆ และมีความส าคัญในด้านการศึกษาของประชาชนทุกประเทศด้วย...”  
 
ดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรี ดนตรีตะวันตกหรือตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นดนตรี Folk Music popular Music Art Music 

ไม่ว่าดนตรีเหล่านั้น จะถูกมนุษย์น าไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ใดๆดนตรียอมต้องประกอบด้วย จังหวะ ท านอง คุณลักษณะเสียง 
การประสานเสียง และคีตนิพนธ์ โดยองค์ประกอบของดนตรีจะมีคุณลักษณะธรรมชาติ และประโยชน์ท่ีแตกต่าง อย่างไรก็ตาม
ทุกส่วนมีความส าคัญเท่ากันท้ังสิ้น ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคม มนุษย์ทุกเช้ือชาติทุกศาสนา 
ต่างรู้จักดนตรีและน าดนตรีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนดนตรียังสามารถช่วยผ่อนคลายในด้านเกี่ยวกับอารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้ฟังได้ นับว่าดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาจิตใจละบุคลิกภาพของประชาชนในแต่ละประเทศ  

หากศึกษาดนตรีไทยก็เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคมไทย ค่านิยม พฤติกรรมรวมทั้งจารีต
ประเพณี อันเป็นส่วนส าคัญในอดีตได้อย่างดี ท าให้พบว่าท าไมดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ควรธ ารงรักษา พัฒนา เผยแพร่และสืบทอด
ดนตรีไทยต่อไป ดังน้ันในฐานะที่เป็นคนไทย จึงควรอย่างยิ่งท่ีจะช่วยกันให้คนไทยมีความรักและความภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม
ของตนเอง มีความหวงแหนและพร้อมที่จะปกป้องให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องทางวัฒนธรรมของตนเอง และเพื่อสร้างอุดมการณ์ 
และค่านิยมในความรักชาติให้เกิดขึ้น อันจะน าไปสู่ความมั่นคงทางวัฒนธรรมดังนั้นในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้บรรจุ
วิชาดนตรีไว้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในด้านหลักสูตรวิชาดนตรีของระดับ
ประถมศึกษา ได้จัดเนื้อหาสาระคดีเข้ารว่มกับนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ รวมเรียกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีจุดประสงค์
ใหญ่ คือ ให้นักเรียนเข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  คุณค่าทางดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) โดยเนื้อหาวิชา
ดนตรีในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นในด้าน การร้องเพลง และการปฏิบัติเครื่องดนตรี ซึ่งการปฏิบัติเครื่องดนตรีส่วน
ใหญ่นั้น ครูอาจารย์ผู้สอนในแต่ละโรงเรียนจะให้นักเรียนเล่นเครื่องดนตรีที่หาง่าย ราคาไม่แพง และสะดวกในการเก็บรักษา  
กล่อมเกลาจิตใจของคนให้พบกับความสุนทรียะมาเป็นเวลาอันยาวนาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537) เช่นเดียวกับ
กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอด และสืบสานศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน  ด้วย
การมอบให้จังหวัดต่างๆ จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปี  เพื่อที่จะน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนดนตรีด้วยการปฏิบัติ มีความสนุกสนานในการเรียน ซึ่งไม่แต่เป็นเพียงความบันเทิงเท่านั้น 
หากแต่ดนตรียังช่วยขัดเกลาจิตใจ ให้มีความละเมียดละไม อ่อนโยนและบริสุทธิ์ (บุญตา ภู่เจริญ, 2542) ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ 
สืบสานจรรโลงไว้ซึ่งศิลปะดนตรีอีสาน 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการสอนดนตรี 

การสอนดนตรีไม่ว่าในลักษณะใด ย่อมมีหลักการที่ผู้สอนยึดเป็นแนวปฏิบัติการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ย่อมช่วยให้การ
สอนดนตรีมีประสิทธิภาพขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้สอนจะมีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถจัดการสอน
ดนตรีให้เหมาะสมกับผูเ้รยีนมากขึ้น ในทางจิตวิทยาทฤษฎีการเรียนรู้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ (ณรุทธ์ สุทธิจิตต์, 2534) 
คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มแนวคิดนิยม 

นอกจากนั้น ในการสอนดนตรีควรกล่าวถึงแนวคิดการรับรู้ของ บรูเนอร์ ด้วยเพราะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
สอนดนตรี ก่อนที่จะกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นอย่างถาวร ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เป็นผลเนื่องมาจากทางด้านวุฒิภาวะและ
สภาพแวดล้อม 
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1. ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม มีความเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในภาวะของการวางเง่ือนไข โดยมีการใช้
การเสริมแรงหรือการใช้รางวัลปละการลงโทษ อันเป็นตัวก าหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีต้องการแสดงออกมา ดังนั้น
ในการสอนดนตรีครูสอนใช้การเสริมแรง ซึ่งอาจเป็นรางวัลในรูปแบบใดๆ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติสิ่งที่ครูสอนมุ่งหวังไว้ได้ 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มแนวคิดนิยม พัฒนามาจากจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ มีก าเนิดในประเทศเยอรมันนี หลักการ
ส าคัญของเกสตัลท์ คือ การเรียนรู้ที่เน้นส่วนรวมทั้งหมดมากกว่าสว่นย่อย โดยให้ความส าคัญประสบการณ์เดิมของผู้เรียน การ
เรียนรู้เกิดได้ใน 2 ลักษณะ คือ เกิดจากากรรับรู้และเกิดจากการหยั่งเห็น ส าหรับสาระส าคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่ม
แนวคิดนิยมสรุปได้ ดังนี้ 

 2.1 การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีโอกาสรับรู้สิ่งนั้นอย่างเด่นชัดเนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์เดิมแตกต่าง
กัน การเรียนรู้สิ่งใหม่อาจไม่เป็นไปในลกัษณะที่ผู้สอนตอ้งการ จึงจ าเป็นท่ีผู้เรียนและผู้สอนควรมีความเข้าใจตรงกันเสียก่อนว่า
ต้องการเรียนรู้สิ่งใด ท้ังนี้รวมไปถึงการจัดสภาพการเรียนการสอนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ในสิ่งท่ีมุ่งประสงค์ไว้ 

 2.2 การเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลรวมของประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ของผู้เรียน ฉะนั้นผู้สอน
ควรจัดสภาพการเรียนรู้โดยค านึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้น โดยชี้ให้ผู้เรียนเห็นความคล้ายคลึงหรือความ
เหมือนของประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ 

 2.3 การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องสัมพันธ์ ผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ โดยการเช่ือมโยงกับสิ่งที่ตนมี
ประสบการณ์มาแล้ว ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบว่าผู้เรียนมีประสบการณ์เดิมอะไรบ้าง และใช้ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ใหม่ท่ีจะเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ 

เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง แม้ในบางครั้งประสบการณ์ใหม่ๆ จะไม่สมบูรณแ์บบ แต่ผู้เรียนก็สามารถ
เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นได้ เนื่องจากผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์เดิมที่ตนมีอยู่มาช่วยท าให้ประสบการณ์ใหม่สมบูรณ์
แบบ และเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ 

จากสาระส าคัญนี้เห็นได้ชัดว่าประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเป็นรากฐานส าคัญในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปรียบเหมือนว่า
ประสบการณ์เดิมเป็นลกัษณะสว่นรวม และประสบการณใ์หม่เป็นลักษณะสว่นย่อยที่จะเพิ่มเข้าไปในส่วนรวม ดังนั้นการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ จึงต้องเช่ือมโยงมาถึงประสบการณ์เดิมเสมอ เพราะหลังของเกสดั ลท์เน้นการเรียนรู้จากส่วนรวมมาสู่ส่วนย่อม 
นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้เสนอแนะกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  

สรุปได้ว่า ดนตรีและนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กเกิดความเบิกบานใจในการแสดงออก การจัดการเรียนการ
สอนแต่ละครั้งนั้นจะต้องน ากิจกรรมที่มีอยู่ 3 กิจกรรมมาสอนให้สัมพันธ์กัน คือ กิจกรรมเน้นจังหวะ กิจกรรมเน้นการฟังและ
การร้องเพลง กิจกรรมนาฏศิลป์การสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ควรจัดให้มีการเรียนการสอนในลักษณะกระบวนการกลุ่มให้มาก
ที่สุด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาลักษณะนิสัยในด้านต่างๆ ในการอยู่ร่วมกัน และการประเมินผลก็ควรท าในลักษณะกลุ่มด้วย 
ลักษณะนิสัยที่ส าคัญ จะวัดและประเมินเป็นอันแรก คือ ความสนุกสาน เพลิดเพลิน การกล้าแสดงออกในกิจกรรมนั้นๆ อย่าง
ผสมกลมกลืน อันดับรองลงมาคือ ทักษะความถูกต้อง และท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ขัดเขินเคร่งเครียด กล้าแสดงออก
นอกจากนี้ในการประเมินผลนั้นควรมีทางเลือกให้มาก เพื่อสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของเด็ก ตลอดจน
สภาพท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี  

สมถวิล พูลทาจักร (2538) ได้สรุปการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไว้ในหนังสือโน้ตเพลงไทย ระดับประถมศึกษา  
เรื่อง การเตรียมตัวครู แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การเตรียมตัวระยะยาว ผู้สอนได้รับการอบรมและการศึกษาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการสอนดนตรี เช่น 
ลักษณะวิชา จุดประสงค์แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกหัดเล่นดนตรีที่ครูใช้ประกอบการสอน ฝึกหัดร้องเพลง
ให้ถูกต้องตามท านองและจังหวะ วางแผนการจัดการเรียนและการสอน จัดเตรียมเพลงและกิจกรรมที่จะใช้ในการเรียนการ
สอน และจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน 

ระยะที่ 2 การเตรียมตัวระยะสั้น ได้แก่ ก าหนดหัวข้อที่จะสอน ก าหนดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ก าหนดวิธี
ประเมินผล จัดท าบันทึกการสอน ประกอบด้วย แนวคิด จุดประสงค์ การสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหาวิชา กิจกรรม
ประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
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แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทั่วไปและพัฒนาการด้านดนตรีของเด็ก 
ณรุทธ์ สุทธิจิตต์ (2534) ได้สรุปพัฒนาการทั่วไปเฉพาะพัฒนาการด้านดนตรีของเด็กไว้ดังนี้ 
พัฒนาการ หมายถึง การก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิถึงเวลา

สิ้นลมหายใจ พัฒนาการเป็นผลเนื่องมาจากวุฒิภาวะและสภาพแวดล้อม ลักษณะของการพัฒนาการจะค่อยเป็นค่อยไป เช่น 
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ในการเรียนการสอนดนตรีจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสติปัญญาอย่างมาก ซึ่งจะ
มีการพัฒนาเป็นช่วงๆ ดังนี้ 

1. ช่วงในครรภ์มารดา เป็นช่วงที่มีการพัฒนาการทุกด้านและในช่วงเดือนท่ี 5 จะมีการพัฒนาการทางด้านดนตรี เป็น
ระยะที่เด็กสามารถได้ยินเสียงต่างๆ จากสภาพวะแวดล้อม 

2. ช่วง 0-2 ปี ในช่วงนี้การพัฒนาการทางด้านสติปัญญามีพื้นฐานมาจากประสาทสัมผัส พัฒนาการทางดนตรีของเด็ก
ในวัยนี้เป็นลักษณะการตอบสนองทางดนตรี โดยการเคลื่อนไหวร่างกายได้โดยเสรี ไม่มีแบบแผนและมักไม่เข้ากับจังหวะของ
เพลง 

3. ช่วง 3-7 ปี ในช่วงนี้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ์ในความคิดของตนเอง เพื่อแทนเหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์ที่ตนได้รับภายในความคิด พัฒนาการทางดนตรีของเด็กในวัยนี้คล้ายกับวัยที่ผ่านมา คือ มีพัฒนาการด้านจังหวะ
และท านอง เด็กในวัยนี้จะท าได้แต่ไม่สม่ าเสมอ เช่น การตบจังหวะมักเร็วเข้าบ้างหรือร้องเพลงเพี้ยนไป เป็นต้น 

4. ช่วง 7-11 ปี พัฒนาการด้านความคิดของเด็กในวัยนี้เจริญขึ้นเป็นล าดับ เด็กสามารถคิดเกี่ยวกับด้านรูปธรรมอย่าง
มีเหตุมีผลได้ พัฒนาการด้านดนตรีก้าวหน้ามากขึ้น ด้านจังหวะสามารถตอบสนองจังหวะที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ ความคงที่ของ
จังหวะมีมากขึ้น พัฒนาการด้านเสียงประสานเริ่มขึ้นในเด็กในวัยนี้สามารถเล่นเครื่องท านองได้ 

5. ช่วง 12-15 ปี พัฒนาทางความคิดของเด็กในวัยนี้จัดได้ว่าได้พัฒนาถึงจุดที่สมบูรณ์ คือ สามารถคิดแบบผู้ใหญ่ได้ 
ได้แก่ การคิดแบบตั้งสมมุติฐาน เนื่องจากมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทางด้านนามธรรมมากขึ้น พัฒนาการทางด้านดนตรี
ของเด็กในวันนี้เริ่มมีความลึกซึ้งทั้งในด้านแนวคิดและทักษะดนตร ีเด็กสามารถแสดงความรู้สึกตามบทเพลงได้มากข้ึน การเน้น
ลีลาของเพลง ไม่ว่าในการ้องหรือเล่นเครื่องดนตรีเป็นแนวคิดและทักษะที่เด็กสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ นั่นก็คือ เด็กมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีในเรื่องจังหวะ ระดับเสียง รูปแบบ เสียงประสาน สีสัน และลักษณะของเสียง 

6. ช่วงวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ พัฒนาการของเด็กวัยรุ่นเป็นระยะที่คาบเกี่ยวในช่วงอายุ 12 ปี จนถึงวัยผู้ใหญ่ในราวอายุ 20 
ปีขึ้นไป เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันมาก การสอนดนตรี กับเด็กในวัยนี้ ครูควรมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือผู้เรียน
ในเรื่องการปรับตัว เป็นผู้หนึ่งที่รับฟังปัญหาช่วยกาทางออกกับปัญหาต่างๆ ท าให้เด็กเกิดความศรัทธา ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาดนตรี 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเรียนการสอนที่ท าให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย ควรอย่างยิ่งที่ครูดนตรีจะท าความเข้าใจกับเด็ก 
โดยใช้หลักการพัฒนาทางจิตวิทยาเป็นพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการทางดนตรี และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน โดยต้องค านึงถึงทั้งเนื้อหาดนตรี และความต้องการทั่วๆ ไปของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์
ทุกด้านโดยเฉพาะด้านดนตรี 

นอกจากนี้ เด็กประถมศึกษาเกี่ยวกับดนตรีเป็นเนื้อหาวิชาแขนงหนึ่งที่มีอยู่ในหลักสูตรระดับนี้ โดยมุ่งพัฒนาให้เด็กมี
ความสนใจรู้จักและรักดนตรี พัฒนาการทางด้านดนตรีจึงจัดเป็นปัจจัยหนึ่งในการเรียนระดับประถมศึกษา พัฒนาการทาง
ดนตรีของเด็กในวัยประถมศึกษา ควรแยกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถม 1 -3 และ ระดับช้ันประถม 4-6 เนื่องจากการ
พัฒนาการต่างกัน 

ระดับประถมปีที่ 1-3 (6-8 ขวบ) เด็กในวัยนี้อยู่ในวันที่ต้องการความดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเด็กยังพึ่งตนเองไม่ได้มากนัก ทางดนตรีเด็กเริ่มมีแนวคิดเด่นชัดในเรื่องจังหวะและแนวคิดเรื่อ งท านอง
รองลงมา การพัฒนาด้านจังหวะของเด็กในวัยนี้ ควรเริ่มจากการช่วยให้เด็กตามจังหวะให้สม่ าเสมอ ให้ทราบถึงความเร็วความ
ช้าของจังหวะ และเน้นกับเรื่องจังหวะในด้านความจ ารปูแบบของจังหวะควรได้รบัการเน้นด้วย เพราะท าให้เด็กเกิดความเข้าใจ
และสามารถสร้างสรรค์ด้านจังหวะต่อไป การพัฒนาท านองของเด็กในวัยนี้ควรเริ่มให้เด็กฟังแพลงและร้องตาม เพื่อพัฒนา
แนวคิดด้านระดับเสียงของเด็ก เด็กในวัยนี้สามารถพัฒนาแนวคิด เรื่องรูปแบบของบทเพลงได้ด้วย ซึ่งควรเลือกง่ายๆ ให้เด็ก
พอทราบจากนี้เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงของเครื่องดนตรี บางชนิดว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเรื่องสีสันของ
เครื่องดนตรีระดับสูงต่อไป 
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ระดับประถมปีที่ 4-6 (9-11 ขวบ) เด็กในระดับน้ีมีพัฒนาการทางดนตรีแตกต่างไปบ้างจากเด็กในวัยที่ผ่านมา ส่วน
ใหญ่เด็กในวัยนี้มีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดในด้านจังหวะ ท านอง และรูปแบบของเพลงลึกซึ้งขึ้น กล่าวคือ สามารถเรียนรู้
เรื่องต่างๆ ท่ียากข้ึนซับซ้อนขึ้น ความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับอารมณ์เพลงจะมีมากขึ้น แนวคิดที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นคือ เรื่องเสียง
ประสานเด็กในวัยนี้ควรมีโอกาสร้องเพลงประสานเสียงประเภทต่างๆ เพราะเป็นวัยที่พร้อมจะรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องนี้ ซึ่ง
เด็กวัยนี้จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากโรงเรียนเป็นส่วนส าคัญดังนั้นปกครองจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ 
ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง การจัดพื้นที่การเรียนทางกายภาพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเองเป็น

รายบุคคลหรือผู้เรียนในกลุ่มเล็ก ตามงานที่โปรแกรมก าหนดให้ โดยจัดเป็นคูหาหรือโต๊ะ และมีสื่อการเรียนในรูปแบบสื่อ
ประสม ช่วยในการเรียนรู้โดยมีครูผู้สอนคอยแนะน า โดยลักษณะของศูนย์การเรียนรู้มีพื้นฐานจากแนวคิดการศึกษาระบบเปิด
ในช่วงทศวรรษ 1960s ถึง 1970s โดยการจัดพื้นฐานการเรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสควบคุมการเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมด้วยตนเองหรือโดยกลุ่ม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้นั้น อัญชลี แจ่มเจริญ (2556) ได้
อธิบายไว้ว่า เป็นวิธีสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือท ากิจกรรม มีการแบ่งบทเรียนเป็น 5-6 ข้อย่อย และแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 5-6 กลุ่ม กลุ่มเหล่านี้เรียกว่ากลุ่มกิจกรรมหรือศูนย์กิจกรรม นักเรียนแต่ละกลุ่มจะท ากิจกรรมในกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะ
ได้รับเมื่อการเรียนโดยจัดท าไว้เป็นชุดการสอน วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้  การทดลองต่างกัน 
นักเรียนจะหาประสบการณ์เรียนรูโ้ดยประกอบกิจกรรมได้ครบทุกศูนย์กิจกรรม มีการหมุนเวียนไปจนครบทุกศูนย์กิจกรรม แต่
ละศูนย์กิจกรรมจะมีซองสื่อการเรียนวางไว้ประจ าโต๊ะ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์เสร็จ เก็บสื่อการเรียนเข้าที่ให้เรียบร้อย 
แล้วก็สับเปลี่ยนกันไปเรียนศูนย์กิจกรรมอื่นต่อไป ครูก าหนดให้ท ากิจกรรมศูนย์ละ 20-25 นาที ถ้านักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
เสร็จแล้ว และยังมีเวลาเหลือก็ให้ไปปฏิบัติกิจกรรมที่ศูนย์ส ารองเพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอย ศูนย์กิจกรรมส ารองนี้เป็นกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ เช่น ให้ดูรูปแบบ ให้วาดภาพ เป็นต้น นักเรียนบางกลุ่มไม่ต้องผ่านศูนย์กิจกรรมส ารองก็ได้ ไม่ท าให้เสีย
ประโยชน์ทางการเรียนด้านเนื้อหาวิชา 

ในกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้นั้น ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2539) ได้แบ่งออกเป็น 5 
ขั้นคือ 

1. การทดสอบก่อนเรียน ครูจะใช้แบ่งทดสอบที่เตรียมไว้ในชุดการสอน ให้นักเรียนสอบเพื่อพื้นฐานความรู้เดิมของ
ผู้เรียนแล้วเก็บคะแนนไว้ โดยใช้เวลา 5-10 นาที 

2. การน าเข้าสู่บทเรียน แม้เนื้อกาสาระจะอยู่ในชุดการนอน ครูก็จ าเป็นต้องน าเข้าสู่บทเรียน เพื่อดงความสนใจของ
นักเรียนต่อสิ่งท่ีครูจะสอน โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ตามความเหมาะสม โดยปกติกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนจะก าหนด
ไว้ในแผนการสอนแล้วการน าเข้าสู่บทเรียนกระท าได้หลายวิธี กล่าวคือ 

 2.1 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการบรรยาย เช่น เล่านิทาน เล่าเรื่องหรือยกเหตุการณ์ประจ าวันขึ้นมากล่าวถึง หรือ
ด้วยการถามปัญหา อาจมีสื่อการสอนประกอบ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ หรือน าของจริงมาให้นักเรียนดู 

 2.2  น าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนประกอบกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ เช่น เล่นเกม แสดงละคร แสดงบทบาท 
ร่วมทดสอบ ร่วมใช้อุปกรณ์ต่างๆ หลังจากการน าเข้าสู่บทเรียนแล้ว ครูอธิบายให้นักเรียนทราบถึงศูนย์กิจกรรมต่างๆ เพื่อดึง
ความสนใจของนักเรียนรวมทั้งช้ีแจ้งลักษณะของกิจกรรมแต่ละศูนย์ด้วย 

3. การประกอบกิจกรรมการเรียน 
 3.1 การแบ่งกลุ่มนักเรียน เมื่อครูน าเข้าสู่บทเรียนแล้ว ก็จะถึงขั้นให้นักเรียนประกอบกิจกรรม โดยครูแบ่ง

นักเรียนออกเป็นกลุ่มกิจกรรม 3-6 กลุ่ม การแบ่งกลุ่มท าได้ 3 วิธี คือ 1. ครูเป็นผู้แบ่งตามความเหมาะสม โดยให้มีสัดส่วน
นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน ห้ามแบ่งกลุ่มตามความสามารถ เพราะการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้
เป็นการสร้างสภาพการเรียนท่ีคล้ายชีวิตจริงในสังคมมากท่ีสุด กล่าวคือ มีทั้งคนเก่งและไม่เก่งอยู่ด้วย 2. การหยิบช่ือของตนใส่
ไว้ในกล่องหรือกระเป๋า ตอนเช้าเมื่อถึงห้องเรียน โดยครูมีกระเป๋าช่ือนักเรียนไว้แล้ว และมีกระเป๋าประจ ากล่องที่ 1-6 ไว้
นักเรียนจะเลือกอยู่กลุ่มใดก็หยิบแผ่นช่ือของตนไว้ในกลุ่มนั้น 

 3.2 การท างานกลุ่ม เมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะต้องอ่านบัตรค าสั่งและปฏิบัติกิจกรรม
ตามล าดับขั้น แต่ละกลุ่มจะใช้เวลา 15-20 นาที เมื่อประกอบกิจกรรมที่มอบหมายแล้ว ก็จัดเตรียมเปลี่ยนกลุ่ม 
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 3.3 การเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรม เมื่อนักเรียนประกอบกิจกรรมกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูจะให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่ม
เพื่อให้ทุกกลุ่มได้ประกอบกิจกรรมทุกอย่างจนครบการเปลี่ยนกลุ่มท าได้ 3 วิธีคือ 1. เปลี่ยนกลุ่มพร้อมกันทุกกลุ่ม จากศูนย์ที่ 
1 ไปศูนย์ที่ 2, 3, 4 ฯลฯ ตามล าดับ การเปลี่ยนกลุ่มลักษณะนี้กระท าได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนทุกคนประกอบกิจกรรมเสร็จพร้อม
กัน 2. เปลี่ยนกลุ่มที่เสร็จพร้อมกัน เช่น ถ้ากลุ่มที่ 1 และ 3 เสร็จแล้วก็อาจเปลี่ยนกลุ่มได้ทันที 3. กลุ่มใดเสร็จก่อน ให้ไปท า
กิจกรรมในศูนย์ส ารอง จะท าให้กลุ่มที่เสร็จว่างลง เมื่อกลุ่มอื่นเสร็จก็มาประกอบกิจกรรมในกลุ่มที่ว่างนั้น 

4. การสรุปบทเรียน เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มประกอบกิจกรรมครบทุกศูนย์แลว้ ก็แสดงว่านักเรียนได้เรียนครบตามเนื้อหา 
แต่ครูจ าต้องสรุปบทเรียน โดยปกติกิจกรรมสรุปบทเรียนจะวางไว้ในแผนการสอนแล้ว เพียงแต่ครูปฏิบัติตามก็จะบรรลุ
เป้าหมายการสอน การสรุปบทเรียนอาจใช้การบรรยายหรือให้นักเรียนประกอบกิจกรรมโดยใช้วิธีคล้ายคลึงกันการน าเข้าสู่
บทเรียน 

5. การประเมินผลการเรียน เมื่อนักเรียนประกอบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูจะให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน ซึ่งเป็นข้อสอบขนาดสั้น (ชุดเดียวกัน) กับแบบทดสอบก่อนเรียน ผลที่ได้จากการสอบหลังเรียนจะน าไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนส าหรับหน่วยการสอนนั้นๆ ส่วนกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนได้ท าไปแล้วในกลุ่ม ครูต้องมา
ประเมินผลและให้คะแนนเพื่อเปรียบเทียบว่าผลการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพเพียงใด เป็นการประเมินท้ังกระบวนการ
และผลลัพธ์ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2539) ได้น าเสนอคุณค่าของการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอนไว้
ดังนี ้

1. ศูนย์การเรียนรู้มีส่วนช่วยวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนแต่ละคน ซึ่งท าให้นักเรียนเล่านี้สามารถ
น าไปใช้ในสภาพแวดล้อมของระบบประชาธิปไตยได้ เนื่องจากนักเรียน ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเสรี
กับหัวหน้ากลุ่มหรือที่ปรึกษา มีโอกาสที่จะประชุมอภิปรายโต้แย้งเพื่อกาข้อสรุปที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องด้วยกัน มีโอกาสแสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อท่ีจะได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนให้
เป็นไปตามสังคม 

2. การเรียนด้วยการแบ่งกลุ่มท างานตามแบบศูนย์การเรียนรู้ เป็นการสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
ซึ่งเป็นผลดีดังต่อไปนี้ 

 2.1 เปิดโอกาสให้มีการตอบสนองระหว่างครูและนักเรียนมากขึ้น 
 2.2 นักเรียนท่ีไม่ค่อยได้มีโอกาสแสดงออกหรือเป็นบุคคลขี้อาย จะได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น 
 2.3 นักเรียนจะมีโอกาสสนใจกับเนื้อหาวิชา โดยมีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วย

ตนเองไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับฟังเท่านั้น 
 2.4 การเรียนรู้จะสนองความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้อย่างจริงจัง 
 2.5 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการการเรียนมากขึ้น โดยผู้เรียนจะต้องร่วมมือกับครูในการก าหนดเนื้อหาและ

ความต้องการในการเรียนรวมทั้งเป็นผู้แสดงออกอย่างจริงจัง 
 2.6 ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถจากความรู้ที่ตนมีอยู่และจากท่ีอื่นๆ มาใช้ในการเรียนของตนอย่างจริงจัง 
การเรียนจากศูนย์การเรียนรู้จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือความต้องการที่จะเป็นที่รักและเป็นที่

ยอมรับของครูและสมาชิกในกลุ่ม และความต้องการที่จะได้รับความยกย่องนับถือ ความต้องการทั้ง 2 ประการนี้ เป็นส่วนหน่ึง
ของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ซึ่ง Abraham maslow แบ่งไว้ 7 ประการ ดังนี้ 

1. ความต้องการทางสรีระ ได้แก่ ความหิว ความกระหาย ความต้องการอากาศหายใจ เป็นต้น 
2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย เป็นความต้องการที่จะพ้นจากอันตรายและความน่ากลัว ความต้องการความ

อบอุ่นใจ 
3. ความต้องการความรักและพวกพ้อง ได้แก่ ความต้องการมีความผูกพันกับผู้อื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

ต้องการยอมรับเข้าหมู่พวก 
4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง เป็นความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตอ้งการมีความสามารถ ต้องการมีช่ือเสียง

เป็นที่รู้จักท่ัวไป 
5. ความต้องการที่จะสมหวังในชีวิต คือความต้องการที่จะบรรลุถึงขีดแห่งเป้าหมายที่วางใจ 
6. ความต้องการที่จะเข้าใจ เป็นความต้องการที่จะรู้และเข้าใจสิ่งท่ีลึกลับน่าสงสัยน่าแคลนใจ 
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7. ความต้องการในด้านความงาม ได้แก่ ความต้องการที่เกี่ยวกับสัดส่วนท่ีเหมาะสมกัน ความมีระเบียบ มีระบบและมี
โครงสร้าง 

การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น นักเรียนจะรู้สึกว่าตนเป็นท่ียอมรับของผู้อื่น ได้รับความยกย่องในความคิดและการกระท าด้วย 

 
บทสรุป 

การจัดการเรียนการสอนดนตรีในสถานศึกษาปัจจุบันยังพบว่ามีปัญหาหลายประการ ส่วนใหญ่มีลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน คือ ขาดสื่อและแบบเรียนที่มีประสิทธิภาพ เวลาที่ใช้สอนดนตรีนั้นมีน้อย นักเรียนขาดแบบอย่างในการปฏิบัติที่ถูกต้อง จึง
ท าให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติเท่าที่ควร นอกจากนี้โรงเรียนที่ได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีสภาพการเรียนการ
สอนและปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันไปตามสภาพความพร้อมของแต่ละโรงเรียน จากข้อมูลที่ได้ศึกษาเบื้องต้นนั้น ท าให้ทราบ
ว่าบางโรงเรียนด าเนินกิจกรรมได้เพียงปีเดียวก็ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่องได้ บางโรงเรียนด าเนินกิจกรรมเป็นเวลากว่า
10 ปีแล้วเลิกการเรียนการสอน บางโรงเรียนประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม มีช่ือเสียงในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา และได้รับเกียรตสิูงถึงการเป็นตัวแทนระดับประเทศในการแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสาน 
ดังนั้น การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนด้วยศูนย์การเรียนรู้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ ซึ่งสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ได้หลากหลาย
รูปแบบ โดยจัดให้มีบุคลากรด้านดนตรีประจ าศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจและเยาวชน ไม่ว่างจะเป็นการให้บริการ
ยืม-คืนทรัพยากรการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การให้บริการสื่อการเรียนการสอน เครื่องดนตรี รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนใจและเข้าใจถึงคุณค่าของดนตรีอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีพื้นที่ให้เด็กได้แสดง
ความสามารถ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 
ด้านดนตรีอย่างแท้จริง ซึ่งก่อนให้เกิดผลส าเร็จในการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงต่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยให้เกิดการสืบทอดต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กมีความคิดและการแสดงของพฤติกรรมทางสังคมใน
ด้านบวก มุ่งพัฒนาศักยภาพที่แฝงเร้นอยู่ในมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน หรืออาจจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า การศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป้าหมายหลักคือน ามาประยุกตใ์ช้กับการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นส าคัญ แนวคิดนี
โอฮิวแมนนิสมิได้มุ่งเน้นพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การพัฒนาคนให้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่
ว่าจะเป็นด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ นิทาน เกม เพลง 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่สามารถฝึกความแข็งแรงและความสมดุลของอวัยวะต่างๆ เพื่อให้เด็ก
บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สติปัญญา และสังคม จึงควรจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างสม่ าเสมอ ครูควรจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและฝึกฝนให้เด็กได้
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการปลูกฝังด้านพฤติกรรมทางสังคมผ่านดนตรี ท่ีเป็นงานศิลปะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมไทยดนตรีไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทย และยังช่วยกล่อมเกลาอารมณ์ของผู้ฟังให้มีจิตใจอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ช่วยบรรเทาอารมณ์และจิตใจท่ีหยาบกระด้างให้คลายลงหรือสร้างความสุขให้จิตใจในยามที่เคร่งเครียด รู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิ ไร้
ความกังวล อันจะส่งผลน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมต่อไป 

 
ค าส าคัญ: นีโอฮิวแมนนิส, กิจกรรการเคลื่อนไหว, ปฐมวยั 
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ABSTRACT 

Neo-humanist education is the study of children's thinking and social behavior that to develop 
potential latent in humans to be complete and to develop people in all aspects. The main goal is to apply 
to early childhood education that Neo-humanism does not focus on one side. Otherwise, the main purpose is 
to developing people in every way either physical, emotional, intellectual and social through the activities, 
such as role plays, tales, games, music, art, music, and dance, so that should organize activities that allow 
children to move the organs. Teachers should organize activities that promote and train their children to be 
physically active along with cultivating social behavior through thai music that is the art represents Thai 
cultural identity. Thai music involves the life of the Thai people and also helps to calm the mood of the 
listener with a gentle heart. Sympathize with others, relieve the emotional and mental roughness to relieve 
or bring happiness to the heart in times of stress. Relax, concentrate, worry, which will lead to the creation of 
good to society. 
 
Keywords: Neo-humanist, Activities of Movement, Early Childhood 
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บทน า 
บทบาทของโรงเรียนกับการถ่ายทอดมรดกทางสังคมเป็นหน้าที่เบื้องต้นของโรงเรียนในการถ่ายทอดมรดกทางสังคมให้แก่

เยาวชน หากไม่มีการถ่ายทอดแล้วสังคมเองต้องสูญสลายไป โรงเรียนจึงได้กิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดตั้งกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ 
ภาษาไทย และจัดนิทรรศการต่างๆ นั้น การจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นการสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้ได้
มาตรฐาน โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมการสอนตามหลักสูตร ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ให้มีกิจกรรมเสริมเอกลักษณ์ไทย การ
ปลูกฝังด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

ดนตรีไทยถือเป็นการถ่ายทอดมรดกทางสังคมอย่างหนึ่ง เป็นงานศิลปะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยดนตรีไทย
เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทย ในอดีตชีวิตของคนไทยล้วนผ่านขั้นตอนของชีวิต บทบาทของดนตรีไทยมีอเนกประการ อาทิดนตรีไทย 
ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ การละเล่นต่างๆให้ความบันเทิงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประกอบพิธีการเกี่ยวกับชีวิต  
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยแบบตามอัธยาศัยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการจัดการศึกษาน าดนตรี
ไทยมาเป็นกิจกรรมเสริมในหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายและพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยก็มีหลากหลายวิธี เช่น เด็กปฐมวัยได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในการวางแผนและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีการ
สอดแทรกเนื้อหาที่เป็นการปลูกฝังดา้นพฤติกรรมทางสังคมอันพึงประสงค์ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมให้เป็นที่ยอมรับและพึง
ปรารถนาของสังคม การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ครูฝึกให้เด็กเกิดประสบการณ์เรียนรู้จากการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยอันเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
เพื่อนและสังคม ได้แก่ พฤติกรรมความร่วมมือ การช่วยเหลือ แบ่งปัน รู้จักการเสียสละและ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของตนเองและผู้อื่นได้ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน (ทิศนา แขมมณี, 2536) 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กก าลังเจริญเติบโต ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ดี
ที่สุด การพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยเป็นพัฒนาการด้านหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะเป็นรากฐานของการพัฒนาทักษะ
ในด้านอื่นๆ ซึ่งการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สุด ทั้งในด้าน
ส่วนสูง น้ าหนักสัดส่วนของร่างกาย และความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว ท้ังนี้โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยไม่ชอบอยู่นิ่ง มักจะมี
การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง กระโดด ฯลฯ หากเด็กได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทางกายที่ถูกต้อง
สมวัย จะท าให้มีสมรรถนะทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างเจาะจง โดยพัฒนาการทางด้านร่างกายแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ 
คือ พัฒนาการด้านสุขภาพ ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายที่เริ่มจากอวัยวะส่วนบนของร่างกาย
คือ ศีรษะไปสู่ล าตัว แขน ขา เท้า เริ่มจากล าตัวสู่ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้าตามล าดับ (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2540) ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เพ็ญทิพย์ มาตราเงิน (2546) ที่กล่าวว่า กระบวนการท างานของกล้ามเนื้อมัดเล็กบ้างอย่างมีพื้นฐานมาจาก
กระบวนการท างานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ควบคู่กัน ควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพราะทักษะในการท างานของกล้ามเนื้อท้ัง
สองมีความสัมพันธ์กัน ท้ังในด้านความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อและการท างานที่ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือและตา 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กระบวนการท างานของกล้ามเนื้อท้ังสองมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากแนวทางการพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิส มีความเช่ือว่าเป็นการพัฒนาในทุกๆด้านของคนเราให้กลายเป็นคนที่พ่ึง
ตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ใจที่มั่นคง เปิดกว้าง เฉลียวฉลาด มีจิตสาธารณะ และมีความรู้ที่จะน าไปประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัดและ
ต้องการได้ การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิส จึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมา
ได้อย่างสูงสุดด้วย โดยเฉพาะในเด็กๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self Esteem) และส่งผลต่อความสามารถใช้ศักยภาพของ
ตัวเองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยเป็นพัฒนาการด้านหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆ ซึ่งการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

445



การประชุมวิชาการระดับชาติ                       
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

______________________________________________________________________________________________ 
 

ที่สุด ทั้งในด้านส่วนสูง น้ าหนักสัดส่วนของร่างกาย และความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว ท้ังนี้ โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยไม่ชอบ
อยู่นิ่ง มักจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง กระโดด ฯลฯ   (รติรส ก้อนเงิน, 2551) นอกจากนี้ 
ความส าคัญของการพัฒนาด้านทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก็เป็นประเด็นส าคัญที่ควรให้ความส าคัญเช่นเดียวกับพัฒนาการ
ทางร่างกาย เด็กปฐมวัย จะใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อเรียนรู้ทักษะทางสังคม ซึ่งเด็กวัยนี้ควรมีโอกาสได้พัฒนาทักษะทางสังคมด้านความ
ร่วมมือ การช่วยเหลือ แบ่งปัน เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ควบคู่กับการปลูกฝังทัศนคติ ความคิดในด้านบวกตั้งแต่ในวัยเด็ก 
เป็นผลสืบเนื่องต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมทางสังคมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับรจนา เถาพันธ์ (2547) กล่าวว่าเด็ก
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูและการปลูกฝังมาตั้งแต่ในวัยเด็ก 
ซึ่งการที่จะศึกษาปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยให้ได้ดี และมีประสิทธิภาพน้ัน ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ใน
วัยเด็ก เพราะสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ในวัยนี้จะเป็นประสบการณ์ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมทางสังคมในอนาคต  
 

การศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส 
จุดเริ่มต้นของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เกิดจากนักบวชชาวอินดีย ท่ีมีนามว่า ศรีพระบาทเรนจัน หรือ พี อาร์ สักการ เกิดเมื่อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2464 (วันวิสาขบูชา) ณ เมืองจามาพูล ประเทศอินเดีย โดยบิดาท างานเป็นเจ้าหน้าที่ทางการรถไฟและเป็น
แพทย์ที่รักษาโรคด้วยสมุนไพร ให้กับคนที่มีฐานะยากจนในประเทศอินเดียโดยไม่เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ส่วนมารดาท าหน้าที่
เป็นแม่บ้าน ซึ่งนางเป็นผู้ที่มีศีลธรรม เป็นผู้มีศรัทธาและเคร่งศาสนาอย่างมาก ได้อุทิศตนท างานเพื่อส่วนร่วม โดยการสอนศาสนา
และท าหน้าผู้อบรมสั่งสอนปลูกฝังด้านจริยธรรม การประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และให้การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ก าพร้าในสถานสงเคราะห์หลายแห่งในประเทศอินเดีย 

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทยตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2325 โดยการแปลของ อาจารย์เกียรติ
วรรณ อมาตยกุล จึงส่งผลให้แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว โดยมีการน าแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมา
ประยุกต์ใช้มากที่สุดในด้านการศึกษา โดยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้
สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน (Holistic education) ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นส าคัญ 
เพราะมีโอฮิวแมนนิสเช่ือว่าคนจะมีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้านได้นั้นต้องได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
ปัญญาที่บริสุทธ์ิ เน้นเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตมนุษย์  

การศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กมีความคิดและการแสดงของพฤติกรรมทางสังคมใน
ด้านบวก มุ่งพัฒนาศักยภาพที่แฝงเร้นอยู่ในมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และ
สังคม ควบคู่กับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาอย่างสมดุล มีการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบนิ่ง ซึ่งแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เชื่อว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีความรัก ความเมตตา ที่แฝงเร้นอยู่ภายในจิตใจแต่ก าเนิด แต่ที่มนุษย์บ้างคนมีจิตใจหยาบ
กระด่าง เห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น เป็นเพราะตัวแบบทางด้านพฤติกรรมและอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
รอบๆ ตัวเด็ก ท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งหากเด็กปฐมวัยที่ได้รับการศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จะได้รับการ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับการส่งเสริมด้านวิชาการ ภายใต้การแสดงออกด้วยความรัก ความเมตตา ปรารถนาดีแก่
เด็กทั้งค าพูดและการกระท าในด้านบวก ย่อมส่งผลให้เด็กมีการแสดงออกด้านพฤติกรรมในด้านบวกด้วยเช่นกันจึงท าให้เด็กไม่รู้สึก
เหงา โดดเดี่ยวอ้างว้าง ขาดความมั่นใจ แต่เด็กกลับมีความรักและรู้สึกผูกพันกับบุคคลอื่น ความรู้สึกเหล่านี้จะให้เด็กทุกคนพร้อมที่
จะด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข การศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาอัจฉริยภาพที่แฝงเร้น
ในตัวเด็กแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุด สมองซีกซ้ายและซีกขวาสามารถท างานได้อย่างสมดุล โดยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเช่ือว่า
มนุษย์ทุกคนมีความรัก ความเมตตา มีอัจฉริยภาพในตัวและจิตใจที่บริสุทธิ์ เปรียบเด็กเหมือนผ้าขาวเด็กจะเติบโตเป็นคนเช่นไร 
ย่อมขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและครู เด็กเมื่ออยู่ใกล้สิ่งใดก็จะซึมซับ จดจ า เลียนแบบพฤติกรรมหรือปฏิบัติตนตาม
สิ่งนั้น (ศตพร วิไลรัตน์, 2532) 
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นอกจากนี้ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมิได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านสติปัญญาเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาที่พัฒนาลึกถึง
ระดับจิตใจ หัวใจหลักนีโอฮิวแมนนิส เน้นปลูกฝังเรื่องของการมีความรัก ความเมตตา มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เป็นคนดีมี
คุณธรรม รู้จักเสียสละ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมทีท า นีโอฮิวแมนนิสมุ่งเน้นให้เด็กเรียนวิชาการไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการวางรากฐานของ
ชีวิตในการสร้างคนให้มีคุณภาพของสังคมต่อไป ทั้งนี้ การศึกษาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นการศึกษาที่มุ่งน าอัจฉริยภาพและ
ความสามารถต่างๆ ที่แฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กออกมาให้มากที่สุด ซึ่งหลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเน้นพัฒนาให้เด็กมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและพฤติกรรมทางสังคม มิได้พัฒนาผู้เรียนเพียงด้านวิชาการเท่านั้น แต่
สิ่งที่ส าคัญไปกว่านั้นคือ การที่ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นท่ียอมรับของสังคม สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2533) ได้กล่าวว่า การจะพัฒนาอุปนิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นภายใน
จิตใจและประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีได้นั้น ต้องอาศัยความรัก ความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน โดยเฉพาะบุคคลที่มีความ
ใกล้ชิดกับเด็กล้วนต้องเป็นแบบอย่างของการท าความดีทั้งสิ้น ส่งผลต่อการยกระดับจิตใจของเด็กรักผู้อื่นเหมือนกับที่รักตัวเอง 
แม้ว่ามนุษย์จะมีสติปัญญาที่ดีเลิศเพียงใดแต่ในจิตในกลับคิดร้ายต่อผู้อื่น ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่
รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม สันติสุขย่อมไม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศตพร วิไลรัตน์ (2532) ได้กล่าว
ว่า หากมนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความคิดจินตนาการและสติปัญญาที่ดเีลศิเพียงใด แต่ในจิตใจไม่มีความรักความ
เมตตา ไม่รู้จักการเสียสละ ไม่มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่น ความสงบสุขก็ย่อมไม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างแน่นอน 

เป้าหมายของการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส มีดังนี้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 
2546) 

1.  การมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง (Physically fit) นีโอฮิวแมนนิสมีความเชื่อว่าการจะพัฒนาคนให้สมบูรณ์พร้อม
ในทุกด้านได้นั้น ไม่ใช่มุ่งพัฒนาแต่ด้านวิชาการเท่านั้น เพราะความฉลาด ความเก่ง ย่อมมีพื้นฐานมากจากการมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 

2. มีอารมณ์-จิตใจที่มั่นคง (Mentally strong)  
 2.1 ควบคุมความคิดและการกระท าของตนเองได้ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย มีความรักและมี

จิตใจเมตตา มีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และประพฤติกรรมอยู่ในศีลธรรมอันดี 
 2.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี คิด พูด กระท าแต่ในสิ่งที่

สร้างสรรค์และอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เห็นคุณค่าของตนเอง การท าความดีเพื่อส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสงบสุข 

3. คลื่นสมองต่ า การท าให้คลื่นสมองต่ ามีปัจจัยมาจากการให้เด็กฝึกสมาธิก่อนเริ่มกิจกรรมด้วยการควบคุมกาย วาจา ใจ 
และอารมณ์ให้สงบนิ่งไม่วอกแวกวุ่นวาย การเปิดเพลงคลอเบาๆ ท่ีท าให้รู้สึกผ่อนคลาย การใช้พูดด้านบวกและการแสดงออกด้วย
ความรักความเมตตา พร้อมด้วยการโอบกอด ลูบศีรษะ จับมือเด็ก รับรู้ถึงความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่ของครู ครูแสดงออกต่อ
เด็กด้วยความรัก ความเมตตา มีใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ซึ่งบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสควร
ส่งเสริมให้เด็กอยู่ในสภาวะคลื่นสมองต่ า เพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย สงบนิ่งทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิไล 
องค์อนันต์คุณ (2532) หากเด็กปฐมวัยมีคลื่นสมองต่ า ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของสมองและกระบวนการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย ส่งผลท าให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาท างานประสานสัมพันธ์กันอย่างสมดุล ส่งผลให้กระบวนการท างานของสมองที่
เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ยังส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคมของเด็กปฐมวัยในองค์รวม
ด้วย 

4. การประสานเซลลส์มอง แนวคิดมีโอฮิวแมนนิสทีความเช่ือว่าความฉลาดขึ้นอยู่กับสิง่แวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก แต่เป็นเรื่อง
ที่สามารถฝึกฝนกันได้ ซึ่งครูสามารถส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมและเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
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การเล่น การเล่านิทาน กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
ได้คิดและให้นิ้วมือ มือ ตา เท้า ให้สามารถท างานประสานกันอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันเด็กต้องได้รับการส่งเสริมด้านวิชาการ
ด้วย ฝึกท ากิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ซึ่งตรงนี้เองที่ท าให้เซลล์สมองขยายตัวมาก
ยิ่งข้ึนและยิ่งสมองมีการขยายตัวมากเท่าไรยิ่งท าให้เด็กเฉลียวฉลาดมากยิ่งข้ึน 

5. ภาพพจน์ท่ีดีของตนเอง ภาพพจน์ที่ดีของตนเองนั้นเกิดจากค าพูด การกระท า การคิด ถ้าหากเรารู้สึกดีต่อตนเอง ย่อม
ส่งผลให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาย่อมดีตามไปด้วยและเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้าง ซึ่งการที่เด็กหรือคนในสังคมส่วนใหญ่จะรู้สึกดีหรือ
ได้รับสิ่งที่ดีๆ จากผู้อื่นได้ต้องขึ้นอยู่กับค าพูด รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกของคนรอบข้างเป็นส าคัญการใช้ค าพูดในทางบวกที่
ช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีของตนเองจ าแนกได้ 2 วิธี ดังนี ้

 5.1 การใช้ค าพูดด้านบวกต่อตัวเอง โดยครูฝึกให้ผู้เรยีนไดใ้ช้ค าพูดในด้านบวกกับตัวเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เขารู้สึก
ว่าตนเองมีค่า การให้ก าลังใจตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้กับตนเอง เช่น เมื่อเด็กท าผิดพลาด ครูควรใช้
ค าพูดในด้านบวก “ไม่เป็นไรค่ะยังมีโอกาสอีกหลายครั้งในการแก้ตัว ลองท าใหม่อีกครั้ง” เป็นต้น 

 5.2 การได้ฟังค าพูดด้านบวกจากคนรอบข้าง ค าพูดและพฤติกรรมการแสดงออกด้านบวกท่ีได้รับจากคนรอบข้าง เช่น 
พ่อ แม่ ครู เพื่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อจิตใจส านึกของเด็กที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้ประสบมาในชีวิต ซึ่ง
ส่งผลต่อการกระท า ค าพูดในอนาคตย่อมเป็นเช่นนั้น ดังนั้น ครูและผู้ปกครอง ควรใช้ค าพูดที่เป็นเหมือนก าลังใจในด้านบวก เช่น 
ค าพูดว่า “ไม่เป็นไรค่ะวันนี้หนูไม่ได้ที่หนึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้หนูก็จะเป็นคนเก่งได้ ถ้าหากหนูเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนหนังสือเช่ือฟัง
คุณครู” เป็นต้น 

6. มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ วิชาการ (Academic Knowledge) คือเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
มีระเบียบวินัย มีความรู้ มีทักษะในการแก้ปัญหาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสมุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติมากกว่าการท่องจ า ซึ่งความรู้ทางวิชาการตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส คือ การน าความรู้ 
ความสามารถที่มีไปใช้ให้อยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องดีงาม ท่ีเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม จริยธรรม ท าให้เกิดประโยชน์สุขและความ
เจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและส่วนรวม 

สรุปได้ว่า แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้ง 4 
ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านเพื่อน าไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม โดยการปลูกฝังด้านพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ ผ่านการใช้ค าพูดและการกระท าในด้านบวก 
 

การประยุกต์แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสสูก่ารจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและกิจกรรมประกอบเพลง 
การศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมุ่งเน้นน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมส าหรับปฐมวัย มีคู่มือการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เรียกว่า “วัฏจักรแห่งความรัก” (Circle of love) เป็นต าราที่มีคุณภาพมาก จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
อัจฉริยภาพที่แฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กให้ปรากฏออกมาให้มากท่ีสุด นีโอฮิวแมนนิสเช่ือว่าการพัฒนา “คน” และ “คุณภาพของคน” คือ
หัวใจส าคัญในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ซึ่งคนจะมีคุณภาพได้นั้นต้องเริ่มจากการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มี
สุขภาพจิตดี มีความประพฤติที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแนวคิดนีโอฮิ วแมนนิสมิได้มุ่งเน้นพัฒนาเพียงด้านในด้านหนึ่ง
เท่านั้นแต่มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การพัฒนาคนให้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม ผ่าน
การจัดกิจกรรม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ นิทาน เกม เพลง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่
สามารถฝึกความแข็งแรงและความสมดุลของอวัยวะต่างๆ การท าโยคะและบริหารร่างกายท่าเคาซิกิประยุกต์ 

วิไล องค์อนันต์คุณ (2532) กล่าวว่า ในหลายประเทศทั่วโลกได้ประยุกต์แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมาใช้ในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะในระดับปฐมวัยมีการสร้างหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัยและการศึกษานอกโรงเรียนของเด็กด้อยโอกาสอย่างกว้างขวาง
เช่น ในประเทศอินเดียมีการประยุกต์แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมาใช้ในการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมหาวิทยาลัยรวมกว่า 
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900 แห่ง นอกจากนี้ ในประเทศไอแลนด์มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น
โรงเรียนดีเด่นแห่งปี เมื่อ ค.ศ. 1987 ส่วนในประเทศแอฟริกาใต้มีกลุ่มสมาชิกแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสได้ที่ท าหน้าที่เผยแพร่ความรู้
และแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสอย่างแพร่หลาย ประสบความส าเร็จจนได้รับเกียรติบัตรยกย่อง จากรัฐบาลของประเทศแอฟริกาใต้ให้
เป็นองค์กรที่สร้างประโยชน์ในด้านการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ให้มีความรู้และมีคุณธรรม 

กระบวนการประยุกต์แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสสู่การจัดกิจกรรมในห้องเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักการ 5 ข้อ ดังนี ้

1. การจัดกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อคลื่นสมองต่ า ให้เด็กนั่งสมาธิ ซึ่งส่งให้จิตใจสงบ
นิ่งไม่วอกแวก มีสติตั้งมั่นอยู่ในกิจกรรมที่กระท าอยู่  มีความสุภาพอ่อนโยนรู้สึกผ่อนคลายไม่มีความกังวล เป็นการเตรียมความ
พร้อมให้เขาได้ท ากิจกรรมได้อย่างสบายใจ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะส่งผลต่อคลื่นสมองต่ า เช่น เด็กได้ฝึกการนั่งสมาธิ การท าโยคะ 
บริหารร่างกายในท่าเคาซิกิประยุกต์ และฟังเพลงบรรเลงที่มีท านองดนตรีช้าๆ นุ่มนวล เช่น เพลงบรรเลงดนตรีไทย เสียงน้ าตก 
เสียงนกร้อง เป็นต้น ควบคู่กับการใช้ค าพูดและการแสดงออกต่อเด็กในด้านบวก เช่น ครูแสดงออกด้วยความรัก โอบกอด ลูบศีรษะ 
สัมผัสที่ตัวเด็กและมีใบหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ มีกิริยามารยาทท่ีสภาพอ่อนโยน 

2. การแสดงออกด้วยความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่จากตนเองไปสู่คนรอบข้าง แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิด
ความรัก ความเมตตา ให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ จึงเป็นหน้าที่ของครูและบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัย ที่ควรจัด
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความรัก ความเมตตาและน้ าใจต่อผู้อื่น ทั้งนี้ อุไรวรรณ ขมวัฒนา (2539) ได้กล่าวว่า ความรัก
เปรียบเหมือนกับน้ าในแก้ว หากความรักของเด็กคนน้ันมีอยู่มากมาย มันย่อมไหลเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่น ตรงกันข้ามถ้าความรักของเด็กมี
เพียงค่อนแก้วหรือเหือดแห้ง เขาย่อมต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ เช่น รอยยิ้มเพราะตามหลักจิตวิทยาการยิ้มคือ 
การยอมรับความเป็นมนุษย์ การน าแต่ข้อดีมากล่าวช่ืนชมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
หรือการติเตือนอย่างมีเหตุผลด้วยค าพูดทีสุภาพ และครูควรแสดงความรักด้วยการโอกอด ลูบศีรษะ เป็นต้น 

3. การท าสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส คือ การท าสมาธิก่อน
เริ่มท ากิจกรรม ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทเีพื่อเตรียมความพร้อมให้จิตใจสงบนิ่งต่อการรับข้อมูลในด้านบวก ท าให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อน
คลายเกิดความสงบนิ่ง ไม่วอกแวก แต่ให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก าหนด ช่วยฝึกความมั่นคงทางจิตใจให้แน่วแน่และยังช่วย
ก าจัดความรู้สึกในด้านลบ เช่น ความกลัว ความเกลียด ความอิจฉาริษยา การนั่งสมาธิท าให้เกิดการคิดในด้านบวกเป็นและสามารถ
การท าหน้าที่เป็นเกาะป้องกันความรู้สึกในด้านลบ ไม่หวาดกลัวย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตประกอบด้วยการฝึก
ปรับคลื่นสมองของตนเอง รวมทั้งช่วยยกระดับจิตใจให้คิดดีท าดีในด้านบวก ส่งผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สติปัญญา และสังคมในทางที่ดีขึ้นสามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น นอกจากนี้ สมาธิยังเป็นพื้นฐานในการแสวงหา
ความรู้ เพราะถ้ามนุษย์สามารถควบคุมอารมณ์ จิตใจของตนเองได้มากเพียงไร ย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยการท าสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ด้วยการนั้งสมาธิในท่าดอกบัว ล านั่งตัวตั้งตรงมือท้ังสองกุมผสานกับไว้บนตักหงายฝ่า
มือขึ้นตาทั้งสองข้างหลับสนิท ปลายเท้าขวาขัดอยู่ระหว่างโคนขาซ้ายและปลายเท้าซ้ายขัดอยู่บริเวณโคนขาขวา ล าตัวตั้งตรง จิตใจ
จดจ่อกับลมหายใจเข้า-ออก (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2540) สอดคล้องกับแนวคิดของ จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มลคล (2544) ได้กล่าวว่า 
การฝึกสมาธิเป็นกลไกส าคัญท่ีช่วยผลักดัน ให้มนุษย์ก้าวไปสู่ความสงบสุขและมีสันติภาพ ลดความรู้สึกหยาบกระด้านในจิตใจ
น าไปสู่ความรู้สึกและการกระท าในด้านบวกที่พึงปรารถนาของสังคมก็จะช่วยเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่น หากท าสมาธิได้อย่างสม่ าเสมอจะ
ส่งผลดีต่อร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และช่วยผ่อนคลายการท างานของกล้ามเนื้อต่างๆ ในร่างกาย การรับรู้และกระบวนการเรียนรู้
ประสิทธิภาพมากขึ้น ความรู้สึก ความคิดในด้านลบในจิตใจท่ีหยาบกระด้างจะลดลง 

นอกจากนี้ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2534) ได้กล่าวว่า การท าสมาธิเป็นกระบวนการบริหารจิตใจที่ส่งผลให้คนมีความรัก 
ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ สมาธิเปรียบได้กับการออกก าลังกายที่ส่งผลดีต่อร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรง เพราะเมื่อร่างกายได้ผ่อน
คลายและกลับคืนสู่สภาวะที่สมดลุ ดังนั้น จึงมีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับผลของการท าสมาธิ ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจา รุ่น
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ประพันธ์ (2534) ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความระเบียบวินัย ความอดทน ความร่วมมือและความเมตตากรุณาของ
นักเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง เมื่อได้รับการฝึกสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา และ สุวรรณา อินอิว (2541) ได้ศึกษาผลการฝึก
อาสนะและสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสแก่นักเรียนช้ันมัธยมปีที่ 3 จ านวน 15 คน พบว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกอาสนะและ
สมาธิมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกอาสนะและสมาธิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การฝึก
สมาธินั้นไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดก็ตามย่อมมีผลต่อดีต่อร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพราะผู้ที่ท าท าสมาธิอย่างสม่ าเสมอ จะเกิดความ
คล่องแคล่วในการท างานและมีความจ าดีขึ้น 

4. การใช้ค าพูดและการแสดงออกในด้านบวก หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส คือการใช้ค าพูด 
การคิดและการแสดงออกในด้านบวกเป็นการปรับร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่รู้สึกผ่อนคลายส่งผลต่อคลื่นสมองของผู้ฝึกจะ
ปรับเป็นคลื่นอัฟฟา (Alpha wave) เพราะเมื่อมีค าพูดหรือการกระท าด้านบวกถูกบันทึกไว้ในจิตใต้ส านึกของเด็ก ย่อมท าให้เด็กมี
ความพร้อมในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เห็นคุณค่าในตนเองและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น น าสิ่งที่ได้รับจากผู้อื่นแต่ในด้านบวกเขา
ย่อมน าไปปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นกัน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันเป็นหน้าที่ที่ส าคัญ
ของครูที่จะสร้างความเชื่อมั่น ความผูกพัน มีจิตใจเมตตา การเป็นคนที่มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น ความเคารพให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก ผ่าน
การแสดงออกต่อเด็กด้วยค าพูดและการแสดงออกด้วยความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น มีความปรารถนาดีต่อเด็กอย่างบริสุทธ์ิใจ 
เมื่อเด็กได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีที่ครูมีให้เขาๆ ก็จะแสดงออกต่อครูด้วยความรักความผูกพัน ย่อมน าไปสู่การเชื่อฟังค าอบรมสั่ง
สอน ให้ความสนใจและความร่วมมือในการท ากิจกรรมในท่ีสุด โดย อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2533) ได้กล่าวว่า ชีวิตนั้น คือการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาจมีบ้างช่วงของชีวิตเราที่การเรียนรู้หยุดนิ่ง เด็กจะเรียนรู้ได้ด้วยประสามสัมผัสทั้งห้าคือ ตา หู จมูก ลิ้น 
ผิวหนัง ครู ผู้ปกครองจ าเป็นต้องฝึกให้เด็กรับข้อมูลจากตัวแบบในด้านบวก เพื่อเป็นการช่วยยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้น ซึ่งครู
อาจจัดกิจกรรมให้เด็กได้พูดตามด้วยค าพูดด้านบวกเพื่อน าความคิดเหล่านี้บันทึกไว้ในจิตใต้สึกนึก เช่น “นับตั้งแต่วันนี้เราจะขยัน 
เราจะตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังค าอบรมสั่งสอนของครู เราทุกคนเป็นคนดีและคนเก่ง เป็นต้น 

นอกจากนี้ วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2545) กล่าวเสริมว่า ค าพูดและการแสดงออกในด้านบวกย่อมถูกบันทึกไว้ในจิตใต้
ส านึกของเด็ก ซึ่งมีกระบวนการท างานที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน โดยจิตใต้ส านึกจะหน้าที่บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ประสบมาในชีวิต
ทั้งด้านที่ดีและไม่ดี ท้ังนี้จิตใต้ส านึกนั้นไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่ได้รับจากสังคมรอบข้างได้ว่าถูกหรือผิด ดังนั้น จึงท าให้แนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสได้ให้ความส าคัญในการใช้ค าพูดและการแสดงออกในด้านบวกและปฏบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เด็กได้จดจ าแต่สิ่ง
ที่ถูกต้องดีงาม 

5. การบริหารร่างกายท่าเคาซิกิประยุกต์ เป็นการบริหารร่างกายที่มีพื้นฐานมาจากโยคะศาสตร์ เพื่อให้เกิดความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อแขน ขา ล าตัว การทรงตัว ซึ่งแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเช่ือว่าผลที่ได้เท่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้มนุษย์มีความ
สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้านได้ ทั้งนี้ควรมีการบริหารร่างกายและจิตใจไปพรอ้มๆ กัน การบริหารร่างกายท่าเคาซิกิประยุกต์ ทั้งนี้การ
ออกก าลังกายที่สมบูรณ์ต้องบริหารทั้งอวัยวะทั้งภายในและภายนอก การบริหารภายในนั้น หมายถึง อวัยวะภายในร่างกาย เช่น 
ตับ หัวใจ ปอด ต่อมไร้ท่อ โดยต่อมไร้ท่อจะท าหน้าที่ควบคุมการหลั่งของฮอร์โมน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการควบคุมการท างาน
ของกล้ามเนื้อมีความยึดหยุ่นและอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายส่วนการบริหารภายนอกคือ คอ แขน ขา น้ิวมือ เป็นต้น  

นอกจากนี้ วิไล องค์อนันต์คุณ (2532) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการบริหารร่างกายท่าเคาซิกิประยุกต์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ร่างกายของมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะผู้หญิงการบริหารร่างกายในท่าเคาซิกิประยุกต์ ส าหรับหญิงมีครรภ์การฝึกท่าเคาซิกิ
ประยุกต์อย่างสม่ าเสมอจะช่วยท าให้คลอดบุตรได้ง่าย ประจ าเดือนมาปกติ เมื่อฝึกเป็นประจ าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรงได้ 32 
ชนิด รวมทั้ง โรคที่ท างานผิดปกติขิงตับด้วย หากได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ ย่อมท าให้ผู้ฝึกมีอายุท่ียีนยาวขึ้น พร้อมทั้งสามารถ
รักษาสุขภาพให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวร่างกายได้ จนมีอายุถึง 80 ปี การบริหารร่างกายในท่าเคาซิกิประยุกต์สามารถ
ช่วยกระตุ้นให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตและการเต้นของหัวใจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารร่างกายท่าเคาซิกิประยุกต์ มีดังนี้ 
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เคาซิกิประยุกต์ท่าที่ 1 ยืนตัวตรง ชูแขนขวาและแขนซ้ายประกบกันเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 1 และไขว้ขาขวาไปด้านหลัง
โน้มล าตัวไปทางขวาให้มากที่สุด เป็นจังหวะที่ 2 ไขว้ขาซ้ายไปด้านหลังแล้วโน้มล าตัวไปทางขวา เป็นจังหวะที่ 3 ไขว้ขาขวา ไป
ด้านหลังล าตัวตั้งตรง เป็นจังหวะที่ 4  

เคาซิกิประยุกต์ท่าที่ 2 การบริหารร่างกายเคาซิกิท่าที่ 2 ยืนตัวตรง ชูแขนขวาและแขนซ้ายประกบกันเหนือศีรษะ เป็น
จังหวะที่ 1 ไขว้ขาซ้ายไปด้านหลังโน้มล าตัวไปทางซ้ายให้มากที่สุด เป็นจังหวะที่ 2 ไขว้ขาขวาไปด้านหลังแล้วโน้มล าตัวไปทางซ้าย 
เป็นจังหวะที่ 3 ไขว้ขาซ้ายไปด้านหลังล าตัวตั้งตรง  

เคาซิกิประยุกต์ท่าท่ี 3 แขนขวาและแขนซ้ายประกบกันท่ีระดับหน้าอกขนานกับพ้ืน ขาขวาไขว้ไปด้านหลัง เป็นจังหวะที่ 1 
เท้าชิดกันก้มตัวลงให้มากที่สุดเอามือทั้งสองแตะที่พื้น เป็นจังหวะที่ 2 ยืนตัวตรงแขนขวาและแขนซ้ายประกบกันเหนือศีรษะและ
เอาขาขวาไขว้ไปด้านหลัง เป็นจังหวะที่ 3  

เคาซิกิประยุกต์ท่าที่ 4 แขนขวาและแขนซ้ายประกบกันเหนือศีรษะ ขาซ้ายไขว้ไปด้านหลังแล้วโน้มตัวไปด้านหลัง เป็น
จังหวะที่ 1 ไขว้ขาขวาไปด้านหลังแล้วโน้มล าตัวไปด้านหลังให้มากที่สุด เป็นจังหวะที่ 2 ยืนตัวตรงมือขวาและมือซ้ายประกบกัน
เหนือศีรษะขาซ้ายไขว้ไปด้านหลัง เป็นจังหวะที่ 3 ยืนตัวตรงมือขวาและมือซ้ายประกบหันเหนือศีรษะขาขวาไขว้ไปด้านหลัง เป็น
จังหวะที่ 4 ยืนตัวตรงมือขวาและมือซ้ายประกบกันเหนือศีรษะขาซ้ายไขว้ไปด้านหลัง จังหวะที่ 5  

อุไรวรรณ ชมวัฒนา (2538) ได้กล่าวว่า การประยุกต์แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ก็เพื่อ
มุ่งเน้นพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นส าคัญ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กเกิดทักษะทางสังคมสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์มีคุณธรรม มีความรัก ความเมตตา มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการจัด
กิจกรรมที่หลายหลาย เช่น เกม เพลง ดนตรี นิทาน ศิลปะ นาฏศิลป์ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบการบริหาร
ร่างกายแบบโยคะและบริหารร่างกายในท่าเคาซิกิประยุกต์ 

6. การบริหารร่างกายแบบโยคะ การฝึกโยคะมีมานานนับพันปี เน้นการบริหารร่างกายควบคู่กับการฝึกความสงบนิ่งของ
จิตใจและการกระท าอันอยู่บนพ้ืนฐานของความดีงาม โดยการฝึกโยคะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หะฐาโยคะ หมายถึง การฝึกร่างกายให้
สมบูรณ์แข็งแรง และราชาโยคะ หมายถึง การฝึกจิต เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพที่แฝงเร้นภายในร่างกาย จิตใจ จิตใต้ส านึก และจิต
วิญญาณของมนุษย์ ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม (จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล, 2544)  

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเช่ือว่ามนุษย์จะสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้านได้ ต้องเริ่มจากการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ด้วยการท าโยคะและการท าสมาธิ ซึ่งจะมีผลต่อร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญาที่หลักแหลม ให้ข้อต่อต่างๆ ทั่วร่างกายสามารถเคลื่อนได้
อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ ท าให้กล้ามเนื้อและประสาทผ่อนคลายหากท าโยคะอย่างต่อเน่ืองสามารถช่วยชะลอความเสื่อม
ของกระดูกและข้อต่อได้ดี ทั้งนี้ เกียรติวรรณ อามาตยกุล (2542ก) ได้กล่าวว่า โยคะช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
รวมทั้ง ท าให้ผู้ฝึกมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาว มีจิตใจสงบนิ่ง ซึ่งกิจกรรมโยคะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นการท างานของร่างกายและสมองให้มีความสมดุล ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

บทสรุป 
จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายและพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยมีหลากหลายวิธี แต่

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงบรรเลงดนตรีไทยมาผสมผสานกับรูปแบบการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เป็นการผสมผสานแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้บริหารร่างกายจิตใจไปพร้อมๆ ด้วยการ
บริหารร่างกายเท่าเคาซิกิประยุกต์และท าโยคะ ควบคู่กับการปลูกฝังด้านพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ ซึ่งได้สอดแทรกไว้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้หลักท้ัง 6 กิจกรรมของเด็กปฐมวัย เช่นเดียวกับท่ี กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) กล่าวว่า กิจกรรมการเคลื่อนไหว
และจังหวะมีความจ าเป็นส าหรับเดก็ปฐมวัยที่ควรไดร้ับการสนับสนุนและฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ เพราะโดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
จะชอบเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจินตนาการ 
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เริ่มจากการเรียนรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย พื้นที่ จังหวะ ทิศทางและระดับ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ
กล้ามเนื้อ เพื่อให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องตัวว่องไว กล้ามเนื้อแข็งแรง มีความยืดหยุ่นและสามารถทรงตัวได้ดี หาก
เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายมากเพียงใดย่อมเกิดการเรียนรู้ทางสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะกิจกรรมการเคลื่อนไหวมีผลต่อความส าเร็จใน
การเรียนรู้ของเด็กและช่วยให้เด็กมีทักษะในการใช้ร่างกาย ทักษะในการควบคุมกล้ามเนื้อหยิบจับ มีทักษะทางสังคมสามารถ
แก้ปัญหาเรียนรู้ที่จะปรับตัว มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หากเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มที่ ย่อมท าให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ธรรมชาติของ
เด็กปฐมวัยไม่ชอบอยู่นิ่งจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา เช่น ว่ิง ชอบกระโดด ปีนป่าย กลิ้ง หมุน เป็นต้น (วราภรณ์ รัก
วิจัย, 2540) ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของเด็กปฐมวัย ครูควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างสม่ าเสมอ ครูควรจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและฝึกฝนให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง ควบคู่
กับการปลูกฝังด้านพฤติกรรมทางสังคม การท ากิจกรรมแบบกลุ่มจะช่วยเน้นในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อกัน ช่วยเสริมสร้าง
สัมพันธภาพอันดี และให้เด็กได้เรียนรู้ที่ให้ความรว่มมือ น าไปสู่การแสดงพฤติกรรมช่วยเหลอืผู้อื่น ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ถือเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาด้านคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย  อีกทั้ง
ยังสามารถกล่อมเกลาอารมณ์ของผู้ฟังให้มีจิตใจอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยบรรเทาอารมณ์และจิตใจที่หยาบกระด้างให้คลาย
ลงหรือสร้างความสุขให้จิตใจในยามที่เคร่งเครียด รู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิ ไร้ความกังวล ส่งผลให้เด็กมีลักษณะสุภาพอ่อนโยนและ
เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ  
     การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการใช้ รวมถึงจ าแนกข้อผิดพลาดการใช้ประโยค“是…的”ทั้ง 
6 ชนิดของผู้เรียน โดยจ าแนกตามชนิดการเกิดของข้อผิดพลาด รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยน้ี 
ประกอบด้วยนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 2 - 4  จ านวน  32  คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบ
จ านวน 24 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย 
        ผลการวิจัยพบว่า 
        1)  การใช้ประโยค“是…的”ของผู้เรียนโดยรวมแล้วมีจ านวนข้อผิดค่อนข้างสูงโดยเฉพาะ“是…的”

เน้นผู้กระท าร่วม，“是…的”เน้นเป้าหมายและ“是…的”เน้นผู้กระท า ทั้งสามประโยคน้ีมีปริมาณข้อผิด
เท่ากันคือ 27 ข้อ  คิดเป็น 14.21% 
        2) ข้อผิดพลาดในการใช้ประโยค“是…的”ที่มักพบบ่อยของนักศึกษา   มีดังน้ี หลีกเลี่ยงการใช้“是…的

”（89.01 %），ใช้是 ขาด的（4.62 %），ใช้的 ขาด是（4.05 %），ต าแหน่ง.“是”  ผิด 
（1.73%）และเพ่ิม了 ท้ายประโยค （0.58 %） 
        3) การเกิดข้อผิดพลาดในการใช้“是…的”ของผู้เรียน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักคือ (1) การได้รับ
อิทธิพลจากภาษาแม่ เน่ืองจากภาษาไทยไม่มีโครงสร้าง“是…的”เหมือนกับภาษาจีน ผู้เรียนจึงยากต่อการท าความ
เข้าใจและมักใช้ผิดอยู่บ่อยครั้ง  (2) เน้ือหาในต าราส่วนไวยากรณ์“是…的”อธิบายความหมาย การใช้ และเงื่อนไขไม่
ชัดเจน  จากการส ารวจต าราแบบเรียน จะเห็นว่า ต าราท้ังสองชุด อธิบาย“是…的”ไม่ครบทั้ง 6ชนิด  จากผลส ารวจ
จะเห็นว่าในต าราทั้งสองชุดไม่อธิบายโครงสร้าง และการใช้ของ“是…的”เน้นผู้กระท าร่วม(A3)  ,  “是…的

”เน้นเป้าหมาย (A5) และ“是…的”เน้นผู้กระท า (A6)  ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง ดูได้จากผล
การใช้ “是…的”ของนักศึกษา( A3) (A5) (A6) จ านวนข้อผิดมีมากสุด   
 
 
ค าส าคัญ    ：   การใช ้ “是…的”, จ าแนกข้อผิดพลาด ,  ข้อเสนอแนะการสอน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to investigate the problems of using, including the 
classification of errors, the use of  6 types of the“是…的”construction that were used by students, 
by dividing the type of occurrence of errors, factors likely to affect the learner's class. The research 
consisted of 32 students studying Chinese language from 1st year to 4th year. 
The tool used to collect data was the test including 24 questions. The results of the research were as 
follows:  
 1. The“是…的”sentences that students used, overall, had a high number of 
errors, especially “是…的” sentences that emphasizing the participants, “是…的” emphasis 
on goals and “是…的” emphasis on actioner. These three sentences have the same error at the 
value of 27 which is 14.21%. 

2. The using the “是…的” sentences that students often made mistake were as 
follows. Avoiding “是…的” sentences were at 89.01% , using 是 but lacking的 were at 4.62 % , 
using的  but lacking是 were at 4.05 % ,  putting是 in  a wrong position were at 1.73 %  and adding 
了 at the end of sentence were at 0.58 % 

3. Had an error in using “是…的” of learners.  
It can be divided into two main points: 1. Being influenced by mother tongue because Thai is 
unstructured of the  “是…的” construction. The students had such a difficult for understand and 
often made mistake when using it. 2. Content in the textbook on the grammar of “是…的” had 
explained the meaning, terms and conditions unclear. From the survey of textbooks, we could see that 
both texts didn’t describe the six types of the “是…的” construction well. The results of the 
survey found that in the both texts and the use of “是…的”emphasized on the actioners (A3) , 
“是…的”emphasized on the goals (A5),  and “是…的”focus on the offenders (A6) The 
students cannot be used properly. The results of the use. “是…的”Student (A3) (A5) (A6) The 
number of errors is the highest.  
 

Keywords : Using “是…的”,  Error classification , Teaching Tips 
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บทน า 
  ประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก ดังน้ันในแต่ละ
วันมีผู้คนทั่วทุกมุมโลกสนใจและเริ่มเรียนภาษาจีนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  โดยเฉพาะประเทศไทยการเรียนการสอนภาษาจีนมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองท าให้ภาษาจีนมีบทบาทในประเทศไทยมากย่ิงข้ึน รวมถึงได้เข้าถึงในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยโดยมีการสนับสนุนจากรัฐบาล มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีการจัดสอนภาษาจีน  มหาวิทยาลัยแทบทุกที่ ได้เปิดท า
การเรียนการสอนภาษาจีน นอกจากรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนแล้ว รัฐบาลจีนเองก็มีนโยบายสนับสนุนชาวต่างชาติให้เข้า
มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยจะเห็นได้จากการมอบทุนการศึกษาให้กับชาวต่างชาติของสถาบันขงจื้อที่มีชื่อเสียง และ
จากรัฐบาลจีนเอง  
  ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ต าราเรียนส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอน เป็นต าราท่ีมาจากประเทศจีน หากสังเกตให้ดีจะพบว่า หลักไวยากรณ์บางเรื่องจะพบเจอและต้องเรียนรู้บ่อยๆ เพราะ
เป็นส่วนส าคัญในการสื่อสารและการเรียนภาษาจีนให้ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาไทยก็ให้ความสนใจและตระหนักถึงวิธีการใช้
ไวยากรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือส่งผลที่ดีให้กับการเรียนรู้ภาษาจีน ในบทความวิจัยน้ีจะยกตัวอย่างการใช้โครงสร้างประโยคที่
พบเจอบ่อยครั้งในบทเรียนและเป็นไวยากรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้เน้นประโยคภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน โดยวิจัยกับกลุ่มนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพ่ือศึกษาแบบเรียน วิธีการน าไปใช้
และความเข้าใจของนักศึกษา ในรูปแบบการเน้นประโยค“是…的”นักศึกษาไทยมักจะมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
ของรูปประโยคน้ีมากเป็นพิเศษ เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยของรูปประโยคน้ี น ามาวิเคราะห์ถึง
ลักษณะความผิดพลาดทางไวยากรณ์และสาเหตุที่เกิดความผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เกิดข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้ไวยากรณ์รูปแบบการเน้นประโยค “是…的”ของนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนเป็น
ภาษาที่สอง โดยศึกษาจากกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงในภาษาแม่ ช่วยหลีกเลี่ยงและลดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์จีน  
3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์รูปแบบการเน้นประโยค “是…的”ของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาจีน

เป็นภาษาท่ีสอง น าไปสู่ข้อเสนอแนะต่างๆที่สามารถให้ผู้สอนน าไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน   
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาปัญหาการใชรู้ปแบบการเน้นประโยค “是…的”ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราช-
ภัฏกาญจนบุรี โดยมีข้ันตอนการวิจัย โดยเริ่มจากการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่ใชศ้ึกษาในครัง้น้ีเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระดับชั้นปีการศึกษาท่ี 2-4 รวมจ านวนทั้งสิ้น 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบทดสอบส ารวจสภาพการใช“้是…的”ของนักศึกษา เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีใช้โครงสร้างไวยากรณ์รวมถึง
บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไข 
 
           การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดย  
           วิเคราะห์ข้อมูลการท าแบบทดสอบโครงสร้างไวยากรณ์รูปแบบการเน้นประโยค “是…的”ได้อย่างถูกต้อง  
 ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และค านวณหาค่าร้อยละของแบบทดสอบ 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

455



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ผลการวิจัย 
            การใช้“是…的” ทั้ง 6 ชนิดของผู้เรียน (กรณีตัวอย่าง นักศึกษาสาขาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี) 

ตารางที่ 1 ผลการใช้ประโยค“是…的” ของนักศึกษา 
ประโยค สัญลักษณ์แทน จ านวนที่ผิด (ข้อ) ผิด (%) 

“是…的” เน้นวิธีการ A1 24 12.63 
“是…的” เน้นเวลา A2 19 10 
“是…的” เน้นผู้กระท าร่วม A3 27 14.21 
“是…的” เน้นสถานที่ A4 22 11.58 
“是…的” เน้นเป้าหมาย A5 27 14.21 
“是…的” เน้นผู้กระท า A6 27 14.21 

 

             สรุปผลการใช“้是…的”ของนักศึกษามีปริมาณข้อทีผ่ิดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ  A3 ,  A5 และ 
A6 ทั้งสามประโยคน้ีมีปริมาณข้อผิดเท่ากัน โดยคิดเป็นข้อละ  14.21 % ของทั้งหมด  

              การจ าแนกข้อผิดพลาดในการใช้ประโยค“是…的” กรณีตัวอย่าง นักศึกษาสาขาภาษาจีนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี) ผลการส ารวจพบว่า ข้อผิดพลาดในการใช้ประโยค“是…的”ของนักศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 
4 ประเภท คือ 

(1) “是…的” ไมส่มบูรณ ์  
(2)  เพ่ิมค าอื่น  
(3)  วางต าแหน่งผิด  
(4)  หลีกเลี่ยงการใช้ ชนิดละจ านวนข้อผิด 

 

ตารางที่ 2 จ าแนกชนิดและข้อผิดพลาดในการใช้ประโยค“是…的” (%) 
ชนิดของข้อผิดพลาด จ านวนข้อผิด (ข้อ) ข้อผิดพลาด (%) 

“是…的”ไม่สมบูรณ ์  ใช้是 ขาด的 8 4.62 
ใช้的 ขาด是 7 4.05 

เพ่ิมค าอื่น เพ่ิม了 ท้ายประโยค 1 0.58 
วางต าแหน่งผิด ต าแหน่ง“是”ผิด 3 1.73 

หลีกเลี่ยงการใช“้是…的” 154 89.01 
รวมทั้งหมด 173 100 

 

            บทสรุปจากตารางจ าแนกชนิดและข้อผิดพลาดในการใช้ประโยค“ 是 … 的 ” พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่
หลีกเลี่ยงการใชป้ระโยค “是…的”เป็นข้อผิดพลาดที่มากที่สุด มีปริมาณมากถึง 89.01% ข้อผิดพลาดรองลงมาคือ 
“是…的”ไม่สมบูรณ์  ส่วนข้อผิดพลาดในการวาง “是”กับ“的”ผิดต าแหน่งและการเพ่ิมค าอื่นมีปริมาณ
การผิดพลาดน้อยสุด เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงความแตกต่างของโครงสร้างประโยค “是…的”ผู้วิจัยน าตัวอย่างประโยค
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ในแบบทดสอบมาวิเคราะห์ จ าแนกชนิดและข้อผิดพลาดของนักศึกษา อีกท้ังเปรียบเทียบการใช้“是…的” ระหว่าง
ภาษาจีนและภาษาไทย หาความเหมือนและความต่างทางภาษา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักไวยากรณ์จีน 
 
 

อภิปรายผล 
           ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยท าการตรวจสอบพร้อมทั้งสรุปข้อผิดพลาด ดังน้ี 

 1. “是…的”ไม่สมบูรณ ์  
            ข้อผิดพลาดในการใช้ประโยค“是…的”ไม่สมบูรณ์ของนักศึกษา  สามารถแบ่งย่อยออกเป็น  2 กรณีคือ 

 
1.1 ใช้是 ขาด的 

             (1)* 我是去中国学习。 

 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 

汉语 ภาษาจีน 泰语 ภาษาไทย 
我是去中国学习的。 

 
  ฉัน      ไป         เรียน     ประเทศจีน 
 我  去   学习  中国 

 

   จากตัวอย่างข้างต้นน้ี จะเห็นได้ว่าเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้ว โครงสร้างประโยคที่ใช้ มคีวามแตกต่างจากภาษาไทย
อย่างชัดเจน คือ โครงสร้างประโยคภาษาไทยประกอบด้วย ประธาน + กริยา + กรรม  เน่ืองด้วยผู้เรียนไม่เข้าใจการใช้
โครงสร้างเน้นรูปแบบประโยค“是…的”จึงเปน็อีกสาเหตุหน่ึงที่ท าให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงการใช้ไวยากรณ์ตัวน้ี  อีกท้ัง
ยังเคยชินกับไวยากรณ์ภาษาแม่ จึงเลือกใช้เพียงไวยากรณ์是 ในภาษาไทยมีความหมายว่า เป็น ,คือ , ใช่  ทั้งน้ีในบทเรียน
แทบทุกบทมีการใช้ ไวยากรณ์น้ี อยู่จ านวนมาก ด้วยสาเหตุที่พบเจอบ่อยจึงเลือกใช้ไวยากรณ์น้ีก่อนเสมอ 

  
          1.2  ใช้ 的 ขาด是 

             (2)* 我坐飞机去中国的。 

           (3)*我星期六跟我家人在饭馆吃饭的。 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 
汉语 ภาษาจีน 泰语 ภาษาไทย 

我是坐飞机去的。 ฉัน              น่ัง     เครื่องบิน           ไป 
我 是       坐     飞机           去  的 

我星期六跟我家人是在饭馆吃饭的。 วันเสาร์        ฉัน  กับ    ครอบครัว         ไป   ทานข้าว  
 星期六 我 跟    我家人   是      吃饭   
ที่    ร้านอาหาร 
在  饭馆      的 
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       จากตัวอย่างข้างต้นน้ี พอคาดคะเนได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้ด้าน ไวยากรณ์“是…的”อยู่บ้าง แต่อาจเป็นเพราะ
ยังไม่เข้าใจโครงสร้างของไวยากรณ์“是…的”อย่างชัดเจน จึงส่งผลให้ความหมายที่ต้องการสื่อสารประโยคน้ีไม่
สมบูรณ ์

           2. เพ่ิมค าอื่น 

             (4)*星期六我跟我的家庭是去饭馆吃饭的了。 

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 
汉语 ภาษาจีน 泰语 ภาษาไทย 

我星期六跟我家人是在参观吃饭的。  วันเสาร์      ฉัน  กับ    ครอบครัว           ไป   ทานข้าว  
 星期六 我 跟    我家人  是        吃饭    
ที่    ร้านอาหาร 
在  饭馆      的 

        

          จากตัวอย่างข้างต้นน้ี พอคาดเดาได้ว่าผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างประโยค ไวยากรณ“์是…的”แต่อาจเป็นเพราะ
ความสามารถในการตีความของประโยคไม่แม่นย า  ผู้เรียนอาจเข้าใจว่า ประโยคน้ีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต เพราะ
ประโยคปรากฏค าว่า 星期六(วันเสาร์)  ผู้เรียนจึงเพ่ิมค าว่า 了 เพ่ือแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้ว  

          3. วางต าแหน่งผิด 

           ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวางต าแหน่งผิด สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การวางต าแหน่ง“是”และการวาง
ต าแหน่ง“的”ผิด ดังน้ี 

         การวางต าแหน่ง“是”ผิด 

           (5)*我去中国是学习的。 

ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 

汉语 ภาษาจีน 泰语 ภาษาไทย 
我是去中国学习的。 ฉัน        ไป        เรียน             ประเทศจีน 

我   去   学习      中国 
 

           จากข้อที่ (5) ผู้เรียนใช้ไวยากรณ์ภาษาแม่มาแทนที่ไวยากรณ์จีน แสดงให้เห็นถึงว่าผู้เรียน ไม่ได้นึกถึงไวยากรณ์ 
“是…的” 

 4. หลีกเลี่ยงการใช“้是…的” 

                  (6) *我坐飞机去中国。 

                  (7) *我去中国为了学习。 

                         (8) *我去中国为了读书。 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

458



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 
                 (9)*这本书我看过了。 

               (10)*星期六我和我家人去餐厅吃饭。 

          ตัวอย่างที่ (6) เน้นวิธีการ ,  ตัวอย่างที่ (7) (8) เน้นเป้าหมาย  ,  ตัวอย่างที่ (9) เน้นผู้กระท า , ตัวอย่างที่ (10) เน้น
ผู้กระท าร่วม   ถ้าประโยคเหล่าน้ีไม่ใช้ไวยากรณ์ “是…的”มาเน้นเหตุการณ์ต่างๆ  ประโยคเหล่าน้ีเป็นเพียงประโยค
บอกเล่าเท่าน้ัน  เน่ืองจากภาษาไทยไม่มีไวยากรณ์ “是…的”เหมือนกับภาษาจีน  ผู้เรียนอาจเกรงว่าจ าน ามาใช้ผิด 
หรือยังไม่ชินกับการใช้ “是…的”จึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้โครงสรา้งไวยากรณ์น้ี  ในการตอบหรือสื่อสาร    (ดูจากตาราง 
2 ) 

จากตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักการใชภ้าษาไทยและภาษาจีน ท าให้ทราบถึง โครงสร้างรูปแบบ
ประโยค “是…的”กับไวยากรณ์ภาษาไทยมีรูปแบบการใช้ประโยคไม่เหมือนกัน ด้วยสาเหตุน้ีจึงเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่
ท าให้ผู้เรียน สื่อสารภาษาจีนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน  ทั้งน้ีประโยค“是…的”ในต าราเรียนมีความสัมพันธ์กับ
การจัดการเรียนการสอนและเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียงล าดับ ความซับซ้อนของเน้ือหา ล้วนมีผล
โดยตรงต่อผลการสอน  ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุที่มีส่วนท าให้ผู้เรียนใช้โครงสร้างรูปแบบประโยค“是…的”ไม่
ถูกต้องน้ันเป็นเหตุมาจากต าราท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนขาดการอธิบายถึงโครงสร้างและวิธีการใช้ประโยค  
“是…的”อย่างชัดเจน อีกท้ังเน้ือหาการใช้ไวยากรณ์ “是…的”ไม่มีความต่อเน่ืองในบทเรียนส่งผลให้ผู้เรียน
ไม่เข้าใจวิธีการน าประโยค“是…的”ไปใช้อย่างเหมาะสม 

        จากการส ารวจการใช้ต าราเรียนในการจัดการสอนวิชาภาษาจีน  (กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี) ต าราเรียนที่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเลือกใช้ คือ《博雅，初级起步片》และ《汉语阅
读速成》 ทางผู้วิจัยจึงเลือกต าราสองชุดน้ีเป็นตัวอย่างในการส ารวจรูปแบบประโยค“是…的”และสรุปได้ดังใน
ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 จ านวนและปริมาณการปรากฏของประโยค “是…的”ในต าราเรียน 

แบบเรียนภาษาจีน A1 A2 A3  A4 A5 A6 
 

 

博

雅 

ปรากฏในบทเรียน √ √ √ √ √ √ 

ปรากฏในแบบฝึกหัด √ √ √ √ — √ 

ปรากฏในส่วนอธิบายไวยากรณ์ √ √ — √ √ — 

จ านวนครั้งที่ปรากฏ 8 8 4 8 2 13 
บทแรกที่ปรากฏ 

       

 

บทที ่28 
起步片Ⅰ 

 

บทที ่31起步片Ⅱ 
 

汉

语

阅

读

速

成 

ปรากฏในบทเรียน — √ √ √ √ √ 

ปรากฏในแบบฝึกหัด √ √ — — — √ 

ปรากฏในส่วนอธิบายไวยากรณ์ — — — — — — 

จ านวนครั้งที่ปรากฏ 6 3 2 1 1 2 
 

บทแรกที่ปรากฏ 
บทที ่1 
阅读 1 

บทที ่1 
阅读 1 

บทที ่1 
阅读 1 

บทที ่5
阅读 2 

บทที ่1 
阅读 1 

บทที ่1  
阅读 1 
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     《博雅》ในต าราเรียนชุดน้ี จะเห็นได้ว่ามีบางประโยคของ “是…的”เริ่มปรากฏอยู่ในบทหลังๆของ 

起步片Ⅰซึ่งไม่ปรากฏรูปแบบ“是…的”ครบทั้งหมด ด้วยประโยค“是…的”มีหลากหลายรปูแบบการใช้  
ในต าราเรียนชุดน้ีมีปรากฏเพียง A3 และ A6  ในส่วนไวยากรณ์ของบทเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทเท่าน้ัน ไม่มีการอธิบายถึง
โครงสร้างและวิธีการใช้ประโยค 
         《汉语阅读速成》จากต าราชุดน้ีจะเห็นว่า การปรากฏของ“是…的”มีลักษณะคล้ายกับต ารา
เรียนชุด《博雅》คือมีการกล่าวถึง“是…的”บางรูปแบบเท่าน้ัน จากตารางจะเห็นว่า“是…的”

ปรากฏแต่ในบทเรียนและแบบฝึกหัดเท่าน้ัน  ในส่วนอธิบายไวยากรณ์ไม่ได้กล่าวถึงโครงสร้างและวิธีการใช้“是…的”
ทั้ง 6 รูปแบบ         

            การส ารวจครัง้น้ีพบว่า เน้ือหา “是…的”ในต าราเรียนทั้งสองชุด อธิบาย“是…的”ไม่ครบทั้ง 6 
รูปแบบ บางรูปแบบปรากฏแต่ในบทสนทนา บางรูปแบบปรากฏแต่ในแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และบางรูปแบบไม่มีการ
อธิบายโครงสร้างใดๆ แต่กลับมีปรากฏในบทเรียน  จากผลการส ารวจท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องของต าราเรียน ดังน้ี           
             1. เน้ือหาในส่วนของการอธิบายโครงสร้างและวิธีการใช้“是…的” ทั้ง 6 รูปแบบ ยังไม่ชัดเจนและอธิบายไม่
ครอบคลุมถึงหลักการใช ้
             2. ความถ่ีและจ านวน“是…的”ที่ปรากฏในต าราเรียนขาดความต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้เรียนพอเรียนเน้ือหาใหม่แล้ว
อาจลืมเน้ือหาเก่า เน้ือหาที่ไม่ต่อเน่ืองจึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและมักเกิดข้อผิดพลาดเวลาสื่อสาร 

 3. อธิบายโครงสร้างและวิธีการใช“้是…的”น้อยเกินไป เช่น  ชุดต ารา《博雅》 อธิบาย A2、A4 
และ A5 ภายในบทเดียว ผู้เรียนยังไม่ทันเข้าใจประโยคแรก ก็ต้องเริ่มเรียนประโยคใหม่ จงึสง่ผลใหผู้้เรียนยากต่อการแยก
ประโยคได้  
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
             โครงสร้างประโยค“是…的” ไม่เหมือนไวยากรณ์ในภาษาไทย   ฉะน้ันอาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้ผู้เรียน
ยากต่อการเรียนและการน ามาใช้   เพ่ือให้เข้าใจสภาพการเรียน“是…的” ของผู้เรียน   ทางผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ
การใช้ และหาข้อผิดพลาดในการใช้ “是…的”ของผู้เรียน (กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี)  โดยสร้างแบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงส ารวจความถ่ีและจ านวน“是…的”
ในต าราเรียนรวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังน้ี 
            1. เรียงล าดับการสอนตามความยากง่ายของโครงสร้างประโยค“是…的” 
             จากตารางที่ 1 ท าให้ทราบถึงสภาพการเรียนรู้“是…的”ของผู้เรียน ประโยคที่ควรเริ่มเรียนก่อน-หลังหรือ
ประโยคทีค่วรจะเน้นย้ า   เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินและสามารถน าไปใช้ได้ถูกต้องตามไวยากรณ์   จากการสรุปผลการ
ส ารวจการท าแบบทดสอบของผู้เรียน   สามารถเรียงล าดับตามความยากง่ายของประโยค“是…的” ได้ ดังน้ี  

 
A2>A4>A1>A3=A5=A6 

 
           2. วิเคราะห์ประโยค“是…的”ในต าราเรียน 
             จากการส ารวจการจัดเรียงเน้ือหาประโยค“是…的”ในต าราเรียนทั้งสองชุด (博雅、汉语阅读
速成) น้ัน   สรุปปัญหา ได้ดังน้ี  
  ประการแรก： ไม่ให้ความส าคัญกับประโยค“是…的”เท่าท่ีควร  ค าอธิบาย โครงสร้างรวมถึงการใช้ใน
บางประโยคยังมีความไม่ชัดเจน   
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ประการที่สอง：ความถ่ีในการปรากฏของประโยค“ 是 … 的 ”มีน้อย มีผลต่อผลการเรียนรู้ต่อผู้เรยีน 
เน่ืองจากความถ่ีในการปรากฏ“是…的”น้อย  จึงท าให้ ผู้เรียนมองข้ามถึงความส าคัญของไวยากรณ์“是…

的”อีกท้ังความสนใจของผู้เรียนย่อมน้อยลงตามไปด้วย    
ประการที่สาม：ต าราเรียนไม่พิจารณาถึงกระบวนการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่าท่ีควร 

เน่ืองจาก เน้ือหาไวยากรณ์มีความซับซ้อนและหลากหลาย แต่กลับอธิบายโครงสร้างต่างๆในบทๆเดียว นอกจากเน้ือหา
ไวยากรณ์ที่ยากแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมความยากในการเรียนและรับรูปแบบประโยคให้แก่ผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

            3. ข้อเสนอแนะต่อการสอนประโยค“是…的” 
            การเกิดข้อผิดพลาดในการใช้“是…的”ของผู้เรียน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักคือ 
           (1)  การได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ ทราบได้จากผลส ารวจของผู้เรียนที่ หลีกเลี่ยงการใช“้是…的”ซึ่งมีมาก
ถึง 89.01 %   
           (2)  เน้ือหาในต าราส่วนไวยากรณ์“是…的”อธิบายไม่ครอบคลุม  
 

ข้อเสนอแนะ 
            1. ควรเรียงล าดับความยาก-ง่ายของเน้ือหา ล าดับของประโยคต้องมีความสัมพันธ์กันกับการเรียบเรียงเน้ือหาใน
ต ารา ประการที่สอง  อธิบายความแตกต่างระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย โดยเปรียบเทียบ น าความแตกต่างระหว่างสอง
ภาษามาอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ   

2. ผู้สอนควรมีการทบทวนเน้ือหาอยู่เรื่อยๆ เพ่ือให้ผู้เรียนไม่ลืมและเกิดความเคยชิน เมื่อเห็นบ่อย ได้ยินบ่อย ก็กล้า
น าไปใช้ในการสื่อสาร สุดท้ายเน้นการปฏิบัติให้ความส าคัญกับการฝึก การน าไปใช้ เน้นความหมาย พร้อมสรุปเงื่อนไข
วิธีการใช้     
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บทคัดยอ 

บทความน้ีตองการศึกษาการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมในชวงสมัยตนรัตนโกสินทร
ขณะท่ีเชียงใหมยังเปนเมืองประเทศราชของไทยจนถึงกอนท่ีเสนทางรถไฟสายเหนือกอสรางแลวเสร็จสามารถ
ทําการเดินรถไฟไดถึงสถานีเชียงใหมใน พ.ศ. 2464 โดยใชวิธีการศึกษาแนวทางประวัติศาสตรสังคมคือ ศึกษา
เก่ียวกับความเปนมาและวัตถุประสงคของการเดินทางของคนกลุมตาง ๆ ท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับ
เชียงใหม จากหลักฐานทางประวัติศาสตรรวมสมัยไดแก พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร บันทึกการเดินทาง
ชาวตะวันตก บันทึกความทรงจําของเจานายฝายเหนือสมัยรัชกาลท่ี 5 ฯลฯ 

จากการศึกษาพบวามีกลุมคนท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมในชวงเวลาดังกลาวมีจํานวน 4 
กลุมคนคือ 1) กลุมเจานายฝายเหนือ 2) กลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ 3) กลุมพอคา และ 4) กลุม
มิชชันนารี โดยการเดินทางในชวงกอนพ.ศ. 2464 เปนการเดินทางไปเพ่ือประกอบกิจธุระตาง ๆ ตามพันธะ
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ABSTRACT 
This article aimed to study the travel between Bangkok and Chiang Mai in the 

beginning of Rattanakosin period while Chiang Mai was still a colony of Thailand before the 
construction of northern railway in year 1921. The study methodology of social history was 
to study the history and objective of each group of people who travel between Bangkok and 
Chiang Mai from the contemporary historical evidence including Rattanakosin chronicle, 
Westerners travel memo, and memory record of the northern lords in the reign of King 
Chulalongkorn. 

The results of this study showed that there were 4 groups of people travelling 
between Bangkok and Chiang Mai in that period including 1) northern lords, 2) lords and 
officials of Bangkok, 3) merchants, and 4) missionaries. The travel before 1921 had the 
intention of doing the assigned work according to their duty such as joining war, sending 
tribute, and evangelism. 
 
Keywords: Social history, Travel, Bangkok, Chiang Mai, Group of people 
 

บทนํา 
  ในอดีตการเดินทางไกลกอนมีการกอสรางระบบการคมนาคมสมัยใหมอยางรถไฟในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 24112453) เสนทางการคมนาคมหลักเปนการ
เดินทางเสนทางนํ้าโดยมีเรือเปนพาหนะทําใหการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีหางไกลไมไดมีความสะดวกรวดเร็ว
เหมือนกับปจจุบัน การเดินทางไกลในอดีตน้ันไมใชเรื่องรื่นเริงและความสําราญก็ไมใชเปาหมายหลัก นอกจาก
การเดินทางจะเต็มไปดวยความลําบากยากเข็ญและมีอันตรายแลว ยังมีขอจํากัดทางการเมืองและสังคมท่ีทําให
การเดินทางลดความนารื่นรมยลงไป อีกท้ังเจานาย ไพร และทาสจําเปนตองขออนุญาตเจาเหนือหัวกอน
เดินทางไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม อันท่ีจริงบรรดาเจานายและราษฎรตางตองเดินทางเพ่ือไปทําศึกสงคราม
และกิจธุระ แตไมใชเพ่ือความบันเทิงหรือสําราญมีเพียงคนเดินทางคาขายเทาน้ันท่ีมีเสรีภาพอยูบางในการ
เดินทางทองไปตามพ้ืนท่ีตาง ๆ แตก็ทําเพ่ือหาเลี้ยงชีพ (ธงชัย วินิจจะกูล, 2560: 13) 
 เชนเดียวกับการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมเมื่อรอยกวาปกอนกลุมบุคคลท่ีเดินทางไปมัก
มีวัตถุประสงคเพ่ือเดินทางไปเพ่ือทําศึกสงครามหรือติดตองานราชการแผนดิน ไมมีกลุมบุคคลใดท่ีเดินทางไปเพ่ือ
การทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ เพราะการพักผอนหยอนใจของชาวบานในสมัยกอนเปนแตเพียงงานฉลอง เชน งาน
โกนผมไฟ งานตัดจุก งานบวชนาค งานบาวสาว งานข้ึนบานเมือง และงานศพ (อนุมานราชธน,พระยา, 2510: 83) 
ประกอบกับกลุมบุคคลท่ีเดินทางไปเพ่ือกิจธุระก็มักจะตั้งหนาแตจะไปใหถึงกิจธุระน้ัน ๆ ในการท่ีจะเอาใจสอดสาย
พิจารณาดูภูมิประเทศไปตามทางน้ันมีนอย (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 2545: 5) 
  การเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมสามารถเดินทางไดท้ังเสนทางบกและเสนทางนํ้า แตเสนทาง
การคมนาคมหลักจะเปนเสนทางนํ้าโดยใชเรือเปนพาหนะในการเดินทาง การเดินทางทางนํ้าในฤดูฝนใชเวลา 22 วัน
และในฤดูแลงใชเวลา 43 วัน (คากิซากิ, 1999: 11) สวนเสนทางบกน้ันจะเปนเสนทางสายรองท่ีใชสัตวเปน
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และในฤดูแลงใชเวลา 43 วัน (คากิซากิ, 1999: 11) สวนเสนทางบกน้ันจะเปนเสนทางสายรองท่ีใชสัตวเปน

1
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พาหนะในการเดินทาง อาทิ มา ชาง และวัวเทียมเกวียน เปนตน การเดินทางทางบกหน่ึงช่ัวโมงสามารถ
เดินทางไดระยะทาง 5 กิโลเมตร วันหน่ึงเดินทางไปไดไมเกิน 25 กิโลเมตร (ประชุม อัมพุนันทน, 2527: 8) กลุมคนท่ี
เดินทางในอดีตสวนใหญมักเลือกเดินทางโดยเสนทางนํ้ามากกวาเสนทางบก เน่ืองจากมีความสะดวกสบายในการ
เดินทางอีกท้ังสามารถหุงขาวทํากับขาวและนอนพักคางแรมในเรือได สวนเสนทางบกจะเปนเสนทางสนับสนุน
ในการเดินทางเฉพาะในชวงเวลาท่ีเรือไมสามารถเดินทางตอไปไดเน่ืองจากในฤดูแลงระดับนํ้าในแมนํ้ามีระดับต่ํา
ทําใหเรือไมสามารถแลนผานไปได จึงจําเปนตองเปลี่ยนไปเดินทางดวยเสนทางทางบกแทนจนถึงเมืองเชียงใหม 
  การเดินทางเสนทางนํ้าถาเริ่มตนออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหม เมื่อเดินทางออกจาก
กรุงเทพฯ ไปตามเสนทางแมนํ้าเจาพระยาข้ึนไปทางเหนือจนถึงเมืองนครสวรรค ซ่ึงท่ีเมืองนครสวรรคหรือ
ปากนํ้าโพเปนจุดบรรจบรวมของแมนํ้าปง วัง ยม และนานกลายเปนแมนํ้าเจาพระยาไหลงสูเมืองภาคกลาง
ตอนลางแลวไหลลงสูทะเลอาวไทย เสนทางการเดินทางในแมน้ําเจาพระยาสามารถเดินทางดวยเรือทุกประเภท 
แตถาเปนเสนทางข้ึนไปสูภาคเหนือตั้งแตเมืองระแหงผานเมืองฮอดข้ึนไปสูเมืองเชียงใหมตองเลือกใชเรือท่ีกิน
ระดับนํ้าตื้นและมีขนาดเล็กเพียงเทาน้ันท่ีจะสามารถเดินทางในแมนํ้าปงได เน่ืองดวยเสนทางแมนํ้าปงเต็มไป
ดวยแกงหินจํานวนมากถึง 32 แกง (แมคกิลวารี, 2544: 78) ถาเลือกใชเรือท่ีกินระดับนํ้าลึกหรือเรือลําขนาดใหญ
จะไมสามารถเดินทางผานแกงหินตาง ๆ ในแมน้ําปงไดซึ่งเรือท่ีไดรับความนิยมคือ เรือแมปะหรือเรือหางแมลงปอง 
โดยเรือมีลักษณะทองแบน กินนํ้าตื้น (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2549: 41) อีกท้ังปญหาเจ็บไขไดปวยจากโรคภัยระหวางการ
เดินทางอาจรายแรงไปถึงการเสียชีวิตและระหวางทางยังตองเฝาระวังโจรผูรายท่ีคอยดักปลนทรัพยสินของกลุม
คนตาง ๆ ท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม แตก็เปนเสนทางท่ีใชในการเดินทางท้ังงานราชการสงคราม
และการติดตอคาขายมาตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร 
 ดังน้ันคําวา “การเดินทาง” ในบทความน้ีหมายถึง การเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมโดย
เปนการเดินทางไปเพ่ือทําภาระหนาท่ีหรือกิจธุระจําเปนของแตกลุมคนท่ีไมใชเปนการเดินทางไปเพ่ือการ
ทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ โดยในบทความช้ินน้ีผูเขียนใชวิธีการศึกษาแนวทางประวัติศาสตรสังคมในการ
อธิบายถึงการปฏิสัมพันธ พฤติกรรม และกิจกรรม (เรโนลดส, 2527: 6) ของกลุมคนระหวางกลุมคนท่ี
กรุงเทพฯ ศูนยกลางอํานาจของกรุงรัตนโกสินทรและกลุมคนท่ีเชียงใหมศูนยกลางอํานาจของอาณาจักรลานนา
ท่ีมีการเดินทางติดตอสัมพันธกันระหวางสองเมืองเพ่ือดําเนินงานประกอบกิจธุระกิจกรรมตาง ๆ ตามสถานะ
ของแตละกลุมคนในสังคม และตองการแสดงใหเห็นถึงกลุมคนท่ีเดินทางวามีสาเหตุและปจจัยใดท่ีทําใหกลุมคน
ตาง ๆ ตองเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมของกลุมคนตาง ๆ ในสมัยตนรัตนโกสินทร

ถึง พ.ศ. 2464 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทําใหกลุมคนตาง ๆ จําเปนตองเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคนควาดวยวิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Approach) มีข้ันตอนดังน้ี 
1. ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว 2 ดานดังน้ี 
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 1.1 ขอบเขตดานเน้ือหา งานวิจัยน้ีศึกษาเก่ียวกับการเดินทางระหวางกลุมคนท่ีกรุงเทพฯ ข้ึนไปยัง
เชียงใหม และกลุมคนท่ีเชียงใหมลงมายังกรุงเทพฯ โดยวิเคราะหจากสาเหตุทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีทําใหกลุมคนตาง ๆ ตองเดินทางติดตอสัมพันธกัน 

 1.2 ขอบเขตดานเวลา งานวิจัยน้ีศึกษาในชวงสมัยตนรัตนโกสินทรจนถึงกอนท่ีเสนทางรถไฟสาย
เหนือจะสามารถเปดเดินรถไดถึงสถานีเชียงใหมใน พ.ศ. 2464 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยเก็บรวบรวมเอกสารขอมูลหลักฐานช้ันตน (Primary Sources) เชน 
พงศาวดาร และหลักฐานช้ันรอง (Secondary Sources) เชน หนังสือ บันทึกความทรงจํา และบทความทาง
วิชาการ  

3. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสังเคราะห 
4. นําเสนอผลการวิจัยดวยการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยน้ีเสนอวา 
1. กลุมคนท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม 
 การเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมกอนเสนทางรถไฟสายเหนือสามารถเปดเดินถึงสถานี
เชียงใหมในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2464 น้ันมีกลุมคนตาง ๆ ท่ีเดินทางเพ่ือปฏิบัติภาระกิจหนาท่ีหรือกิจธุระ
จําเปน ดังน้ี 
  1.1 กลุมเจานายฝายเหนือ หลังจากกลุมเจานายฝายเหนือรวมมือกับพระเจาตากสินเพ่ือตอสูขับไล
พมาใหออกไปจากอาณาจักรลานนาใน พ.ศ. 2317 นับจากน้ันมาอาณาจักรลานนาไดเปนเมืองประเทศราชของ
ไทย โดยมีเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางอาณาจักรทําใหเจาผูครองนครเชียงใหม จึงมีพันธะหนาท่ีจะตองเดินทาง
ข้ึนลองจากเชียงใหมลงมากรุงเทพฯ อยูสม่ําเสมอ เพ่ือทําตามพันธะหนาท่ีสําคัญหลักคือ การถวายเครื่องราช
บรรณาการ รวมถึงสาเหตุอ่ืน ๆ ดวยอาทิ รายงานขาวศึกสงคราม เขารับพระราชทานแตงตั้งตําแหนงเจาผูครอง
นคร เขารวมงานพระราชพิธี และเขาเฝาเมื่อมีหมายเรียก 

นอกเหนือจากการเดินทางลงมากรุงเทพฯ เพ่ือถวายเครื่องราชบรรณาการแลวยังมีวัตถุประสงคอ่ืน
เชน ในสมัยพระเจากาวิละหลังจากสรางเมืองเชียงใหมเปนท่ีมั่นคงแลวใน พ.ศ. 2345 ไดเกิดกบฏราชาจอม
หงส เจาเมืองสาดคิดตั้งตนเปนใหญในดินแดนอาณาจักรลานนา เมื่อพระเจากาวิละ (พ.ศ. 23252358) ทราบ
ขาวจึงแตงตั้งใหเจาอุปราชยกกองทัพทหารไปปราบและจับตัวลงมาถวายท่ีกรุงเทพฯ และในคราวเดียวกันพระ
เจากาวิละก็ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 
(พ.ศ. 23252352) สถาปนาเปนพระเจาประเทศราช (ประชากิจกรจักร, พระยา, 2557: 437438) และในสมัย
พระเจาอินทวิชยานนท (พ.ศ. 24162439) พ.ศ. 2429 พระองคทรงมากรุงเทพฯ พรอมดวยเจาดารารัศมี เพ่ือ
รวมงานพระราชพิธีสถาปนาตําแหนงสยามมกุฎราชกุมารของเจาฟามหาวชิรุณหิศ และในครั้งน้ันพระองคได
ถวายเจาดารารัศมีใหเขามารับราชการสนองพระเดชพระคุณในราชสํานักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวดวย (สงวน โชติสุขรัตน, 2556: 370) 
 1.2 กลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ การเดินทางของกลุมเจานายและขาราชการจาก
กรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมมีวัตถุประสงคหลักคือตองการปองกันรักษาบานเมืองในประเทศราชใหอยูภายใต
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พาหนะในการเดินทาง อาทิ มา ชาง และวัวเทียมเกวียน เปนตน การเดินทางทางบกหน่ึงช่ัวโมงสามารถ
เดินทางไดระยะทาง 5 กิโลเมตร วันหน่ึงเดินทางไปไดไมเกิน 25 กิโลเมตร (ประชุม อัมพุนันทน, 2527: 8) กลุมคนท่ี
เดินทางในอดีตสวนใหญมักเลือกเดินทางโดยเสนทางนํ้ามากกวาเสนทางบก เน่ืองจากมีความสะดวกสบายในการ
เดินทางอีกท้ังสามารถหุงขาวทํากับขาวและนอนพักคางแรมในเรือได สวนเสนทางบกจะเปนเสนทางสนับสนุน
ในการเดินทางเฉพาะในชวงเวลาท่ีเรือไมสามารถเดินทางตอไปไดเน่ืองจากในฤดูแลงระดับนํ้าในแมนํ้ามีระดับต่ํา
ทําใหเรือไมสามารถแลนผานไปได จึงจําเปนตองเปลี่ยนไปเดินทางดวยเสนทางทางบกแทนจนถึงเมืองเชียงใหม 
  การเดินทางเสนทางนํ้าถาเริ่มตนออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหม เมื่อเดินทางออกจาก
กรุงเทพฯ ไปตามเสนทางแมนํ้าเจาพระยาข้ึนไปทางเหนือจนถึงเมืองนครสวรรค ซ่ึงท่ีเมืองนครสวรรคหรือ
ปากนํ้าโพเปนจุดบรรจบรวมของแมนํ้าปง วัง ยม และนานกลายเปนแมนํ้าเจาพระยาไหลงสูเมืองภาคกลาง
ตอนลางแลวไหลลงสูทะเลอาวไทย เสนทางการเดินทางในแมน้ําเจาพระยาสามารถเดินทางดวยเรือทุกประเภท 
แตถาเปนเสนทางข้ึนไปสูภาคเหนือตั้งแตเมืองระแหงผานเมืองฮอดข้ึนไปสูเมืองเชียงใหมตองเลือกใชเรือท่ีกิน
ระดับนํ้าตื้นและมีขนาดเล็กเพียงเทาน้ันท่ีจะสามารถเดินทางในแมนํ้าปงได เน่ืองดวยเสนทางแมนํ้าปงเต็มไป
ดวยแกงหินจํานวนมากถึง 32 แกง (แมคกิลวารี, 2544: 78) ถาเลือกใชเรือท่ีกินระดับนํ้าลึกหรือเรือลําขนาดใหญ
จะไมสามารถเดินทางผานแกงหินตาง ๆ ในแมน้ําปงไดซึ่งเรือท่ีไดรับความนิยมคือ เรือแมปะหรือเรือหางแมลงปอง 
โดยเรือมีลักษณะทองแบน กินนํ้าตื้น (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2549: 41) อีกท้ังปญหาเจ็บไขไดปวยจากโรคภัยระหวางการ
เดินทางอาจรายแรงไปถึงการเสียชีวิตและระหวางทางยังตองเฝาระวังโจรผูรายท่ีคอยดักปลนทรัพยสินของกลุม
คนตาง ๆ ท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม แตก็เปนเสนทางท่ีใชในการเดินทางท้ังงานราชการสงคราม
และการติดตอคาขายมาตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร 
 ดังน้ันคําวา “การเดินทาง” ในบทความน้ีหมายถึง การเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมโดย
เปนการเดินทางไปเพ่ือทําภาระหนาท่ีหรือกิจธุระจําเปนของแตกลุมคนท่ีไมใชเปนการเดินทางไปเพ่ือการ
ทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ โดยในบทความช้ินน้ีผูเขียนใชวิธีการศึกษาแนวทางประวัติศาสตรสังคมในการ
อธิบายถึงการปฏิสัมพันธ พฤติกรรม และกิจกรรม (เรโนลดส, 2527: 6) ของกลุมคนระหวางกลุมคนท่ี
กรุงเทพฯ ศูนยกลางอํานาจของกรุงรัตนโกสินทรและกลุมคนท่ีเชียงใหมศูนยกลางอํานาจของอาณาจักรลานนา
ท่ีมีการเดินทางติดตอสัมพันธกันระหวางสองเมืองเพ่ือดําเนินงานประกอบกิจธุระกิจกรรมตาง ๆ ตามสถานะ
ของแตละกลุมคนในสังคม และตองการแสดงใหเห็นถึงกลุมคนท่ีเดินทางวามีสาเหตุและปจจัยใดท่ีทําใหกลุมคน
ตาง ๆ ตองเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมของกลุมคนตาง ๆ ในสมัยตนรัตนโกสินทร

ถึง พ.ศ. 2464 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทําใหกลุมคนตาง ๆ จําเปนตองเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคนควาดวยวิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Approach) มีข้ันตอนดังน้ี 
1. ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว 2 ดานดังน้ี 
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 1.1 ขอบเขตดานเน้ือหา งานวิจัยน้ีศึกษาเก่ียวกับการเดินทางระหวางกลุมคนท่ีกรุงเทพฯ ข้ึนไปยัง
เชียงใหม และกลุมคนท่ีเชียงใหมลงมายังกรุงเทพฯ โดยวิเคราะหจากสาเหตุทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีทําใหกลุมคนตาง ๆ ตองเดินทางติดตอสัมพันธกัน 

 1.2 ขอบเขตดานเวลา งานวิจัยน้ีศึกษาในชวงสมัยตนรัตนโกสินทรจนถึงกอนท่ีเสนทางรถไฟสาย
เหนือจะสามารถเปดเดินรถไดถึงสถานีเชียงใหมใน พ.ศ. 2464 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยเก็บรวบรวมเอกสารขอมูลหลักฐานช้ันตน (Primary Sources) เชน 
พงศาวดาร และหลักฐานช้ันรอง (Secondary Sources) เชน หนังสือ บันทึกความทรงจํา และบทความทาง
วิชาการ  

3. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสังเคราะห 
4. นําเสนอผลการวิจัยดวยการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยน้ีเสนอวา 
1. กลุมคนท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม 
 การเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมกอนเสนทางรถไฟสายเหนือสามารถเปดเดินถึงสถานี
เชียงใหมในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2464 น้ันมีกลุมคนตาง ๆ ท่ีเดินทางเพ่ือปฏิบัติภาระกิจหนาท่ีหรือกิจธุระ
จําเปน ดังน้ี 
  1.1 กลุมเจานายฝายเหนือ หลังจากกลุมเจานายฝายเหนือรวมมือกับพระเจาตากสินเพ่ือตอสูขับไล
พมาใหออกไปจากอาณาจักรลานนาใน พ.ศ. 2317 นับจากน้ันมาอาณาจักรลานนาไดเปนเมืองประเทศราชของ
ไทย โดยมีเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางอาณาจักรทําใหเจาผูครองนครเชียงใหม จึงมีพันธะหนาท่ีจะตองเดินทาง
ข้ึนลองจากเชียงใหมลงมากรุงเทพฯ อยูสม่ําเสมอ เพ่ือทําตามพันธะหนาท่ีสําคัญหลักคือ การถวายเครื่องราช
บรรณาการ รวมถึงสาเหตุอ่ืน ๆ ดวยอาทิ รายงานขาวศึกสงคราม เขารับพระราชทานแตงตั้งตําแหนงเจาผูครอง
นคร เขารวมงานพระราชพิธี และเขาเฝาเมื่อมีหมายเรียก 

นอกเหนือจากการเดินทางลงมากรุงเทพฯ เพ่ือถวายเครื่องราชบรรณาการแลวยังมีวัตถุประสงคอ่ืน
เชน ในสมัยพระเจากาวิละหลังจากสรางเมืองเชียงใหมเปนท่ีมั่นคงแลวใน พ.ศ. 2345 ไดเกิดกบฏราชาจอม
หงส เจาเมืองสาดคิดตั้งตนเปนใหญในดินแดนอาณาจักรลานนา เมื่อพระเจากาวิละ (พ.ศ. 23252358) ทราบ
ขาวจึงแตงตั้งใหเจาอุปราชยกกองทัพทหารไปปราบและจับตัวลงมาถวายท่ีกรุงเทพฯ และในคราวเดียวกันพระ
เจากาวิละก็ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 
(พ.ศ. 23252352) สถาปนาเปนพระเจาประเทศราช (ประชากิจกรจักร, พระยา, 2557: 437438) และในสมัย
พระเจาอินทวิชยานนท (พ.ศ. 24162439) พ.ศ. 2429 พระองคทรงมากรุงเทพฯ พรอมดวยเจาดารารัศมี เพ่ือ
รวมงานพระราชพิธีสถาปนาตําแหนงสยามมกุฎราชกุมารของเจาฟามหาวชิรุณหิศ และในครั้งน้ันพระองคได
ถวายเจาดารารัศมีใหเขามารับราชการสนองพระเดชพระคุณในราชสํานักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวดวย (สงวน โชติสุขรัตน, 2556: 370) 
 1.2 กลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ การเดินทางของกลุมเจานายและขาราชการจาก
กรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมมีวัตถุประสงคหลักคือตองการปองกันรักษาบานเมืองในประเทศราชใหอยูภายใต
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อํานาจของไทยและตองการจัดระเบียบการปกครองเมืองเชียงใหม โดยชวงระยะแรกสมัยตนรัตนโกสินทร การ
เดินทางของกลุมคนเหลาน้ีมีภาระกิจการเดินทางไปเพ่ืองานราชการสงครามเปนหลัก เน่ืองจากเชียงใหมมีสถานะ
เปนหัวเมืองฝายเหนือท่ีมีเขตแดนติดตอกับประเทศพมา 
  นอกจากการเดินทางไปเพ่ือทําศึกสงครามแลวยังมีกลุมขุนนางช้ันสูงจากกรุงเทพฯ ท่ีไดรับการโปรด
เกลาฯ แตงตั้งใหเดินทางข้ึนไปเชียงใหมเพ่ือปลงศพเจานายฝายเหนือ อาทิ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 23672394) พ.ศ. 2369 โปรดเกลาฯ ใหพระยาศรีสุริยพาหข้ึนไปปลงศพพระ
ยาคําฟน และใน พ.ศ. 2389 โปรดเกลาฯ ใหพระยาอิศรานุภาพกับหลวงพิทักษสุเทพข้ึนไปปลงศพพระยาพุทธ
วงศ (มหาอํามาตยาธิบดี, พระยา, 2505: 915) 
 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเกลาเจาอยูหัวเปนชวงเวลายคุลาอาณานิคมของชาติ
ตะวันตกพรอมกับเปนชวงเวลาของการกอตัวของรัฐเขตแดนสมัยใหมเพ่ือการรวมดินแดนประเทศราชเขามา
เปนสวนหน่ึงของไทย ทําใหราชสํานักไทยจําเปนตองเขามาดําเนินการจัดระเบียบการปกครองภายในเมือง
ประเทศราชเพ่ือดึงอํานาจการปกครองเขาสูศูนยกลางท่ีกรุงเทพฯ ท้ังน้ีหลังจากท่ีไทยไดลงนามทําสนธิสัญญา
เชียงใหม (Treaty of Chiang Mai) ฉบับท่ี 1 ใน พ.ศ. 2417 กับรัฐบาลอังกฤษท่ีเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย 
เน่ืองจากเหตุการณความขัดแยงระหวางกงสุลอังกฤษกับเจานายฝายเหนือในเรื่องกิจการปาไมและปญหาความ
วุนวายในหัวเมืองชายแดนเปนสาเหตุใหทางรัฐบาลอังกฤษท่ีประเทศอินเดียแจงขาวใหรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ 
ดําเนินการจัดการปญหาเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนใหเรียบรอย 
 ผลจากการสนธิสัญญาทําใหรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ เริ่มดําเนินการจัดสงขาราชการจากกรุงเทพฯ 
ข้ึนไปเชียงใหมเพ่ือดูแลจัดการแกไขปญหาในเรื่องความขัดแยงระหวางคนในบังคับอังกฤษกับเจานายฝายเหนือ
โดยขาราชการกลุมแรกท่ีไดรับโปรดเกลาฯ ใหข้ึนไปดํารงตําแหนงขาหลวงท่ีเมืองเชียงใหม คือ พระนรินทรราชเสนี 
ปลัดบัญชีกรมพระกลาโหมเปนขาหลวงคนท่ีหน่ึง หลวงเสนีพิทักษ กรมมหาดไทย เปนขาหลวงคนท่ีสอง (มหา
อํามาตยาธิบดี, พระยา, 2505: 32) นับเปนครั้งแรกท่ีรัฐบาลกลางกรุงเทพฯ ไดจัดสงขาราชการจากกรุงเทพฯ 
ข้ึนไปดํารงตําแหนงขาหลวงใหญประจําท่ีเมืองเชียงใหมทําหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการบานเมืองพรอมท้ังไดจัดสง
ทหารของสยามข้ึนไปคอยดูแลความสงบเรียบรอยดวย หลังจาก พ.ศ. 2417 เปนตนมารัฐบาลกลางกรุงเทพฯ 
ไดดําเนินการจัดสงขาราชการจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปดํารงตําแหนงขาหลวงใหญประจําท่ีเมืองเชียงใหมเรื่อยมา 

1.3 กลุมพอคา การติดตอคาขายระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม เสนทางการติดตอคาขายใชเสนทางนํ้า
เพียงทางเดียวโดยมีเรือแมปะหรือเรือหางแมลงปองเปนพาหนะในการขนสงสินคา เน่ืองจากเชียงใหมเปนเมือง
ศูนยกลางการคาสินคาของปาแหลงสําคัญ จึงทําใหมีการเดินทางของกลุมพอคาระหวางเมืองตาง ๆ เดินทางมา
ทําการคาขายท่ีเชียงใหม ซ่ึงยานการคาท่ีสําคัญของเมืองเชียงใหมอยูบริเวณยานวัดเกตเน่ืองจากตั้งอยูริมฝง
แมน้ําปงและเปนแหลงชุมชนชาวเมืองขนาดใหญ กลุมพอคาท่ีเดินทางคาขายระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม มี
ดวยกัน 3 กลุม ดังน้ี 1) กลุมเจานายฝายเหนือ 2) กลุมพอคาไทใหญ และ 3) กลุมพอคาชาวจีน 

ในอดีตน้ันกลุมเจานายฝายเหนือเปนกลุมผูปกครองท่ีมีอํานาจในการเรียกเก็บสวยจากไพรและ
ควบคุมการคาขายระหวางรัฐตอรัฐแตเพียงกลุมเดียว ทําใหกลุมเจานายฝายเหนือเปนกลุมท่ีทําหนาท่ีคาขาย
ระหวางเมืองแตเพียงผูเดียวและเปนกลุมท่ีมีกําลังทรัพยเงินทุนในการจายเงินซื้อสินคาจากกรุงเทพฯ นําข้ึนมา
คาขายท่ีเมืองเชียงใหม แตหลังจากท่ีรัฐบาลสวนกลางท่ีกรุงเทพฯ ไดทําการปฏิรูปการปกครองและเขามา
บริหารราชการท่ีเมืองเชียงใหม รวมถึงเกิดคดีพิพาทเรื่องสัมปทานปาไมจนถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจนแทบ
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อํานาจของไทยและตองการจัดระเบียบการปกครองเมืองเชียงใหม โดยชวงระยะแรกสมัยตนรัตนโกสินทร การ
เดินทางของกลุมคนเหลาน้ีมีภาระกิจการเดินทางไปเพ่ืองานราชการสงครามเปนหลัก เน่ืองจากเชียงใหมมีสถานะ
เปนหัวเมืองฝายเหนือท่ีมีเขตแดนติดตอกับประเทศพมา 
  นอกจากการเดินทางไปเพ่ือทําศึกสงครามแลวยังมีกลุมขุนนางช้ันสูงจากกรุงเทพฯ ท่ีไดรับการโปรด
เกลาฯ แตงตั้งใหเดินทางข้ึนไปเชียงใหมเพ่ือปลงศพเจานายฝายเหนือ อาทิ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 23672394) พ.ศ. 2369 โปรดเกลาฯ ใหพระยาศรีสุริยพาหข้ึนไปปลงศพพระ
ยาคําฟน และใน พ.ศ. 2389 โปรดเกลาฯ ใหพระยาอิศรานุภาพกับหลวงพิทักษสุเทพข้ึนไปปลงศพพระยาพุทธ
วงศ (มหาอํามาตยาธิบดี, พระยา, 2505: 915) 
 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเกลาเจาอยูหัวเปนชวงเวลายคุลาอาณานิคมของชาติ
ตะวันตกพรอมกับเปนชวงเวลาของการกอตัวของรัฐเขตแดนสมัยใหมเพ่ือการรวมดินแดนประเทศราชเขามา
เปนสวนหน่ึงของไทย ทําใหราชสํานักไทยจําเปนตองเขามาดําเนินการจัดระเบียบการปกครองภายในเมือง
ประเทศราชเพ่ือดึงอํานาจการปกครองเขาสูศูนยกลางท่ีกรุงเทพฯ ท้ังน้ีหลังจากท่ีไทยไดลงนามทําสนธิสัญญา
เชียงใหม (Treaty of Chiang Mai) ฉบับท่ี 1 ใน พ.ศ. 2417 กับรัฐบาลอังกฤษท่ีเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย 
เน่ืองจากเหตุการณความขัดแยงระหวางกงสุลอังกฤษกับเจานายฝายเหนือในเรื่องกิจการปาไมและปญหาความ
วุนวายในหัวเมืองชายแดนเปนสาเหตุใหทางรัฐบาลอังกฤษท่ีประเทศอินเดียแจงขาวใหรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ 
ดําเนินการจัดการปญหาเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนใหเรียบรอย 
 ผลจากการสนธิสัญญาทําใหรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ เริ่มดําเนินการจัดสงขาราชการจากกรุงเทพฯ 
ข้ึนไปเชียงใหมเพ่ือดูแลจัดการแกไขปญหาในเรื่องความขัดแยงระหวางคนในบังคับอังกฤษกับเจานายฝายเหนือ
โดยขาราชการกลุมแรกท่ีไดรับโปรดเกลาฯ ใหข้ึนไปดํารงตําแหนงขาหลวงท่ีเมืองเชียงใหม คือ พระนรินทรราชเสนี 
ปลัดบัญชีกรมพระกลาโหมเปนขาหลวงคนท่ีหน่ึง หลวงเสนีพิทักษ กรมมหาดไทย เปนขาหลวงคนท่ีสอง (มหา
อํามาตยาธิบดี, พระยา, 2505: 32) นับเปนครั้งแรกท่ีรัฐบาลกลางกรุงเทพฯ ไดจัดสงขาราชการจากกรุงเทพฯ 
ข้ึนไปดํารงตําแหนงขาหลวงใหญประจําท่ีเมืองเชียงใหมทําหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการบานเมืองพรอมท้ังไดจัดสง
ทหารของสยามข้ึนไปคอยดูแลความสงบเรียบรอยดวย หลังจาก พ.ศ. 2417 เปนตนมารัฐบาลกลางกรุงเทพฯ 
ไดดําเนินการจัดสงขาราชการจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปดํารงตําแหนงขาหลวงใหญประจําท่ีเมืองเชียงใหมเรื่อยมา 

1.3 กลุมพอคา การติดตอคาขายระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม เสนทางการติดตอคาขายใชเสนทางนํ้า
เพียงทางเดียวโดยมีเรือแมปะหรือเรือหางแมลงปองเปนพาหนะในการขนสงสินคา เน่ืองจากเชียงใหมเปนเมือง
ศูนยกลางการคาสินคาของปาแหลงสําคัญ จึงทําใหมีการเดินทางของกลุมพอคาระหวางเมืองตาง ๆ เดินทางมา
ทําการคาขายท่ีเชียงใหม ซ่ึงยานการคาท่ีสําคัญของเมืองเชียงใหมอยูบริเวณยานวัดเกตเน่ืองจากตั้งอยูริมฝง
แมน้ําปงและเปนแหลงชุมชนชาวเมืองขนาดใหญ กลุมพอคาท่ีเดินทางคาขายระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม มี
ดวยกัน 3 กลุม ดังน้ี 1) กลุมเจานายฝายเหนือ 2) กลุมพอคาไทใหญ และ 3) กลุมพอคาชาวจีน 

ในอดีตน้ันกลุมเจานายฝายเหนือเปนกลุมผูปกครองท่ีมีอํานาจในการเรียกเก็บสวยจากไพรและ
ควบคุมการคาขายระหวางรัฐตอรัฐแตเพียงกลุมเดียว ทําใหกลุมเจานายฝายเหนือเปนกลุมท่ีทําหนาท่ีคาขาย
ระหวางเมืองแตเพียงผูเดียวและเปนกลุมท่ีมีกําลังทรัพยเงินทุนในการจายเงินซื้อสินคาจากกรุงเทพฯ นําข้ึนมา
คาขายท่ีเมืองเชียงใหม แตหลังจากท่ีรัฐบาลสวนกลางท่ีกรุงเทพฯ ไดทําการปฏิรูปการปกครองและเขามา
บริหารราชการท่ีเมืองเชียงใหม รวมถึงเกิดคดีพิพาทเรื่องสัมปทานปาไมจนถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจนแทบ
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จะหมดเน้ือประดาตัว (ปราณี ณ พัทลุง, 2533: 182) เปนผลใหกลุมเจานายฝายเหนือมีรายไดลดนอยลงขาด
สภาพคลองเงินทุนในการใชจายเงินซ้ือสินคามาคาขายและเปนหน้ีเปนสิ้นจนเปนสาเหตุใหกลุมเจานายฝายเหนือ
ตองเลิกดําเนินการติดตอคาขายระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม 

นอกจากกลุมเจานายฝายเหนือแลวยังมีกลุมพอคาไทใหญกับกลุมพอคาชาวจีนท่ีดําเนินกิจการคาขาย
ระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม ท้ังน้ีกลุมพอคาไทใหญเปนพอคาท่ีดําเนินการติดตอคาขายในเมืองเชียงใหมมา
กอนกลุมพอคาชาวจีน แตเมื่อมีกลุมพอคาชาวจีนไดดําเนินกิจการคาขายรวมดวยในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทําใหกลุม
พอคาไทใหญถูกลดบทบาทลง เน่ืองจากกลุมพอคาไทใหญไมมีเงินทุนจํานวนมากเหมือนกับกลุมพอคาชาวจีน 
ทําใหกลุมพอคาไทใหญจึงตองหันไปดําเนินการคาขายในชนบทเปนหลักและบางรายหันไปทําการเกษตรแทน
การคาขาย (ปลายออ ชนะนนท, 2530: 2325) ทําใหกลุมพอคาชาวจีนกาวข้ึนมามีบทบาทในการคาขายทาง
เรือระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม จนมีฐานะร่ํารวยซ่ึงชาวจีนกลุมน้ีตอมาไดกลายเปนชนช้ันนําท่ีมีอิทธิพล
สําคัญกลุมหน่ึงในภาคเหนือ (อานันท กาญจนพันธุ, 2527: 133) 
 1.4 กลุมมิชชันนารี นอกจากกลุมคนท้ังสามกลุมท่ีกลาวมาแลวขางตนยังมีกลุมมิชชันนารีซ่ึงเปน
กลุมนักเดินทางเพ่ือแสวงหาพ้ืนท่ีเผยแพรศาสนาคริสตไปยังแหลงพ้ืนท่ีใหม ๆ และยังชอบเดินทางสํารวจพ้ืนท่ี
หางไกลเพ่ือเรียนรูสิ่งตาง ๆ ภายในเมืองน้ัน ๆ ท่ีไดเดินทางไปโดยกลุมมิชชันนารีท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไป
เชียงใหม ประกอบดวยกลุมมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสและกลุมมิชชันนารีชาวอเมริกัน โดยกลุมมิชชันนารีท้ังสองมี
ความสนใจท่ีจะเผยแพรศาสนาคริสตรวมท้ังการแพทยและการศึกษาสมัยใหมภายในเมืองเชียงใหม 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวไดมีกลุมมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึน
ไปเชียงใหม เน่ืองจากในชวงเวลาน้ันการเผยแพรศาสนาคริสตในสยามมีความรุงเรืองอยูท่ีกรุงเทพฯ จึงเปนสาเหตุ
ใหกลุมมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเริ่มหันไปใหความสนใจเมืองทางเหนือของสยาม (โลเนย, 2542: 145) โดยการสง
คณะมิชชันนารจีํานวน 2 ทานข้ึนไปเมืองเชียงใหม ไดแก ทานกรองค ณอง และทานวาชาล ใน พ.ศ. 2386 และ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 23942411) กลุมมิชชันนารีกลุมท่ีสองท่ีเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมเปนกลุมมิชชันนารีชาวอเมริกันนําโดยศาสนาจารยเดเนียล แมคกิลวารี (Rev.Daniel 
McGilvary) เปนหัวหนาคณะมิชชันนารีไดมีความสนใจหมูคนชาวลาวในขณะท่ีกําลังดําเนินงานเผยแพรศาสนา
คริสตอยูท่ีเมืองเพชรบุรี จึงเปนสาเหตุใหศาสนาจารยเดเนียล แมคกิลวารีตัดสินใจเดินทางไปยังตนกําเนิดของ
เผาพันธุชาวลาวท่ีเมืองเชียงใหมใน พ.ศ. 2410 (แมคกิลวารี, 2544: 63) เพ่ือทําความรูจักหมูคนชาวลาวใหมาก
ข้ึนพรอมท้ังตองการท่ีจะเผยแพรศาสนาคริสตและจัดตั้งคริสตจักรท่ีเมืองเชียงใหม 
 ดังน้ันจากการศึกษาพบวากลุมคนท้ัง 4 กลุมท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมในชวงกอนมี
เสนทางรถไฟถึงเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2464 วัตถุประสงคของการเดินทางของกลุมคนแตละกลุมมีวัตถุประสงค
หลักในการเดินทางท่ีแตกตางกัน โดยในชวงสมัยตนรัตนโกสินทรมีกลุมเจานายฝายเหนือท่ีเดินทางลงมา
กรุงเทพฯ เพ่ือถวายเครื่องราชบรรณาการเปนหลัก สวนกลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ ไดเดินทางข้ึนไป
เชียงใหมดวยวัตถุประสงคเพ่ือทําศึกสงครามเปนหลัก แตหลังจากการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 
วัตถุประสงคการเดินทางของกลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ ไดเปลี่ยนแปลงไปเปนการเดินทางไปเพ่ือ
ควบคุมดูแลรักษาบานเมืองและติดตองานราชการตาง ๆ แตกลุมท่ีเดินทางบอยท่ีสุดจะเปนกลุมพอคาซ่ึง
จําเปนตองเดินทางอยูเสมอเพ่ือติดตอคาขายสินคา สวนกลุมมิชชันนารีเปนกลุมคนท่ีเดินทางมาจากภายนอก
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การคาขาย (ปลายออ ชนะนนท, 2530: 2325) ทําใหกลุมพอคาชาวจีนกาวข้ึนมามีบทบาทในการคาขายทาง
เรือระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม จนมีฐานะร่ํารวยซ่ึงชาวจีนกลุมน้ีตอมาไดกลายเปนชนช้ันนําท่ีมีอิทธิพล
สําคัญกลุมหน่ึงในภาคเหนือ (อานันท กาญจนพันธุ, 2527: 133) 
 1.4 กลุมมิชชันนารี นอกจากกลุมคนท้ังสามกลุมท่ีกลาวมาแลวขางตนยังมีกลุมมิชชันนารีซ่ึงเปน
กลุมนักเดินทางเพ่ือแสวงหาพ้ืนท่ีเผยแพรศาสนาคริสตไปยังแหลงพ้ืนท่ีใหม ๆ และยังชอบเดินทางสํารวจพ้ืนท่ี
หางไกลเพ่ือเรียนรูสิ่งตาง ๆ ภายในเมืองน้ัน ๆ ท่ีไดเดินทางไปโดยกลุมมิชชันนารีท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไป
เชียงใหม ประกอบดวยกลุมมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสและกลุมมิชชันนารีชาวอเมริกัน โดยกลุมมิชชันนารีท้ังสองมี
ความสนใจท่ีจะเผยแพรศาสนาคริสตรวมท้ังการแพทยและการศึกษาสมัยใหมภายในเมืองเชียงใหม 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวไดมีกลุมมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึน
ไปเชียงใหม เน่ืองจากในชวงเวลาน้ันการเผยแพรศาสนาคริสตในสยามมีความรุงเรืองอยูท่ีกรุงเทพฯ จึงเปนสาเหตุ
ใหกลุมมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเริ่มหันไปใหความสนใจเมืองทางเหนือของสยาม (โลเนย, 2542: 145) โดยการสง
คณะมิชชันนารจีํานวน 2 ทานข้ึนไปเมืองเชียงใหม ไดแก ทานกรองค ณอง และทานวาชาล ใน พ.ศ. 2386 และ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 23942411) กลุมมิชชันนารีกลุมท่ีสองท่ีเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมเปนกลุมมิชชันนารีชาวอเมริกันนําโดยศาสนาจารยเดเนียล แมคกิลวารี (Rev.Daniel 
McGilvary) เปนหัวหนาคณะมิชชันนารีไดมีความสนใจหมูคนชาวลาวในขณะท่ีกําลังดําเนินงานเผยแพรศาสนา
คริสตอยูท่ีเมืองเพชรบุรี จึงเปนสาเหตุใหศาสนาจารยเดเนียล แมคกิลวารีตัดสินใจเดินทางไปยังตนกําเนิดของ
เผาพันธุชาวลาวท่ีเมืองเชียงใหมใน พ.ศ. 2410 (แมคกิลวารี, 2544: 63) เพ่ือทําความรูจักหมูคนชาวลาวใหมาก
ข้ึนพรอมท้ังตองการท่ีจะเผยแพรศาสนาคริสตและจัดตั้งคริสตจักรท่ีเมืองเชียงใหม 
 ดังน้ันจากการศึกษาพบวากลุมคนท้ัง 4 กลุมท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมในชวงกอนมี
เสนทางรถไฟถึงเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2464 วัตถุประสงคของการเดินทางของกลุมคนแตละกลุมมีวัตถุประสงค
หลักในการเดินทางท่ีแตกตางกัน โดยในชวงสมัยตนรัตนโกสินทรมีกลุมเจานายฝายเหนือท่ีเดินทางลงมา
กรุงเทพฯ เพ่ือถวายเครื่องราชบรรณาการเปนหลัก สวนกลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ ไดเดินทางข้ึนไป
เชียงใหมดวยวัตถุประสงคเพ่ือทําศึกสงครามเปนหลัก แตหลังจากการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 
วัตถุประสงคการเดินทางของกลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ ไดเปลี่ยนแปลงไปเปนการเดินทางไปเพ่ือ
ควบคุมดูแลรักษาบานเมืองและติดตองานราชการตาง ๆ แตกลุมท่ีเดินทางบอยท่ีสุดจะเปนกลุมพอคาซ่ึง
จําเปนตองเดินทางอยูเสมอเพ่ือติดตอคาขายสินคา สวนกลุมมิชชันนารีเปนกลุมคนท่ีเดินทางมาจากภายนอก
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ประเทศไดเดินทางเขามาท่ีกรุงเทพฯ แลวเดินทางตอข้ึนไปท่ีเมืองเชียงใหมซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการท่ีจะ
เผยแพรศาสนาคริสตและสิ่งใหม ๆ ในดินแดนท่ีไดเดินทางไป 
2. ปจจัยของการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมของกลุมคนตาง ๆ 
 จากรายละเอียดท่ีไดกลาวมาจะเห็นไดวากลุมคนหลายกลุมไดเดินทางฝาความยากลําบากไปเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคของตน ท้ังน้ีผูเขียนเห็นวาการทําความเขาใจเก่ียวกับการเดินทางของคนกลุมตาง ๆ 
จําเปนตองเขาใจถึงปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีผลักดันใหเกิดการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับ
เชียงใหมโดยสามารถจําแนกไดดังน้ี 
 2.1 ความสัมพันธระหวางเมืองประเทศราชกับเจาประเทศราช หลังจากเมืองเชียงใหมศูนยกลาง
อํานาจของอาณาจักรลานนาไดเปนเมืองประเทศราชของไทยใน พ.ศ. 2317 สมัยกรุงธนบุรีนับแตน้ันมา
อาณาจักรลานนาจึงมีฐานะเปนเมืองประเทศราชของไทยและจําเปนตองอิงอํานาจของไทยเพ่ือปกปองการรุกราน
จากทหารพมาอีกท้ังฝายไทยเองก็มีความจําเปนตองการท่ีจะใชอาณาจักรลานนาเปนเมืองหนาดานทางเหนือเพ่ือ
ปองกันการรุกรานจากทหารพมา (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 357) 
 ในสมัยกรุงธนบุรีตอเน่ืองมาถึงสมัยตนรัตนโกสินทร อาณาจักรลานนามีฐานะเปนเมืองประเทศราช
ของไทย ดังน้ันเมืองเชียงใหมศูนยกลางอํานาจของอาณาจักรลานนากับกรุงเทพฯ ศูนยกลางอํานาจของไทย 
จําเปนตองมีการเดินทางติดตอความสัมพันธระหวางกัน โดยเชียงใหมในฐานะเมืองประเทศราชมีพันธะหนาท่ี
ตอเจาประเทศราชคือ การสงเครื่องราชบรรณาการ 3 ปตอครั้ง เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดีตอกรุงเทพฯ 
และทางกรุงเทพฯ จะไมเขามายุงเก่ียวกับกิจการตาง ๆ ภายในของเมืองเชียงใหม สาเหตุหลักท่ีทางกรุงเทพฯ 
ใหอิสระกับเชียงใหมในการปกครองตนเอง เน่ืองจากระยะทางท่ีอยูหางไกลและการเดินทางคมนาคมระหวาง
เชียงใหมกับกรุงเทพฯ มีความยากลําบากประกอบกับภูมิประเทศแวดลอมไปดวยภูเขาสูงและปาดงดิบจึงไมมี
ความสะดวกในการเดินทางติดตอกันมากนัก 
 สวนกรุงเทพฯ ในฐานะเจาประเทศราชจะใหความชวยเหลือและปกปองเมืองเชียงใหมในฐานะเมือง
หนาดานทางเหนือยามมีศึกสงครามมาประชิดเมืองโดยทางกรุงเทพฯ จะสงทหารข้ึนไปชวยทําสงคราม รวมถึง
พระราชทานเครื่องสูงประดับเกียรติยศเจานายฝายเหนือและพระราชทานสิ่งของตาง ๆ ตามแตท่ีเจานายฝาย
เหนือรองขอมาเปนครั้งคราว เชน พระราชทานอาวุธปน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของมีคาตาง ๆ เพ่ือเปน
การตอบแทนความจงรักภักดีและความสัมพันธอันดีระหวางกัน (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 362364) 
 ดังน้ันจึงปรากฏวามีการเดินทางของเจาผูครองนครเชียงใหมหรือเจานายฝายเหนือมายังกรุงเทพฯ 
เพ่ือถวายเครื่องราชบรรณาการแกกษัตริยไทยและการเดินทางของเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ ท่ีเดินทาง
ไปข้ึนไปเชียงใหมเพ่ือทําสงครามกับพมาหรือนําสิ่งของพระราชทานจากกษัตริยไทยท่ีกรุงเทพฯ ข้ึนไปถวายให
เจานายฝายเหนือ 
 2.2 การสรางรัฐชาติสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนยุคของการ
เปลี่ยนรูปแบบของรัฐสยามใหเปน “รัฐชาติ” (nationstate) ตามรูปแบบของรัฐในตะวันตก คือประกอบไป
ดวยองคประกอบ 4 ประการ ไดแก มีประชากร มีเขตแดนท่ีแนนอน มีรัฐบาลท่ีมีอํานาจบริหารประเทศ และมี
อํานาจอธิปไตยไมข้ึนกับชาติอ่ืน (สมเกียรติ วันทะนะ, 2530) โดยจุดสําคัญของการสรางรัฐชาติ คือ การรวม
ศูนยอํานาจใหรัฐบาลกลางมีอํานาจในการปกครองบริหารและการสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนใน
รัฐชาติใหมีความรูสึกวาเปนคนของหนวยการเมืองน้ัน ๆ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550: 106) 
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ประเทศไดเดินทางเขามาท่ีกรุงเทพฯ แลวเดินทางตอข้ึนไปท่ีเมืองเชียงใหมซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการท่ีจะ
เผยแพรศาสนาคริสตและสิ่งใหม ๆ ในดินแดนท่ีไดเดินทางไป 
2. ปจจัยของการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมของกลุมคนตาง ๆ 
 จากรายละเอียดท่ีไดกลาวมาจะเห็นไดวากลุมคนหลายกลุมไดเดินทางฝาความยากลําบากไปเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคของตน ท้ังน้ีผูเขียนเห็นวาการทําความเขาใจเก่ียวกับการเดินทางของคนกลุมตาง ๆ 
จําเปนตองเขาใจถึงปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีผลักดันใหเกิดการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับ
เชียงใหมโดยสามารถจําแนกไดดังน้ี 
 2.1 ความสัมพันธระหวางเมืองประเทศราชกับเจาประเทศราช หลังจากเมืองเชียงใหมศูนยกลาง
อํานาจของอาณาจักรลานนาไดเปนเมืองประเทศราชของไทยใน พ.ศ. 2317 สมัยกรุงธนบุรีนับแตน้ันมา
อาณาจักรลานนาจึงมีฐานะเปนเมืองประเทศราชของไทยและจําเปนตองอิงอํานาจของไทยเพ่ือปกปองการรุกราน
จากทหารพมาอีกท้ังฝายไทยเองก็มีความจําเปนตองการท่ีจะใชอาณาจักรลานนาเปนเมืองหนาดานทางเหนือเพ่ือ
ปองกันการรุกรานจากทหารพมา (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 357) 
 ในสมัยกรุงธนบุรีตอเน่ืองมาถึงสมัยตนรัตนโกสินทร อาณาจักรลานนามีฐานะเปนเมืองประเทศราช
ของไทย ดังน้ันเมืองเชียงใหมศูนยกลางอํานาจของอาณาจักรลานนากับกรุงเทพฯ ศูนยกลางอํานาจของไทย 
จําเปนตองมีการเดินทางติดตอความสัมพันธระหวางกัน โดยเชียงใหมในฐานะเมืองประเทศราชมีพันธะหนาท่ี
ตอเจาประเทศราชคือ การสงเครื่องราชบรรณาการ 3 ปตอครั้ง เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดีตอกรุงเทพฯ 
และทางกรุงเทพฯ จะไมเขามายุงเก่ียวกับกิจการตาง ๆ ภายในของเมืองเชียงใหม สาเหตุหลักท่ีทางกรุงเทพฯ 
ใหอิสระกับเชียงใหมในการปกครองตนเอง เน่ืองจากระยะทางท่ีอยูหางไกลและการเดินทางคมนาคมระหวาง
เชียงใหมกับกรุงเทพฯ มีความยากลําบากประกอบกับภูมิประเทศแวดลอมไปดวยภูเขาสูงและปาดงดิบจึงไมมี
ความสะดวกในการเดินทางติดตอกันมากนัก 
 สวนกรุงเทพฯ ในฐานะเจาประเทศราชจะใหความชวยเหลือและปกปองเมืองเชียงใหมในฐานะเมือง
หนาดานทางเหนือยามมีศึกสงครามมาประชิดเมืองโดยทางกรุงเทพฯ จะสงทหารข้ึนไปชวยทําสงคราม รวมถึง
พระราชทานเครื่องสูงประดับเกียรติยศเจานายฝายเหนือและพระราชทานสิ่งของตาง ๆ ตามแตท่ีเจานายฝาย
เหนือรองขอมาเปนครั้งคราว เชน พระราชทานอาวุธปน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของมีคาตาง ๆ เพ่ือเปน
การตอบแทนความจงรักภักดีและความสัมพันธอันดีระหวางกัน (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 362364) 
 ดังน้ันจึงปรากฏวามีการเดินทางของเจาผูครองนครเชียงใหมหรือเจานายฝายเหนือมายังกรุงเทพฯ 
เพ่ือถวายเครื่องราชบรรณาการแกกษัตริยไทยและการเดินทางของเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ ท่ีเดินทาง
ไปข้ึนไปเชียงใหมเพ่ือทําสงครามกับพมาหรือนําสิ่งของพระราชทานจากกษัตริยไทยท่ีกรุงเทพฯ ข้ึนไปถวายให
เจานายฝายเหนือ 
 2.2 การสรางรัฐชาติสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนยุคของการ
เปลี่ยนรูปแบบของรัฐสยามใหเปน “รัฐชาติ” (nationstate) ตามรูปแบบของรัฐในตะวันตก คือประกอบไป
ดวยองคประกอบ 4 ประการ ไดแก มีประชากร มีเขตแดนท่ีแนนอน มีรัฐบาลท่ีมีอํานาจบริหารประเทศ และมี
อํานาจอธิปไตยไมข้ึนกับชาติอ่ืน (สมเกียรติ วันทะนะ, 2530) โดยจุดสําคัญของการสรางรัฐชาติ คือ การรวม
ศูนยอํานาจใหรัฐบาลกลางมีอํานาจในการปกครองบริหารและการสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนใน
รัฐชาติใหมีความรูสึกวาเปนคนของหนวยการเมืองน้ัน ๆ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550: 106) 
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561   

 
 

 ดังน้ันจึงปรากฏวาราชสํานักสยามมีความพยายามในการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองฝายเหนือเขา
เปนสวนหน่ึงของสยาม โดยใน พ.ศ. 2427 หลังจากราชสํานักสยามลงนามทําสนธิสัญญาเชียงใหม (Treaty of 
Chiang Mai) ฉบับท่ี 2 กับอังกฤษ นับเปนจุดเริ่มตนของการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองฝายเหนือไดมีเจานายจาก
กรุงเทพฯ คือ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร เสด็จข้ึนไปเชียงใหมเพ่ือดําเนินการวางรากฐานในการ
ปฏิรูปการปกครองภายในเมืองเชียงใหมใหเปนรูปแบบการปกครองเดียวกับท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือเปนการควบคุม
อํานาจผูปกครองทองถ่ินและตองการดึงอํานาจการปกครองเขาสูรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือการสรางรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองลาวเฉียงอยาง
จริงจัง (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 370) 
 ใน พ.ศ. 2435 สยามไดดําเนินการปฏิรูปการปกครองประเทศเพ่ือสรางรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย 
(สมเกียรติ วันทะนะ, 2533) จึงตองการควบคุมหัวเมืองเหนือท่ีจากเดิมอยูในฐานะเมืองประเทศราชมีอํานาจการ
ปกครองเปนของตัวเอง แตหลังจากการปฏิรูปการปกครองประเทศจําเปนตองดึงอํานาจการปกครองเขาสู
สวนกลางท่ีกรุงเทพฯ และยกเลิกรูปแบบการปกครองแบบเมืองประเทศราชเปนสาเหตุทําใหชนช้ันปกครองของ
สยามจําเปนตองเดินทางไปท่ัวประเทศเพ่ือบังคับใชและดูแลรัฐแบบใหมโดยการสงเจาฟาและผูปกครองจํานวนมาก
จากกรุงเทพฯ ไปดํารงตําแหนงระดับสูงตามหัวเมืองตาง ๆ ท่ัวประเทศ (ธงชัย วินิจจะกูล, 2560: 15) 
 จากการท่ีรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ ไดเริ่มสงขาราชการข้ึนไปท่ีเมืองเชียงใหม ตั้งแต พ.ศ. 2417 ถือไดวา
อํานาจจากเจานายท่ีกรุงเทพฯ เริ่มแผขยายข้ึนไปท่ีหัวเมืองฝายเหนือเพ่ิมมากข้ึนกวาในชวงสมัยตนรัตนโกสินทร 
ดังน้ันการเดินทางของกลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนจากการเดินทางไปเชียงใหมเพ่ือทําศึก
สงครามหรือเพ่ือรวมงานปลงศพเจานายฝายเหนือ แตหลังจากสยามไดลงนามทําสนธิสัญญาเชียงใหมฉบับท่ี 1 
กับรัฐบาลอังกฤษเปนผลทําใหรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ จําเปนตองดําเนินการจัดสงขาราชการจากกรุงเทพฯ ข้ึนไป
ควบคุมดูแลการบริหารการปกครองบานเมืองท่ีเมืองเชียงใหมอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอนเพ่ือธํารงรักษาอาณาจักร
ลานนาใหอยูในการปกครองของสยามตอไป นับจากน้ันเปนตนมาไดมีกลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ 
เดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมมากกวาในสมัยตนรัตนโกสินทรท้ังน้ีเพ่ือไปปฏิบัติงานราชการแผนดิน 
 2.3 ความสัมพันธทางการคาระหวางลานนากับสยาม การติดตอคาขายสินคาถือเปนรายไดสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของอาณาจักรตาง ๆ ท่ีจะนําสินคาท่ีมีอยูภายในอาณาจักรสงออกไปคาขายกับอาณาจักร
ใกลเคียง โดยการเดินทางติดตอคาขายระหวางลานนากับไทยกอนมีเสนทางรถไฟสายเหนือจะอาศัยเสนทาง
ทางนํ้าโดยการขนสงทางเรือออกจากเมืองเชียงใหมท่ีเปนเมืองศูนยกลางของอาณาจักรลานนาลงมาตามแมนํ้าปง 
ผานเมืองระแหง (ตาก) เมืองปากนํ้าโพ (นครสวรรค) แลวเขาสูแมนํ้าเจาพระยาลองลงมาท่ีกรุงเทพฯ การ
เดินทางระหวางเมืองเชียงใหมกับกรุงเทพฯ ในแตละครั้งอาจใชระยะเวลาในการเดินทางไมเทากันประมาณ 1  3 
เดือนข้ึนอยูกับชวงเวลาฤดูกาลของการเดินทาง โดยสินคาออกสําคัญของเมืองเชียงใหมเปนสินคาของปา เชน 
ครั่ง สีเสียด หนังสัตว เขาสัตว และนํ้าผึ้งท่ีถูกผูกขาดทางการคาอยูในเฉพาะกลุมเจาเมืองและเจานายท่ีสามารถทํา
การคาขายได (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 521522) ขณะท่ีกรุงเทพฯ ถือวาสินคาของปาเปนสินคาผูกขาดของราช
สํานักท่ีสงออกผานทางกรมพระคลังสินคาไปคาขายกับประเทศอินเดีย ชวา และมลายู (บุญรอด แกวกัณหา, 
2527: 9091) โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีความตองการสินคาของปาอยางมาก (ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบ
เคอร, 2546: 118) สวนสินคาท่ีพอคาทางเรือซ้ือจากกรุงเทพฯ นํากลับไปจําหนายท่ีเมืองเชียงใหมไดแก เกลือ ปลา
แหง ผาแพร และรม (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 521) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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 ดังน้ันจึงปรากฏวาราชสํานักสยามมีความพยายามในการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองฝายเหนือเขา
เปนสวนหน่ึงของสยาม โดยใน พ.ศ. 2427 หลังจากราชสํานักสยามลงนามทําสนธิสัญญาเชียงใหม (Treaty of 
Chiang Mai) ฉบับท่ี 2 กับอังกฤษ นับเปนจุดเริ่มตนของการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองฝายเหนือไดมีเจานายจาก
กรุงเทพฯ คือ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร เสด็จข้ึนไปเชียงใหมเพ่ือดําเนินการวางรากฐานในการ
ปฏิรูปการปกครองภายในเมืองเชียงใหมใหเปนรูปแบบการปกครองเดียวกับท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือเปนการควบคุม
อํานาจผูปกครองทองถ่ินและตองการดึงอํานาจการปกครองเขาสูรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือการสรางรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองลาวเฉียงอยาง
จริงจัง (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 370) 
 ใน พ.ศ. 2435 สยามไดดําเนินการปฏิรูปการปกครองประเทศเพ่ือสรางรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย 
(สมเกียรติ วันทะนะ, 2533) จึงตองการควบคุมหัวเมืองเหนือท่ีจากเดิมอยูในฐานะเมืองประเทศราชมีอํานาจการ
ปกครองเปนของตัวเอง แตหลังจากการปฏิรูปการปกครองประเทศจําเปนตองดึงอํานาจการปกครองเขาสู
สวนกลางท่ีกรุงเทพฯ และยกเลิกรูปแบบการปกครองแบบเมืองประเทศราชเปนสาเหตุทําใหชนช้ันปกครองของ
สยามจําเปนตองเดินทางไปท่ัวประเทศเพ่ือบังคับใชและดูแลรัฐแบบใหมโดยการสงเจาฟาและผูปกครองจํานวนมาก
จากกรุงเทพฯ ไปดํารงตําแหนงระดับสูงตามหัวเมืองตาง ๆ ท่ัวประเทศ (ธงชัย วินิจจะกูล, 2560: 15) 
 จากการท่ีรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ ไดเริ่มสงขาราชการข้ึนไปท่ีเมืองเชียงใหม ตั้งแต พ.ศ. 2417 ถือไดวา
อํานาจจากเจานายท่ีกรุงเทพฯ เริ่มแผขยายข้ึนไปท่ีหัวเมืองฝายเหนือเพ่ิมมากข้ึนกวาในชวงสมัยตนรัตนโกสินทร 
ดังน้ันการเดินทางของกลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนจากการเดินทางไปเชียงใหมเพ่ือทําศึก
สงครามหรือเพ่ือรวมงานปลงศพเจานายฝายเหนือ แตหลังจากสยามไดลงนามทําสนธิสัญญาเชียงใหมฉบับท่ี 1 
กับรัฐบาลอังกฤษเปนผลทําใหรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ จําเปนตองดําเนินการจัดสงขาราชการจากกรุงเทพฯ ข้ึนไป
ควบคุมดูแลการบริหารการปกครองบานเมืองท่ีเมืองเชียงใหมอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอนเพ่ือธํารงรักษาอาณาจักร
ลานนาใหอยูในการปกครองของสยามตอไป นับจากน้ันเปนตนมาไดมีกลุมเจานายและขาราชการกรุงเทพฯ 
เดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมมากกวาในสมัยตนรัตนโกสินทรท้ังน้ีเพ่ือไปปฏิบัติงานราชการแผนดิน 
 2.3 ความสัมพันธทางการคาระหวางลานนากับสยาม การติดตอคาขายสินคาถือเปนรายไดสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของอาณาจักรตาง ๆ ท่ีจะนําสินคาท่ีมีอยูภายในอาณาจักรสงออกไปคาขายกับอาณาจักร
ใกลเคียง โดยการเดินทางติดตอคาขายระหวางลานนากับไทยกอนมีเสนทางรถไฟสายเหนือจะอาศัยเสนทาง
ทางนํ้าโดยการขนสงทางเรือออกจากเมืองเชียงใหมท่ีเปนเมืองศูนยกลางของอาณาจักรลานนาลงมาตามแมนํ้าปง 
ผานเมืองระแหง (ตาก) เมืองปากนํ้าโพ (นครสวรรค) แลวเขาสูแมนํ้าเจาพระยาลองลงมาท่ีกรุงเทพฯ การ
เดินทางระหวางเมืองเชียงใหมกับกรุงเทพฯ ในแตละครั้งอาจใชระยะเวลาในการเดินทางไมเทากันประมาณ 1  3 
เดือนข้ึนอยูกับชวงเวลาฤดูกาลของการเดินทาง โดยสินคาออกสําคัญของเมืองเชียงใหมเปนสินคาของปา เชน 
ครั่ง สีเสียด หนังสัตว เขาสัตว และนํ้าผึ้งท่ีถูกผูกขาดทางการคาอยูในเฉพาะกลุมเจาเมืองและเจานายท่ีสามารถทํา
การคาขายได (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 521522) ขณะท่ีกรุงเทพฯ ถือวาสินคาของปาเปนสินคาผูกขาดของราช
สํานักท่ีสงออกผานทางกรมพระคลังสินคาไปคาขายกับประเทศอินเดีย ชวา และมลายู (บุญรอด แกวกัณหา, 
2527: 9091) โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีความตองการสินคาของปาอยางมาก (ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบ
เคอร, 2546: 118) สวนสินคาท่ีพอคาทางเรือซ้ือจากกรุงเทพฯ นํากลับไปจําหนายท่ีเมืองเชียงใหมไดแก เกลือ ปลา
แหง ผาแพร และรม (สรัสวดี อองสกุล, 2557: 521) 
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  ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไทยไดลงนามทําสนธิสัญญาเบอรนีย (Burney 
Treaty) กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2369 จากการทําสนธิสัญญาเปนผลใหกรมพระคลังสินคาถูกลดบทบาทลง 
การคาขายกับตางประเทศถูกเปลี่ยนไปอยูในมือของเอกชนท่ีกระทําผานทางพอคาชาวจีนท่ีมาเขาอยูในไทย
ตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร โดยกรมพระคลังสินคาเปดโอกาสใหพอคาชาวจีนประมูลการผูกขาดสินคาและทํา
หนาท่ีจัดเก็บภาษีอากรสงใหกับกรมพระคลังสินคา (ญาดา ประภาพันธ, 2527: 119) กระท่ังในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 23942411) ไทยไดลงนามทําสนธิสัญญาเบาวริง 
(Bowring Treaty) กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2398 อีกฉบับหน่ึงซึ่งเปนสนธิสัญญาท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสยามอยางมาก จากการทําสนธิสัญญาเปนผลใหระบบการผูกขาดทางการคาถูกยกเลิกเกิดการคา
ขายอยางเสรี นับเปนจุดเริ่มตนใหชาวจีนกาวข้ึนมามีบทบาททางการคาทางเรือระหวางเชียงใหมกับกรุงเทพฯ และ
ชาวจีนยังมีเครือขายทางการคาทางเรือกับหัวเมืองตาง ๆ ท่ีอยูระหวางเสนทางเชียงใหมกับกรุงเทพฯ เชน เมือง
ระแหง (ตาก) เมืองปากนํ้าโพ (นครสวรรค) 
 2.4 การปฏิบัติงานเผยแพรคริสตศาสนาของมิชชันนารีชาวตะวันตก หลังจากไทยลงนามทํา
สนธิสัญญาเบอรนีย เมื่อ พ.ศ. 2369 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว นับเปนสนธิสัญญา
ทางพระราชไมตรีและการพาณิชยฉบับแรกท่ีไทยทํากับประเทศตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร ถือไดวาเปน
จุดเริ่มตนของการเปดรับชาวตะวันตกเขามาในประเทศไทย หลังการทําสนธิสัญญาไดเพียง 2 ป เริ่มมีคณะ
มิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต เดินทางเขามาท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือเผยแพรศาสนาคริสต แตอยางไรก็ตามคณะ
มิชชันนารีท่ีเดินทางเขามาในไทยเพ่ือปฏิบัติงานเผยแพรศาสนาคริสตตองประสบกับปญหาในการปฏิบัติงานจึง
ยุติการดําเนินงานแลวเดินทางกลับประเทศเหลือเพียงคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนท่ียังคงดําเนินงาน
เผยแพรศาสนาคริสตและจัดตั้งสภาคริสตจักรท่ัวประเทศไทย 

ดังน้ันจึงปรากฏวามีคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนไดดําเนินงานจัดตั้งคริสตจักรท่ีกรุงเทพฯ 
ใน พ.ศ. 2390 บริเวณใกลวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) เมื่อประสบผลสําเร็จแลวจึงเริ่มดําเนินการขยายงานไป
ยังสวนภูมิภาคโดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ งานดานการประกาศศาสนาคริสต การแพทย และการศึกษา 
เริ่มจากเมืองเพชรบุรี ใน พ.ศ. 2404 (ประสิทธ์ิ พงศอุดม, 2547: 68) ณ ท่ีเมืองเพชรบุรีน้ีคณะมิชชันนารีเกิด
ความสนใจท่ีอยากจะขยายงานเผยแพรไปยังสวนภูมิภาคทางเหนือท่ีเมืองเชียงใหมซ่ึงเปนเมืองศูนยกลางของ
อาณาจักรลานนา โดยครอบครัวของศาสนาจารยเดเนียล แมคกิลวารี (Rev.Daniel McGilvary) ไดออก
เดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมจํานวน 2 ครั้ง ในครั้งแรกเปนความตั้งใจเดินทางข้ึนไปเพ่ือทําการสํารวจ
เสนทางการเดินทางโดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมใน พ.ศ. 2406 และครั้งท่ีสองใน พ.ศ. 2410 เพ่ือ
จัดตั้งคริสตจักรแหงใหมข้ึนท่ีเมืองเชียงใหม (แมคกิลวารี, 2544: 101102) จนประสบผลสําเร็จ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากการศึกษาพบวาการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมในชวงกอนเสนทางรถไฟสายเหนือ

สามารถเดินรถไฟถึงสถานีเชียงใหมใน พ.ศ. 2464 ไมใชการเดินทางท่ีมีความนารื่นรมยหรือเปนการเดินทางไป
เพ่ือการทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ แตการเดินทางในชวงเวลาน้ีเปนการเดินทางไปเพ่ือกิจธุระท่ีมีความจําเปน
และมีความสําคัญของกลุมคนตาง ๆ เพียงเทาน้ัน ไดแก กลุมเจานายฝายเหนือ กลุมเจานายและขาราชการ
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  ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไทยไดลงนามทําสนธิสัญญาเบอรนีย (Burney 
Treaty) กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2369 จากการทําสนธิสัญญาเปนผลใหกรมพระคลังสินคาถูกลดบทบาทลง 
การคาขายกับตางประเทศถูกเปลี่ยนไปอยูในมือของเอกชนท่ีกระทําผานทางพอคาชาวจีนท่ีมาเขาอยูในไทย
ตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร โดยกรมพระคลังสินคาเปดโอกาสใหพอคาชาวจีนประมูลการผูกขาดสินคาและทํา
หนาท่ีจัดเก็บภาษีอากรสงใหกับกรมพระคลังสินคา (ญาดา ประภาพันธ, 2527: 119) กระท่ังในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 23942411) ไทยไดลงนามทําสนธิสัญญาเบาวริง 
(Bowring Treaty) กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2398 อีกฉบับหน่ึงซึ่งเปนสนธิสัญญาท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสยามอยางมาก จากการทําสนธิสัญญาเปนผลใหระบบการผูกขาดทางการคาถูกยกเลิกเกิดการคา
ขายอยางเสรี นับเปนจุดเริ่มตนใหชาวจีนกาวข้ึนมามีบทบาททางการคาทางเรือระหวางเชียงใหมกับกรุงเทพฯ และ
ชาวจีนยังมีเครือขายทางการคาทางเรือกับหัวเมืองตาง ๆ ท่ีอยูระหวางเสนทางเชียงใหมกับกรุงเทพฯ เชน เมือง
ระแหง (ตาก) เมืองปากนํ้าโพ (นครสวรรค) 
 2.4 การปฏิบัติงานเผยแพรคริสตศาสนาของมิชชันนารีชาวตะวันตก หลังจากไทยลงนามทํา
สนธิสัญญาเบอรนีย เมื่อ พ.ศ. 2369 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว นับเปนสนธิสัญญา
ทางพระราชไมตรีและการพาณิชยฉบับแรกท่ีไทยทํากับประเทศตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร ถือไดวาเปน
จุดเริ่มตนของการเปดรับชาวตะวันตกเขามาในประเทศไทย หลังการทําสนธิสัญญาไดเพียง 2 ป เริ่มมีคณะ
มิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต เดินทางเขามาท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือเผยแพรศาสนาคริสต แตอยางไรก็ตามคณะ
มิชชันนารีท่ีเดินทางเขามาในไทยเพ่ือปฏิบัติงานเผยแพรศาสนาคริสตตองประสบกับปญหาในการปฏิบัติงานจึง
ยุติการดําเนินงานแลวเดินทางกลับประเทศเหลือเพียงคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนท่ียังคงดําเนินงาน
เผยแพรศาสนาคริสตและจัดตั้งสภาคริสตจักรท่ัวประเทศไทย 

ดังน้ันจึงปรากฏวามีคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนไดดําเนินงานจัดตั้งคริสตจักรท่ีกรุงเทพฯ 
ใน พ.ศ. 2390 บริเวณใกลวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) เมื่อประสบผลสําเร็จแลวจึงเริ่มดําเนินการขยายงานไป
ยังสวนภูมิภาคโดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ งานดานการประกาศศาสนาคริสต การแพทย และการศึกษา 
เริ่มจากเมืองเพชรบุรี ใน พ.ศ. 2404 (ประสิทธ์ิ พงศอุดม, 2547: 68) ณ ท่ีเมืองเพชรบุรีน้ีคณะมิชชันนารีเกิด
ความสนใจท่ีอยากจะขยายงานเผยแพรไปยังสวนภูมิภาคทางเหนือท่ีเมืองเชียงใหมซ่ึงเปนเมืองศูนยกลางของ
อาณาจักรลานนา โดยครอบครัวของศาสนาจารยเดเนียล แมคกิลวารี (Rev.Daniel McGilvary) ไดออก
เดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมจํานวน 2 ครั้ง ในครั้งแรกเปนความตั้งใจเดินทางข้ึนไปเพ่ือทําการสํารวจ
เสนทางการเดินทางโดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ข้ึนไปเชียงใหมใน พ.ศ. 2406 และครั้งท่ีสองใน พ.ศ. 2410 เพ่ือ
จัดตั้งคริสตจักรแหงใหมข้ึนท่ีเมืองเชียงใหม (แมคกิลวารี, 2544: 101102) จนประสบผลสําเรจ็ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากการศึกษาพบวาการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมในชวงกอนเสนทางรถไฟสายเหนือ

สามารถเดินรถไฟถึงสถานีเชียงใหมใน พ.ศ. 2464 ไมใชการเดินทางท่ีมีความนารื่นรมยหรือเปนการเดินทางไป
เพ่ือการทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ แตการเดินทางในชวงเวลาน้ีเปนการเดินทางไปเพ่ือกิจธุระท่ีมีความจําเปน
และมีความสําคัญของกลุมคนตาง ๆ เพียงเทาน้ัน ไดแก กลุมเจานายฝายเหนือ กลุมเจานายและขาราชการ
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กรุงเทพฯ กลุมพอคา และกลุมมิชชันนารี ซ่ึงแตละกลุมคนตางมีปจจัยสําคัญในการเดินทางไปท่ีแตกตางกัน 
เชน สงเครื่องราชบรรณาการ คาขาย เผยแพรศาสนา ฯลฯ แตลวนแลวมีกิจธุระสําคัญจําเปนท่ีจะตองเดินทาง 

 แตกระน้ันเสนทางการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมเต็มไปดวยความยากลําบากซ่ึงเสนทางท่ี
ไดรับความนิยมในการเดินทางเปนเสนทางนํ้าโดยมีเรือหางแมลงปอง (ภาพท่ี 1) เปนพาหนะและเปนการ
เดินทางท่ีมีความสะดวกสบายมากท่ีสุด เพียงแตตองใชระยะเวลาในการเดินทาง 1 – 3 เดือน เน่ืองจากเสนทาง
นํ้าในแมนํ้าปงตองเดินทางผานแกงจํานวนมาก แตละแกงอาจใชเวลาเดินทางหลายวันถึงจะผานแกงไปได น่ัน
เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการเดินทางติดตอสัมพันธกันระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมมีอุปสรรคในการเดินทาง
อยางมาก ทําใหเกิดแนวคิดในการกอสรางระบบคมนาคมเสนทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและเกิดผลประโยชน
ทางดานการปกครองและเศรษฐกิจ 
 

 
ภาพท่ี 1 เรือแมปะหรือเรือหางแมลงปองท่ีนิยมใชในการเดินทางลองแมน้ําปง 

ท่ีมา: ยอรช ยังฮัสแบนด (2560) 
 

ขอเสนอแนะ 
บทความน้ีศึกษาเฉพาะกลุมคนท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหมในสมัยตนรัตนโกสินทรถึง 

พ.ศ. 2464 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีการคมนาคมเสนทางรถไฟสายเหนือยังกอสรางไมแลวเสร็จถึงสถานีเชียงใหม แต
เมื่อหลังจากรถไฟสามารถเดินรถไดถึงสถานีเชียงใหมใน พ.ศ. 2464 แลวกลุมคนท่ีเดินทางระหวางกรุงเทพฯ 
กับเชียงใหมอาจจะมีความหลากหลายและมีกิจธุระสําคัญในการเดินทางมากข้ึน เน่ืองจากการเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วกวาการเดินทางโดยเรือ อีกท้ังบทความน้ีศึกษาเฉพาะการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับ
เชียงใหมท่ีเปนเมืองศูนยกลางของภาคเหนือหรืออาณาจักรลานนาในอดีต ซ่ึงถาศึกษาเพ่ิมเติมในจังหวัดอ่ืน ๆ 
ของภาคเหนืออาทิ จังหวัดลําปาง จังหวัดแพร ฯลฯ เพ่ิมข้ึนคงจะพบวามีกลุมคนท่ีเดินทางหลากหลายมากกวาน้ี 
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บทคัดย่อ

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเที่ยวท่ีสามารถตอบสนองกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0” และก้าวเข้าสู่
โอกาสทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต้องมีการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีความแตกต่างจากเดิม             
หรือสร้างสินค้าภายใต้รูปแบบและนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันทางการค้า ซ่ึงธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองในภาคบริการ
การท่องเท่ียว จึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของภาคบริการการท่องเท่ียว เนื่องจาก           
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ท่ีได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค         
ซ่ึงการท่องเท่ียว นับเป็นตัวอย่างท่ีดีของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียว และประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง              
ท่ีมีขีดความสามารถสูงในธุรกิจนี้ ด้วยเหตุนี้ การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวไทยจึงมีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ท้ังน้ี ผู้เขียน
บทความต้องการชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียวในอนาคต 
เพ่ือตอบสนองกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0”
  
คําสําคัญ:  ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง,  โมเดลประเทศไทย 4.0, การปรับตัว, การแข่งขัน  
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Abstract 

The Hospitality in the tourism service sectors that can respond to the model of Thailand 4.0.                  
And the entry of the efficient competition opportunity is necessary to the differential of products or services 
development or the creation of products under the types and new innovation for having the opportunity 
in trade competition. The Hospitality in the tourism service sectors is the group of business that has                       
the expansion trend conforms to the expansion of tourism service sectors – because of at the present time, 
the changes of economic situation and society affected to the behavior and need of the consumers.                    
In addition, the tourism is the good example of business that related to the tourism service sectors: 
moreover, Thailand is the best competency business country. With these reasons, the growth of tourism business                   
in Thailand is expanded dramatically. Lastly, the consequences of this academic article can be used for    
the guideline in the competition that will be the advantages to The Hospitality in entrepreneurs that are 
related to the tourism service sectors and the model of Thailand 4.0. 

Keywords:  Hospitality, The model of Thailand 4.0, Adaptation, Competition  
 

บทนํา 

หากกล่าวถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น มีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่ภาครัฐ        
ได้กล่าวถึงการนําพาประเทศนั้นก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0”  แรกเร่ิมโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ท่ีเน้นภาคการเกษตรแล้วไป           
สู่โมเดล “ประเทศไทย 2.0” ท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา  และก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ท่ีเน้นอุตสาหกรรมหนัก โดยมีการลงทุน           
จากต่างชาติ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางต่อสถานการณ์โลก และประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้าม     
ความเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ ดังนั้นจึงนําพามาสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ท่ีเน้นในการแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้น         
จากกับดักรายได้ปานกลาง จึงต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (New Economy Model) โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีประชาชนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง ต้องมีการปฏิรูปท้ังโครงสร้างในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การเกษตร 
การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักร และทรัพยากรเปลี่ยนมาเป็นการผลิต             
บนฐานความรู้ และเทคโนโลยี รวมท้ังมีความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินให้มากขึ้น 
โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายใน 3-5 ปี (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2558, หน้า 1)  ดังนั้นการสร้างโมเดล “ประเทศไทย 4.0”           
ท่ีเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) นั้น จึงเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตท่ีเน้นการใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการนั่นเอง 
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หลักการและเหตุผล 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียว (Hospitality) เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตัวข้ึนสอดคล้อง          
กับการขยายตัวของภาคบริการการท่องเที่ยว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท่ีส่งผลกระทบ         
ต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ทําให้การท่องเท่ียวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิต เพ่ือการพักผ่อน       
และคลายเครียด เรียนรู้และเข้าสังคม ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสําคัญ
และมีแนวโน้มเติบโตสูงตาม ทําให้ต้องหันมาพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียว (ชาญโชติ ฮุ่นตระกูล, 2558) 
นอกจากนี้ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองในภาคบริการการท่องเท่ียว (Hospitality) ยังสามารถตอบสนองกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0”         
ในขณะเดียวกันธุรกิจองค์กรต่างๆ ก็ต้องการตอบสนองกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0”เช่นกัน ดังนั้นการก้าวเข้าสู่โอกาสทางการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้มีความแตกต่างจากแบบเดิมหรือสร้างสินค้าภายใต้
รูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ เพ่ือสร้างโอกาสทางการแข่งขันทางการค้า (สุนิสา ละวรรณวงษ์, 2557, หน้า 196)  

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันน้ี ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้บริโภค แต่เม่ือพิจารณาในภาคบริการการท่องเที่ยว จึงมีการคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก              
ท่ีระบุว่า ในอนาคตการผลิตภาคบริการจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้น และขยายใหญ่กว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ียังได้พัฒนาแนวคิดของคําว่า “ให้บริการ” ให้มีบริบทท่ีกว้างจากเดิม ท่ีมองการให้บริการเป็นการส่งมอบบริการ        
ท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายได้ตกลงไว้และเป็นอันเสร็จสิ้น แต่การ “ให้บริการ” ในบริบทปัจจุบัน ขยายความไปถึงการส่งมอบ “บริการ” 
ด้วยการต้อนรับอย่างมีมิตรไมตรีท่ีสร้างความสุขประทับใจให้กับลูกค้าอย่างเอื้อเฟ้ือและมีคุณธรรม ดังนั้นคําว่า ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 
(Hospitality) เข้ามาแทนท่ีคําว่าบรกิาร (Service) ในปัจจุบัน (จุรีรัตน์ คงตระกูล, 2559, หน้า 3)  เห็นได้จากธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีเน้นการให้บริการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นต้น ดังนั้นความโดดเด่น
ทางด้านความหลากหลายของสินค้าหรือบริการ และสถานท่ีท่องเที่ยว อัธยาศัยไมตรี และความคุ้มค่าเงิน ประกอบกับทําเลท่ีตั้ง             
ของประเทศไทยและอีกหลายๆ ปัจจัย ท่ีทําให้คาดว่าธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียวของไทยคงมีศักยภาพ          
ในการแข่งขันในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจสปา แพทย์แผนไทย ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเชิงนิเวศน์-เชิงวัฒนธรรม          
เป็นต้น  ซ่ึงธุรกิจการท่องเที่ยว ก็นับเป็นหนึ่งตัวอย่างท่ีดีของธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง (Hospitality) ในภาคบริการการท่องเท่ียว        
และประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีมีขีดความสามารถสูงในธุรกิจนี้ ด้วยเหตุนี้การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวไทยจึงขยายตัว   
ได้อย่างรวดเร็ว  โดยสามารถสร้างมูลค่าในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียังมีแนวโน้มท่ีจะกระจายพ้ืนท่ีท่องเท่ียวออกไป          
อย่างกว้าง จากเดิมซ่ึงเคยกระจุกอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวหลักเพียงไม่กี่แห่ง เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่ได้ขยายออกไปสู่
พ้ืนท่ีท่องเที่ยวรอง เช่น กระบี่ พังงา  อยุธยา เชียงรายและอีกหลายๆ พ้ืนท่ี นอกจากการขยายตัวในเชิงพ้ืนท่ีแล้ว ธุรกิจท่องเที่ยว 
ยังเป็นธุรกิจท่ีสามารถควบรวมธุรกิจเชื่อมโยงอีกหลายสาขาเข้ามาเก่ียวเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล สนามกอล์ฟ แม้แต่     
ธุรกิจการศึกษาท่ีซ่ึงไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว แต่ปัจจุบัน พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา          
ยังประเทศไทย ด้วยจุดประสงค์มารักษาพยาบาล โดยผนวกการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน โรงพยาบาลหลายแห่งได้ปรับตัวมุ่งส่งเสริม
การตลาดกับนักท่องเท่ียวต่างชาติ จัดเป็นตลาดการท่องเที่ยวหลักของไทย จึงสามารถขยายออกไปสู่ประเทศในภูมิภาคต่างๆ 
อย่างหลากหลาย จัดเป็นการกระจายความเสี่ยง แม้ตลาดการท่องเท่ียวหลักส่วนใหญ่จะเป็นตลาดระยะใกล้ภายในภูมิภาค     
คือ เอเชียก็ตาม ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทําให้ประเทศไทยสามารถคงไว้ ซ่ึงส่วนแบ่งการตลาด (Market share) แม้จะมีการเปิดตัว     
เข้ามาแข่งขันมากมายของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ท่ีสามารถเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้อย่างกว้าง ในช่วงท่ีผ่านมา      
จากการเปิดตัวของญ่ีปุ่น จีน อินเดีย และเวียดนาม รวมถึงการท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีใต้ ท่ีซ่ึงให้ความสนใจในการส่งเสริม
นักท่องเท่ียว (Inbound) เข้าประเทศของตน จากประสบการณ์ของผู้เขียนท่ีได้ท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีใต้ ได้สัมผัสสถานท่ี
ท่องเที่ยว และพบว่ามีการใช้ซีรีส์ภาพยนตร์มาเป็นสื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้าประเทศของตน จําเป็นท่ีประเทศไทย   
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คงต้องรักษาตําแหน่งแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีจํานวนนักท่องเที่ยวสูงในด้านสถานะทางการตลาด แม้ว่าสถานะทางการตลาด         
ของไทย จะไม่ใช่แหล่งท่องเท่ียวใหม่ในสายตาผู้บริโภค แต่โดยสัดส่วนของนักท่องเท่ียวมักจะเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเดินทางมาซํ้า       
ทําให้หลายตลาดอยู่ในภาวะท่ีค่อนข้างอ่ิมตัว แต่ประเทศไทยก็ยังสามารถขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง         
วิธีการส่งเสริมการตลาดของไทยจึงต้องผสมผสาน ท้ังการดําเนินการด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation 
Management: CRM) กับกลุ่มลูกค้าเก่าและเน้นกระตุ้นลูกค้าใหม่โดยอาศัยฐานลูกค้าเก่าเป็นผู้สร้างกระแส โดยเฉพาะ       
ตลาดเอเชียต้องยอมรับว่า การส่งเสริมตลาด ก็ทําให้ประเทศประสบความสําเร็จสูงโดยการใช้ภาพยนตร์ และดาราเป็นสื่อ        
ในการดึงดูดตลาดเอเชียเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว ดังนั้นหากไทยเราใช้ซีรีส์ละครทีวีบุพเพสันนิวาสท่ีกําลังดังในประเทศและต่างประเทศ       
และแนะนําสถานท่ีถ่ายทํา เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสถานที่ นับเป็นความคิดท่ีดี แล้วจะทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยว             
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียวขยายตัวตาม นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ หากจะถามว่ามีปัจจัยใด
เป็นตัวผลักดันต่อการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียวไทย ก็สามารถบอกได้ว่าสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนไป และจุดแข็ง
ของประเทศไทยต่างก็เป็นตัวเร่งให้เกิดการก้าวไกลของธุรกิจท่องเท่ียว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเที่ยว 
ดังนั้นความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านี้ สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการที่เกินความจําเป็นพ้ืนฐานที่ให้ความสะดวกสบายในชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวได้เข้ามา จึงเป็นทางเลือกต่อการ
สนองตอบความต้องการในการสร้างสถานะทางสังคมหรือสนองตอบอารมณ์ความอยากรู้ อยากเห็น ทัศนคติต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวของคนในสังคมก็จะเปลี่ยนไป ขนาดของการตลาดจึงได้ขยายใหญ่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในลักษณะต่างๆ        
ตามรสนิยมของผู้บริโภค ขณะเดียวกันความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ทําให้การเดินทางท่องเท่ียวเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด และเม่ือได้รับแรงกระตุ้นจากการเปิดตัวของแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้รับสื่อปลุกเร้าให้เกิดการอยากลอง แม้ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะต้องทํามาก่อนก็ตาม สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวท่ีเปลี่ยนไปทําให้ขนาดของตลาดการท่องเท่ียวภาพรวมจึงขยายใหญ่ และประเทศไทยก็มีจุดแข็งท่ีสามารถแข่งขัน          
ได้หลายประการ รวมทั้งธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียว ความหลากหลายของสินค้าและบริการ คุณค่าท่ีได้รับ
ประทับใจในมิตรไมตรี และมีทําเลท่ีตั้งท่ีดี เป็นการเสริมภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะ
ชักจูงให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อน  โดยเฉพาะหาดทราย
ชายทะเล ท่ีสวยงาม ผสานกับแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมที่หลอมรวมความทันสมัยในบริการด้านต่างๆ เป็นหัวใจท่ีสร้าง
ความแตกต่างให้กับประเทศไทยจากคู่แข่งขัน คือสามารถท่องเที่ยวแบบซ้ือครั้งเดียว แต่ได้รับผลประโยชน์สองหรือสาม        
ต่างกับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศอื่น แม้จะมีจุดเด่นหลากหลายแต่ก็เน้นจุดขายเพียงด้านเดียว ในขณะที่ประเทศไทยก็มี    
แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความคุ้มค่ากับราคาท่ีจ่าย (value for money) จากพ้ืนฐานค่าครองชีพภายในประเทศท่ีไม่สูง และความ
สมเหตุสมผลของระดับราคาในสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยว                 
ท่ีเสนอขายสินค้าในลักษณะที่คล้ายกันในบางประเทศ เช่น เม็กซิโก, ตุรกี,อียิปต์ แม้แต่อินโดนีเซีย ประเทศไทยจึงมี
ภาพลักษณ์ท่ียังเหนือประเทศอ่ืนๆ มีความสะดวกในการเดินทาง ความได้เปรียบในด้านทําเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยมีสายการบิน
นานาชาติท่ีรองรับ ทําให้ไปมาหาสู่ง่าย (จุรีรัตน์ คงตระกูล, 2559, หน้า 5) กลายเป็นความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และท่ีสําคัญ      
ความประทับใจในมิตรไมตรีของผู้คน ท่ีให้การต้อนรับและบริการอย่างมีอัธยาศัย มีน้ําใจด้วยรอยย้ิม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์         
ของคนไทยท่ียังคงฝังอยู่ในความรู้สึกตามธรรมเนียมไทย ยากที่จะเลียนแบบได้เป็นจุดเด่นต่อการสร้างความภักดี ให้มีการมาเยือน
ซํ้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อพิสูจน์จากการขยายตัวของกลุ่มผู้เดินทางซํ้าๆ แม้ว่าการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทาง                
ของนักท่องเที่ยวใหม่ๆ เป็นสิ่งสําคัญ แต่การรักษาลูกค้าให้กลับมาซ้ือซํ้าย่อมเป็นสิ่งท่ีสําคัญกว่า ถือเป็นการสร้างความรู้สึก
ประทับใจให้กับลูกค้า หากกล่าวโดยสรุปถึงภาพลักษณ์ท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเท่ียว ในภูมิภาค
ต่างๆ ท่ัวโลก แม้จะมีความเห็นต่างไปบ้าง ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่หนีในเรื่องของความหลากหลาย 
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และความทันสมัยของสินค้าและบริการ อัธยาศัยไมตรี และความคุ้มค่าเงิน อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะพัฒนา     
มาได้เร็วและไกล แต่ความต้องการและรสนิยมของนักท่องเที่ยวก็ไม่เคยหยุดนิ่ง ซ่ึงความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
มิได้มองหาในเฉพาะราคา และความสะดวกสบายเป็นหลักเท่านั้น แต่จะคํานึงถึงคุณภาพ และประสบการณ์ท่ีมีค่าท่ีตน           
จะได้รับร่วมด้วย แต่หากประเทศไทยไม่ปรับตัว โอกาสท่ีจะถูกผลักออกนอกทางก็มีอยู่เช่นกัน ดังนั้นการกําหนดตําแหน่ง          
ท่ีชัดเจน เห็นได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะเปรียบเสมือนแขนขาของภาครัฐท่ีรับผิดชอบงานด้าน
การตลาด  จึงได้กําหนดตําแหน่ง (Position) ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเท่ียวคือ จะต้องผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ และมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียวรองรับอย่างหลากหลาย ให้ประสบการณ์            
ท่ีทรงคุณค่า และความประทับใจ โดยยังคงไว้ซ่ึงจุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ และพยายามผลักให้มีการพัฒนาไปสู่คุณค่าทางจิตใจ 
มิใช่คุณค่าเม่ือเทียบกับราคาท่ีเป็นตัวเงินเท่านั้น รวมท้ังความพยายามที่จะต้องสร้างแบรนด์ (Brand) ประเทศไทยให้มี           
ความชัดเจน เป็นหนึ่งเดียว มีคุณค่า และเร่ืองราว สื่อสารได้ตรงกับความจริง จึงมีคําถามท่ีว่าประเทศไทยจะยังคงว่ิงได้แรง        
และไกลอีกแค่ไหน  ท่ีจะไปสู่การกําหนดตําแหน่งและสร้างแบรนด์ (Position & Brand) ท่ีกําหนด แต่เม่ือพิจารณาถึงปัญหาท่ีได้
เผชิญอยู่ ประเด็นหลัก คือ เรื่องการบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการ กล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ยังมีค่อนข้างน้อย ระดับนโยบายท่ีจะ
กําหนดทิศทางให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยพัฒนาไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ยังไม่ชัดเจน แม้มีการสนับสนุนจากภาครัฐ          
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปสู่นวัตกรรมที่เพ่ิมท้ังมูลค่าและคุณค่า ท้ังการปรับตัวสนับสนุนรูปแบบการเดินทางใหม่ๆ เพ่ือทําให้
นักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสแหล่งท่องเท่ียวไทย รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียวที่มีการพัฒนามาตรฐาน  
สินค้าและบริการ เพ่ือรองรับการเดินทาง ท่ีอาจจะยังไม่ได้เห็นในช่วงเวลาอันใกล้ ผลที่ตามมาจากปัญหาในการบริหารจัดการ
ได้ก่อให้เกดิการพัฒนาท่ีขาดสมดุล  โดยมุ่งไปข้างหน้ากับการก้าวไกลทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และมีการรองรับในความพอเพียง 
รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียวและบุคลากรท่ีอยู่ในภาค อุตสาหกรรม แต่ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวจึงตามมา             
ท่ีผ่านมา จากการมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เม่ือแหล่งเก่าเริ่มเข้าสู่ความเสื่อมก็มีการย้ายไปพัฒนาแหล่งใหม่ๆ แล้วมา
นําเสนอขาย แต่ปัจจุบันนี้ยังมีแหล่งท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียวอีกมากมาย ท่ีมีปัญหา
เช่นเดียวกันท่ียังมีการขาดแคลนบุคลากรท่ีเป็นผู้ให้บริการอย่างได้มาตรฐาน ท่ีผ่านมาการพัฒนาคนไม่ได้ตรงกับความต้องการ
ของนายจ้างมากนัก รวมท้ังขาดการเตรียมองค์ความรู้ให้กับผู้ท่ีดูแล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธี สิ่งเหล่านี้      
ล้วนเป็นข้อจํากัดร่วมต่อการสร้างคุณค่าท่ีกล่าวถึง และที่สําคัญก็คือ การให้ความสําคัญกับชุมชนท่ีจะต้องอยู่ร่วมกับ
นักท่องเท่ียว และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับประโยชน์ร่วมท่ีจะได้ แต่ต้องกลายมาเป็นผู้รับภาระ ท้ังค่าครองชีพท่ีปรับตัวสูง จราจรที่เริ่ม
กีดขวาง และอาจไปไกลถึงความจําเป็นท่ีต้องปรับเปลี่ยนทิศทางในวิถีชีวิต โดยชุมชนอาจหันมาเผชิญหน้าต่อต้านการท่องเท่ียว 
ความร่วมมือท่ีเคยให้ในลักษณะมิตรไมตรีเอื้ออาทร อาจจะเริ่มสูญหายและกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ เม่ือน้ันคุณค่า
และความประทับใจ ท่ีมุ่งมั่น และตั้งใจจะให้เกิดก็อาจจะไปไม่ถึง  

จากบริบทดังกล่าว ผู้เขียนบทความต้องการชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง      
ในภาคบริการการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง
ในภาคบริการการท่องเที่ยวในอนาคต  

 
แนวคิด และทฤษฎี 

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียว หมายถึง ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรมหรือท่ีพัก ร้านอาหาร การแพทย์ 
ธุรกิจไมซ์ (MICE) ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจสปา แพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และธุรกิจจําหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น              
(ชาญโชติ ฮุ่นตระกูล, 2558) เห็นได้ว่าธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองในภาคบริการการท่องเที่ยว ล้วนเป็นธุรกิจท่ีให้บริการ 
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แนวคิดผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เกิดจากแนวคิดทางด้านการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามทัศนะ         

ของ ลุมพิน และดีนส์ (Lumpkin & Dees, 1996, p.p. 124) ท่ีได้ระบุว่า ความเป็นผู้ประกอบการเป็นการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมและมองหาช่องทางใหม่ๆ สู่ตลาดเพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ได้ในทุกสถานการณ์ โดย มิลเลอร์ (Miller, 
1983, p.p. 123) ได้ระบุไว้ว่าองค์ประกอบที่สําคัญของความเป็นผู้ประกอบการ มี 7 ประการคือ 

1.1) การริเริ่มและการขยายธุรกิจ  
1.2) การริเร่ิมสิ่งใหม่  ๆในธุรกิจ  
1.3)  การรับรู้การควบคุมตนเอง 
1.4) การรับรู้การยอมรับทางธุรกิจ 
1.5) มุมมองทางธุรกิจ 
1.6) ยอมรับความเสี่ยง และความไม่แน่นอน 
1.7) ความเป็นอิสระ สร้างสรรค์มีมุมมองท่ีเอ้ือต่อการจัดทรัพยากรใหม่ หรืออาจนําความสามารถเดิมไปรวมกัน

เป็นในโอกาส และแนวคิดลักษณะใหม่เพ่ือเป้าหมายในการสร้างความม่ันคั่ง และความม่ันคงแก่กิจการ 
 

ความหมายของผู้ประกอบการ  

คําว่า ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า รับอาสาทําหรือทําให้มีสิ่งใหม่เกิดข้ึน                  
โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวไอริช คือ ริชาร์ด แคลทิลอน (Cantillon, Richard, 1959, p.p. 334 – 360) พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
หมายถึง บุคคลท่ียอมรับความเสี่ยงทั้งองค์กรธุรกิจขึ้นมาเพื่อหวังจะได้ผลกําไร ซ่ึงในความหมายดังกล่าวน้ี จะเน้นท่ีตัวบุคคล              
ท่ีเป็นผู้ดําเนินกิจการเป็นหลักแต่แตกต่างกันในความหมายประเด็นของบทบาท หน้าท่ี หรือลักษณะของเนื้องานที่เกี่ยวข้องกัน  
(Webster Dictionary, 2000, p.p. 112).  

ชาร์มา และคริสแมน (Sharma & Chrisman, 1999, p.p. 12) ได้ให้ความหมายของผู้ประกอบการ คือ บุคคล              
ท่ีสามารถนําเสนอสิ่งใหม่ๆ โดยการผสมผสานผลิตภัณฑ์ กระบวนการตลาด รูปแบบองค์การหรือแหล่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้สร้างกระบวนการของการกําหนดโอกาสทางการตลาด และความสามารถในการใช้ทรัพยากร
ให้สอดคล้องกับโอกาส และสร้างข้อผูกพัน ท้ังทางด้านการปฏิบัติ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลกําไร                
ในระยะยาว (Sexton, D.L., and Bowman, N.B., 1983, p.p. 4) 

ในเชิงเศรษฐศาสตร์และทางการตลาดนั้น มีผู้ให้ความหมายของผู้ประกอบการว่า ผู้ประกอบการคือ ผู้ท่ีนําเอา    
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ทุน ท่ีดิน และแรงงาน มาทําการผสมผสานจัดสรรทําการเสี่ยงและตัดสินใจเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(Kilby, 1971, p.p. 2) เพ่ือมองหาโอกาสท่ีจะทํากําไร โดยการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ขึ้นมาเสนอขายในตลาด โดยมี
การนํากระบวนการผลิตใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเข้ามาปรับใช้เพ่ือปรับปรุงองค์การ ผู้ประกอบการเป็นผู้แสวงหา
เงินทุน รวบรวมปัจจัยในการผลิต และการจัดการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2529, 
หน้า 4) รวมถึงเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยอาศัยความคิดท่ีโดดเด่น
เหนือคู่แข่งขันในการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป                     
ของผู้บริโภค (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2542, หน้า 66) เป็นเจ้าของธุรกิจและมองเห็นถึงโอกาสท่ีธุรกิจจะทํากําไร โดยการผลิต
สินค้าชนิดใหม่ มาเสนอขายในตลาดด้วยกระบวนการผลิตแบบใหม่ๆ ท่ีให้ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม ผู้ประกอบการเป็นผู้ท่ีแสวงหา
เงินทุน รวบรวมปัจจัยในการผลิตและจัดการบริหารเงินทุนและปัจจัยการผลิตเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้ประกอบการ
จะต้องมีความกระตือรือร้น และคิดค้นวิธีท่ีจะนําเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ ท่ีมีอยู่มาผ่านกระบวนการผลิต จนทําให้เกิด             
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เป็นสินค้าและบริการท่ีแปลกใหม่ออกสู่ตลาด ทําให้เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือช่องทางท่ีทําให้        
เกิดกําไรอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวเดิมหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
เดิมให้ดีขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พยายามหาข้อบกพร่องแล้วทําการปรับปรุงให้ดีขึ้น ติดตามข่าวสารต่างๆ ท่ีในปัจจุบันนี้         
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการศึกษาและนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ       
ให้ดีข้ึน (นิมิต นนทพันธาวาทย์, 2550, หน้า 57) นอกจากนี้ กุล ทานิต้า (Kru Tanita (2559, p.p. 31) ได้สรุปความหมาย
และลักษณะผู้ประกอบการ ดังนี้ 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผู้ ท่ีมีความคิดริเริ่มดําเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง และมีการวางแผน             
การดําเนินงานธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือมุ่งหวังผลกําไรท่ีเกิดจาก             
ผลการดําเนินงานธุรกิจ 

ลักษณะผู้ประกอบการจากพฤติกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
(1) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ในการเริ่มต้นธุรกิจกล่าวคือ เป็นคนท่ีมองเห็นโอกาสและช่องทาง         
(2) เรียนรู้หรือสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงการดําเนินธุรกิจก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือบริการรูปแบบใหม่ ๆ 

รวมถึงกระบวนการผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากร เป็นต้น 
(3) ยอมรับความเสี่ยง (Risk) อาจเกิดข้ึนจากการขาดทุนหรือล้มเหลวในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงผู้ประกอบการ

จําเป็นต้องมีความเป็นนักเสี่ยงอย่างมีหลักการคือ ตัดสินใจอย่างฉับไว และรอบคอบด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
(4) มีความสามารถในการจัดการท่ัวไป (General management) ท้ังด้านการกําหนดแนวทางของธุรกิจและการ

จัดสรรทรัพยากร 
(5) มีความมุ่งม่ันในการดําเนินงาน (Performance intention) สร้างความเจริญเติบโตและกําไรจากการดําเนินธุรกิจ 

 

กล่าวสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการควรมีการขับเคลื่อนในการดําเนินงานบูรณาการการทํางาน และหาเครื่องมือในการบริหาร
จัดการข้อมูลและงานบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ  

 

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการขับเคลื่อนบูรณาการท่องเท่ียว 4.0 นั้น ได้สอดคล้องกับนโยบาย 
“ประเทศไทย 4.0” ด้วยนวัตกรรมมุ่งเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศน้ัน และได้มีการนําระบบดิจิทัล                   
(TIC: Tourism intelligence Center) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการท่ีเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเท่ียวเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคตอย่างมีศักยภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง (2558) ศึกษาการใช้
สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย พบว่า 1) กลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทยมีทัศนคติในเชิงบวกและมีพฤติกรรมการใช้
สื่อดิจิทัลไม่แตกต่างจากดิจิทัลเนทีฟในสากล 2) การใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือแสวงหาข้อมูลท่องเท่ียว มักเกิดขึ้นช่วงก่อนและระหว่าง     
การเดินทาง โดยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และโปรแกรมค้นหาสืบค้นข้อมูล เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลนานาชาติท่ีให้บริการ
เป็นภาษาไทย และเน้นข้อมูลประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ภาพถ่ายและข้อมูลจากชุมชนออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวของไทย         
3) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติในการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ ประโยชน์จากการใช้งาน ความรู้สึกคล้ายกัน
ระหว่างผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และความน่าไว้วางใจของแหล่งสาร 4) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการจัด      
การท่องเท่ียว ได้แก่ ประโยชน์จากการใช้งานและทัศนคติในการใช้สื่อ และ 5) ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้สื่อ ได้แก่ แรงบันดาลใจในการท่องเท่ียว ตามกระแสการท่องเท่ียว การส่งเสริมการขาย การเกื้อหนุนของระบบส่ือดิจิทัล 
เวลา การเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต และอาศัยประสบการณ์ท่องเท่ียวเดิม เห็นได้จากปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา        
ท่ีกล่าวถึง สถานการณ์การท่องเท่ียวในเดือนมกราคม- เมษายน 2560 ไว้ว่ามีนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย 12,021,617 คน เกิดรายได้จากการท่องเท่ียว 621,646.26 ล้านบาท           
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจําเป็นต้องเตรียมแผนการรองรับการเติบโตของสถานการณ์การท่องเท่ียว            
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และดําเนินการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ท่ีมุ่งพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0       
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ท่ีเร่งผลักดันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)       
มีเป้าหมายการขับเคลื่อนให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติคือ 

1)  ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม 
2) ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์             

และนวัตกรรม 
3) ปรับเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ทางคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ททช.) จึงได้มอบหมายกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งยก 

ระดับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งสู่การเป็นการท่องเท่ียว 4.0 โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยน
กระบวนการดําเนินงานภายใน และภายนอกกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือยกระดับการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว        
ของประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างย่ังยืนของภาคการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นําทางด้าน
การท่องเที่ยว ท้ังระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้นการดําเนินการของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 4.0      
ได้เร่งปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใน 5 ด้าน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560, หน้า 23) ท่ีประกอบด้วย 

1) เพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานด้วยระบบเทคโนโลยี (Increase Productivity) ด้วยการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ หรือระบบ Tourism Intelligence Center (TIC) ท่ีเน้นการเชื่อมโยงบูรณาการ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวไทย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการใช้ข้อมูล            
จากระบบในการบริหารจัดการข้อมูลการวางแผนและการจัดทํานโยบายพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของประเทศให้มีประสิทธิภาพ        
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของโลก โดยต้ังเป้าหมายที่จะยกระดับขีดความสามารถของระบบ 
TIC ให้ครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ การยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลให้ระบบ TIC มีข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (real time)      
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการประมวลผลพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และรูปแบบการแสดงผลข้ันสูง และเพ่ือ
สนับสนุนการวางแผนเชิงรุก รวมท้ังระบบ TIC ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประเภทงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว
ให้แก่ ประชาชน และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป         

2)สร้างบูรณาการกับทุกภาคส่วน (Promote Collaboration) ด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการท่องเท่ียวหรือ Digital Tourism 
เพ่ือช่วยยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างความม่ันใจให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นช่องทาง เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้บริการข้อมูลด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือและช่องทาง             
ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ผู้ประกอบการด้านที่พัก
ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก์ รวมท้ังผู้ประกอบการสปา เพ่ือยํ้าความม่ันใจตลอดการเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศให้แก่นักท่องเท่ียวในระบบท่องเท่ียวดิจิทัล (Digital Tourism) และสามารถเป็นช่องทางช่วยให้นักท่องเท่ียว         
ได้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจโดยตรง เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยได้             

3) ปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานภายในกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ด้วยการลดความซํ้าซ้อน                      
ของกระบวนงาน (Improve Process) ด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
ดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางานเพื่อมุ่ง เข้าสู่การบริการท่ีมีคุณภาพ (Organizational Culture Development) 
โดยคํานึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง   

5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Research and Development) พัฒนาทุนมนุษย์                 
สู่ยุคการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น นํามาจากการสรุปแผนดําเนินการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมการขับเคลื่อน       
ในการดําเนินงานบูรณาการการทํางานเข้ากับระบบดิจิทัล เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการข้อมูลและงานบริการ           
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง เป็นการเพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจนําไปสู่ความม่ันคง                
ม่ังคั่ง และย่ังยืน  

แนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ในอดีตท่ีวิถีของการทําธุรกิจไม่ยุ่งยากซับซ้อนและการแข่งขันไม่รุนแรงเช่นทุกวันนี้ การเป็นเจ้าของกิจการนั้น           

ทําได้ง่าย และมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่า ขอเพียงแต่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านในด้านหนึ่งก็เพียงพอ           
แต่สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นแตกต่างไปจากเม่ือก่อนอย่างมาก ระดับการแข่งขันในแต่ละธุรกิจถูกยกระดับขึ้น รวมถึงต้นทุน
ของการจ้างงานท่ีขยับข้ึนไปจนเกินกว่าท่ีเราจะสามารถจ้างงานคนได้ทุกตําแหน่งอย่างท่ีเราต้องการเหมือนเม่ือก่อนได้ และยัง
ไม่นับว่าธุรกิจต้องปรับตัวให้เร็วขึ้น เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ต่อการแข่งขันท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนให้ข่าวสาร                  
ข้อมูลไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกได้เพียงไม่กี่นาที ผู้ประกอบการยุคใหม่จึงต้องปรับตัวให้กลายเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่                      
(Modern Entrepreneur) ให้ได้ ซ่ึงผู้ประกอบการสมัยใหม่เป็นคนท่ีมีความสามารถ และมีบุคลิกท่ีสร้างสรรค์ในคนๆ เดียวกัน 
หรือเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์เร่ืองราวของธุรกิจเข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งท่ีเป็นแนวคิดให้ออกมา            
เป็นจริงได้ (Trick of the Trade, 2559) โดยมีทักษะสําคัญดังนี้ 

1. เข้าใจความสําคัญ และสามารถสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเอง (Brand Story) 
2.  สามารถสร้างภาพลักษณ์ และองค์ประกอบรวมของตราสินค้าและบริการได้ชัดเจน สามารถถ่ายทอดออกมา               

เป็นแนวคิด สําหรับการนําไปพัฒนางานส่วนอื่นได้ เช่น สินค้า รูปแบบร้าน วิธีการโฆษณา รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ให้ธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการเลือกเครื่องมือและสื่อทางการตลาดมาใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถกําหนดได้ว่าลักษณะของเนื้อหาน้ัน          
สื่อท่ีจะใช้จะเป็นรูปแบบใด 

4. เลือกใช้กับสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีสไตล์ มีการนําเสนอเรื่องราวของตนเอง ได้อย่างน่าติดตาม และซ่ึง        
ความเป็นผู้ท่ีสามารถวางแผนและวัดผลการทํางานของธุรกิจได้อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การบริหารงานไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม และน่าเชื่อถือ 

5. การวางระบบการทํางานขององค์กรตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา 
6. การบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านงบประมาณ คน ทรัพย์สิน และอื่นๆ 
7. ความสามารถในการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจในการทํางาน รวมถึงนําระบบการจัดการ                 

ท่ีทันสมัย มาสนับสนุนการทํางาน (Management by Numbers) 
8. เป็นนักบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินสถานการณ์รวมของธุรกิจได้ 

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

เป้าหมายสูงสุดในการประกอบธุรกิจตามที่ผู้ประกอบการต้องการ คือ ความสําเร็จในการทําธุรกิจซ่ึงเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าจะประสบความสําเร็จในการประกอบการนั้นมีอยู่หลายวิธี แต่ท่ีนิยมใช้กันคือ การดูจากการเติบโตของธุรกิจ           
หรือผลกําไรของทางธุรกิจในบางธุรกิจอาจใช้วิธีกําหนดเป้าหมายและวัดจากการท่ีประสบความสําเร็จโดยการเทียบผลงาน            
กับเป้าหมายที่กําหนด ซ่ึงผู้ประกอบการบางคนอาจจะพิจารณาความสําเร็จของตนจากความสําเร็จในการคิดค้น หรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การที่เกณฑ์การพิจารณาความสําเร็จของธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย ผู้ประกอบการที่มองว่า         
ตนเองประสบความสําเร็จ อาจถูกมองว่าไม่ประสบความสําเร็จในสายตาของบุคคลอื่น (Foley & Green, 1989, p.p. 1-2) 
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ในการวัดความสําเร็จของธุรกิจมีนักวิชาการให้แนวคิดดังน้ี 
เคปแลนด์ และนอร์ตัน (Kaplan & Norton, 1992, p.p. 71-79) กล่าวถึงระบบการวัดผลสําเร็จทางธุรกิจแบบเดิม                 

ว่าเป็นการมุ่งเน้นการวัดด้านการเงินเป็นหลัก แต่การวัดด้านการเงินเป็นเพียงการบอกเร่ืองราวของเหตุการณ์ในอดีต              
ซ่ึงเหมาะสมกับยุคธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีลงทุนในกําลังการผลิตในระยะยาวและความสัมพันธ์กับลูกค้าซ่ึงไม่ใช่จุดสําคัญท่ีนํา      
ไปสู่ความสําเร็จได้ท้ังหมด เม่ือธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ธุรกิจจําเป็นต้องสร้างคุณค่าในอนาคต โดยผ่านการลงทุน           
ด้านลูกค้า ผู้ร่วมค้า พนักงาน กระบวนการธรุกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังน้ันการท่ีจะวัดผลสําเร็จขององค์กรนั้น นอกจาก
จะวัดผลสําเร็จทางด้านการเงินแล้ว ยังจะวัดผลสําเร็จทางด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในธุรกิจ และด้านการเรียนรู้กับการ
เติบโต หรือด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรมนํามาประกอบกัน  

  
บทสรุป 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0”นั้น จําเป็นต้องมี             
การพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีความแตกต่างจากแบบเดิมหรือสร้างสินค้าภายใต้รูปแบบและนวัตกรรมใหม่ เพ่ือสร้าง                      
โอกาสทางการแข่งขันทางการค้า ซ่ึงธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียวจึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตัว                    
และสอดคล้องกับการขยายตัวของภาคบริการการท่องเท่ียว เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม               
ในปัจจุบันท่ีได้ส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงธุรกิจการท่องเที่ยวนับเป็นตัวอย่างหนึ่ง                
ในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียว  และประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีขีดความสามารถสูงในธุรกิจนี้            
ด้วยเหตุนี้การเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียวไทย จึงขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียว
แห่งชาติ (ททช.) ท่ีได้มอบหมายกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์               
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นการท่องเท่ียว 4.0 โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานภายในและภายนอก
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  เพ่ือยกระดับการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเท่ียวของประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันอย่างย่ังยืนของภาคการท่องเท่ียวไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวของท้ังระดับภูมิภาค              
และระดับโลก ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเท่ียวจําเป็นต้องหาแนวทางในการปรับตัวการเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ แต่การท่ีจะให้ประสบความสําเร็จในการประกอบการธุรกิจได้นั้น ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง           
ในภาคบริการการท่องเท่ียว ควรต้องมีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับสินค้าและบริการ            
มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อสถานการณ์ในอนาคต จากบริบทดังกล่าว 
ผู้เขียนบทความต้องการชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเที่ยว             
ในอนาคต เพ่ือตอบสนองกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0” อันจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภาคบริการ
การท่องเที่ยวในอนาคต 
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บทคดัยอ 

 การวิจยัครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.  เพ่ือศึกษาสภาพโครงสรางรายจายภาครัฐบาลและโครงสรางทางดาน

เศรษฐกิจ โดยแยกรายจายรัฐบาลออกเปน ดานการบริการท่ัวไป ดานการบริการชุมชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ 

ดานบริการเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และการลงทุนภาคเอกชนตออัตราการขยายตวัของ GDP ของประเทศ  2.  เพ่ือวิเคราะห

ปจจัยในการกําหนดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย 3. เพ่ือพยากรณอัตราการขยายตัวของ GDP 

ของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2561 ถึง 2570  การวิเคราะหขอมูลใชแผนภูมิกราฟและการทดสอบสมมติฐาน ปจจัย

รายจายของภาครัฐบาลท่ีมีผลตอการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  การวิจัยน้ีเปนการดําเนินการของ

ภาคเอกชน โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุตัวแปร 

ผลการศึกษาพบวา  1) การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2561 – 2570 มีการ

ขยายตัวเปนไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน ปจจัยงบการบริหารชุมชนและสังคม งบการเศรษฐกิจ รวมถึงรายจายเพ่ือการ

บริโภค รายจายเพ่ือการลงทุน และรายจายชําระคืนตนเงินกู มีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน แตตรงกันขามการ

ลงทุนภาคเอกชนกับมีลักษณะการผันผวนในชวงรอบ 3 ถึง 5 ป 2) ปจจัยงบประมาณการบริหารของภาครัฐบาล ดาน

การบริการชุมชนและสังคม งบการเศรษฐกิจ และการลงทุนภาคเอกชนมีผลกับการขยายผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 สมการคะแนนมาตรฐาน ZY = 0.021(GMN) + 

0.817(CSS**)+0.428(ECM*)+0.002(OTH)+0.543(PIV*) ปจจัยรายจายของภาครัฐบาลดานรายจายเพ่ือการบริโภค 

และรายจายเพ่ือการลงทุนมีผลกับการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 สมการคะแนนมาตรฐาน    ZY = 0.532(CSPE*) + 0.799(IVME**) + 0.019(PML)  ไดสมการการ

พยากรณเปน  Yt = 8,616,657 + 1,079,580(X) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป พ.ศ. 

2570 เพ่ิมข้ึนเปน 10,795,800  เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 58.88 

 

คําสาํคัญ: การจัดสรรงบประมาณรายจาย, อัตราการขยายตัว, GDP,การลงทุนภาคเอกชน 
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ABSTRACT 

This study is for the purposes as follows; 1) To educated about the structure of both government’s 

expenses and economic by categorized the expenses in fields of hospitality, society and community 

services, economic and other fields. The private sector investment for GDP expansion rate will also be 

considered. 2) To analyze factors for a specification of Thailand's GDP expansion rate and 3) To forecast of 

Thailand’s GDP expansion rate during the year 2018 - 2027.  This was analyzed by graph and proving 

hypothesis for government expense factors which influence to Gross Domestic Product expansion rate. 

This research was seduced by the Private sector through analyze Multiple Regression. 

The result of this study showed 1) that the GDP expansion rate between 2018 - 2027 has gradually 

increased. Furthermore, the society and community budget, economic budget, consumption expenses, 

investment expenses and early repayment of loan expenses, all tend to increasing which oppose to a 

fluctuation trend in private sector within three years or five years and  2) the study also shown that factors 

in government's administration budget in fields of society and community services, economic budget and 

private sector investment are influence to Gross Domestic Product expansion rate in a significance .05. A 

standard score equation; Zy = 0.021 x (GMN) + 0.817 x (CSS**) + 0.428 x (ECM*) + 0.002 x (OTH) + 0.543 x 

(PIV*) Factors of government expenses in consumption expenses and investment expenses that affect to 

Gross Domestic Product is significance at 0.05. A standard score equation; Zy = 0.532 x (CSPE*) + 0.779 x 

(IVME**) + 0.019 x (RPML) Thus, the forecasting equation is Yt = 8,616,657 + 1,079,580(X) The Gross 

Domestic Product expansion rate in 2027 will be increase to 10,795,800. This can consider as 58.88% if 

compare to the expansion rate of 2017. 

Keywords: budget allocation, expansion rate, GDP, private sector investment 
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Thailand’s GDP expansion rate during the year 2018 - 2027.  This was analyzed by graph and proving 

hypothesis for government expense factors which influence to Gross Domestic Product expansion rate. 

This research was seduced by the Private sector through analyze Multiple Regression. 

The result of this study showed 1) that the GDP expansion rate between 2018 - 2027 has gradually 

increased. Furthermore, the society and community budget, economic budget, consumption expenses, 

investment expenses and early repayment of loan expenses, all tend to increasing which oppose to a 

fluctuation trend in private sector within three years or five years and  2) the study also shown that factors 

in government's administration budget in fields of society and community services, economic budget and 

private sector investment are influence to Gross Domestic Product expansion rate in a significance .05. A 

standard score equation; Zy = 0.021 x (GMN) + 0.817 x (CSS**) + 0.428 x (ECM*) + 0.002 x (OTH) + 0.543 x 

(PIV*) Factors of government expenses in consumption expenses and investment expenses that affect to 

Gross Domestic Product is significance at 0.05. A standard score equation; Zy = 0.532 x (CSPE*) + 0.779 x 

(IVME**) + 0.019 x (RPML) Thus, the forecasting equation is Yt = 8,616,657 + 1,079,580(X) The Gross 

Domestic Product expansion rate in 2027 will be increase to 10,795,800. This can consider as 58.88% if 

compare to the expansion rate of 2017. 
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บทนาํ 

 

การศึกษาครั้งน้ีมุงท่ีจะตอบคําถามวา “การใชจายรัฐบาลและการลงทุนของภาคเอกชนมีผลเชนไรกับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” เปนสําคัญ เน่ืองจากในปจจุบัน ประเทศไทยไดประสบกับภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ํา รวมท้ังโครงสรางทางเศรษฐกิจยังผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจท้ังตลาดภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งจะเห็นได

วาปจจุบันประเทศไทยยังประสบภาวะเศรษฐกิจซบเซากําลังการผลิตสวนเกินของประเทศยังมีอยูมาก การกระตุนให

เกิดการขยายตัวของการลงทุนของภาคเอกชนจึงเปนไปไดยาก ทางเลือกหลักจึงเหลือเพียง 2 ทางคือ ขยายการบริโภค

ภาคเอกชน หรือจะขยายการใชจายภาครัฐบาล จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอบคําถามเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ

วิเคราะหความเหมาะสมของการใชจายภาครัฐในอดีต และแนวนโยบายงบประมาณในอนาคต  ภายใตระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศเปนระบบเศรษฐกิจแบบผสม ท่ีเนนทางดานทุนนิยมโดยท่ีภาคเอกชนเปนผูดําเนินการทางเศรษฐกิจเปน

สวนใหญ  ซึ่งการลงทุนภาคเอกชนและรายจายของภาครัฐบาลตางก็เปนสวนหน่ึงของ ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ดังน้ัน  การใชจายภาครัฐบาลกับการลงทุนของภาคเอกชนท่ีสงผลกับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ (จิติมา พิตรากูล,2550) 

เพ่ือใหไดแนวทางในการวิเคราะหความเหมาะสมของการใชจายภาครัฐ การศึกษาครั้งน้ีจําเปนจะตอง

พิจารณาและศึกษาโครงสรางการใชจายภาครัฐท่ีดําเนินมาในอดีต ตลอดจนกระบวนการจัดทํางบประมาณ เพ่ือให

ทราบถึงเง่ือนไขทางดานเศรษฐกิจ รวมท้ังการศึกษาทิศทางของความสัมพันธระหวางการใชจายภาครัฐและการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยวิธีทดสอบความเปนเหตุเปนผล Causality Test เพ่ือใหทราบแนชัดวาตัวแปรใดเปนตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยแบงรายจายภาครัฐเปน 4 ประเภท ประกอบดวย   รายจายดานบริหารงานท่ัวไป ดาน

การบริการชุมชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ ดานอ่ืน ๆ และการลงทุนของภาคเอกชน มีผลกับอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ (GDP) หากมองภาพรวมทางเศรษฐกิจ จะเห็นวารายจายของภาครัฐบาลตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศเฉลี่ยรอยละ 20.4 ในขณะท่ีการลงทุนของภาคเอกชนมีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยรอย

ละ 9.65  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ12 ,2560-2664) โดยทําการศึกษาถึงความสัมพันธ

ระหวางงบประมาณรายจายจําแนกตามลักษณะงาน 4 ประเภท ดังกลาว กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือ

ทราบวา งบประมาณรายจายแตละประเภทน้ันมีผลตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเอกชน

หรือกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือไม (ศุภกร  วรฤทธ์ิ, 2554) 

 จากปญหาดังกลาวจึงเปนท่ีมาทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวามีปจจัยใดบางท่ีสงผลกับอัตรา

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลภายในประเทศ  

สมมตุฐิานการวจิยั 

1. ปจจัยงบประมาณการบรหิารของภาครัฐบาลและการลงทุนภาคเอกชนมีผลตออัตราการขยายตัวของ GDP  

ของประเทศไทย 

2. รายจายของภาครัฐบาลปจจัยใดมผีลตออัตราการขยายตัวของ  GDP ของประเทศไทยในรูปแบบท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

1  

1 นิว้ 
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วตัถปุระสงคการวจิยั 

      1.  เพ่ือศึกษาสภาพโครงสรางรายจายภาครัฐบาลและโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ โดยแยกรายจายรัฐบาล

ออกเปน ดานการบริการท่ัวไป ดานการบริการชุมชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ ดานบริการเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และ

การลงทุนภาคเอกชนตออัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศ 

      2.  เพ่ือวิเคราะหปจจัยในการกําหนดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย  

      3. เพ่ือพยากรณอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2561 ถึง 2570 

วธิดีาํเนนิการวจิยั 

ขอบเขตของการศกึษา 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาวิเคราะหอัตราการขยายตัวของ GDP ท่ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากงบประมาณการบริหาร 

รายจายของภาครัฐบาล และการลงทุนของภาคเอกชนตามลักษณะงาน 4 ดาน ไดแก งบประมาณดานการบริหารงาน

ท่ัวไป ดานการบริการชุมชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ และ ดานเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และการลงทุนภาคเอกชนตั้งแต ป 

พ.ศ. 2550 – 2560 

ตัวอยางขอมูลในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเอกสาร ของกลุมตัวอยางจากขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับ ปจจัยงบประมาณรายจาย

ภาครัฐบาล และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2550 ถึง 

2560    

    ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ตัวแปรอิสระไดแก  ปจจัยงบประมาณดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริการ

ชุมชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ ดานเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และการลงทุนภาคเอกชน 

    ตัวแปรตาม ไดแก อัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทยแบบกําลังสองนอยสุดตั้งแตป พ.ศ.2550 ถึง 2560  

การวิเคราะหขอมูล 

1. กราฟแนวโนมการขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 

2. กราฟแนวโนมรายจายของภาครัฐบาลตอผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 

3. การวิเคราะห ถึงความสัมพันธเบ้ืองตนระหวางรายจายของภาครัฐบาลกับผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 โดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) ท้ังแตละดานและโดยภาพรวม 

4. การทดสอบหาปจจัยการบริหารของรัฐ รายจายของภาครัฐบาลและการลงทุนภาคเอกชนท่ีมีผลตอการ

ขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุตัวแปร 

(Stepwise Multiple regression) 

 5. การพยากรณแนวโนมการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2570 ใช

วิธีการพยากรณแนวโนมแบบกําลังสองนอยสุด 

แบบจําลองในการศึกษา 

การวิจัย เรื่อง การพยากรณแนวโนมอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย ชวงประจําปงบประมาณ 

2561 ถึง 2570 กับการจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลและการลงทุนของภาคเอกชน  ซึ่งขอมูลท่ีนํามาใชใน
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วตัถปุระสงคการวจิยั 

      1.  เพ่ือศึกษาสภาพโครงสรางรายจายภาครัฐบาลและโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ โดยแยกรายจายรัฐบาล

ออกเปน ดานการบริการท่ัวไป ดานการบริการชุมชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ ดานบริการเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และ

การลงทุนภาคเอกชนตออัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศ 

      2.  เพ่ือวิเคราะหปจจัยในการกําหนดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย  

      3. เพ่ือพยากรณอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2561 ถึง 2570 

วธิดีาํเนนิการวจิยั 

ขอบเขตของการศกึษา 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาวิเคราะหอัตราการขยายตัวของ GDP ท่ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากงบประมาณการบริหาร 

รายจายของภาครัฐบาล และการลงทุนของภาคเอกชนตามลักษณะงาน 4 ดาน ไดแก งบประมาณดานการบริหารงาน

ท่ัวไป ดานการบริการชุมชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ และ ดานเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และการลงทุนภาคเอกชนตั้งแต ป 

พ.ศ. 2550 – 2560 

ตัวอยางขอมูลในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเอกสาร ของกลุมตัวอยางจากขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับ ปจจัยงบประมาณรายจาย

ภาครัฐบาล และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2550 ถึง 

2560    

    ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ตัวแปรอิสระไดแก  ปจจัยงบประมาณดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริการ

ชุมชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ ดานเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และการลงทุนภาคเอกชน 

    ตัวแปรตาม ไดแก อัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทยแบบกําลังสองนอยสุดตั้งแตป พ.ศ.2550 ถึง 2560  

การวิเคราะหขอมูล 

1. กราฟแนวโนมการขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 

2. กราฟแนวโนมรายจายของภาครัฐบาลตอผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 

3. การวิเคราะห ถึงความสัมพันธเบ้ืองตนระหวางรายจายของภาครัฐบาลกับผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 โดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) ท้ังแตละดานและโดยภาพรวม 

4. การทดสอบหาปจจัยการบริหารของรัฐ รายจายของภาครัฐบาลและการลงทุนภาคเอกชนท่ีมีผลตอการ

ขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุตัวแปร 

(Stepwise Multiple regression) 

 5. การพยากรณแนวโนมการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2570 ใช

วิธีการพยากรณแนวโนมแบบกําลังสองนอยสุด 

แบบจําลองในการศึกษา 

การวิจัย เรื่อง การพยากรณแนวโนมอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย ชวงประจําปงบประมาณ 

2561 ถึง 2570 กับการจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลและการลงทุนของภาคเอกชน  ซึ่งขอมูลท่ีนํามาใชใน
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การศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ไดใชโมเดลการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางงบประมาณรายจายมวลรวมของรัฐบาลจําแนกตามลักษณะงานทางเศรษฐกิจ ภายใตลักษณะ

งาน และการลงทุนภาคเอกชน กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ GDP ของประเทศไทย  จากการศึกษาเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดมาซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 
                                                          แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ผลการวจิยั 

สวนที ่1. การวิเคราะหกราฟ การขยายตัวของผลติภณัฑมวลรวมในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 –2560 

   พบวา มีแนวโนมการขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 มีการขยายตัว

เปนไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน น่ันหมายถึงอัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศมีปจจัยอนุกรมเวลา

ทางดานแนวโนมเขามาเก่ียวของ ดังน้ันหลักการพยากรณจึงตองใชวิธีการแยกอนุกรมเวลาแบบคลาสสิกเพ่ือวิเคราะห

หาคาแนวโนมรวมถึงการพยากรณจะตองใชสมการแนวโนมเปนเครื่องมือในการพยากรณ 

สวนที ่2. กราฟโครงสรางงบประมาณการบริหารของภาครัฐบาลและการลงทุนภาคเอกชนตั้งแตปพ.ศ. 2550 – 2560 

 
       แผนภาพที ่3 แสดงกราฟ งบประมาณการบรหิารของภาครัฐบาลและการลงทนุภาคเอกชนตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2560 
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จากแผนภาพท่ี 3. ปจจัยงบการบริการของภาครัฐ การบริหารชุมชนและสังคม งบบริหารงานท่ัวไป งบดาน

เศรษฐกิจ และงบการบริหารดานอ่ืนๆ และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน แตตรงกันขาม

พบวาการลงทุนของภาคเอกชนกับมีลักษณะการผันผวนในชวงรอบ 3 ถึง 5 ป น่ันหมายถึงวาการลงทุนของ

ภาคเอกชนนาจะมีองคประกอบของอนุกรมเวลาเก่ียวกับวัฏจักรทางธุรกิจเขามาเก่ียวของ 

 
          แผนภาพที ่4 แสดงกราฟรายจายของภาครฐับาลตามลกัษณะงานตัง้แตป พ.ศ. 2550 – 2560 

การทดสอบหาปจจยังบประมาณการบรหิารของภาครฐับาลทีม่ผีลการขยายตวัผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศ

ตัง้แตป พ.ศ. 2550 – 2560 โดยการวเิคราะหการถดถอยแบบพหตุวัแปร (Stepwise Multiple regression) 

ตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารของภาครัฐบาลท่ีมีผลการขยายของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ 

งบการบรหิารของ

ภาครฐับาล 

สมัประสทิธิก์ารถดถอย  beta  

( β ) 

สถติ ิ

t-test 

Sig. 

คาคงที่ 2.3 X105 - 0.433 0.613 

GMN 0.154 0.021 0.154 0.327 

CSS 9.442 0.817 6.326 0.00** 

ECM 6.512 0.428 2.95 0.003* 

OTH 0.013 0.002 0.032 0.723 

PIV 4.102 0.543 2.993 0.006* 

สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (
2R ) = 0.832 

สหสมัพนัธ( R ) = 0.884 

      ** มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 * มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาท่ีคาสถิติ t-test พบวามีคาอยูระหวาง 0.032 ถึง 6.326 รวมถึงคา Sig มีคา

นอยกวา α = 0.05 ในบางปจจัย ดังน้ันจะตองปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) หมายถึง ปจจัยงบประมาณการบริหารของ

ภาครัฐบาล ดานการบริการชุมชนและสังคม งบการเศรษฐกิจ และการลงทุนภาคเอกชนมีผลตอการขยายผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ยกเวน งบบริหารงานท่ัวไป และงบประมาณ

ดานอ่ืนๆ ไมมีผลตอการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

490



                                                                                                         การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ                             
การศกึษาเพือ่พฒันาการเรยีนรู ประจาํป 2561   

 
 

จากแผนภาพท่ี 3. ปจจัยงบการบริการของภาครัฐ การบริหารชุมชนและสังคม งบบริหารงานท่ัวไป งบดาน

เศรษฐกิจ และงบการบริหารดานอ่ืนๆ และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน แตตรงกันขาม

พบวาการลงทุนของภาคเอกชนกับมีลักษณะการผันผวนในชวงรอบ 3 ถึง 5 ป น่ันหมายถึงวาการลงทุนของ

ภาคเอกชนนาจะมีองคประกอบของอนุกรมเวลาเก่ียวกับวัฏจักรทางธุรกิจเขามาเก่ียวของ 

 
          แผนภาพที ่4 แสดงกราฟรายจายของภาครฐับาลตามลกัษณะงานตัง้แตป พ.ศ. 2550 – 2560 

การทดสอบหาปจจยังบประมาณการบรหิารของภาครฐับาลทีม่ผีลการขยายตวัผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศ

ตัง้แตป พ.ศ. 2550 – 2560 โดยการวเิคราะหการถดถอยแบบพหตุวัแปร (Stepwise Multiple regression) 

ตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารของภาครัฐบาลท่ีมีผลการขยายของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ 

งบการบรหิารของ

ภาครฐับาล 

สมัประสทิธิก์ารถดถอย  beta  

( β ) 

สถติ ิ

t-test 

Sig. 

คาคงที่ 2.3 X105 - 0.433 0.613 

GMN 0.154 0.021 0.154 0.327 

CSS 9.442 0.817 6.326 0.00** 

ECM 6.512 0.428 2.95 0.003* 

OTH 0.013 0.002 0.032 0.723 

PIV 4.102 0.543 2.993 0.006* 

สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (
2R ) = 0.832 

สหสมัพนัธ( R ) = 0.884 

      ** มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 * มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาท่ีคาสถิติ t-test พบวามีคาอยูระหวาง 0.032 ถึง 6.326 รวมถึงคา Sig มีคา

นอยกวา α = 0.05 ในบางปจจัย ดังน้ันจะตองปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) หมายถึง ปจจัยงบประมาณการบริหารของ

ภาครัฐบาล ดานการบริการชุมชนและสังคม งบการเศรษฐกิจ และการลงทุนภาคเอกชนมีผลตอการขยายผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ยกเวน งบบริหารงานท่ัวไป และงบประมาณ

ดานอ่ืนๆ ไมมีผลตอการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  
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จากผลการวิเคราะหยังพบวา ปจจัยงบประมาณการบริหารของภาครัฐบาล ดานการบริการชุมชนและสังคม 

งบการเศรษฐกิจ และการลงทุนภาคเอกชนสามารถพยากรณอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

อยูถึงรอยละ 83.2 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลออกมาเปนโมเดลการพยากรณอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอปจจัยรายจายของภาครัฐบาล ไดดังน้ี 

 
แผนภาพที่ 5 โมเดลการพยากรณอัตราการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

จากแผนภาพพบวาปจจัยท่ีเปนปจจัยในการพยากรณอัตราการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไดดี

ท่ีสุดคือ งบการบริการชุมชนและสังคมเน่ืองจากเปนการกระจายระบบเศรษฐกิจเขาสูชุมชนใหเกิดการหมุนเวียน

ทางดานการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีการขยายตัว รองลงมาคือ การลงทุนภาคเอกชนมีผลตอการขยายตัวของ

ผลิตภัณฑมวลภายในของประเทศ และสุดทายคืองบการเศรษฐกิจเปนปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด ดังน้ันทางรัฐบาลควรให

การสนับสนุนทางดานงบการบริการชุมชนและสังคม เพ่ือเปนการกระจายหรือขยายระบบฐานเศรษฐกิจใหกับทองถ่ิน

สรางรายไดใหกับชุมชนและสังคม 

  ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยรายจายของภาครัฐบาลที่มีผลการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

รายจาย สมัประสทิธิก์ารถดถอย  beta  

( β ) 

สถติ ิ

t-test 

Sig. 

คาคงที่ 3.4 X105 - 0.439 0.447 

CSPE 3.362 0.532 3.437 0.007* 

IVME 8.562 0.799 5.217 0.000* 

RPML  0.214 0.019 1.326 0.126 

สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (
2R ) = 0.845 

สหสมัพนัธ ( R ) =0.863 

   ** มีนัยสําคัญที่ระดับ0.01,* มีนัยสําคัญที่ระดับ.05 

จากตารางที ่2 เมื่อพิจารณาท่ีคาสถิติ t-test พบวามีคาอยูระหวาง 1.326 ถึง 5.217 รวมถึงคา Sig มคีา

นอยกวา α = 0.05 ในบางปจจัยดังน้ันจะตองปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) หมายถึง ปจจัยรายจายของภาครัฐบาล 

ดานรายจายเพ่ือการบริโภค และรายจายเพ่ือการลงทุนมีผลตอการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 ยกเวน รายจายชําระคืนตนเงินกูไมมีผลตอการขยายผลิตภณัฑมวลรวม

ภายในประเทศ  
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จากผลการวิเคราะหยงัพบวา ดานรายจายเพ่ือการบริโภค และรายจายเพ่ือการลงทุนสามารถพยากรณอัตรา

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อยูถึงรอยละ 84.5 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลออกมาเปนโมเดลการพยากรณอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอปจจัยรายจายของภาครัฐบาล ไดดังน้ี  

 
แผนภาพที ่6 โมเดลการพยากรณอตัราการขยายผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศ 

จากแผนภาพพบวาปจจัยท่ีเปนปจจยัในการพยากรณอัตราการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไดดี

ท่ีสุดคือ รายจายเพ่ือการลงทุน รองลงมาคือ รายจายเพ่ือการบริโภคมผีลตอการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลภายในของ

ประเทศ ดังน้ันทางรัฐบาลควรใหการสนับสนุนทางดานรายจายเพ่ือการลงทุน เพ่ือเปนการขยายฐานเศรษฐกิจใหเกิด

ความมั่นคงทางดานการเงินตอไป 

จากผลการวิจัยผูวิจัยสามารถการพยากรณอัตราการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศอีกผลการ

พยากรณอัตราการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สมการการพยากรณอัตราการขยายผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศไดดังน้ี 

การพยากรณอตัราการขยายผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศตัง้แตป  พ.ศ. 2561 ถงึ 2570 

         พบวา อัตราการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2561 ถึง 2570 มีลักษณะเพ่ิมข้ึนเมื่อ

พิจารณาละเอียดลงไป พบวา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป พ.ศ. 2570 เพ่ิมข้ึนเปน 

10,795,800  เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 58.88 ไดกราฟพยากรณดังน้ี 

 
แผนภาพที ่7 คาการพยากรณอตัราการขยายผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2555 ถงึ 2570 
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สรปุผลและอภปิรายผล 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบวาปจจัยรายจายของภาครัฐบาลมีผลตอการขยายผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศ ซึ่งปจจัยรายจายของภาครัฐบาลไดแก งบการบริการชุมชน งบดานเศรษฐกิจ และงบการบริหาร

อ่ืน ๆ มีผลตอการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับการวิจัยของ   จิตติมา พิตรากูล (2550) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหและศึกษาปจจัยท่ีทีผลตอการกําหนด

งบประมาณรายจายของรัฐบาลจําแนกตามลักษณะงาน โดยใชการวิเคราะหแบบสมการถดถอยเชิงซอน และอาศัยการ

วิเคราะหความยืดหยุนเพ่ือใหทราบการเปลี่ยนแปลงขนาดงบประมาณรายจายรัฐบาลจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของ

ปจจัยตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอรายจายรัฐบาล ผลการศึกษา พบวา งบประมาณรายจายรวมของรัฐบาลมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

สวนงบประมาณรายจายจําแนกตามลักษณะงานในดานการบริหารท่ัวไป ดานบริการชุมชนและสังคม และดานการ

เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ตรงขามกับลักษณะงานดานอ่ืน ๆ ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขาม มีแนวโนมลดลง นอกจากน้ียังไดขอสังเกตวาการท่ีงบประมาณรายจายในแตละดานจะ

เพ่ิมมากนอยเพียงไร ข้ึนกับเหตุการณทางเศรษฐกิจและสังคมจากท้ังในและนอกประเทศและจากการวิเคราะหเชิง

ปริมาณ ผลของสมการไดพิสูจนวาการประมาณการรายรับสงผลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายมากท่ีสุด โดยมีผล

เรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะงานดานเศรษฐกิจ ดานการบริการชุมชนและสังคม ดานการบริหารท่ัวไป และ

งบประมาณรายจายรวม ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสงผลตอขนาดงบประมาณรายจายรวมเพียงใด จึงให

ขอเสนอแนะวาในการจัดทํางบประมาณรายจายรัฐบาล นอกเหนือจากการพิจารณาจากตัวเลขการประมาณการ

รายรับแลว ผูจัดทําควรพิจารณาถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และจํานวนประชากรดวย  นอกจากน้ี

ผลการวิจัยไดไปสอดคลองกับการวิจัยของ นงคราญ นพรัตน (2543) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ

งบประมาณรายจายดาน  การสาธารณสุขกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ผลิตภาพการผลิตและการจางงานใน

ประเทศไทย    โดยใชการวิเคราะหแบบสมการถดถอยเชิงซอน ผลการศึกษางบประมาณรายจายรัฐบาล ดาน

การศึกษา สาธารณสุข และดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ผลิตภาพการผลิตและการจางงาน 

พบวา การวิเคราะหถึงผลกระทบในดานดังกลาว มีผลตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใน และพบวา งบประมาณ

รายจายดานการศึกษา มีความสัมพันธกับผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศ ในทิศทางตรงขาม ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว  ท้ังน้ี  นาจะเปนเพราะงบประมาณรายจายรัฐบาลทางดานการศึกษาเปนงบประมาณท่ีมีลักษณะเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง แตเมื่อพิจารณาถึงความลาชาของผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชจายงบประมาณรายจาย

รัฐบาลทางดานอ่ืน ๆ และงบประมาณรายจายรัฐบาลทางดานการศึกษาน้ีเปนงบประมาณท่ีเปนการยกระดับความรู

ความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีเขารับการศึกษาใหดีข้ึน  ดังน้ัน จึงตองอาศัยการใชเวลาในการดูผล งบประมาณ

สาธารณสุข และงบประมาณรายจายดานอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใน  ในทิศทางเดียวกัน 

สวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางงบประมาณรายจายดานการศึกษา ตอจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามระดับ

การศึกษา ท่ีมีตอผลิตภาพการผลิต พบวา  งบประมาณดานการศึกษาทุกระดับช้ัน มีความสัมพันธกับผลิตภาพการ

ผลิต ในทิศทางเดียวกันและ งบประมาณรายจายดานการศึกษา   มีความสัมพันธกับการจางงาน  งบประมาณดาน

สาธารณสุขและดานอ่ืน ๆ    มีความสัมพันธกับจํานวนผูมีงาน  ในทิศทางเดียวกัน  จากการตรวจสอบเอกสาร พบวา 

Landau และ Kormendi และ Meguire ใชชวงเวลาศึกษาท่ีไมแตกตางกันมากนัก และใชขอมูลภาคตัดขวาง

เหมือนกัน แตกลับไดขอสรุปท่ีตางกัน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาของ Landau และ Kormendi และMeguire อาจ
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เปนพ้ืนฐานของขอสรุป  ท่ีวาการใชจายของรัฐบาลไมจําเปนตองมีความสัมพันธในทิศทางเพียงอยางเดียวเสมอไป แต

จะแตกตางกันออกไปในแตละประเทศและแตละชวงเวลา 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบวา  ปจจัยรายจายของภาครัฐบาล ดานรายจายเพ่ือการบริโภค 

และรายจายเพ่ือการลงทุนมีผลตอการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ยกเวน รายจายชําระคืนตนเงินกูไมมีผลตอการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศแสดงใหเห็นถึง

ความสําคัญของการจายเพ่ือการลงทุนจะทําใหภาครัฐและประเทศไทยน้ันมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโตข้ึน

ซึ่ง การวิจัยไดไปสอดคลองกับผลวิจัยของ ศุภกร  วรฤทธ์ิ  (2554)   ไดศึกษาเรื่อง  การวิเคราะหงบประมาณรายจาย

ของรัฐบาลกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย   ผลการศึกษาพบวา  งบประมาณรายจายภาครัฐเปน

เครื่องมือทางการคลังท่ีสําคัญประการหน่ึงในการบริหารประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ และตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ในระยะ 4 -5 ปท่ีผานมา งบประมาณรายจายภาครัฐมีสวนชวยผลักดัน

ใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเน่ือง  ดังน้ันการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางงบประมาณรายจายภาครัฐและ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชวยใหทราบถึงความสําคัญและบทบาทของงบประมาณรายจายภาครัฐท่ีมีอิทธิพล

ตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงคหลักในการศึกษาเรื่องน้ีคือ เปนการศึกษาถึงรูปแบบและโครงสราง

งบประมาณรายจายภาครัฐท่ีดําเนินการในอดีต ท้ังดานนโยบายของรัฐบาลและกระบวนการจัดทํางบประมาณในเชิง

พรรณนาและศึกษาวิเคราะหทิศทางความสัมพันธระหวางงบประมาณรายจายภาครัฐและความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยจําแนกงบประมาณรายจายภาครัฐตามลักษณะสินคาและบริการ ผลจากการวิเคราะห

งบประมาณรายจายภาครัฐท่ีจําแนกตามลักษณะสินคาและบริการและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ปรากฏวา 

งบประมาณรายจายภาครัฐโดยรวม งบประมาณรายจายภาครัฐดานสินคาและบริการท่ีมีผลตอสังคม งบประมาณ

รายจายภาครัฐดานบริการสังคม และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน สวน

งบประมาณรายจายภาครัฐดานบริการทางเศรษฐกิจ  และงบประมาณรายจายภาครัฐดานสินคาและบริการสาธารณะ 

มีลักษณะ Unidirectional causality ตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาโครงสรางของการจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยท่ีผานมาจะพิจารณาจากความ

เหมาะสมตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในขณะน้ันเปนสําคัญ หากรัฐบาลมุงหวังใหเกิด

ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณสูงสุด จึงควรพิจารณาดวยวางบประมาณท่ีจัดสรรในแตละดานน้ันมีความสัมพันธ

กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางแทจริง จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวางบประมาณการบริหารดานการบริการสังคม

และชุมชน และการเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนสงผลตออัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดังน้ันควรให

ความสําคัญในงบประมารดานดังกลาวอยางจริงจัง     

2. จากผลการศึกษา รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณรายจายโดยจําแนกเปน

งบประมาณดานตางๆ คือ งบประมาณรายจายดานสินคาและบริการสาธารณะงบประมาณรายจายดานบริการ

เศรษฐกิจ งบประมาณรายจายดานบริการสังคม และงบประมาณรายจายดานสินคาและบริการท่ีมีผลตอสังคม เพ่ือ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนามาตรฐานชีวิตดานสังคมและสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน และเพ่ิมการสรางงานและการจาง

งานในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการลงทุนท่ีมีคุณภาพ กอใหเกิดผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และกอใหเกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 
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เปนพ้ืนฐานของขอสรุป  ท่ีวาการใชจายของรัฐบาลไมจําเปนตองมีความสัมพันธในทิศทางเพียงอยางเดียวเสมอไป แต

จะแตกตางกันออกไปในแตละประเทศและแตละชวงเวลา 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบวา  ปจจัยรายจายของภาครัฐบาล ดานรายจายเพ่ือการบริโภค 

และรายจายเพ่ือการลงทุนมีผลตอการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ยกเวน รายจายชําระคืนตนเงินกูไมมีผลตอการขยายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศแสดงใหเห็นถึง

ความสําคัญของการจายเพ่ือการลงทุนจะทําใหภาครัฐและประเทศไทยน้ันมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโตข้ึน

ซึ่ง การวิจัยไดไปสอดคลองกับผลวิจัยของ ศุภกร  วรฤทธ์ิ  (2554)   ไดศึกษาเรื่อง  การวิเคราะหงบประมาณรายจาย

ของรัฐบาลกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย   ผลการศึกษาพบวา  งบประมาณรายจายภาครัฐเปน

เครื่องมือทางการคลังท่ีสําคัญประการหน่ึงในการบริหารประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ และตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ในระยะ 4 -5 ปท่ีผานมา งบประมาณรายจายภาครัฐมีสวนชวยผลักดัน

ใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเน่ือง  ดังน้ันการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางงบประมาณรายจายภาครัฐและ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชวยใหทราบถึงความสําคัญและบทบาทของงบประมาณรายจายภาครัฐท่ีมีอิทธิพล

ตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงคหลักในการศึกษาเรื่องน้ีคือ เปนการศึกษาถึงรูปแบบและโครงสราง

งบประมาณรายจายภาครัฐท่ีดําเนินการในอดีต ท้ังดานนโยบายของรัฐบาลและกระบวนการจัดทํางบประมาณในเชิง

พรรณนาและศึกษาวิเคราะหทิศทางความสัมพันธระหวางงบประมาณรายจายภาครัฐและความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยจําแนกงบประมาณรายจายภาครัฐตามลักษณะสินคาและบริการ ผลจากการวิเคราะห

งบประมาณรายจายภาครัฐท่ีจําแนกตามลักษณะสินคาและบริการและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ปรากฏวา 

งบประมาณรายจายภาครัฐโดยรวม งบประมาณรายจายภาครัฐดานสินคาและบริการท่ีมีผลตอสังคม งบประมาณ

รายจายภาครัฐดานบริการสังคม และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน สวน

งบประมาณรายจายภาครัฐดานบริการทางเศรษฐกิจ  และงบประมาณรายจายภาครัฐดานสินคาและบริการสาธารณะ 

มีลักษณะ Unidirectional causality ตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาโครงสรางของการจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยท่ีผานมาจะพิจารณาจากความ

เหมาะสมตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในขณะน้ันเปนสําคัญ หากรัฐบาลมุงหวังใหเกิด

ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณสูงสุด จึงควรพิจารณาดวยวางบประมาณท่ีจัดสรรในแตละดานน้ันมีความสัมพันธ

กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางแทจริง จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวางบประมาณการบริหารดานการบริการสังคม

และชุมชน และการเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนสงผลตออัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดังน้ันควรให

ความสําคัญในงบประมารดานดังกลาวอยางจริงจัง     

2. จากผลการศึกษา รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณรายจายโดยจําแนกเปน

งบประมาณดานตางๆ คือ งบประมาณรายจายดานสินคาและบริการสาธารณะงบประมาณรายจายดานบริการ

เศรษฐกิจ งบประมาณรายจายดานบริการสังคม และงบประมาณรายจายดานสินคาและบริการท่ีมีผลตอสังคม เพ่ือ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนามาตรฐานชีวิตดานสังคมและสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน และเพ่ิมการสรางงานและการจาง

งานในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการลงทุนท่ีมีคุณภาพ กอใหเกิดผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และกอใหเกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 
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รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกก โดยเริ่มจากศึกษาศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสาน
จากกกของกลุ่มเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสานจากกกและศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกก 
โดยการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม      
 ผลการวิจัยผู้วิจัยได้ออกแบบผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากก 3  แบบ  โดยแบบที่  1         
เป็นตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงสี่เหลี่ยม  แบบที่ 2 เป็นตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงสี่เหลี่ยม  แบบที่  3  เป็นตะกร้ามีหูหิ้ว
รูปทรงกลม สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอิสระโดยเน้นให้มีลักษณะความสวยงามของรูปทรง  ความแข็งแรง
คงทน  ความเหมาะสมในการใช้งานและภาพรวมของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน พบว่า
การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานกก (ตะกร้าจักสานจากกก) พบว่า ทั้ง 3 แบบ            
ทีอ่อกแบบและประดิษฐ์ตะกร้าจักสานกกแบบท่ี  3 พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อลักษณะตะกรา้จักสานกก
แบบท่ี  3 ในทุกลักษณะของงานหัตถกรรมจักสาน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้คือ 
(ความเหมาะสมในการใช้งาน)X  = 4.00 (ความสวยงามของรูปทรงX ) =3.88  (ความพึงพอใจโดยรวม=  X )
3.78 และ (ความแข็งแรงคงทนX ) = 3.76ตามล าดับและมีค่า (เฉลี่ยรวม  3.87)  ตะกร้าจักสานกกแบบที่  1 
พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อลักษณะตะกร้าจักสานกกแบบที่  1 ในทุกลักษณะ อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้คือ  (ความแข็งแรงคงทนX ) = 3.74  (ความพึงพอใจโดยรวมX ) = 3.73 
(ความเหมาะสมในการใช้งานX ) = 3.72 และ(ความสวยงามของรูปทรงX ) =3.70 ตามล าดับและมีค่า (เฉลี่ย
รวม  3.72)  ตะกร้าจักสานกกแบบที่  2 พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อลักษณะตะกร้าจักสานกกแบบที่  2 
ในทุกลักษณะ อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้คือ (ความแข็งแรงคงทนX ) = 3.76 
(ความเหมาะสมในการใช้งานX ) = 3.75 (ความพึงพอใจโดยรวมX ) = 3.71 และ (ความสวยงามของรูปทรง)  
X  =3.70 ตามล าดับและมีค่า (เฉลี่ยรวม  3.72) ตามล าดับการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสานกก พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานกก  มีการยอมรับจาก
ผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

ค าส าคัญ: กก  การพัฒนารูปแบบ   หัตถกรรม 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop handicraft products from papyrus 

of rice farmer households, Bangpluang, Prachin Buri, 2) To study the satisfaction of the 
papyrus handicraft style. The study was started on the study of papyrus handicraft products 
designs from the rice farmer group at Bangpluang, Prachin Buri, designing of basket handicraft 
products, then study of consumer acceptance of the products by analyzing the 
questionnaire. The research was designed to produce three types of basketry handicrafts. 
The first one was a square basket with a rectangular shape. The second one was a basket 
with a rectangular shape. The third one was a basket with a round shape. Woven with a wire, 
the wiring pattern was independent, emphasizing the beautiful appearance of the shape, 
Durable for appropriate use, and having of products which was suitable for everyday use. 
The acceptance of the consumer on the products were found that the third product design 
was the received the highest rating scale. The highest to the lowest scores were as the 
following; (appropriate use) equaled to 4.00, (beautiful appearance of the shape) equaled to 
3.88, (overall satisfaction) equaled to 3.78, (durability) equaled to 3.76 respectively, and the 
mean equaled to 3.87. The first product design’s ones were as the following; (durability) 
equaled to 3.74, (overall satisfaction) equaled to 3.73, (appropriate use) equaled to 3.72, 
(beautiful appearance of the shape) equaled to 3.70 respectively, and the mean equaled to 
3.72. The second product design’s ones were as the following; (durability) equaled to 3.76, 
(appropriate use) equaled to 3.75, (overall satisfaction) equaled to 3.71, beautiful appearance 
of the shape) equaled to 3.70 respectively, and the mean equaled to 3.72. The study of 
consumer acceptance of the papyrus handicraft products found the consumer behavior 
towards the products that consumer acceptance was very high. 
 
Keywords: Papyrus, Product development, Handicraft 
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บทน า 
รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจนด้วยวิธีการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่มี
จุดเด่นและมีมูลค่าเพ่ิมเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังต้องสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น  (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกร และ นิทัศน์ คณะวรรณ,2545, หน้า 
10) เพ่ือการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากการสืบสานของภูมิปัญญาดั่งเดิมแล้วการ
เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ  ที่ดี เข้ามาเติมต่อกับภูมิปัญญาเก่าก็นับเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบ
สานลมหายใจของแผ่นดิน  กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญานั้นจะต้องมีการผสมผสานระหว่างภูมิ
ปัญญาดั่งเดิมกับแนวคิดใหม่ของสังคม มากกว่าการรับเอามาอย่างเดียว เพราะบางครั้งหลายสิ่ง
หลายอย่างในอดีตอาจไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่มาจาก
ประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งกาย ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
คิดแก้ปัญหาให้กับชีวิต 

กลุ่มแม่บ้ านเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง         
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอีกกลุ่มหัตถกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยภูมิปัญญาของการน าต้น
กกมาทอ  มาสานเป็นเสื่อนานแล้ว และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เป็นของใช้ชนิดต่างๆ เพ่ิม
มูลค่าของสินค้า สามารถขายได้ราคาดีกว่าการทอเสื่อเป็นผืน เช่นเสื่อ 1 ผืนมีราคา 50 บาท เมื่อ
น าเสื่อกกมาแปรรูปผลิตภัณฑ์จะขายได้ราคาสูงถึง 250 บาท โดยมีผลิตภัณฑ์อาทิเช่น เสื่อกก  
กระเป๋า  กล่องใส่ของ  กล่องทิชชู่  กระเป๋าใส่ดินสอ  และตะกร้า เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
จะต้องใช้กระบวนการทอต้นกกเป็นผืนเสื่อก่อนการตัดเย็บขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ยังมีปัญหา
รูปแบบและเทคโนโลยีในการผลิตที่ ไม่ทันสมัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด           
จากปัญหาเรื่องรูปแบบเดิม ๆ ที่ไม่ทันสมัย ควรพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานกกให้มี
ความหลากหลายและมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยการเพ่ิมรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย แปลก
ใหม่ตรงต่อความต้องการของตลาด และช่วยลดปัญหาการว่างงานในชนบทหลังฤดูการท านา     
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นการเพ่ิมมูลค่าของต้นกก และเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเพ่ือพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสู่สังคมฐานความรู้ (knowledge-based) และ
ยืนหยัดในเวทีโลกบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักจากกกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง 
ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสรา้ง จังหวัดปราจีนบุรี                
2  ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกก  

 
สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 

1. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มี่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกกที่พัฒนา 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ศึกษาและการออกแบบ 

การศึกษาผลิตภัณฑจ์ากภูมปิัญญาและออกแบบผลิตตะกรา้จักสานจากกกผลติภณัฑ์หัตถกรรมจัก
จากกกของกลุม่แม่บา้นเกษตรกรท านาขา้วบ้านบางพลวง ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จังหวัดปราจีนบุรี    

ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกก 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคผลติภณัฑ์งานจักสานท่ีมีต่อ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกก(ตะกรา้จักสานจากกก)  แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ  ตอนที1่ เป็น
ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคตอนท่ี2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภณัฑ์งานจักสานตะกร้าจากกก
ประกอบด้วยความสวยงามของรูปทรง  ความแข็งแรงคงทน  ความเหมาะสมในการใช้งานและความพงึพอใจ
โดยรวม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูเมื่อได้รบัแบบสอบถามกลับคืนมาผู้วิจัยน าแบบสอบถาม 

มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของค าตอบและค านวณค่าสถิติโดยการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานท่ัวไปของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่(frequencies) หาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (SD)วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (SD) และแปลผลค่าเฉลี่ย 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 

ศึกษากลุม่แม่บา้นเกษตรกรท านาขา้วบ้านบางพลวง ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุี 
ได้ท าการทอเสื่อเป็นอาชีพรองจากการท านาแต่เห็นวา่การทอเสื่อเป็นผืนได้รายได้น้อย จึงรวมกันจัดตั้งกลุ่ม
แปรรูปผลิตภณัฑ์จากเสื่อกกเป็นของใช้ชนิดต่างๆ เป็นการเพิ่มมลูค่าของสินค้า สามารถขายได้ราคาดีกว่าการ
ทอเสื่อเป็นผืน เช่นเสื่อ 1 ผืนมีราคา 50 บาท เมื่อน าเสื่อกกมาแปรรูปผลิตภณัฑ์จะขายได้ราคาสูงถึง 250 บาท 
โดยมผีลติภณัฑ์อาทิเช่น เสื่อกก  กระเป๋า  กล่องใส่ของ  กล่องทิชชู่  กระเป๋าใสด่ินสอ  และตะกร้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบด้วยการต่อยอดภูมิปัญญา 

จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง 
ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีการทอเสื่อและน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่า
วิธีการอื่น ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ จึงมีแนวคิดในการออกแบบตะกร้ารูปทรงต่าง ๆ โดยวิธีการใช้การสานด้วย
ลวดลายอิสระที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากในการผลิต และท าได้ง่ายกว่าเดิมจากทักษะที่มีพื้นฐ านอยู่แล้ว      
โดยเน้นให้มีลักษณะความสวยงามของรูปทรง  ความแข็งแรงคงทน  ความเหมาะสมในการใช้งานและความพึง
พอใจโดยรวม  และได้ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกก  (ตะกร้าจักสานจากกก)      
ในห้องปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์  คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีโดย
ด าเนินการออกแบบตะกร้าเป็น  3   แบบดังนี ้

 

1.แบบร่างตะกรา้จักสานจากกกแบบท่ี  1 

 

ตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง  25  
เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร  ท้ังปากและก้นตะกรา้   
ลึก  10  เซนติเมตร  สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอสิระ 

                                                                                                         การประชมุวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 

ศึกษากลุม่แม่บา้นเกษตรกรท านาขา้วบ้านบางพลวง ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุี 
ได้ท าการทอเสื่อเป็นอาชีพรองจากการท านาแต่เห็นวา่การทอเสื่อเป็นผืนได้รายได้น้อย จึงรวมกันจัดตั้งกลุ่ม
แปรรูปผลิตภณัฑ์จากเสื่อกกเป็นของใช้ชนิดต่างๆ เป็นการเพิ่มมลูค่าของสินค้า สามารถขายได้ราคาดีกว่าการ
ทอเสื่อเป็นผืน เช่นเสื่อ 1 ผืนมีราคา 50 บาท เมื่อน าเสื่อกกมาแปรรูปผลิตภณัฑ์จะขายได้ราคาสูงถึง 250 บาท 
โดยมผีลติภณัฑ์อาทิเช่น เสื่อกก  กระเป๋า  กล่องใส่ของ  กล่องทิชชู่  กระเป๋าใสด่ินสอ  และตะกร้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบด้วยการต่อยอดภูมิปัญญา 

จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง 
ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีการทอเสื่อและน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่า
วิธีการอื่น ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ จึงมีแนวคิดในการออกแบบตะกร้ารูปทรงต่าง ๆ โดยวิธีการใช้การสานด้วย
ลวดลายอิสระที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากในการผลิต และท าได้ง่ายกว่าเดิมจากทักษะที่มีพื้นฐ านอยู่แล้ว      
โดยเน้นให้มีลักษณะความสวยงามของรูปทรง  ความแข็งแรงคงทน  ความเหมาะสมในการใช้งานและความพึง
พอใจโดยรวม  และได้ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกก  (ตะกร้าจักสานจากกก)      
ในห้องปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์  คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีโดย
ด าเนินการออกแบบตะกร้าเป็น  3   แบบดังนี ้

 

1.แบบร่างตะกรา้จักสานจากกกแบบท่ี  1 

 

ตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง  25  
เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร  ท้ังปากและก้นตะกรา้   
ลึก  10  เซนติเมตร  สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอสิระ 

                                                                                                         การประชมุวิชาการระดับชาติ                             
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ผลการวิจัย 
การศึกษาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 

ศึกษากลุม่แม่บา้นเกษตรกรท านาขา้วบ้านบางพลวง ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุี 
ได้ท าการทอเสื่อเป็นอาชีพรองจากการท านาแต่เห็นวา่การทอเสื่อเป็นผืนได้รายได้น้อย จึงรวมกันจัดตั้งกลุ่ม
แปรรูปผลิตภณัฑ์จากเสื่อกกเป็นของใช้ชนิดต่างๆ เป็นการเพิ่มมลูค่าของสินค้า สามารถขายได้ราคาดีกว่าการ
ทอเสื่อเป็นผืน เช่นเสื่อ 1 ผืนมีราคา 50 บาท เมื่อน าเสื่อกกมาแปรรูปผลิตภณัฑ์จะขายได้ราคาสูงถึง 250 บาท 
โดยมผีลติภณัฑ์อาทิเช่น เสื่อกก  กระเป๋า  กล่องใส่ของ  กล่องทิชชู่  กระเป๋าใสด่ินสอ  และตะกร้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบด้วยการต่อยอดภูมิปัญญา 

จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง 
ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีการทอเสื่อและน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่า
วิธีการอื่น ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ จึงมีแนวคิดในการออกแบบตะกร้ารูปทรงต่าง ๆ โดยวิธีการใช้การสานด้วย
ลวดลายอิสระที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากในการผลิต และท าได้ง่ายกว่าเดิมจากทักษะที่มีพื้นฐ านอยู่แล้ว      
โดยเน้นให้มีลักษณะความสวยงามของรูปทรง  ความแข็งแรงคงทน  ความเหมาะสมในการใช้งานและความพึง
พอใจโดยรวม  และได้ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกก  (ตะกร้าจักสานจากกก)      
ในห้องปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์  คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีโดย
ด าเนินการออกแบบตะกร้าเป็น  3   แบบดังนี ้

 

1.แบบร่างตะกรา้จักสานจากกกแบบท่ี  1 

 

ตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง  25  
เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร  ท้ังปากและก้นตะกรา้   
ลึก  10  เซนติเมตร  สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอสิระ 

                                                                                                         การประชมุวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 

ศึกษากลุม่แม่บา้นเกษตรกรท านาขา้วบ้านบางพลวง ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุี 
ได้ท าการทอเสื่อเป็นอาชีพรองจากการท านาแต่เห็นวา่การทอเสื่อเป็นผืนได้รายได้น้อย จึงรวมกันจัดตั้งกลุ่ม
แปรรูปผลิตภณัฑ์จากเสื่อกกเป็นของใช้ชนิดต่างๆ เป็นการเพิ่มมลูค่าของสินค้า สามารถขายได้ราคาดีกว่าการ
ทอเสื่อเป็นผืน เช่นเสื่อ 1 ผืนมีราคา 50 บาท เมื่อน าเสื่อกกมาแปรรูปผลิตภณัฑ์จะขายได้ราคาสูงถึง 250 บาท 
โดยมผีลติภณัฑ์อาทิเช่น เสื่อกก  กระเป๋า  กล่องใส่ของ  กล่องทิชชู่  กระเป๋าใสด่ินสอ  และตะกร้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบด้วยการต่อยอดภูมิปัญญา 

จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง 
ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีการทอเสื่อและน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่า
วิธีการอื่น ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ จึงมีแนวคิดในการออกแบบตะกร้ารูปทรงต่าง ๆ โดยวิธีการใช้การสานด้วย
ลวดลายอิสระที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากในการผลิต และท าได้ง่ายกว่าเดิมจากทักษะที่มีพื้นฐ านอยู่แล้ว      
โดยเน้นให้มีลักษณะความสวยงามของรูปทรง  ความแข็งแรงคงทน  ความเหมาะสมในการใช้งานและความพึง
พอใจโดยรวม  และได้ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกก  (ตะกร้าจักสานจากกก)      
ในห้องปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์  คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีโดย
ด าเนินการออกแบบตะกร้าเป็น  3   แบบดังนี ้

 

1.แบบร่างตะกรา้จักสานจากกกแบบท่ี  1 

 

ตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง  25  
เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร  ท้ังปากและก้นตะกรา้   
ลึก  10  เซนติเมตร  สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอสิระ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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2.แบบร่างตะกรา้จักสานจากกกแบบท่ี  2 

 

ตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงสี่เหลี่ยมปากขนาดกว้าง  25  
เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร ก้นสอบขนาดกว้าง  23  
เซนติเมตร  ยาว  25  เซนติเมตร ลึก  10  เซนติเมตร   
สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอิสระ 

 

 

 

3.แบบร่างตะกรา้จักสานจากกกแบบท่ี  3 

 

ตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงกลมปากขนาดกว้าง  25  
เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร ก้นสอบขนาดกว้าง  23  
เซนติเมตร  ยาว  25  เซนติเมตร ลึก  10  เซนติเมตร   

สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอิสระ 

 

 

 

 การขึ้นชิน้งานผลิตภัณฑ ์

    วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ และการประดิษฐ์ช้ินงาน 
  1. ปืนกาว 
  2. กรรไกร 
  3. โครงตะกรา้เหล็ก 
  4. กก 
  5. น้ า 
  6. ไส้กาว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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 สานเส้นกกด้วยลายอิสระบนโครงเหล็กท้ัง  3  แบบ ขณะที่ท าการสานใช้น้ าชุบเส้นกกให้อ่อนนุ่มเพื่อ
ไม้ให้เส้นกกหักและขาดงาย  สานให้เต็มโครงเหล็กและถี่ทึบเก็บลายละเอียดงานให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
 

 ตะกร้าแบบท่ี 1  ตะกร้าแบบท่ี 2   ตะกร้าแบบท่ี 3 

 

 

 

 

 

 ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์งานจักสานทีต่อบแบบสอบถาม  จ านวน  100  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 68 คน (ร้อยละ 68.00) มีอายุ21-30 ปี43 คน (ร้อยละ 43.00) และการศึกษาระดับปรญิญาตรี        
52 คน (ร้อยละ 52.00) กลุ่มตัวอยา่งทุกคนมีการบริโภคงานหัตถกรรมจักสานตะกร้า  (ร้อยละ  100) 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในภาพรวมของงานหัตถกรรมจักสานต่อลักษณะตะกร้าจัก
สานจากกกแบบท่ี  1  ในระดบัมากโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้คือ(ความแข็งแรงคงทน=  X )
3.74  (ความพึงพอใจโดยรวมX ) = 3.73 (ความเหมาะสมในการใช้งานX ) = 3.72 และ (ความสวยงามของ
รูปทรงX ) =3.70 ตามล าดับและมีค่า (เฉลี่ยรวม  3.72) 

 

กราฟแผนภูมิแท่งที ่1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตงานหัตถกรรมจัก
สานต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกกแบบท่ี 1 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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พบว่าจากตาราง 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคผลติงานหัตถกรรมจกัสานที่มีต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกก
แบบท่ี  2 ในทุกลักษณะของงานหัตถกรรมจักสานต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกกแบบท่ี  2 อยู่ในระดบัมากโดย
มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้คือ(ความแข็งแรงคงทนX ) = 3.76 (ความเหมาะสมในการใช้งาน=  X )
3.75 (ความพึงพอใจโดยรวมX ) = 3.71และ (ความสวยงามของรูปทรงX ) =3.70 ตามล าดับและมคี่า (เฉลี่ยรวม  
3.72) 

 

กราฟแผนภูมิแท่งที่ 2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตงานหัตถกรรมจัก
สานต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกกแบบท่ี  2 

 

พบว่าจากตาราง3ความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตงานหัตถกรรมจักสานท่ีมีต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกก
แบบท่ี  3 ในทุกลักษณะของงานหัตถกรรมจักสานต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกกแบบท่ี  3อยู่ในระดบัมากโดย
มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้คือ (ความเหมาะสมในการใช้งานX ) = 4.00 (ความสวยงามของรูปทรง
X ) =3.88(ความพึงพอใจโดยรวมX ) = 3.78 และ (ความแข็งแรงคงทนX ) = 3.76ตามล าดับและมีค่า (เฉลี่ย
รวม  3.87) 
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กราฟแผนภูมิแท่งที่ 3ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตงานหัตถกรรมจัก
สานต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกกแบบท่ี  3 

 
 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากการวิจัยจากการศึกษาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง ต.บางพลวง     
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง  ต าบลบางพลวง  
อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากการทอกกเส้นผลิตเป็นลักษณะการ
ทอผืนเสื่อและน ามาผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่  เสื่อกก  กระเป๋า  กล่องใส่ของ  
กล่องทิชชู่  กระเป๋าใส่ดินสอ  และตะกร้า ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
จากก 3  แบบ คือ ตะกร้าจักสานจากกกแบบที่  1  เป็นตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง
ตะกร้า25  เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร  จากปากถึงก้นตะกร้า ลึก  10  เซนติเมตร       
สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอิสระตะกร้าจักสานจากกกแบบที่  2  เป็นตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรง
สี่เหลี่ยมปากตะกร้าขนาดกว้าง  25  เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร ก้นตะกร้าสอบขนาดกว้าง  
23  เซนติเมตร  ยาว  25  เซนติเมตร ลึก  10  เซนติเมตร  สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอิสระ
และตะกร้าจักสานจากกกแบบที่  3  เป็นตะกร้ามีหูหิ้วรูปทรงกลมปากตะกร้าขนาดกว้าง  25  
เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร ก้นตะกร้าสอบขนาดกว้าง  23  เซนติเมตร  ยาว  25  
เซนติเมตร ลึก  10  เซนติเมตร  สานด้วยกกเส้นแห้งลวดลายอิสระโดยเน้นให้มีลักษณะความ
สวยงามของรูปทรง  ความแข็งแรงคงทน  ความเหมาะสมในการใช้งานและภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
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 ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์งานจักสานมีความพึงพอใจต่อลักษณะผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
จากกกต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกกแบบที่  1ในทุกลักษณะของงานหัตถกรรมจักสานต่อ
ลักษณะตะกร้าจักสานจากกกแบบที่  1  อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม  3.72  ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคผลิตงานหัตถกรรมจักสานที่มีต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกกแบบที่  2 ในทุก
ลักษณะของงานหัตถกรรมจักสานต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกกแบบที่  2อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม  3.72ความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตงานหัตถกรรมจักสานที่มีต่อลักษณะตะกร้า   
จักสานจากกกแบบที่  3 ในทุกลักษณะของงานหัตถกรรมจักสานต่อลักษณะตะกร้าจักสานจากกก
แบบที่  3อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม  3.87 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ชนิดอื่นๆได้ 
 2. ควรพัฒนาคุณสมบัติความคงทนของอายุการใช้งานผลิตภณัฑ์ 
 3. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากกก       
เพ่ือการพัฒนารูปแบบและผลงานให้หลากหลายมากข้ึน 
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หมายเหตุ : บทความต้องมีเนื้อหาทั้งหมด จ านวน 8 - 10 หน้า 
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สุรินทร์ เมทะนี 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ในครั้งนีใ้ช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ชมละคร ได้แก่ เยาวชนชายและหฺญิง ผู้ปกครอง นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ของ
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ชมละครในเทศกาลละครกรุงเทพฯ 2560 จ านวน 132คนเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบ
วิเคราะห์สาระ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สาระ และ
สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ามีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ด้านคือ 

 ด้านกระบวนการของละครประยุกต์ ได้แก่1) การน าละครไปแสดงในชุมชน 2) ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง 3) เนื้อหา
สะท้อนความคิดสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมกระบวนการละครและผู้ชม 

 ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่ 1)สิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ คือ ลักษณะทางกายภาพของที่อยู่อาศัย เส้นทางการ
เดินทางในชุมชน 2) สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ประเพณี วัฒนธรรมกฎหมาย 

 ด้านองค์ประกอบของละคร ได้แก่ 1) โครงเรื่องคือสร้างความขัดแย้งท าให้เกิดการกระท าของตัวละครและน าไปสู่การ
คลี่คลายของเรื่อง 2) ตัวละครใช้ลักษณะตัวละครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย 3) ความคิดจงพอใจในสิ่งท่ีตนเองมี 4) ภาษา 
ใช้การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา 5) เสียงมีเสียงประกอบ เพลง สมจริง 6) ภาพได้แก่ ฉาก แสง เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า เครื่อง
ประกอบฉาก ท่าทางและสิ่งที่นักแสดงท าบนเวที 

ด้านการรับรู้ของเด็กปฐมวัย 1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่อาศัยความกระตือรือร้นทางร่างกายและจิตใจของผู้เรียน 2). 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผลกับสิ่งที่เป็นนามธรรม 3) พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กส่งเสริมได้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น 
ผู้ใหญ่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

ด้านผู้มีส่วนได้สวนเสีย ได้แก่1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก คือเด็กปฐมวัย2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นพื้นฐาน คือ ผู้ปกครอง ครู 
เจ้าหน้าที่ คนในชุมชน 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรองคือ องค์กร หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องการพัฒนาทั้ง 5 ด้านอยู่บน
พื้นฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560  

ในด้านเนื้อหาของละครมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มากที่สุดคือค่าคะแนน 4.23 นักแสดงสามารถสื่อสารและโต้ตอบ
กับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.05เพลงประกอบมีความเหมาะสม ผู้ชมได้รับความสนุกสนานและคล้อยตามคิดเป็น 4.03 สรุป
ภาพรวมในการจัดการแสดงมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น 3.92  

ค าส าคัญ การพัฒนา, ละครประยุกต์,เด็กปฐมวัย 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the development of applied Theatre for Early Childhood 3-
6 Years. The population used in this study was selected by the specific method. Group 1 parents, students, 
teachers, staffs of the Ban Nog Khamin Foundation, Group 2, audience of the Bangkok Theater Festival 2017 
all are 132 persons. Research Analysisby Satisfaction Questionnaire and unstructured interviews. Data were 
analyzed by means of percentage analysis and mean, standard deviation. The research found that there are 5 
main components: 

Process of Applies Theatre 1) theatrical performances in the community2) audience participation in the 
show3) the content reflecting on the ideas, theories, the benefits to the participants, the process of drama 
and audience. 

Environmental aspects of the community 1) natural environment Physical characteristics of housing 
Travel Route 2) Man-Made Environment Cultural Traditions Rule 

The elements of the drama: 1) Plot, Conflict, Action, and Climax. 2)Character was type character 
suitable for children. 3) Theme is be satisfied with what you have. 4) Diction was communicated honestly. 5) 
Sounds by natural 6) Spectacle, scene lighting, costumes, makeup, props, etc., gestures and what actors do 
on stage. 

Perception of Early Childhood1) Learning is a process that is based on enthusiasm and physically 2) can 
reasonably think about abstract things. 3 )  Develop children's intellect by promoting interaction with other 
children and adults and the physical environment. 4 ) Allow parents and community to participate in child 
development. 

The stakeholders 1) Main Stakeholders are early childhood 2) Secondary stakeholders are parents, 
teachers, and community officials. 3) Last stage of Stakeholders is public and private organizations involved. 

Development of the five components stand on core development of early childhood education 
curriculum for children aged 3-6 years of the Ministry of Education.In terms of content was appropriate for 
early Childhoodscore was 4 .2 3 . The performer was able to communicate and interact with the audience 
effectively was 4.05. Composite music is appropriate and audience was entertained made up to 4.03. The 
overall satisfaction of the show was very satisfactory at 3.92.  

Keyword:Development, Applies Theater, Early Childhood 

Development an Applies Theater for Early Childhood 3-6 Years
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ละครประยุกต์ (Applied Drama/Theatre) เป็นสาขาวิชาใหม่ เป็นการพัฒนาแนวทางท างานของศิลปิน คนท าละครนอก
กรอบท่ีได้พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นระบบและสร้างพื้นที่ทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการท าละครนอกโรงละครและน าละคร
ไปแสดงในโรงเรียน ชุมชน และ/หรือเป็นละครที่ผู้ชมมีส่วนร่วม เนื้อหาของกิจกรรมละครเป็นเสียงสะท้อนความสนใจ ปัญหาที่
ชุมชนเผชิญอยู่และหรือสื่อสารความคิดหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมกระบวนการละครและผู้ชม (พรรัตน์ ด ารุง , 2557:1) 
ในขณะที่ละครสร้างสรรค์ (CreativeDrama)คือละครที่ไม่มีรูปแบบไม่จ าเป็นต้องจัดแสดงบนเวทีเน้นไปที่ผลส าเร็จของละคร
มากกว่าละครสร้างสรรค์อาจจัดแสดงบริเวณที่โล่งกว้าง ผู้แสดงแต่งกายไม่หรูหรามากนักผู้แสดงควรฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
คือการมองการดมการได้ยินการสัมผัสและการลิ้มรสมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่คล่องแคล่วแสดงท่าทางออกมาทางอารมณ์ได้อย่าง
ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน(กรณิการ์ แก้วสกุลทอง, 2557:ออนไลน์)การเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปะการแสดงในปัจจุบันพบว่ามี
การสอนละครสร้างสรรค์,ละครประยุกต์,ละครเพื่อการศึกษาในหลักสูตรทุกสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนชุมชน เป็นการสร้างละครเพื่อเป็นเครื่องมือเช่ือมให้เกิด
การศึกษา การสื่อสาร และพัฒนาผู้คน ชุมชน และสังคมช่วยขยายขอบเขต บทบาทหน้าท่ีของศิลปะการละครให้กว้างขวาง 

การใช้ละครเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ชมการแสดง และอาจมี
โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผ่านเรื่องราว บทบาท และการสื่อสารจากท่าทางการเคลื่อนไหว การเล่าเรื่อง ด้วยภาษาท่ีเป็น
กันเองกับวัยของผู้ชม ซึ่งโครงสร้างของบทและเนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับอายุและประสบการณ์พื้นฐานของผู้ชมใน
เวลานั้น สถานที่นั้น หรือชุมชนนั้น เราสามารถสร้างส านึกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนและผู้ชมได้หลายวิธีแต่ 
ศิลปะการแสดง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะและความรู้ด้านอื่นๆ ให้กับเยาวชนได้ เพราะละครท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อการละครส าหรับเยาวชนเป็นศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะ มีความเป็นเอกลักษณ์ มีวิธีการ
น าเสนอมีความจริงใจท่ีจะสื่อสารกับผู้ชม ละครเด็กต้องไม่สัง่สอนแต่เป็นเพื่อนท่ีดี น าเสนอโอกาสที่ดี วิธีการแก้ปัญหา และทัศนคติ
ที่ดีแก่ผู้ชม (พรรัตน์ ด ารุง,2547)  

ละครสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงความรู้ในด้านต่างๆ ในการเข้าสู่เนื้อหาหลักของการเรียนรู้ ละครช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสาระของเรื่องอย่างมีมิติ คือ การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ การเรียนรู้จาก
ละครอาจท าให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และอาจก่อให้เกิดความตระหนักอย่างมีส านึกหรือไม่มีส านึก ที่เกิดจากการมีสิ่งเร้ามา
กระตุ้นในงานวิจัยนี้คือการใช้กระบวนการของละครเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาละคร
ประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษากระบวนการสร้างละครประยุกต์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเนื่องจากละครประยุกต์เป็นแนว
ทางการเรียนการสอนละครรูปแบบใหมท่ี่ก าลังไดร้ับความนิยมในวงการศึกษาศลิปะการแสดงต่างประเทศ บริบทของประเทศไทยมี
ความเหมาะสมและสามารถน าละครประยุกต์นี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ผู้เรียนสาขาวิชาศิลปะการแสดงให้มีศักยภาพใน
การใช้ทักษะด้านการแสดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาข้ันตอนการพัฒนาละครประยุกต์ทีเ่หมาะสมกับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี 

ค าถามการวิจัย 
1. ละครประยุกต์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีควรมีเนื้อหาและเรื่องราวอย่างไร
2. การพัฒนาละครประยุกต์ควรมีวิธีการพัฒนาอย่างไร

บทนํา
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ันตอนการสร้างละครประยุกต์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มีวิธีด าเนินการดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) คือกลุ่มที่ 1 

กลุ่มผู้ชมละคร ได้แก่ เยาวชนชายและหฺญิง ผู้ปกครอง นักเรียน ครู เจ้าหน้า ท่ีอยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย 
กรุงเทพฯกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ชมละคร ได้แก่ ผู้ปกครองที่มาชมละครในเทศกาลละครกรุงเทพฯ 2017 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ชม 

ผู้ให้ข้อมูล 
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เทศกาลละครกรุงเทพฯ รวม 

ผู้ปกครอง 30 30 60 
ครู 3 3 12 
นักเรียน 20 20 40 
รุ่นพี ่ 10 10 20 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 3 6 

รวม 66 66 132 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) เป็นแบบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวิเคราะหส์าระส าคัญของประเด็นที่ศึกษาแล้ว

ท าการสังเคราะหเ์นื้อหาเพื่อให้ไดข้้อมูลไปสู่กระบวนการพัฒนาละครประยุกต์เพื่อเด็กปฐมวัย 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจการชมละครประยุกต์(Satisfaction Questionnaire) เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ชมและความเหมาะสมในการจัดแสดงละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยประกอบด้วยข้อมูล 3ส่วน
คือส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปส่วนที่2 สอบถามความพึงพอใจของการชมละครประยุกต์และส่วนที่3 สอบถามความพึงพอใจใน
ตัวละคร 

3. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามถึงปัญหา
ของการรับรู้เด็กปฐมวัยในชุมชน เพื่อน ามาวิเคราะห์ในกระบวนการละครและสอบถามผลการประเมินการรับรู้ของเด็กปฐมวัยเมื่อ
ได้เข้าร่วมชมกิจกรรมละครแล้ว 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวิเคราะห์สาระ ได้แก่ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากเอกสารเฉพาะทาง เอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อสรุปต่างๆ ในการศึกษาองค์ประกอบของละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และยินยันข้อมูล มีท้ังที่เดินทางไปสัมภาษณ์ที่ปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง สัมภาษณ์

ผ่านทางโทรศัพท์ (มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ เทศกาลละครกรุงเทพ) จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ กล่องข้อความในกลุ่มเฟสบุ๊คและเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาละครประยุกต์เพื่อเด็กปฐมวัย 

3. การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ก ากับละครติดตามแลควบคุมการ
ด าเนินงานทุกข้ันตอนด้วยตนเองแบบเต็มเวลาตลอดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อข้อมูล 

วิธีการดําเนินการวิจัย
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4. การตรวจสอบกระบวนการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยน ากระบวนการและกิจกรรมที่ได้น าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการละครและปฐมวัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
1. ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สาระ (Content

Analysis) เพื่อให้ได้ประเด็นของกระบวนการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจในการชมละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลค่าของมาตราส่วน ประมาณค่า 

ผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ

เพื่อศึกษาข้ันตอนการสร้างละครประยุกต์ทีเ่หมาะสมกับเด็กปฐมวัย ดังน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการสร้างละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวยั
ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาละครประยุกตเ์พื่อเด็กปฐมวยั จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานท่ีเกี่ยวข้องพบว่าการสร้าง

ละครประยุกต์มีแนวคดิในการสร้าง 3 ประการคือ  
 1.1 การน าละครไปแสดงในชุมชนผู้วิจัยเลือกมูลนิธิบ้านนกขมิ้นตั้งอยู่ในชุมชนเสรีไทย 17 เป็นองค์กรเอกชนที่ให้

การอุปการะช่วยเหลือเด็กก าพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ โดยผู้วิจัยได้ท าการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ดูแลมูลนิธิถึงปัญหาที่สัมพันธ์กับภูมิหลัง ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมและสังคมของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมละคร ในการพัฒนาละครประยุกต์ มีขั้นตอนที่ผู้วิจัยน ากระบวนการของ พร
รัตน์ ด ารุง มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้คือ กลุ่มเด็กปฐมวัย ได้แก่การพัฒนาเรื่อง บท ท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชน บทในละครมีกระบวนการพัฒนามาจากเรื่องเล่า ความจริงบางส่วนในชีวิตผู้ร่วมกิจกรรม หลายส่วนมาจากข้อมูล ปัญหา 
ความขัดแย้ง ความไม่สบายใจของชุมชน ในสถานการณ์อันเป็นเรื่องราวของความขัดแย้ง ความทุกข์ ความสุขจากชุมชน จากชีวิต
จริงของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมละคร การสร้างบท และพัฒนาละครในการแสดงจึงเป็นการท างานของกลุ่ม เป็นการรวบรวมและ
น ามาสร้างสรรค์ จากการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น พบประเด็นส าคัญดังนี้1)มีความก้าวร้าวใช้
ค าพูดที่ไม่เหมาะสม2)มีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เช่น การเล่นต่อสู้กัน ท าร้ายร่างกายเพื่อนที่อ่อนแอกว่า 
หรือเพศท่ีอ่อนแอกว่า3)การรังแกสัตว์4)การไม่กินผัก5)การไม่ชอบทานปลา6)การอยากได้ของเล่นท่ีมีราคาแพง 

จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาพัฒนาเป็นบทละคร โดยน าโครงเรื่องจากนิทานอีสบคือ “แมวกับเทพธิดา” มา
ดัดแปลงและแก้ไขประเด็นดังกล่าวผ่านการแสดงละครโดยนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้น าละครไปจัดแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ เวทีเด็กเพื่อต้องการข้อมูลสะท้อนกลับ
จากผู้ชม ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

 1.2 เนื้อหาสะท้อนความคิดสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมกระบวนการละครและผู้ชมองค์ประกอบของละคร ควร
ประกอบไปด้วย ปัจจัย 6 ด้านด้วยกันคือ 1) โครงเรื่อง (Plot) 2) ตัวละคร (Character) 3) ความคิด (Theme) 4) ภาษา (Theme) 
5) เสียง (Sound and Song) 6) ภาพ ((Spectacle)ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกนิทานอีสปเรื่อง “เทพธิดากับแมวขาว” มาดัดแปลง
และพัฒนาเป็นละครประยุกต์จากการสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาในชุมชนดังกล่าว สามารถสรุปเป็นตารางสะท้อน 
สาระแสดงความสัมพันธ์ของปัญหาในชุมชนและเนื้อหาสาระของกระบวนการละครดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการพัฒนาละครประยุกต์เพื่อเด็กปฐมวัย 
ล าดับ องค์ประกอบของละคร พัฒนาเป็นละคร การรับรู้ของเด็ก มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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4. การตรวจสอบกระบวนการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยน ากระบวนการและกิจกรรมที่ได้น าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการละครและปฐมวัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
1. ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สาระ (Content

Analysis) เพื่อให้ได้ประเด็นของกระบวนการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจในการชมละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลค่าของมาตราส่วน ประมาณค่า 

ผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ

เพื่อศึกษาข้ันตอนการสร้างละครประยุกต์ทีเ่หมาะสมกับเด็กปฐมวัย ดังน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการสร้างละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวยั
ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาละครประยุกตเ์พื่อเด็กปฐมวยั จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานท่ีเกี่ยวข้องพบว่าการสร้าง

ละครประยุกต์มีแนวคดิในการสร้าง 3 ประการคือ  
 1.1 การน าละครไปแสดงในชุมชนผู้วิจัยเลือกมูลนิธิบ้านนกขมิ้นตั้งอยู่ในชุมชนเสรีไทย 17 เป็นองค์กรเอกชนที่ให้

การอุปการะช่วยเหลือเด็กก าพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ โดยผู้วิจัยได้ท าการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ดูแลมูลนิธิถึงปัญหาที่สัมพันธ์กับภูมิหลัง ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมและสังคมของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมละคร ในการพัฒนาละครประยุกต์ มีขั้นตอนที่ผู้วิจัยน ากระบวนการของ พร
รัตน์ ด ารุง มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้คือ กลุ่มเด็กปฐมวัย ได้แก่การพัฒนาเรื่อง บท ท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชน บทในละครมีกระบวนการพัฒนามาจากเรื่องเล่า ความจริงบางส่วนในชีวิตผู้ร่วมกิจกรรม หลายส่วนมาจากข้อมูล ปัญหา 
ความขัดแย้ง ความไม่สบายใจของชุมชน ในสถานการณ์อันเป็นเรื่องราวของความขัดแย้ง ความทุกข์ ความสุขจากชุมชน จากชีวิต
จริงของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมละคร การสร้างบท และพัฒนาละครในการแสดงจึงเป็นการท างานของกลุ่ม เป็นการรวบรวมและ
น ามาสร้างสรรค์ จากการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น พบประเด็นส าคัญดังนี้1)มีความก้าวร้าวใช้
ค าพูดที่ไม่เหมาะสม2)มีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เช่น การเล่นต่อสู้กัน ท าร้ายร่างกายเพื่อนที่อ่อนแอกว่า 
หรือเพศท่ีอ่อนแอกว่า3)การรังแกสัตว์4)การไม่กินผัก5)การไม่ชอบทานปลา6)การอยากได้ของเล่นท่ีมีราคาแพง 

จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาพัฒนาเป็นบทละคร โดยน าโครงเรื่องจากนิทานอีสบคือ “แมวกับเทพธิดา” มา
ดัดแปลงและแก้ไขประเด็นดังกล่าวผ่านการแสดงละครโดยนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้น าละครไปจัดแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ เวทีเด็กเพื่อต้องการข้อมูลสะท้อนกลับ
จากผู้ชม ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

 1.2 เนื้อหาสะท้อนความคิดสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมกระบวนการละครและผู้ชมองค์ประกอบของละคร ควร
ประกอบไปด้วย ปัจจัย 6 ด้านด้วยกันคือ 1) โครงเรื่อง (Plot) 2) ตัวละคร (Character) 3) ความคิด (Theme) 4) ภาษา (Theme) 
5) เสียง (Sound and Song) 6) ภาพ ((Spectacle)ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกนิทานอีสปเรื่อง “เทพธิดากับแมวขาว” มาดัดแปลง
และพัฒนาเป็นละครประยุกต์จากการสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาในชุมชนดังกล่าว สามารถสรุปเป็นตารางสะท้อน 
สาระแสดงความสัมพันธ์ของปัญหาในชุมชนและเนื้อหาสาระของกระบวนการละครดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการพัฒนาละครประยุกต์เพื่อเด็กปฐมวัย 
ล าดับ องค์ประกอบของละคร พัฒนาเป็นละคร การรับรู้ของเด็ก มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
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ประยุกต ์ ปฐมวัย คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์
เด็กปฐมวัย
อายุ 3-6 ปี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

โครงเรื่อง (Plot) 
ความขัดแย้ง (Conflict) 
ท าให้เกิดการกระท า 
(Action) ของตัวละคร
และน าไปสู่การคลีค่ลาย
ของเรื่อง (Climax)  
ตัวละคร (Character) 
 ใช้ตัวละครที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
ลักษณะนสิัย(Typed 
Character) มีความ
เหมาะส าหรับละครเด็ก 
ความคิด (Theme) 
จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี 
ภาษา (Diction) 
สื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา 
เสียง (Sound)มเีสียง
ประกอบ เพลงสมจริง 
ภาพ (Spectacle) ฉาก 
แสง เครื่องแต่งกาย การ
แต่งหน้าท่าทางนักแสดง 

1. มีกระบวนการพัฒนา
มาจากเรื่องเล่า 
2. เนื้อหาบางส่วนของ
ละครมาจากชีวิตจริง
ของผู้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมละคร 
3.จัดโอกาสใหผู้้ที่อยู่ใน
กลุ่มได้แสดงความ
คิดเห็น 
4. การเล่นละครด้นสด
(Improvisation) 
5. ให้ความส าคัญในการ
สื่อสารด้วยภาพ 
การสื่อด้วยร่างกาย 
ท่าทาง (Gesture)  
การเคลื่อนไหว 
(Movement) ท าให้
เป็นภาษาของการละคร 

1. การเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่อาศัย
ความกระตือรือร้น ท้ัง
ทางร่างกาย และจติใจ
ของผู้เรียน 
2. สามารถคดิอย่างมี
เหตุผลกับสิ่งที่เป็น
นามธรรม 
3. พัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก
ส่งเสริมได้ด้วยการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น 
ผู้ใหญ่และสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 
4.เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
เด็ก 

1. พัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
2. พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
3. พัฒนาการ
ด้านสังคม 
4. พัฒนาการ
ด้านสตปิัญญา 

1. ช่ืนชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 
2. รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม 
3. อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
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______________________________________________________________________________________________ 
 

1 สวัสดี  
(Hello Dance) 

ร้องเพลง ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ออกมาเต้นร่วมกัน 

- - เพื่อให้ผู้ชมผ่อนคลายท าความรูจ้ัก 
- กับทีมงานละคร เกิดความเชื่อใจ 

- กล้าแสดงออกแสดงท่าทางง่าย ๆเพื่อ
สื่อความหมาย แทนค าพูด 

2 มีนิทาน 
(Let Plays) 

พิธีกรเกริ่นน าเรื่องราวของละคร 
ถามผู้ชมว่า รู้จักสัตว์อะไรบา้ง 
สัตว์แตล่ะประเภทส่งเสียงอย่างไรและ
เคลื่อนไหวอย่างไร 
ให้ผู้ชมยกมือและท าให้ด/ูออกมา
แสดงให้ผู้ชมคนอ่ืนด ู

- เพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนใจในเนื้อหาของ
ละคร 

- มีพื้นฐานความเข้าใจในสตัว์แตล่ะ
ประเภทที่ปรากฏในละคร 

- สามารถแสดงท่าทางเคลื่อนไหวของ
สัตว์ในละครได ้

3 เบิกบานใจ 
(So Happiness)  

เมื่อเริม่การแสดงตามเนื้อหาของละคร 
ผู้ชมสามารถออกมาแสดงท่เคลื่อนไหว 
โดยต่อแถวเดินตามนักแสดงหลักได้ 
1. ท่าเดินของเทพธิดาบนเมฆ 
2. ท่าเดินของแมวด า 
3. ท่าเดินของลิง 
4. ท่าเดินของหน ู
และสามารถตอบค าถามของนักแสดง
เกี่ยวกับเมนูอาหารผัก และ ปลา 

- เพื่อให้ผู้ชมสามารถ แสดงการ
เคลื่อนไหวท่ีสะท้อนอารมณ์ของตนเอง
อย่างอิสระ 

- บอกสิ่งท่ีตนเองชอบ จากการดูหรอืร่วม
การแสดง 

- น าข้อคิดหรือสารที่ได้จากการชมและ
ร่วมแสดงละครไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
จากตารางท่ี 3 สามารถอธิบายได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ชมในการแสดงมีการสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ชมด้วยการท า

กิจกรรมก่อนการแสดงเพื่อให้ผู้ชมในวัยปฐมวัยเกิดความเช่ือใจ และคุ้นเคยกับทีมงานละครในกิจกรรมที่ 1 และสร้างความสนใจให้
ผู้ชมด้วยการเล่าเนื้อเรื่องย่อและองค์ประกอบส าคัญการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนชมละครในกิจกรรมที่ 2 และ
เริ่มการแสดงละครโดยการเชื่อมโยงความมีสวนร่วมของผู้ชมตลอดจนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
ทั้งการเคลื่อนไหวและการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นของตัวเองในกิจกรรมที่ 3  

2. ผลการน าเสนอผลงานละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 19 เพศหญิงร้อยละ 81  ช่วงอายุเรียงตามล าดับมากไป 

น้อยคือ อายุ 21 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 87 อายุระหว่าง 15-20 ปี ร้อยละ 8 และ อายุระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 2  สถานภาพทาง
สังคมเป็นผู้ปกครองร้อยละ 54  นักเรียน ร้อยละ 31  อื่นๆ ร้อยละ 12  

  2.2 ความพึงพอใจจากการชมละครประยุกต์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเรียงตามล าดับดังนี้ ในด้านเนื้อหาของละครมีความเหมาะสมกับเด็ก 

ปฐมวัย มากท่ีสุดคือเป็น 4.23 นักแสดงสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.05 และ เพลงประกอบมีความ
เหมาะสม ผู้ชมได้รับความสนุกสนานและคล้อยตามคิดเป็น 4.03 เท่ากัน สรุปภาพรวมในการจัดการแสดงมีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็น 3.92 

3.  รูปแบบการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี จากข้อมูลต่างๆ ที่

ได้จากการท าวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และการปฏิบัติงานจริง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยพัฒนาเป็นแผนภูมิชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheel Model) โดย
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ประยุกต ์ ปฐมวัย คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์
เด็กปฐมวัย
อายุ 3-6 ปี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

โครงเรื่อง (Plot) 
ความขัดแย้ง (Conflict) 
ท าให้เกิดการกระท า 
(Action) ของตัวละคร
และน าไปสู่การคลีค่ลาย
ของเรื่อง (Climax)  
ตัวละคร (Character) 
 ใช้ตัวละครที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
ลักษณะนสิัย(Typed 
Character) มีความ
เหมาะส าหรับละครเด็ก 
ความคิด (Theme) 
จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี 
ภาษา (Diction) 
สื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา 
เสียง (Sound)มเีสียง
ประกอบ เพลงสมจริง 
ภาพ (Spectacle) ฉาก 
แสง เครื่องแต่งกาย การ
แต่งหน้าท่าทางนักแสดง 

1. มีกระบวนการพัฒนา
มาจากเรื่องเล่า 
2. เนื้อหาบางส่วนของ
ละครมาจากชีวิตจริง
ของผู้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมละคร 
3.จัดโอกาสใหผู้้ที่อยู่ใน
กลุ่มได้แสดงความ
คิดเห็น 
4. การเล่นละครด้นสด
(Improvisation) 
5. ให้ความส าคัญในการ
สื่อสารด้วยภาพ 
การสื่อด้วยร่างกาย 
ท่าทาง (Gesture)  
การเคลื่อนไหว 
(Movement) ท าให้
เป็นภาษาของการละคร 

1. การเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่อาศัย
ความกระตือรือร้น ท้ัง
ทางร่างกาย และจติใจ
ของผู้เรียน 
2. สามารถคดิอย่างมี
เหตุผลกับสิ่งที่เป็น
นามธรรม 
3. พัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก
ส่งเสริมได้ด้วยการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น 
ผู้ใหญ่และสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 
4.เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
เด็ก 

1. พัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
2. พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
3. พัฒนาการ
ด้านสังคม 
4. พัฒนาการ
ด้านสตปิัญญา 

1. ช่ืนชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 
2. รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม 
3. อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
และปฏิบตัิเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคม 
4. ใช้ภาษาสื่อสาร
ได้เหมาะสมกับวัย 
5.มคีวาม
สามารถในการ 
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรยีนรู ้
6. มีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์

จากตารางท่ี 2 ผู้วิจัยน ามาพัฒนาให้มีเนื้อหาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ การพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมี
เนื้อหาใหม่คือ“แมวขาวกับแมวด าเป็นเพื่อนกันและอาศัยอยู่ในป่า วันหนึ่งแมวขาวโดนรังแกจากเด็กใจร้าย 3 คน และได้รับการ
ช่วยเหลือจากเจ้าชาย มันจึงขอร้องให้เทพธิดาเสกมันให้กลายเป็นคนเพื่อไปตอบแทนความดีของเจ้าชาย เทพธิดาได้เตือนเรื่อง แมว
จะอยู่อย่างมนุษย์ไม่ได้ แต่แมวขาวไม่ฟัง เทพธิดาจึงเสกมันกลายเป็นหญิงสาวให้เข้าไปท างานในวัง อยู่มาวันหน่ึงเทพธิดาลองใจเจ้า
แมวขาว จึงเสกหนูเข้าไปในวัง ท าให้แมวขาวในร่างหญิงสาวแสดงนิสัยเดิมออกมา แมวขาวจึงกลับร่างเดิม และกลับไปอยู่กับแมว
ด าอย่างท่ีเคยเป็นมา” 

 1.3 ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดงการวิจัย การพัฒนาละครประยุกต์เพื่อเด็กปฐมวัยได้ก าหนดให้มีกิจกรรมที่ผู้ชม
สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3แสดงการมีส่วนรวมของผู้ชมในการแสดงละครเทพธิดากับแมวเหมียว 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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แต่ละกระเช้าคือด้านต่างๆ ที่เป็นแนวคิดส าคัญในการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยตั้งอยู่ บนแกนหรือฐานที่ส าคัญ
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แผนภูมิชิงช้า สวรรค์ (Ferris Wheel 
Model) 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ผู้วิจัยได้น ากระบวนการของการพัฒนาละครประยุกต์ 

องค์ประกอบของละคร การรับรู้ของเด็กปฐมวัย และแนวคิดจากมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปีมาเป็นหลักการและเหตุผล เพื่อสร้างละครประยุกต์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560:26)จากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ดังนี ้

การสร้างละครประยุกต์มีกระบวนการปรับเปลี่ยนและพัฒนาละครให้มีหลากหลายรูปแบบล้วนมีจุดมุ่งหมายในการท างาน
กับคนธรรมดา โดยน าละครเข้าไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ทั้งในเมืองชนบทหรือในโรงเรียน เป้าหมายของละครประยุกต์จึงเป็นการใช้
ศิลปะการละครเพื่อเป็นเครื่องมือเช่ือมให้เกิดการศึกษา การสื่อสาร และการพัฒนาผู้คน ชุมชน และสังคม ช่วยขยายขอบเขต 
บทบาทหน้าที่ของศิลปะการละครให้กว้างขวาง ค าว่า ละครประยุกต์จึงเปรียบเหมือนภาพรวมของละครเพื่อการศึกษา ละคร
สร้างสรรค์ ละครเพื่อเยาวชน ข้ึนอยู่กับการพัฒนาและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ละครประยุกต์เป็นแนวทางใหม่ที่สามารถพัฒนาศิลปะ
การละครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ อย่างบูรณาการจุดมุ่ งหมายของละครประยุกต์  ( Applied 
Drama/Theatre) จึงมีความแตกต่างจากการท าละครเพื่อแสดงผลงานทางศิลปะและสร้างความบันเทิง แต่ไม่ใช่ละครเชิงพาณิชย์ 
ผลของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมละครน ามาสู่ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมละครประยุกต์ได้กลายเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ มีความตระหนักรู้ เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ละครประยุกต์
ไม่ได้สร้างขึ้นมาให้ชมเพื่อสร้างความประทับใจ เกิดอารมณ์คล้อยตามตัวละคร ตามโครงเรื่องในละครแบบฉบับ แต่เป็นละครที่ท า
ให้ทั้งผู้ชมและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมละครมีประสบการณ์ตรงจากการร่วมงานละคร เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
เป็นกิจกรรมศิลปะที่ช่วยให้พวกเขาสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันดีขึ้น อีกทั้งช่วยให้เปิดใจกว้างในการรับฟัง 
แก้ปัญหาเป็น และสามารถเป็นก าลังที่ดีในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม (พรรัตน์ ด ารุง,2557:2:6) 
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ละครประยุกต์ได้ท าให้เกิดการท างานแบบบูรณการ และน าเอากลวิธีของละครไปใช้เพื่อให้เกิดการแสดงออก แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเพื่อทดลองเผชิญกับปัญหาและหากลวิธีแก้ไขเทคนิคต่างๆ ของละครประยุกต์ให้ไม่ยากเกินไป และ
ทุกคนสามารถน าเสนอเล่า และแสดงออกได้ เพราะมีขั้นตอนที่พัฒนาให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความมั่นใจในการท ากิจกรรมต่างๆ 
จุดเริ่มต้นในการสร้างละครประยุกต์ จึงควรเน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและชุมชน ในทางปฏิบัติเน้นการลงมือท า
จริงอย่างมีเป้าหมาย อันเป็นจุดแข็งของละคร กิจกรรมที่ออกแบบล้วนสัมพันธ์กับภูมิหลัง ต้นทุนทางวัฒนธรรมและสังคมของผู้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมละครสิ่งแวดล้อมในชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ในการพัฒนาละครประยุกต์ มีขั้นตอนที่ผู้วิจัยน ามา
กระบวนการของ พรรัตน์ ด ารุง มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้คือ กลุ่มเด็กปฐมวัย ได้แก่1) การจัด
ประสบการณ์ละครและกิจกรรม 2) การพัฒนาเรื่อง บท ท่ีเหมาะสมกับชุมชน 3)การสร้างกระบวนการละคร (Process Drama) 

องค์ประกอบของละครที่ส าคัญคือจะต้องมี 1) โครงเรื่อง 2) ตัวละคร 3) ความคิด 4) ภาษา 5) เสียง 6) ภาพดังนั้นการน า
ละครประยุกต์มาเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยจึงมีความเหมาะสมด้วยกระบวนการของละครจะท าให้เด็ก
พัฒนาทักษะต่างๆ ละครส าหรับเด็กควรมีการก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กและเขียนบทละครในเชิงสร้างสรรค์
จินตนาการ แต่ในขณะเดียวกันต้องสะท้อนปัญหาและความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในสังคมอย่างตรงไปตรงมา 

ละครสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงความรู้ในด้านต่างๆ เข้าสู่เนื้อหาหลักของการเรียนรู้ ละครช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสาระของเรื่องอย่างมีมิติ คือ การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ การเรียนรู้จาก
ละครอาจท าให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ (Habituation) และอาจก่อให้เกิดความตระหนักอย่างมีส านึกหรือไม่มีส านึก ที่เกิดจาก
การมีสิ่งเร้ามากระตุ้นในงานวิจัยนี้คือการใช้กระบวนการของละครเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย การรับรู้ชองเด็กปฐมวัย
ในช่วงอายุระหว่าง 2-7 ปี เพียเจท์ (Piaget) ได้กล่าวว่าอัตราพัฒนาการทางสติปัญญาในตัวเด็กแต่ละคนแตกต่างกันตาม
สภาพแวดล้อมที่ได้รับและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของเด็กเพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยอาศัย
กระบวนการท างานของโครงสร้างสติปัญญาคือกระบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้าง (Assimilation) เป็นกระบวนการที่พยายามจะน า
ข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมมาปรับให้เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่ตามระดับสติปัญญาที่บุคคลจะสามารถรับรู้ต่อสิ่งนั้นๆ (พรรณธิดา
สายตา, 2553:16)ดังนั้นการพัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีในงานวิจัยนี้จึงควรประกอบไปด้วยด้านท่ีส าคัญ 5 
ด้านคือ  

1. กระบวนการของละครประยุกต์ (Applies Theatre) ประกอบด้วย 1) การน าละครไปแสดงในชุมชน 2) ผู้ชมมีส่วนร่วม
ในการแสดง 3) เนื้อหาสะท้อนความคิดสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมกระบวนการละครและผู้ชมการใช้กระบวนการละครจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการเข้าหาชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น ในงานวิจัยนี้คือพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการ
พัฒนาละครประยุกต์ 

2.  สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย 1) สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 2) สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาละครประยุกต์คือสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและการใช้บริบทของละครประยุกต์ส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้
ของเด็กปฐมวัยในงานวิจัยนี้คือที่พักอาศัย การประกอบอาหารในชุมชนและประเพณี 

3.  องค์ประกอบของละคร ประกอบด้วย 1) โครงเรื่อง 2) ตัวละคร 3) ความคิด 4) ภาษา 5) เสียง 6) ภาพการสร้างละคร
ส าหรับเยาวชนมีกระบวนการคล้ายการสร้างละครเวทีมีวิธีการสร้างเรื่องและด าเนินเรื่องผ่านองค์ประกอบของละครดังกล่าวโดยมี
รูปแบบที่หลากหลายมีทั้งเป็นแบบฉบับและไม่เป็นแบบฉบับละครที่มีเด็กร่วมแสดง ละครเพลง ในงานวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบของละคร
ที่หลากหลายน ามาผสมผสานโดยใช้เค้าโครงเรื่องเดิมจากวรรณกรรมที่เยาวชนช่ืนชอบ 

4. การรับรู้ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่อาศัยความกระตือรือร้นทางร่างกายและจิตใจ
ของผู้เรียน2). สามารถคิดอย่างมีเหตุผลกับสิ่งที่เป็นนามธรรม 3) พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กส่งเสริมได้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์
กับเด็กอื่น ผู้ใหญ่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก (พัฒนา ชัชพงศ์, 
2531: 7) 

5.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นพ้ืนฐาน 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้น
รองในงานวิจัยนี้พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในล าดับที่ 2 มีความส าคัญเพราะเป็นล าดับช้ันของเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ท่ีจะ
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พาเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการสนับสนุนส่งเสริมในล าดับแรกจากนั้นจะเป็นส่วนสนับสนุนในการอธิบาย ให้ก าลังใจ และพัฒนา
กิจกรรมให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยคือครอบครัวและชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่เป็น
หลักจากนั้นจะเป็นส่วนสนับสนุนและผลักดันสะท้อนข้อมูลของการใช้ละครประยุกต์พัฒนาเด็กในด้านดีสู่องค์กร สถาบันอื่นๆ ใน
ล าดับขั้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช้ันรองเพื่อพัฒนาละครประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  ควรน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการสร้างละครประยุกต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
2.  ควรน าผลการน าเสนอกิจกรรม สวัสดี-มีนิทาน-เบิกบานใจ ที่เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของผู้ชมในการ

แสดงละครไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการละคร 
3.  ควรน าผลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงในระดับต่างๆ โดยเลือกการ

พัฒนาด้านที่ขาดหรือปฏิบัติน้อยให้มีระดับมาตรฐานตามผลการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
1.  จากการวิจัยพบว่ามีประเด็นของสภาพแวดล้อมของชุมชนและผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนส าคัญและสอดคล้องกับการ

พัฒนาละครประยุกต์ส าหรับเด็กปฐมวัย ควรมีการวิจัยและพัฒนาในประเด็นความสอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ประกอบของละครให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 

2. ควรมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน วางแผน การด าเนินงานการจัดผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร 
 

ฐิติรัตน์   มานิพารักษ์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

thitirat68@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใน

กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร  (3) เพื่อหา
ปัจจัยพยากรณ์ต่อการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10  เขต จ านวน 385 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ด้านลดพฤติกรรมเสี่ยง

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการค้นหาสาเหตุ ด้านบทบาทและพัฒนา และด้านการรับมอบหมาย
อ านาจ  

ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างพบว่า ค่าสถิติพิจารณาความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
2 /df = 1.04 ผ่าน

เกณฑ์,  P-Value = 0.077132 ผ่านเกณฑ์, GFI = 0.95 ผ่านเกณฑ์, AGFI = 0.93 ผ่านเกณฑ์, PGFI = 0.41 ผ่านเกณฑ์, RMSEA 
= 035 ผ่านเกณฑ์ ช้ีให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการพยากรณ์พบว่า ปัจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคล เป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ต่อการมีส่วนร่วมในการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยภายในได้แก่ ปัจจัยด้านชุมชน ด้านความใกล้ชิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ด้าน
ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ และด้านการผลักดันจากคนใกล้ตัว ส่วนปัจจัยภายนอกตัวบุคคลได้แก่ ด้านการสื่อสารข้อมูล ด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านระเบียบข้อกฎหมาย และด้านสิ่งจูงใจ ซึ่งท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการค้นหาสาเหตุและปัญหา 
ด้านการรับมอบอ านาจจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านบทบาทและพัฒนา และด้านลดพฤติกรรม
เสี่ยง นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุภายในและภายนอกตัวบุคคล ร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนได้ถึงร้อยละ 78 (R2 = 0.78) 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, อุบัติเหตุบนท้องถนน, การลดอุบัติเหตุ 
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Participation for People in Reducing Accidents on the Roads 
in Bangkok Metropolitan Region 

Thitirat  Manipharak 
  Rattana Bundit University 

thitirat68@hotmail.com 
 

Abstract 
The purposes for this study were (1) to study the levels of the participation for people in reducing 

the accidents on the roads in Bangkok Metropolitan Region (2) to study and analyze the causative factors on 
the roads in Bangkok Metropolitan Region (3) to find predicted factors for participation in reducing the 
accidents on the roads in Bangkok Metropolitan Region. The sampling of this study was specifically random 
385 people from 10 districts of Bangkok Metropolitan. It used multi-step sampling. Data analyzing used  
analyzing confirmed elements at the significance level of 0.05.   

The result of this study found that the participation for people in reducing the accidents on the 
roads was at the high level in all aspects. For the risk behavior was at the highest level. The second was the 
information, causative finding, role and development and authorized delegation.  

The result of structure equation model test found that statistics value was compliance which met 

the criteria
2 /df = 1.04 Criteria Passed, P-Value = 0.077132 Criteria Passed, GFI = 0.95 Criteria Passed, AGFI = 

0.93 Criteria Passed, PGFI = 0.41 Criteria Passed, RMSEA = 035 Criteria Passed. They indicated that the 
structure equation model was consistent with empirical data. 

The predictions results found that the individual internal and external factors were affecting to the 
participation in reducing the accidents on the roads in Bangkok Metropolitan Region. Internal factor was as 
follows: community factor, the close relation for the accident problems, experience in accident causing, and 
the push from the nearer. External factors from the individual were data communication, activities 
attendance, law and regulation, motivation factor were affecting for the people for participation in finding the 
causes and problems. Power of Attorney for the Organization which was relevant to reducing the car accident, 
information, role and development and risked behavior reducing , the information, role and development 
and the risk .reduction. Moreover, it could be found that the individual internal and external causative factors 
together with the prediction of the participation for people in reducing on the roads in Bangkok Metropolitan 
Region were at the percentage of 78 (R2 = 0.78) 
Keywords: Participation, Accidents on the Roads, Accident Reducing 
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บทน า 
ในสภาพปัจจุบันปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขไม่ว่าภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนจะต้องตระหนักและให้

ความส าคัญคือ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะเป็นปัญหาสังคมที่ก่อให้เกิดความสูญเสียที่ใหญ่หลวงและร้ายแรง และ
จะต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีน้อยลงหรือเป็นศูนย์ ส่วนใหญ่แล้วการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร 
สาเหตุในอันดับต้น ๆ แล้วเกิดจากผู้ขับยวดยานพาหนะ มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ 
รวมถึงการขับรถด้วยความประมาท การเสพยากระตุ้นและดื่มสุราขณะขับรถ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ส านักนโยบายและ
แผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข : 2559) สาเหตุที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดปัญหาแห่งความสูญเสียอัน
ยิ่งใหญ่ตามมา  

ประชาชนถือเป็นตัวเอกที่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว เพราะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดกับปัญหาเหล่านี้ และเห็น
เหตุการณ์ต่าง ๆ แทบจะทุกวันก็ว่าได้ การเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประชาชนจึงเป็นเรื่อง
ที่ต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ ถ้าคอยอาศัยจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไข การเกิดอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวคงไม่มีทาง
ที่จะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงอย่างแน่นอน ดังนั้นประชาชนจึงถือว่าเป็นหูเป็นตาที่ดีที่สุดต่อการแจ้งเบาะแสในจุดที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการแจ้งอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการรับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบ
อุบัติเหตุ  

นอกจากนี้แล้วการมีส่วนร่วมไม่จ าเป็นเฉพาะในเรื่องที่กล่าวมาเพียงเท่านั้น การมีส่วนร่วมในที่นี้รวมไปถึง ในกรณีที่เมื่อ
ประชาชนเป็นผู้ขับยวดยานพาหนะ จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตนแบบไม่ประมาทเมื่อมีการขับ
ยานพาหนะ ตลอดจนการดูแลสุขภาพของตนเองให้พร้อมก่อนการเดนิทางหรือการขับยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่งในทางตรงกันข้ามนั้นก็
จะมีข้อกฎหมายหรือข้อบังคับท่ีใช้ในการบังคับกับผู้ขับยวดยานพาหนะอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหรือข้อ
ห้ามเหล่านั้น ดังจะเห็นได้จากข่าวท่ีเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท่ีต่าง ๆ สาเหตุล้วนแล้วเกิดจากการขาดการปฏิบัติตามกฎจราจร 
ซึ่งข้อบังคับหรือบทลงโทษหรือค่าปรับที่ใช้ด าเนินการกับบุคคลกลุ่มนี้ยังไม่รุนแรงพอที่จะท าให้เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายและ
ข้อบังคับเหล่านี้ได้ จึงท าให้มีการฝุาฝืนกฎจราจร หรือกฎระเบียบต่าง ๆ อยู่เสมอ ถ้าไม่นับการน าบทบัญญัติของข้อกฎหมายเข้ามา
ใช้ในการด าเนินการ การที่จะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนั้น จะต้องใช้วิธีการที่สามารถ
ดึงดูดใจของประชาชนเพื่อให้เกิดความสนใจ นึกถึงเภทภัยอันตรายที่จะเข้ามากล้ ากลายในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเพื่อให้เกิด
การตระหนักถึงผลเสียที่ตามมาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  

การที่จะให้ประชาชนเองต้องตระหนักรู้ และให้ความส าคัญอย่างจริงจังกับปัญหาอุบัติเหตุ จะอาศัยแต่อ านาจจากภาครัฐ
แก้ปัญหาฝุายเดียวคงไม่สามารถท าได้หมด หากต้นเหตุหรือต้นทางของปัญหาไม่จัดการอย่างเป็นระบบเสียก่อน จากความส าคัญ
ของปัญหานี้ จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยท าการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนว่ามีปัจจัยใดที่
ก่อให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวเพื่อให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเหลือเป็นศูนย์ โดยเฉพาะประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากว่ามีการจราจรคับคั่ง ในขณะที่การจัดการปัญหาดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ประชาชนในชุมชน
ต่าง ๆ ไม่มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุอย่างจริงจังปัญหาเรื่องอุบัติเหตุยังเป็นภาระหนักของกรุงเทพมหานครอยู่ และสุ ดท้ายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดอุบัติเหตุต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัตเิหตบุนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปจัจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเกดิอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อหาปัจจัยพยากรณ์ต่อการมสี่วนร่วมในการลดอุบตัิเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 

          สมมติฐานที1่. ปัจจัยภายในตัวบุคคลมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร 
          สมมติฐานที2่. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร 
          สมมติฐานที3่. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลมีผลต่อปัจจัยภายในตัวบุคคลในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร  

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 เขตการปกครอง  ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ  เขตบึงกุ่ม เขตสะพานสูง        

เขตหนองจอก เขตภาษีเจริญ เขตลาดกระบัง เขตบางแค เขตพระนคร เขตวังทองหลาง และเขตคลองสามวา ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ           
W.G. Cochran (1953) ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 385 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 
สุ่มเขตการปกครองที่ท าการศึกษาได้ทั้งหมด 10 เขตด้วยการสุ่มอย่างง่ายได้แก่ เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตสะพานสูง เขตหนอง
จอก เขตภาษีเจริญ เขตลาดกระบัง เขตบางแค เขตพระนคร เขตวังทองหลาง และเขตคลองสามวา ขั้นที่ 2 สุ่มตัวอย่างในพื้นที่
ตามเขตการปกครองด้วยวิธีการสุ่มตามสะดวก 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในตัวบุคคลต่อการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนประกอบด้วย ด้านความคาดหวัง ด้านความ
ใกล้ชิดปัญหา ด้านการผลักดันจากคนใกล้ตัว ด้านประสบการณ์  และด้านชุมชน ข้อค าถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert Scale ตอนที่ 
3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการลดปัญหาอุบัติเหตุประกอบด้วยด้านการสื่อสาร ด้านสิ่งจูงใจ ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรม และด้านระเบียบข้อกฎหมาย ข้อค าถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert Scale ตอนที่ 4 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนประกอบด้วยด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการค้นหาสาเหตุ ด้านบทบาท
และพัฒนา ด้านการมอบหมายอ านาจ และด้านลดพฤติกรรมเสี่ยง ข้อค าถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert Scale ตอนที่ 5 เป็น
แบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นด้วยวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.931 
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การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยวิธีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Estimating the parameter) แบบ Maximum Liklehood และการประเมินความสอดคล้องของโมเดล 
(Evaluating the data- model fit) ด้วยค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistics) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน RMSEA (Root 
mean square error of approximation) ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (Critical N : CN) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน SRMR 
(Standardized root mean square residual) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลนื GFI (Goodness–of–fit index) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน AGFI (Adjusted goodness – of –fit index) และกระบวนการปรับแก้รูปแบบที่ไม่กลมกลืน (Model 
modification) ด้วยค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification indices) 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีอายุ 21 – 30 ปีจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 
175 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีอาชีพนักเรียน  จ านวน 137คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 และมีประสบการณ์ในการขับยานพาหนะ
มากกว่า 10 ปีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ในระดับมาก ( x =4.10) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านลดพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.28) รองลงมาคือ ด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก 
( x =4.10) ด้านการค้นหาสาเหตุอยู่ในระดับมาก ( x =4.01) ด้านบทบาทและพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( x =4.08) และด้านการรับ
มอบหมายอ านาจอยู่ในระดับมาก ( x =3.90) 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมการโครงสร้าง 
 ภายหลังการปรับโมเดลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ทุกค่าได้แก่  

2 /df = 1.04   ผ่านเกณฑ์, P-Value = 0.077132 ผ่านเกณฑ์, GFI = 0.95 ผ่านเกณฑ์, AGFI = 0.93 ผ่านเกณฑ์, CFI = 0.98 
ผ่านเกณฑ์, PGFI = 0.41 ผ่านเกณฑ์, IFI = 1.00 ผ่านเกณฑ์, CN = 639.48 ผ่านเกณฑ์ โมเดลการวิจัยสามารถสรุปสมการ
โครงสร้างได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 แสดงผลสรุปผลการวิจัยสมการโครงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใน
กรุงเทพมหานคร 
 
 จากแผนภาพท่ี 1 ผู้วิจัยสามารถแยกอธิบายผลการวิจัยออกเป็นประเด็นดังน้ี 

 ประเด็นที่ 1 ปัจจัยภายในตัวบุคคลมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจัย
ด้านชุมชนเป็นปัจจัยหลักท่ีใช้พยากรณ์การมีส่วนร่วมมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดถึง 0.93 (  0.93)  รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
ความใกล้ชิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.72 (  0.72) ปัจจัยด้านประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.48 (  0.48) ปัจจัยด้านการผลักดันจากคนใกล้ตัวให้มีความระมัดระวังเมื่อขับยานพาหนะ  มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.32 (  0.32) และสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อการลดอุบัติเหตุมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงถึง 0.32 
(  0.32) 

          ประเด็นท่ี 2 ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร จากโมเดล
ย่อยพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารข้อมูล มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงถึง 0.53 (  0.53) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
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มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.47 (  0.47) ปัจจัยด้านระเบียบข้อกฎหมายมีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.44 (  0.44) 
และสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจ (Motive) น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.40 (  0.40) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยภายนอกตัว
บุคคลมีผลต่อปัจจัยภายในตัวบุคคลในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครซึ่งมีน้ าหนักการพยากรณ์เท่ากับ 0.59 และ
ผลการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกตัวและปัจจัยภายในตัวบุคคลในการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่า การมีส่วนร่วมในด้านการค้นหาสาเหตุและปัญหา มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงถึง 0.53 (  0.53) 
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในด้านการรับมอบอ านาจจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุ  มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.50 (  0.50)  การมีส่วนร่วมในด้านข้อมูลข่าวสาร มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.49 (  0.49)  การมีส่วนร่วมในด้าน
บทบาทและพัฒนา มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.49 (  0.49) และการมีส่วนร่วมในด้านลดพฤติกรรมเสี่ยง มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.35 (  0.35)  

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลดพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก 
ด้านการค้นหาสาเหตุอยู่ในระดับมาก ด้านบทบาทและพัฒนาอยู่ในระดับมาก และด้านการรับมอบหมายอ านาจอยู่ในระดับมาก 
ช้ีให้เห็นว่าประชาชนจะให้การเข้ามามีส่วนรว่มในการลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ว่า การให้การมีส่วนร่วมในด้านลดพฤติกรรมเสี่ยงจะเป็นผลดีทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมสัญจรบนท้องถนนช่วยให้การขับขี่จราจรบน
ท้องถนนนั้นมีความคล่องตัวไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรตามมาภายหลัง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้สัญจรบนท้องถนนและบุคคลรุ่นหลังจากผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับการวิจัยของรัฐสถิต สุจริต.(2554). ศึกษาแนวทางการ    
ปองกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร ผลการศึกษา พบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารในเรื่องอุบัติเหตุทางถนนได้รับจากโทรทัศน์สูง
ที่สุด ค่าเฉลี่ยที่ 4.45 การฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐในเรือ่งการสร้างวินัยและปลูกจิตส านึกการปูองกันอุบัติเหตุสูงที่สุด ร้อยละ 
78.40 ผ่านการศึกษาดูงานด้านการปูองกันอุบัติเหตุในเรื่องผลการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ร้อยละ 88.00 จุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย ที่
พบเห็นควรแก้ไขคือ บริเวณทางร่วมทางแยก สูงท่ีสุด ร้อยละ 78.80 วิธีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมคือ การท าหนังสือ
แจ้งให้รับรู้ สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 3.88 แปลผล อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดไม่ควรเลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด ค่าเฉลี่ยที่ 4.25 แปลผล อยู่ในระดับมากที่สุด การช่วยเหลือของระบบ
การแพทย์ ฉุกเฉิน โดยในชุมชนมีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในชุมชนของตัวเอง สูงที่สุด ร้อยละ 66.40 ความต้องการของชุมชน ในเรื่องการ
ปูองกันอุบัติเหตุทางถนนเพื่อเสนอให้ เทศบาลก าหนดเป็นเทศบัญญัติคือ เรื่องแสงสว่าง บนถนนในชุมชนสูงที่สุด  ร้อยละ 67.70 
การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของชุมชนต้องการมีสถานีวิทยุชุมชน หรือหอกระจายข่าวในชุมชน สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 3.88 แปล
ผล ในระดับมาก 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในส่วนของปัจจัยที่เกิดภายในตัวบุคคลมีปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัจจัยท่ีใช้ในการพยากรณ์
ดีที่สุด เมื่อพิจารณาจากข้อค าถาม 3 ล าดับแรกพบว่า ทุกครั้งท่ีมีการด าเนินกิจกรรมจะให้ความร่วมมือในทุก ๆ เรื่องเมื่อชุมชนร้อง
ขอ ในชุมชนอาศัยมีกฎระเบียบการจราจรอย่างชัดเจน ในชุมชนอาศัยมีการก าหนดมาตรฐานในการใช้ความเร็วในการจราจรอย่าง
เคร่งครัด และในชุมชนอาศัยมีการรณรงค์เพื่อการลดปัญหาอุบัติเหตุ ส่วนปัจจัยรองคือ ปัจจัยด้านความใกล้ชิดปัญหาการเกิด
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อุบัติเหตุเป็นปัจจัยที่ใช้พยากรณ์การมีส่วนร่วมสูงถึง 0.72 เมื่อพิจารณาจากข้อค าถาม 3 ล าดับแรกพบว่า ในจุดที่มีการจราจร
พลุกพล่านจะให้ความระมัดระวังต่อการสัญจร จะตัดสินใจไม่เสี่ยงต่อการเดินทางในจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ มองเห็น
วิธีการปฏิบัติที่จะหลีกเลี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจะคอยเตือนผู้อื่นให้มีความระวัง ต่อมา
เป็นปัจจัยด้านประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงถึง 0.48 เมื่อพิจารณาจากข้อค าถามพบว่า การพบเห็นข่าว
เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางสื่อต่าง ๆ มีส่วนในการเตือนสติเสมอๆ การเห็นสภาพอุบัติเหตุจริงท าให้เป็นเครื่องมือช้ีเตือนสติที่ท าให้เห็นถึง
ความส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ และค าเตือนจากเพื่อน ๆ และคนรอบข้างช่วยให้มีสติก่ อนการขับยานพาหนะ ปัจจัยด้านการ
ผลักดันจากคนใกล้ตัวให้มีความระมัดระวังเมื่อขับยานพาหนะ มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.32 และสุดท้ายคือ (Expected) ปัจจัย
ด้านความคาดหวังต่อการลดอุบัติเหตุมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงถึง 0.32 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุที่การพบเห็นการเกิด
อุบัติเหตุด้วยตนเองจะสร้างความตระหนักรู้ต่อตัวบุคคลว่าการขับยานพาหนะที่ประมาทหรือขาดการระมัดระวัง รวมถึงการไม่
ปฏิบัติตามกฎจราจรยอ่มส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุตามมาภายหลัง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ
ปรีดา ธีรธาดา (2551) การศึกษาเรื่อง แนวทางการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาพบว่า 
บทบาทของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนมี ทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านบทบาท ด้านหน้าที่
ของชุมชน บทบาทด้านการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์  บทบาทด้านการฝึกอบรมให้ความรู้  บทบาทด้านด้านการแจ้งข่าว บทบาท
ด้านการแก้ไข บทบาท ด้านการประสานงาน  และบทบาทด้านการสร้างเครือข่าย เมื่อพิจารณาในภาพรวมของบทบาทของชุมชน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน มีระดับการปฏิบัติใน ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับการวิจัย
ของ พรรวี หมื่นสุข ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ นโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2552 “7 วันอันตราย” จังหวัดหนองคาย พบว่า สภาพปัญหาการใช้นโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาล สงกรานต  ์2552 “7 วันอันตราย” มีการด าเนินงานในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ การด าเนินงาน
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีการสร้างเครือข่ายในชุมชนในรูปแบบ
ครอบครัวต่อครอบครัว (เครือญาติ) ใช้ระบบเครือญาติในชุมชน  ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายในชุมชน มีการกระท าร่วมกัน เครือข่าย
ระหว่างครอบครัว คือ ครอบครัวพ่อแม่ ครอบครัวบุตร  ครอบครัวญาติพี่น้องที่มีความใกล้ชิด  ครอบครัวเพื่อนบ้านที่สนิทชิดเช้ือ 
ครอบครัวเพื่อนและคนท่ีรู้จักมีการติดต่อสื่อสารในการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่ม ผ่านทางเครือข่าย โทรศัพท์มือถือ ผ่านทาง 
Facebook และผ่านทาง LINE โดยเริ่มต้นจากตนเองและครอบครัว เน้นการให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เชิงปูองกัน 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในส่วนของปัจจัยที่เกิดขึ้นภานนอกตัวบุคคลมีปัจจัยด้านการสื่อสารข้อมูล เป็นปัจจัยที่
พยากรณ์การมีส่วนร่วมได้ดีที่สุด เมื่อพิจารณาจากข้อค าถามพบว่า สื่อโฆษณาที่ได้รับชมช่วยให้เกิดสติในการขับยวดยานพาหนะ 
รองลงมาคือ การได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วภายหลังการได้รับแจ้งข่าวสารท าให้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาอุบัติเหตุ 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อพิจารณาจากข้อค าถามพบว่า ต้องการให้มีการสื่อสารเมื่อมีการด าเนินกิจกรรมลด
อุบัติเหตุออกไปอย่างกว้างขวาง รองลงมาคือ ต้องการให้เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมการลดอุบัติเหตุจะได้รับความไว้วางใจจาก
องค์กรของรัฐและประชาชน  ต้องการความเป็นกันเองเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างภาครัฐ ประชาชน และอยากให้มีช่องทาง
ในการเข้าร่วมเพื่อการลดปัญหาอุบัติเหตุที่หลากหลาย ต่อมาเป็นปัจจัยด้านระเบียบข้อกฎหมาย โดยต้องการให้มีการเพิ่ม
บทลงโทษท่ีรุนแรงให้มากยิ่งขึ้นส าหรับผู้กระท าผิด และสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจ จากผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับ
การวิจัย เพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล (2550) ศึกษาผลการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเขตเทศบาลนครยะลา 
พบว่า มีผู้กระท าความผิดตามมาตรการ 3ม.2ข,1ร ในพื้นที่เทศบาลนคร ยะลามากที่สุด และมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงที่สุด โดยการ 
ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ผ่านสื่อ  จากการศึกษาแนวทางดังกล่าวท าให้มีแนวทางการด าเนินการในพ้ืนท่ีได้ 3 
แนวทางได้แก่ การเสริมสร้างวินัยจราจรโดยต ารวจให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ผ่านการให้ความรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ให้รู้ถึงเทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้อง การคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ มารยาทในการใช้รถใช้ถนน ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายผ่านส านักงาน ขนส่งจังหวัดในเรื่องการบรรทุกที่เกินอัตราของรถ รับส่งนักเรียน การดัดแปลง
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สภาพรถที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเกิดอันตรายกับผู้โดยสาร การบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิตาม 
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การเข้าถึงสิทธ์ิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ตนเองจะได้รับ  
 

ข้อเสนอแนะ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะผลการวิจัยได้ดังนี้ 

  1. จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในด้านการรับมอบหมายอ านาจ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลด
อุบัติเหตุยังมีระดับค่าเฉลีย่ที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ ช้ีให้เห็นว่าการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับภาคประชาชนนั้นยังมีความร่วมมือกันน้อยมากดังนั้นควรมีการด า เนินงานร่วมมือและสร้างวิธีการประสานงงานร่วมกับ
ประชาชนให้มากขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  2. จากผลการวิจัยพบว่า ภายใต้ปัจจัยแฝงภายในตัวบุคคล พบว่า ปัจจัยที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านความใกล้ชิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ จะเป็นปัจจัยที่ใช้พยากรณ์การมีส่วนร่วมมากที่สุด ดังนั้น
ภายในชุมชนที่อาศัยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในชุมชนนั้นตระหนักถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุรวมถึง
ควรมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องผลของโทษจากการไม่เคารพตามกฎจราจรเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
  3. จากผลการวิจัยพบว่า ภายใต้ปัจจัยแฝงภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุต่อ
การมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน คือ ปัจจัยด้านการสื่อสารข้อมูล และปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรม (Active) ดังนั้น
ควรมีการจัดให้ส านักงานเขตมีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ประชาชนนั้นได้เข้าร่วมในกิจกรรม  
ต่าง ๆ รวมถึงควรมีการเพิม่ช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนนั้นได้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ในผลกระทบที่มาจากสาเหตุแห่งตัวบุคคลโดยตรงที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อเป็นการเจาะในประเด็นที่ตรงจุดหรือเปูาหมายการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น ควรมีการ
ศึกษาวิจัยในปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสาเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ และกฎหมายที่ใช้เป็น
บทลงโทษเมื่อเป็นผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในจุดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจ าว่าเป็นสาเหตุมาจากปัจจัยใด
ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
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การยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาการยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการตรวจสอบและความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชนท่ีมีความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของ
ประชากร ที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 438 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 25 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท และส่วนใหญ่รู้จัก
ช่องทางของระบบ QR Code Payment จากธนาคาร ส่วนด้านการยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ด้านความต่อเนื่อง ด้านความ
บันเทิงทางออนไลน์ ด้านอิทธิพลของสังคม ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ 
ด้านความคาดหวังในการพยายามใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 
Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 58.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05  

ค าส าคัญ: การยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี,  พฤติกรรมของผู้บริโภค, 
   ระบบ QR Code Payment 
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The Influence of Technology Acceptance of Innovation Adoption 
and Consumer Behavior to Financial Transactions Service Intention 

via QR Code Payment System on Population in Bangkok 
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Abstract 
The research is aimed to study the innovation adoption and consumer behavior 

those affect the financial transactions service intention via QR code payment system of 
people in Bangkok. The close ended questionnaires were evaluated for the content validity 
in order to collect the data from 438 people within Bangkok metropolitan who intended to 
be the financial transactions user via QR code payment system. The data were analyzed by 
multiple regression analysis 

The research result found that most of samples are female in the age of 20-
25 years old, graduated in Bachelor’s degree, they are contractor with salary less than 
15,000. They are known QR code payment by bank. These technology acceptance 
factors those affect innovation adoption and consumer behavior to financial 
transactions service intention via QR code payment system on population in Bangkok 
are Technology performance, flow, Online Entertainment, Influence of social, 
Perception of usefulness, Online recognition, Expectation on trying to use at the 
percentage of 58.90 by statistically significant level at the 0.05  

Keywords: The Influence of Technology Acceptance of Innovation Adoption, Consumer 
     Behavior, QR Code Payment System 
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บทน า 
ในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีได้มีการการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย โดยเฉพาะการท าธุรกรรมทางการเงินที่ได้มี
การพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด (cashless society) การท าธุรกรรมทางการเงินจึงเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม คือ
นิยมท าธุรกรรมทางการเงินในลักษณะ e-Payment โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือ
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) มากขึ้น นับตั้งแต่ธนาคารต่างๆในประเทศไทย  ได้ให้บริการ 
Internet Banking เป็นเวลานานไม่ต่ ากว่า 10 ปี ซึ่งในปัจจุบันการเติบโตของผู้ใช้บริการเริ่มเติบโตแบบชะลอ
ตัวลง ในขณะที่ Mobile Banking กลับมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา  
โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศข้อมูลตั้งแต่ปี 2553 -ปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่1  

ตารางที ่1 จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้ธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และผ่านอินเทอรเ์น็ต ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553 – 2559 

พ.ศ. 

ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน 
Mobile Banking 

ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน 
Internet Banking 

จ านวนบัญชี
ลูกค้า 

จ านวนเงิน 
(หน่วย: พันล้านบาท) 

จ านวนบัญชีลูกค้า จ านวนเงิน 
(หน่วย: พันล้านบาท) 

2553 519,450 110 4,822,947 7,892 
2554 706,439 187 5,626,192 8,780 
2555 864,312 440 6,645,161 14,112 
2556 1,164,796 752 8,033,061 19,548 
2557 6,229,960 1,364 10,159,971 20,500 
2558 13,918,815 2,800 11,901,117 23,630 
2559 20,883,147 5,361 15,095,696 29,706 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ 
Internet banking. สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems. 

จากตารางที่  1 พบว่าในปี 2559 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้บริการ Mobile Banking มีจ านวน 
20,883,147 บัญชี และมีจ านวนเงินคิดเป็นมูลค่า 5,361 พันล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีผู้ใช้งาน 
Internet Banking จ านวน 15,095,696 บัญชี และมีจ านวนเงินคิดเป็นมูลค่า 29,706 พันล้านบาท ซึ่งแสดงว่า
ในปี 2559 ผู้ใช้บริการ Mobile Banking มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าร้อยละ 38 ของบัญชีผู้ใช้งาน 
Internet Banking 

QR (Quick Response) Code คือรหัสชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจาก barcode แต่ใช้งานง่ายกว่าและ
เก็บข้อมูลได้มากกว่า ปัจจุบันจึงถูกน ามาใช้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นช่องทางการรับช าระเงินที่ร้านค้าทั่วไป
และร้านค้า online และQR Code บรรจุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการช าระเงิน และใช้ควบคู่กับ mobile 
application ส าหรับประเทศไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันการเงินผู้ให้บริการช าระเงิน
และผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับสากล พัฒนา Thai QR Code Payment ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้ใน
ประเทศไทย และได้อนุญาตให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมทดสอบโครงการ OR Code Payment ส าหรับการ
ให้บริการผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งมีความพร้อมและผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ก าหนด ออกจาก regulatory 
sandbox และสามารถให้บริการเป็นการทั่วไปได้จ านวน 5 ราย คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน  โดยการพัฒนา Thai QR Code Payment ให้
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สามารถเช่ือมต่อกับบัตรเดบิต บัตรเครดิต รวมทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ บัญชี e-Wallet ท าให้ประชาชน
มีทางเลือกในการจ่ายเงินท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถช าระเงินข้ามธนาคารได้ ด้านร้านค้าสามารถ
รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก ต้นทุนต่ า มี QR Code เดียวรับเงินได้จากหลากหลายช่องทาง เงิน
เข้าบัญชีโดยตรง ช่วยให้บริหารจัดการเงินสดได้ง่าย ช่วยขยายฐานลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ และตอบสนอง 
Lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้าที่นิยมท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น การใช้ระบบ QR Code มี
ประโยชน์ต่อระบบการเงินโดยรวมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงิน ที่ เปิดกว้างให้เช่ือมต่อกันได้
(open infrastructure and interoperability) และลดต้นทุนการจัดการเงินสดของประเทศ (ส านักสื่อสาร
สัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการสื่อสาร ธปท. ฉบับท่ี 59/2560)  

โดยในปีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเดินหน้าผลักดันร้านค้าและผู้บริโภคให้หันมาใช้  e-
Payment แทนเงินสดกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานค้นคว้าอิสระของกฤตโสภา ทิพย์ปัญญา (2559) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแรงจูงใจในการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศ
ไทย โดยศึกษาทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 
ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Mobile Wallet โดยเปลี่ยนจากการใช้บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ จากกลุ่มตัวอย่าง 
320 ตัวอย่างพบว่า ทัศนคติในการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บนโทรศัพท์มือถือส่งผลกระทบต่อ
การใช้งานจริงและความตั้งใจที่จะใช้งานในอนาคต ในขณะที่ปัจจัยด้านความน่าดึงดูดของทางเลือกอื่น การ
รับรู้ประโยชน์ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้สิทธิประโยชน์ของทางเลือกอื่น 
การรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ทางสังคม ผลกระทบภายนอกเครือข่ายทางอ้อม ผลกระทบ
ภายนอกจากเครือข่ายทางตรง ความปลอดภัยและความไว้วางใจ ส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการใช้งาน เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บนโทรศัพท์มือถือ ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของนายปุณณมาศ วิจิตรกุล
วงศา ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทแอสเซนด์ กรุ๊ป จ ากัด ในฐานะนายกสมาคมการค้าผู้ให้บริการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai E-Payment Trade Association: TEPA) ที่ได้กล่าวเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 ใน
งานเปิดตัวสมาคมการค้าผู้ให้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย ได้คาดการณ์ว่าจ านวนธุรกรรมที่ใช้เงินสดจะ
ลดลงจาก90% ในปัจจุบัน สู่ระดับ 50% ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและ
รวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นสังคมไร้เงินสดก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น การช่วยลดต้นทุนในการท า
ธุรกรรมและการบริหารจัดการเงินสด และสามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินได้หลากหลายในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับการประเมินของ VISA พบว่า หากกรุงเทพมหานครสามารถก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้จะเกิด
ประโยชน์เป็นมูลค่ากว่า 125.4 พันล้านบาทต่อปี โดยประโยชน์โดยตรงท่ีจะได้รับต่อปีในระยะยาวคือ ปี 2560 
– 2575 (หน่วย:พันล้านบาท) คือ ผู้บริโภค + 3.3 ธุรกิจ + 72.6 รัฐบาล + 49.5  ซึ่งส่วนใหญ่ตกอยู่กับภาค
ธุรกิจ 

จากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้นพบว่า สถาบันการเงินที่ให้บริการระบบ QR Code Payment มีเพียง
จ านวน 5 รายเท่านั้นจากธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 14 แหล่ง (www.bot.or.th) จึง
เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยให้ความสนใจในท าวิจัยในหัวข้อการยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้น า 1) ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model: TAM) ของ F. Davis (1985) ซึ่งได้น าเสนอไว้ว่าทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเป็น
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้งาน ประสบการณ์ในการใช้งาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ต่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ประกอบด้วยการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  ส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อ
การใช้งาน  ซึ่ งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile 
Technology Acceptance Model: MTAM) โดยเลือกใช้ 4 ปัจจัย ได้แก่  1) การรับรู้ความเข้ากันได้ 
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(Perceived Compatibility)  2) การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) 3) การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 4) การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Perceived 
Security Risk)   2) ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี(The Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology Process - UTAUT) V. Venkatesh, M. Morris, and G. B. Davis 
(2003)  โดยหลักการของทฤษฏีการยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  คือศึกษาพฤติกรรมการใช้
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับผลมาจากความตั้งใจที่จะใช้งาน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้
งาน ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพจากการใช้งาน ความคาดหวังในการ
พยายามใช้งาน อิทธิพลของสังคม สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 3) ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
องค์ประกอบ 5 ตัวแปรที่ส าคัญได้แก่ การรับรู้ทางออนไลน์ อารมณ์ทาง ความบันเทิงออนไลน์  ความต่อเนื่อง 
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี เป็นทฤษฎีที่ใช้ประกอบในการท าวิจัยในครั้งน้ี ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศไทยที่เหลือ ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบ QR Code Payment 
ในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาการยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ  QR Code Payment 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร  ได้แก่  ประชาชนวัยท างานที่มี อายุตั้ งแต่  15 ปี  ขึ้ น ไป  ที่ ด าเนิน ชีวิตอยู่ ใน

กรุงเทพมหานคร และก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของทาโร่ ยามาเน่  ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง  โดยส่งแบบสอบถาม 500 ตัวอย่าง (บวกค่าความผิดพลาด 25%)  
ตอบกลับมา 438 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละของการตอบกลับ 87.60  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามโดยมีการตรวจสิบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยการน าไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.864  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนานา ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

สรุปผลและอภปิรายผล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท ช่องทางรู้จัก QR Code Payment อันดับที่ 
แรก คือธนาคาร อันดับที่สอง คือ Facebook อันดับที่สามคือ Line 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ของการยอมรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การใช้งานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 
Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

PE  แทน ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพจากการใช้งาน 
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EE   แทน ความคาดหวังในการพยายามใช้งาน 
SI   แทน อิทธิพลของสังคม  
FC    แทน สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
PU แทน การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน       
PEU  แทน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
PR  แทน การรับรู้ถึงความเสี่ยง 
OC แทน การรับรู้ทางออนไลน ์
OEM      แทน อารมณ์ทางออนไลน ์ 
OET   แทน ความบันเทิงทางออนไลน์ 
FL   แทน ความต่อเนื่อง 
ET  แทน ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  
AT  แทน ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การใช้งานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 
Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error β Tolerance VIF 
(Constant) 0.180 0.142 1.269 0.205 0.319 3.136 
PE 0.085 0.071 0.066 1.203 0.230 0.425 2.353 
EE 0.108 0.048 0.108 2.260 0.024* 0.403 2.479 
SI 0.201 0.059 0.167 3.410 0.001** 0.318 3.149 
FC 0.042 0.059 0.039 0.712 0.477 0.336 2.976 
PU 0.141 0.064 0.118 2.202 0.028* 0.292 3.424 
PEU 0.307 0.070 0.252 4.376 0.000** 0.566 1.767 
PR -0.201 0.036 -0.229 -5.550 0.000** 0.412 2.430 
OC 0.124 0.053 0.114 2.361 0.019* 0.347 2.879 
OEM -0.010 0.059 -0.009 -0.163 0.871 0.490 2.040 
OET 0.211 0.043 0.217 4.880 0.000** 0.423 2.365 
FL 0.272 0.053 0.245 5.118 0.000** 0.415 2.407 
ET 0.306 0.054 0.272 5.639 0.000** 0.319 3.136 

a. Dependent Variable: AT

* ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95,   ** ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99,  R2 = 0.589, F = 50.827, Durbin-
Watson = 1.920 
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จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code 
Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ด้านความคาดหวังในการ
พยายามใช้งาน (EE) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (PU) การรับรู้ทางออนไลน์ (OC) มีอิทธิพลที่ส่งผล
ต่อความตั้ งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบ  QR Code Payment ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ส าหรับด้านอิทธิพลของสังคม (SI)  ด้าน
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PEU) ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ (OET) ด้านความต่อเนื่อง (FL) ด้าน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี (AT) มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 
Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
ส่วนการรับรู้ถึงความเสี่ยง (PR) มีอิทธิพลในทางลบต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 
Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

การยอมรับและการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ได้แก่ 1) ด้านความคาดหวังในการพยายามใช้งาน
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yu (2016) ได้รายงานว่าความคาดหวังจากการใช้งานเป็นปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้สมาร์ทการ์ดแทนการใช้เงินสดของผู้ประกอบการในย่าน
ท่องเที่ยวของกรุงไทเป ในประเทศไต้หวันและ 2) ด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของFruq (2016)และ Junadi (2015) รายงานว่า อิทธิพลจากสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ยอมรับการใช้งานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไนจีเรียและในประเทศอินโดนีเซีย
ตามล าดับ 

การยอมรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Oliveira, et al. (2016) ศึกษาการยอมรับ ความรู้ความเข้าใจและความตั้งใจในการ
ใช้เทคโนโลยีการช าระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ความง่ายในเทคโนโลยีส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และความตั้งใจที่จะแนะน าเทคโนโลยีให้กับบุคคลอื่น 
และ 2) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 
Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รนิดา จันทร์พรหม 
และ นิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ความซับซ้อนของเว็บไซต์ และคุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ผา่นทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 

ด้านพฤติกรรมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ    QR Code 
Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คือด้านประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ด้านความต่อเนื่อง ด้าน
ความบันเทิงทางออนไลน์และด้านการรับรู้ทางออนไลน์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Richard & Chebat 
(2015) ที่ได้ท าการสร้างแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ โดยเก็บจากนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
Northeastern ที่พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ มีความเกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ด้าน
ความต่อเนื่อง ด้านความบันเทิงทางออนไลน์และด้านการรับรู้ทางออนไลน์  ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดความความ
ตั้งใจในการซื้อสินค้า   
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ข้อเสนอแนะ 
1.จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน ด้านความต่อเนื่อง ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้
งาน และด้านความคาดหวังในการพยายามใช้งาน ตามล าดับ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการรณรงค์
หรือการส่งเสริมการตลาดเพื่อท าให้ประชาชนเกิดความรูส้ึกว่า การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 
Code Payment ของประชาชน เป็นการธุรกรรมที่ง่าย สะดวก และมีระบบความปลอดภัยสูง ควบคู่กับการ
น าเสนอกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ อาทิ การงดค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการท าธุรกรรมทางการ
เงิน ผ่านระบบ  QR Code Payment เช่น การโอนเงิน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
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Abstract 
 
The purposes for this study were 1) To study the levels of recognition for sale promotion via online 2) To 
study the data of demography for the consumers comprised gender, age, status, educational level, 
occupation and income which affecting to the recognition for sale promotion via online 3) To forecast the 
behavior of using online media for the consumers which affecting to the promotional recognition. The 
sampling for this study was the people, 400, who reside in Bangkok Metropolitan Region. The sampling group 
by convenience random sampling. The calculation of sampling size was used by Yamane at the significance 
level of 95%. The tool for data collecting was questionnaire. The result for this study found that the levels of 
promotional recognition for sale promotion of brand via online for the consumers for overview were at the 
medium level. When considering by each side found that Promotion was at the medium level. The second 
was Advertising which being at the medium level. Sale promotion was at the medium level. Hypothesis test 
was different gender, age, educational level, occupation and monthly income had the levels of promotional 
sale recognition via online indifferently at the significance level of 0.05 and the behavior for using brand via 
online indifferently at the significance level of 0.05 and the behavior for using online media for the consumers 
was the period of using 20.01-00.00  had the highest for forecasting value ( β  = .879), the second was using 

one time a week ( β  = .600)  Facebook ( β  = .535) Information Searching (β  = .409) สื่ อ  Instagram ( β  = 

.328) Internet Cafe( β  = .328) the period of using 1 – 2 hours ( β  = .324) the period for using at 12.01–16.00 

hrs ( β  = .264)  Twitter ( β  = .236)  the amount for using  2-3 days  ( β  = .232) Chatting with friends ( β  = 

.141) and using at home ( β  = .102), including the behavior using online for the whole consumers together 

with the recognition forecasting for sale promotion for overview at the percentage of 47.2. 
Keywords: Recogniton for Sale Promotion, Online System, Ichitan Green Tea 
 

บทนํา 

เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) นั้นไดเขามามีอิทธิพลในการติดตอสื่อสารของมนุษยมากขึ้น กลาวไดวาใน

ชีวิตประจําวันไมวาจะเปน Facebook, Twitter, Line, Instagram, My Space ฯลฯ ท่ีเขามาชวยในการติดตอสื่อสารระหวาง

บุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งใหงายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือจะเปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับกลุมบุคคล เม่ือพฤติกรรม

ของผูคนเปลี่ยนไปเครือขายสังคมออนไลนกลายเปนสิ่งท่ีมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนมากขึ้น ทําใหนักพัฒนาหรือนักธุรกิจท่ี

หันมาสรางหรือเปดบริการเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือรองรับตลาดท่ีกําลังเติบโตขึ้น หันมาใชโซเชียลเน็ตเวิรคเปนเครื่องมือหนึ่งท่ี

ใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดแตละประเภท และการบริการท่ีมีรูปแบบแตกตางกันซ่ึงแลวแตโปรแกรมประยุกตท่ีใชใน

การจัดการการสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรค โดยผูใชจะเลือกใชตามพฤติกรรมหรือทัศนคติท่ีตรงกับตนเอง  

นอกจากเครือขายสังคมออนไลนท่ีเราเห็นมักปรากฏใหเห็นในลักษณะของการนํามาใชเพ่ือดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ 

ทางการตลาดแลว เรายังสามารถเห็นตัวบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีนําระบบโซเชียลเน็ตเวิรคเขามารวมเปนสวนหนึ่งเพ่ือดําเนิน
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การรับรูการสงเสริมการตลาดผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตนัของผูบริโภค : กรณีศกึษา 

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทินกร  โพธิส์ตีา 
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต 

e-mail: motion_12@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรูการสงเสริมการขายของตราสินคาผานระบบออนไลน 2) เพ่ือศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีผลตอการรับรูการสงเสริมการขายของตราสินคาผานระบบออนไลน 3) เพ่ือพยากรณ

พฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูบริโภคท่ีมีผลตอการรับรูการสงเสริมการขาย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชากรท่ี

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร 

Yamane  ระดับความเชื่อม่ัน 95% ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา ระดับการรับรูการ

สงเสริมการขายของตราสินคาผานระบบออนไลนของผูบริโภคภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการประชาสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ดานการโฆษณา อยูในระดับปานกลาง และ ดานการสงเสริมการขาย 

อยูในระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มี

ระดับการรับรูการสงเสริมการขายของตราสินคาผานระบบออนไลนไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพฤติกรรม

การใชสื่อออนไลนของผูบริโภค ไดแก เวลาการเขาใช 20.01-00.00 น.มีน้ําหนักการพยากรณมากท่ีสุด  ( β  = .879) รองลงมาคือ 

เขาใช 1 ครั้งตอสัปดาห ( β  = .600) สื่อ Facebook ( β  = .535) การหาขอมูลขาวสาร ( β  = .409) สื่อ Instagram ( β  = 

.328) สถานท่ีรานอินเทอรเน็ต ( β  = .328) ระยะเวลาการเขาใชเปนเวลา 1 – 2 ชั่วโมง ( β  = .324) ชวงเวลาเขาใชเปนเวลา 

12.01–16.00 น. ( β  = .264) สื่อ Twitter ( β  = .236) จํานวนการเขาใช 2-3 วันตอครั้ง ( β  = .232) การสนทนากับเพ่ือน 

( β  = .141) และสถานท่ีเขาใชท่ีบาน ( β  = .102) รวมถึงพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูบริโภคท้ังหมดรวมกันพยากรณการ

รับรูการสงเสริมการขายภาพรวมไดถึงรอยละ 47.2 

คําสําคัญ : การรับรูการสงเสริมการขาย, ระบบออนไลน, ชาเขียวอิชิตัน 
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กิจกรรมหรือการสื่อสารท่ีเกิดขึ้นภายในกลุม จนเกิดเปนเครือขายเพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรรวมกัน แลกเปลี่ยนแบงปนทรัพยากร 

ขอมูลขาว สาร ฯลฯ แตปจจุบันคําวาเครือขายสังคมออนไลนจะหมายถึง สังคมออนไลนท่ีมีการเชื่อมโยงกันเพ่ือสรางเครือขายใน

การตอบสนองความตองการทางสังคมท่ีมุงเนนในการสรางและสะทอนใหเห็นถึงเครือขาย หรือความสัมพันธทางสังคม ในกลุมคนท่ี
มีความสนใจหรือมีกิจกรรมรวมกัน บริการเครือขายสังคมออนไลนจะใหบริการผานหนาเว็บ และใหมีการตอบโตกันระหวาง
ผูใชงานผานอินเทอรเน็ต (http://bloouz.blogspot.com/2013/12/blog-post_9496.html: สืบคนเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2561) ดังนั้นเครือขายสังคมออนไลนจึงหมายถึง การท่ีมนุษยสามารถเชื่อมโยงถึงกันทําความรูจักกันสื่อสารถึงกันไดผานทางระบบ

อินเทอรเน็ต ซ่ึงหากเปนเว็บไซตท่ีเรียกวาเปนเว็บเครือขายสังคมออนไลนก็คือเว็บไซตท่ีเชื่อมโยงผูคนไวดวยกัน โดยเว็บไซตเหลานี้

จะมีพ้ืนท่ีใหผูคนเขามารูจักกันมีการใหพ้ืนท่ีบริการเครื่องมือตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสรางเครือขาย สรางเนื้อหาตาม

ความสนใจของผูใช ปจจุบันมีเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนเกิดขึ้นจํานวนมากท้ังท่ีมีเปาหมายเชิงพาณิชยและไมแสวงหา

กําไร เชน Wikipedia 10 อันดับเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนยอดนิยม คือ mySpace.com, faceBook.com, orkut.com, 

hi5.com, vkontakte.ru, Friendster.com, SkyRock.com, PerfSpot.com, bebo.com และ studivz.ne (ภิเษก ชัยนิรันดร. 

2551)  

จากการศึกษาคนควาพบวา ประเทศไทยมีการใชเครือขายสังคมออนไลนอยางแพรหลายมากจนไดชื่อวาเปนประเทศอันดับ

ท่ี 4 โดยใชเวลาเฉลี่ยท่ี 8.7 ชั่วโมง (“ไทยติดอันดับ 4 ใชเวลาทองโซเชียลเน็ตเวิรก”. 2555) เครือขายสังคมออนไลนเปนสื่อท่ีเปน

ท่ีนิยมและมีคนใชเปนจํานวนมาก 2 ทําใหเกิดเครือขายสังคมออนไลนใหม ๆ เขามาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช แต

เครือขายสังคมออนไลนท่ีเปนท่ีนิยมใชมากท่ีสุด ไดแก Facebook รองลงมา ไดแก Twitter และ Google ตามลําดับ (“Thailand 

Zocial Awards 2014”. 2557) ผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในป พ.ศ. 2556 แบงออกเปน เพศหญิง รอยละ 56 เพศ

ชาย รอยละ 43.1 และเพศท่ีสาม เพียงรอยละ 1.3 เทานั้น โดยสามารถแบงภาพรวมของการสํารวจออกเปนประเด็น คาเฉลี่ยของ

การใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาหเพ่ิมสูงขึ้นจากการใชงานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือประมาณ 4.6 ชั่วโมงตอวัน ในป 2557 

เพ่ิมขึ้นเปน 50.4 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือใชเวลาประมาณ 7.2 ชั่วโมงตอวัน หรืออาจจะกลาวไดวา ปจจุบันนี้คนใชเวลาเกือบ 1 ใน 

3 ของวันเพ่ือใชงานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังพบวา กลุมเพศท่ีสามมีจํานวนคาเฉลี่ยชั่วโมงการใชงานอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด อยูท่ี 

62.1 ชั่วโมงตอสัปดาห จากผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาผูใชงานอินเทอรเน็ตผานอุปกรณเคลื่อนท่ีเพ่ือความบันเทิงและการสื่อสาร

เปนหลัก โดย 3 อันดับแรก ไดแกอันดับ 1 การพูดคุยผานเครือขายสังคมออนไลน รอยละ 78 อันดับ 2 อานขาวหรือ e-book รอย

ละ 56 และอันดับ 3 คนหาขอมูล รอยละ 56 และเครือขายสังคมออนไลนและแอปพลิเคชั่นยอดนิยม 3 อันดับแรก ไดแก 

Facebook คิดเปนรอยละ 93.7 LINE คิดเปนรอยละ 86.8 และ Google คิดเปนรอยละ 34.6 (สํานักพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส. 2557) 

 ผลของการท่ีประเทศไทยมีการใชเครือขายสังคมออนไลนอยางแพรหลาย จึงมีกลุมคน หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ
บางผลิตภัณฑ ได หันมาใช โซเชียลเน็ตเวิรก ท่ีประกอบดวยโปรแกรมประยุกต  faceBook.com, orkut.com, hi5.com, 
vkontakte.ru, Friendster.com, SkyRock.com, PerfSpot.com, bebo.com และ studivz.ne เปนเครื่องมือหนึ่ง เพ่ือเปน
การโฆษณาผลิตภัณฑของตนเองใหมีคนรูจักอยางแพรหลายจนประสบผลสําเร็จทางธุรกิจการตลาดก็วาได ดังนั้นการรับรูขาวสาร
ของกลุมบุคคลไมจําเปนตองผานการโฆษณาทางโทรทัศน หรือทางสื่อสิ่งพิมพอีกตอไปเพียงแคการทองโลกโซเชียลก็สามารถรับรูถึง
ความเปนไปของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในโลกโซเชียลแลว ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมุงประเด็นการศึกษาไปยังกลุมบุคคลหนึ่งท่ีมี
การบริโภคชาเขียวอิชิตัน วากลุมคนดังกลาวสามารถรับรูการสงเสริมการตลาดชาเขียวอิชิตันในรูปแบบใด และพฤติกรรมการใชสื่อ
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ออนไลนของผูบริโภคในพฤติกรรมใดท่ีกอใหเกิดการรับรูการสงเสริมการตลาดชาเขียวอิชิตัน ผลการวิจัยท่ีไดนี้สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการวางแผนทางการตลาดเพ่ือใหผลประกอบการนั้นเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและมีผลประกอบการกําไรทีเพ่ิมขึ้นและชวย
ลดภาระตนทุนของคาใชจายในการโฆษณาสินคาตอไป 

 
 
 
 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูการสงเสริมการขายผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลตอการรับรูการสงเสริมการ

ขายผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตัน 

3. เพ่ือพยากรณพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลตอการรับรูการสงเสริมการขาย

สินคาผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตัน 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ขอมูลประชากรศาสตรของผูบริโภคผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดท่ีตางกัน มีผลตอการรับรูการสงเสริมการขายผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตันท่ีแตกตางกัน 

2. พฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูบริโภคผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถพยากรณตอการรับรูการสงเสริม

การขายผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตัน 

 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยวิธีวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) ประชากร

ท่ีใชในการการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวน 5,605,672 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการนวิจัย ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบตาม

สะดวก การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Yamane ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05  

 ตัวแปรในการวิจัยประกอบดวย ตัวแปรอิสระไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและพฤติกรรมการใชสื่อ

ออนไลน เครือขายสังคมท่ีใชบริการชวงเวลาท่ีเขาใชบริการความถี่ในการเขาใชบริการระยะเวลาในการเขาใชบริการสถานท่ีในการ

เขาใชบริการ กิจกรรมท่ีทําผานสังคมออนไลน ตัวแปรตามไดแก การรับรูกิจกรรมการสงเสริมการขายของชาเขียวอิชิตัน

ประกอบดวย ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการตลาด และดานการประชาสัมพันธ เม่ือสรางเปนแบบสอบถามแลว

ประกอบดวยสวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลไดแก   เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดขอคําถาม
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เปนแบบตรวจสอบรายการใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสื่อออนไลน 

เครือขายสังคมท่ีใชบริการชวงเวลาท่ีเขาใชบริการความถี่ในการเขาใชบริการระยะเวลาในการเขาใชบริการสถานท่ีในการเขาใช

บริการ กิจกรรมท่ีทําผานสังคมออนไลนขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ สวนท่ี 3 การรับรู

กิจกรรมการสงเสริมการขายของชาเขียวอิชิตันประกอบดวย ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการตลาด และดานการ

ประชาสัมพันธขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบเขียนแสดงความ

คิดเห็น 

ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยศึกษาขอมูลจากตํารา บทความ นิตยสาร วิทยานิพนธ ท่ีเก่ียวของเพ่ือ

เปนขอมูลประกอบการศึกษาในสวนท่ีมีความเกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลในการอางอิงตาง ๆ แลวสรางแบบสอบถาม 

นําแบบสอบถามท่ีรางไดทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ และขอคําแนะนําในการแกไข

ปรับปรุงเพ่ือใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย ในการเลือกขอคําถามจากความเท่ียงตรงของ

เนื้อหาเลือกจากขอท่ีมีคา IOC มากกวา 0.5 แลวทําการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อม่ัน 0.8997 

ผลการวิจัย 

 
แผนพภาพที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากร 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีทําการศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.3 มีอายุต่ํากวา 25 ป 
จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.3 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา  จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.3 มีอาชีพนักเรียน
,นักศึกษา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 มีรายได 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.0  
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แผนพภาพที่ 2 แสดงพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนภาพรวม 

 
มีพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนโดยเขาใชบริการเว็บไซดเครือขายสังคมออนไลน ดวย YouTube จํานวน 155 คน คิดเปน

รอยละ 38.8 รองลงมาคือ Twitter จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ใชบริการเครือขายออนไลนเวลาตั้งแต 16.01–20.00 น. 

จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.5 ใชบริการดวยความถี่ วันละ 1 ครั้ง จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 ใชบริการดวย

ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8 ใชบริการดวยสถานท่ี โรงเรียน/มหาวิทยาลัย จํานวน 

169 คน คิดเปนรอยละ 42.3 ใชบริการดวยกิจกรรมเลนเกมส จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 และความบันเทิง จํานวน 113 คน 

คิดเปนรอยละ 28.3  
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรูการสงเสริมการขายของตราสินคาผานระบบออนไลนของ

ผูบริโภคภาพรวม 

การรับรูการสงเสริมการขายของตราสินคาผานระบบออนไลน x  S.D. ระดับ 
การรับรู 

1. ดานการโฆษณา 3.29 0.54 ปานกลาง 
2. ดานการสงเสริมการขาย 3.21 0.59 ปานกลาง 
3. ดานการประชาสัมพันธ 3.46 0.62 มาก 

รวม 3.32 0.58 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 1 การรับรูการสงเสริมการขายของตราสินคาผานระบบออนไลนของผูบริโภคภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 

( x =3.32) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการประชาสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง ( x =3.46) รองลงมาคือ ดานการ

โฆษณา อยูในระดับปานกลาง ( x =3.29) และ ดานการสงเสริมการขาย อยูในระดับปานกลาง ( x =3.21) 
 
การทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีระดับ

การรับรูการสงเสริมการขายของตราสินคาผานระบบออนไลนไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 2 สัมประสิทธ์ิพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูบริโภคที่มีผลตอการรับรูการสงเสริมการขาย 

 
ตัวพยากรณ 

 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

t 
 

Sig. 

B β (เบตา) 

(Constant) 3.274  38.052 .000 
Facebook .537 .535 2.092 .037* 
Twitter .271 .236 1.968 .049* 

Instagram .323 .328 1.967 .049* 
เวลา 12.01–16.00 น. .281 .264 1.981 .045* 

เวลา 20.01-00.00 น. .909 .879 3.231 .001** 

เขาใช 2-3 วันตอครั้ง .239 .232 1.965 .048* 

เขาใช 1 ครั้งตอสัปดาห .678 .600 2.121 .032* 

เขาใชเปนเวลา 1 – 2 ชั่วโมง .326 .324 2.133 .018* 

เขาใชท่ีบาน .265 .102 1.990 .042* 

รานอินเทอรเน็ต .351 .328 2.118 .017* 

หาขอมูลขาวสาร .532 .409 2.147 .015* 

สนทนากับเพ่ือน .144 .141 1.971 .046* 

R= 0.586 R2 = 0.472 Adj. R2 = 0.432 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 **มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
จากตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูบริโภค ไดแก เวลาการเขาใช 20.01-00.00 น.

มีน้ําหนักการพยากรณมากท่ีสุด  ( β  = .879) รองลงมาคือ เขาใช 1 ครั้งตอสัปดาห มีน้ําหนักการพยากรณ ( β  = .600) สื่อ 

Facebook มีน้ําหนักการพยากรณ ( β  = .535) การหาขอมูลขาวสารมีน้ําหนักการพยากรณ ( β  = .409) สื่อ Instagram 

มีน้ําหนักการพยากรณ ( β  = .328) สถานท่ีรานอินเทอรเน็ต มีน้ําหนักการพยากรณ (β  = .328) ระยะเวลาการเขาใชเปนเวลา 

1– 2 ชั่วโมง มีน้ําหนักการพยากรณ ( β  = .324) ชวงเวลาเขาใชเปนเวลา 12.01–16.00 น. มีน้ําหนักการพยากรณ  ( β  = .264) 

สื่อ Twitter มีน้ําหนักการพยากรณ ( β  = .236)  จํานวนการเขาใช 2-3 วันตอครั้ง มีน้ําหนักการพยากรณ ( β  = .232) การ

สนทนากับเพ่ือน มีน้ําหนักการพยากรณ ( β  = .141) และสถานท่ีเขาใชท่ีบาน มีน้ําหนักการพยากรณ ( β  = .102) ตามลําดับ 

จากผลการศึกษายังพบวาพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูบริโภคในปจจัยท่ีกลาวมาท้ังหมด รวมกันพยากรณการรับรูการสงเสริม

การขายภาพรวมไดถึงรอยละ 47.2 

 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการสงเสริมการขายผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตันของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยการเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ดานการ
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ประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการโฆษณา และสุดทายคือดานการสงเสริมการขายตามลําดับชี้ใหเห็นวาการ
รับรูการสงเสริมการขายผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตันของผูบริโภคมาจากการไดรับการประชาสัมพันธและการโฆษณาผานทาง
สื่อออนไลนมากท่ีสุด ซ่ึงไมใชการรับรูผานการโฆษณาทางโทรทัศนแลว ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากความแพรหลายของเครื่องมือ
สื่อสารทางโทรศัพฑเคลื่อนท่ีท่ีสามารถใชงานในฟงกชันการเชื่อมตอสื่อสารท่ีมากขึ้น ซ่ึงไมใชมีไวเพ่ือการโทรคมนาคมเพียงอยาง
เดียวแลว ความสะดวกสะบายและความสามารถในการทองเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีชวยใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลในทุก ๆ จุดท่ี
ตองการทราบประกอบกับมีความรวดเร็วในการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนแบบกลุมใหญจึงทําใหผูบริโภคนั้นรับทราบหรือรับรู

การสงเสริมการขายท่ีรวดเร็วจากการวิจัยพบวามีความสอดคลองกับการวิจัยของอรวรรณ เจริญจิตรกรรม (2549) ศึกษา

เรื่อง การสื่อสารการตลาด (IMC) การรับรูสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอพฤติกรรม

ผูบริโภคของหางสรรพสินคาเซ็ลทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอการสื่อสาร

การตลาด (IMC) ของหางสรรพสินคาเซ็ลทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลางเพ่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา การขายโดยใชพนักงานการจูงใจใหซื้อสินคา/บริการของหางสรรพสินคาเซ็ลทรัลอยูในระดับปาน

กลาง การสงเสริมการขาย ของการจัดโปรโมช่ันซื้อสินคาไดรับบัตรกํานัลแทนเงินสด ชอบรายการสะสมสติกเกอร

จะไดรับคูปองสวนลด การตลาดเจาะจงสวนใหญเคยไดรับแคตตาลอก/นิตยสาร/จดหมายทางไปรษณียอยูในระดับ

ปานกลาง กิจกรรมการตลาดที่เคยเขารวมโครงการบัณฑิตนอยอยูในระดับไมดีมาก ผูบริโภคมีการรับรูสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายขอพบวาการรับรูสื่อโฆษณาประชาสัมพันธอ่ืนๆ ของ

หางสรรพสินคาน้ันผูบริโภคมีการรับรูในระดับปานกลาง ยกเวนสื่อโฆษณาทางวิทยุและการรับรูขาวสารตางๆ ของ

หางสรรพสินคาเซ็ลทรัลผูบริโภคมีการรับรูในระดับนอย 

 
 
 
วัตถุประสงคขอท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตาง

กัน มีระดับการรับรูการสงเสริมการขายของตราสินคาผานระบบออนไลนดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย และดานการ

สงเสริมการขาย ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุท่ีในทุกวันนี้มีสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี

ใชสําหรับการสื่อสารมากมายซ่ึงเราสามารถท่ีจะดูหรือเห็นการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ผานสื่อไดหลายทางไมวาจะเปน

โทรศัพทมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร จึงทําใหการไดรับรูสื่อของทุก ๆ คนนั้นเทากันจึงไมเกิดความแตกตาง จากการวิจัยพบวามี

ความสอดคลองกับการวิจัยของจุฬาลักษณ ตั้งรัดคณะ (2546) เรื่องปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซ้ือสินคาของผูบริโภคท่ีหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษาจากกลุมตัวอยางผลการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพ

เปนพนักงาน/ลูกคาจาง บริษัทเอกชนรายไดเฉลี่ย 20,001-30,000 บาทสถานภาพโสดพฤติกรรมการซ้ือสินคาโดยเฉลี่ย มาใช

บริการในแตละเดือนใชบริการบอยท่ีสุด 2-3 ครั้งในวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีเลือกใชบริการ

เนื่องจากใกลบานและแผนกท่ีมาใชบริการบอยท่ีสุดคือ ซูเปอรมารเก็ตโดยบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากคือเพ่ือนใชเวลาใน

การเดินซ้ือของมากท่ีสุด คือ 1-2 ชม.ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือสินคา คือ การ

โฆษณามีสวนชวยใหผูบริโภคทราบขาวสารของหางมากกวาไมมีและผูบริโภคไดพบเห็นโฆษณาจากทางโทรทัศนมากท่ีสุด การ
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สงเสริมการขายมีสวนชวยใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือมากกวาไมมีและการสงเสริมการขายท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด

คือการลดราคา การขายโดยใชพนักงานขายพบวามีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคมากกวาไมมีการขายแบบนี้

ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดคือความรอบรู/ความสามารถในการตอบคําถามหรือแนะนําเก่ียวกับสินคาของพนักงานขาย

นอกจากนี้พบวารูปแบบการสงเสริมการตลาดท่ีทําใหผูบริโภคชื่นชอบมากท่ีสุดคือการสงเสริมการขาย ผลการวิเคราะหดาน

ประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคผลสรุปไดวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย/เดือน 

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคท่ีหางสรรพสินคา ผลการวิเคราะหดานการสงเสริม

การตลาดของหางกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคคือการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายโดยใช

พนักงานขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคคือการโฆษณาการประชาสัมพันธการสงเสริมการขาย การขาย

โดยใชพนักงานขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค 

จากวัตถุประสงคขอท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ไดแก เวลาการ
เขาใชในชวง 20.01-00.00 น. มีน้ําหนักการพยากรณมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความถี่เขาใช 1 ครั้งตอสัปดาห ในสวนของสื่อท่ีใชจะ
เปนสื่อของ Facebook เพ่ือการหาขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ยังเปนสื่อประเภท Instagram  ในสวนของสถานท่ีท่ีใชในการเขาสื่อ
จะเปนรานอินเทอรเน็ต ซ่ึงมีระยะเวลาการเขาใชเปนเวลา 1 – 2 ชั่วโมง และชวงเวลาเขาใชเปนเวลา 12.01–16.00 น. และ
สุดทายคือสื่อ Twitter ซ่ึงจํานวนการเขาใชประมาณ 2-3 วันตอครั้ง การเขาใชเพ่ือการสนทนากับเพ่ือน และสถานท่ีเขาใชจะเปนท่ี
บาน ซ่ึงพฤติกรรมท้ังหมดท่ีกลาวมาเปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณการรับรูการสงเสริมการขายผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตัน
ตามลําดับ จากผลการศึกษายังพบวาพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ยังสามารถรวมกันพยากรณการ
รับรูการสงเสริมการขายผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตันไดถึงรอยละ 47.2 ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากท่ี ชวงเวลาการเขาใชจะ
เปนชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางนัน้เลิกงานแลวซ่ึงเปนชวงท่ีตองพักผอนอยูท่ีบานจึงทําใหการเขาใชบริการในชวงเวลาดังกลาวสงผลตอ
การรับรูมากย่ิงขึ้น จากผลการวิจัยพบวามีความสอดคลองกับการวิจัยของ อรวรรณ เจริญจิตรกรรม (2549) ศึกษาเรื่อง การสื่อสาร
การตลาด (IMC) การรับรูสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคของหางสรรพสินคา
เซ็ลทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอการสื่อสารการตลาด (IMC) ของหางสรรพสินคาเซ็ลทรัล ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลางเพ่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การขายโดยใชพนักงานการจูงใจใหซ้ือสินคา/บริการ
ของหางสรรพสินคาเซ็ลทรัลอยูในระดับปานกลาง การสงเสริมการขาย ของการจัดโปรโมชั่นซ้ือสินคาไดรับบัตรกํานัลแทนเงินสด 
ชอบรายการสะสมสติกเกอรจะไดรับคูปองสวนลด การตลาดเจาะจงสวนใหญเคยไดรับแคตตาลอก/นิตยสาร/จดหมายทาง
ไปรษณียอยูในระดับปานกลาง กิจกรรมการตลาดท่ีเคยเขารวมโครงการบัณฑิตนอยอยูในระดับไมดีมาก ผูบริโภคมีการรับรูสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายขอพบวาการรับรูสื่อโฆษณาประชาสัมพันธอ่ืนๆ ของหางสรรพสินคา
นั้นผูบริโภคมีการรับรูในระดับปานกลาง ยกเวนสื่อโฆษณาทางวิทยุและการรับรูขาวสารตางๆ ของหางสรรพสินคาเซ็ลทรัล 
ผูบริโภคมีการรับรูในระดับนอย และยังไดไปสอดคลองกับการวิจัยของ พัลลภ  เหมือนคีรี (2537 )  ทําการวิจัยเรื่อง “การสื่อสาร
การตลาดคาปลีกของรานเซเวนอีเลฟเวน พ.ศ. 2532-2537” ผลการศึกษาพบวา  สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญตอการสื่อสารทาง
การตลาดของรานเซเวนอีเลฟเวน เพื่อการสรางเอกลักษณและเปนผูนําทางดานรานสะดวกซื้อในประเภทของธุรกิจการคา
ปลีกจนเปนที่ยอมรับของสาธารณชนและกลุมเปาหมาย  นอกจากนี้ยังพบวา  การวางแผนการโฆษณาผานทางสื่อมวลชน 
การสรางกิจกรรมการสงเสริมการขายอยางตอเนื่องการวางแผนงานประชาสัมพันธ  การอบรมพนักงานขายใหมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนการเลือกทําเลท่ีต้ังรานฯ  ลวนเปนปจจัยท่ีสงเสริมซ่ึงกันและกันอันนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจ  สงผลใหเปนที่รูจัก  
และการยอมรับจากสาธารณชนและกลุมเปาหมายทางการตลาดของรานเซเวนอีเลฟเวน ดังเชนในปจจุบัน 
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ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง การรับรูการสงเสริมการขายผานระบบออนไลนชาเขียวอิชิตันของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูวิจัยขอเสนอแนะผลการวิจัยไดดังนี้  
 1. จากผลการวิจัยพบวา ชวงเวลาของการเขาใชบริการสื่อออนไลนนั้นสงผลตอการรับรูอยูในชวงเวลา 21.00 ถึง 12.00 
น.ชี้ใหเห็นวาเปนชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางอยูระหวางการพักผอนทําใหใชเวลาสวนนี้บริโภคสื่อไดหลายทางไมวาจะเปนทีวี โทรศัพท 
และอินเทอรเน็ต ดังนั้นควรเนนการโฆษณาในชวงเวลาดังกลาวจะทําใหกลุมตัวอยางนั้นรับรูการสงเสริมการขายไดมากย่ิงขึ้น 
 2. จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการสื่อสารดานการสงเสริมการขายยังอยูในระดับท่ีนอยท่ีสุดดังนั้นควรทําการเพ่ิม
ปจจัยในดานดังกลาวเขาไปในระบบการบริการการจัดการดานการรับรูการสื่อสารใหมากย่ิงขึ้นเพ่ือเสริมการรับรูใหเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
 3. จากผลการวิจัยพบวาการรับทราบขอมูลชาเขียวอิชิตันจากโฆษณาผาน Youtube อยูในระดับปานกลางซ่ึงยังอยูใน
ระดับท่ีนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับสื่ออ่ืน ๆ ท้ังท่ีสื่อดังกลาวนั้นเปนสื่อท่ีมีคานิยมของประชาชนสูงมาก ดังนั้นควรทําการนําภาพยนต
การโฆษณาผานสื่อดังกลาวใหมากย่ิงขึ้นเพ่ือใหประชาชนนั้นไดรับรูการสื่อสารดังกลาวท่ีเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

0ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
ในการทําวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําดังนี้ 
1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยในดานอ่ืน ๆ เชนดานการตลาดทางตรงหรือปจจัยท่ีมีความแตกตางออกไปในรูปแบบใหม 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจลึกซ้ึงในระบบการรับรูสื่อ 
2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกมากข้ึนอาจใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาประเด็นท่ีสําคัญอยางจริงจังท่ีใช

ในจัดการเพ่ือการบริหารการวางแผนการตลาดเพ่ือใหเกิดการรับรูสื่อท่ีเพ่ิมขึ้น 
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โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย 

วรวิทย์  ว่องชาญกิจ      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม 

e-mail: voravit@bangkoktelecom.co.th 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ในประเทศไทย   จ านวน 384 ตัวอย่าง จากสูตรการไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ W.G. 
Cochran.1953 ที่ความเชื่อมั่น 95% โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 บริษัท ๆ ละ 128 คน โดยใช้
แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กร ได้แก่ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ,วิสัยทัศน์
และในองค์กรสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันมีอิทธิพลทางบวกต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย   
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ระดับองค์กร,การจัดการแบบมีส่วนร่วม,ธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to study of corporate strategy affecting participative management in 

mobile phone service provider in Thailand by quantitative research. The samples consist of 3 8 4  from the 
infinite population formula of W.G. Cochran 1953 at reliability 95% by purposive sample, 3 companies each of 
128  people by questionnaire. Analyzed data by descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard 
deviation and hypothesis testing with inferential statistics, Person’s correlation coefficient and multiple 
regression at significant difference at 0.05. 
 The research found that 1 . ) corporate strategy affect to the participative management in mobile 
phone service provider at a moderate level. 2 ) the result of hypothesis testing found that the strategy 
implementation, vision, and the supporting in organization were to determined the  goal of co-working and 
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Keywords: corporate strategy, participative management, mobile phone service provider ม mobile phone 
service provider 

บทน า 
การจัดการแบบมีส่วนร่วมมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษย์สัมพันธ์ (human relation approach) และ

การบริหารเชิงพฤติกรรม (behavioral approach) บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดน้ีคือ Mary parker follet โดยได้เขียนบทความ
ชื่อ Dynamics Administration บรรยายให้ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การด้วยวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์และพยายาม
ให้ผู้บริหารองค์การคิดถึงพนักงานบ้างไม่ใช่คิดแต่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวแนวคิดน้ีได้รับการสนับสนุนจากElton Mayo และ F.J. 
Roethlisberger แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาดขณะที่ Frederick Taylor และ Lillian Gilbreth ได้พัฒนาแนวคิดของการบริหารตาม
หลักวิทยาศาสตร์ข้ึนมาพบว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดและสอนวิธีการดังกล่าวน้ีให้กับพนักงานทุกคนแนวความคิด
ดังกล่าวน้ีให้ความส าคัญกับการสั่งงานและการใช้มือของพนักงานในการปฏิบัติงาน (สมยศ นาวีการ .2545) ในการศึกษาค้นคว้า
ทดลองที่ Hawthorne กระท าระหว่างปี ค.ศ. 1927-1932 ที่ Western Electric company อันเป็นโรงงานท าอุปกรณ์สาขาของ
The Bell Telephone company วิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมของงานบางอย่างและผลผลิตของกลุ่มงาน
โดยมีตัวแปรคือแสงสว่างและการระบายอากาศภายในสถานที่ท างานพบว่า 1) ปัจจัยด้านปทัสถานเป็นตัวก าหนดปริมาณผลผลิต
ไม่ใช่ปัจจัยด้านกายภาพ 2) ความคิดที่ว่าคนเห็นแก่ตัวต้องการเงินค่าตอบแทนมากๆเป็นการมองแคบๆ 3) พฤติกรรมของคนงาน
ถูกก าหนดโดยความสัมพันธ์ภายในกลุ่มผลการวิจัยน้ีสนับสนุนให้มีการท าวิจัยด้านผู้น าต่างๆผู้น าต้องเปิดโอกาสให้คนในองค์การเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจสภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อผลของการผลิตแต่ความพอใจในการท างานการยกย่องและ
ทีมงานเป็นสาเหตุท าให้การผลิตเพ่ิมข้ึน  

ในช่วงราว 4 ปีที่ผ่านมา นับต้ังแต่มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบ 2G สู่ 3G และในปีน้ีที่มีการเริ่มเปิดให้บริการ 4G ตลาด
โทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยโดยภาพรวมมีการขยายตัวโดยเฉลี่ยอยู่เพียงร้อยละ 2.9 ต่อปี (CAGR ต้ังแต่ปี 2556-2559) ซึ่ง
เป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับในอดีต หรือในช่วงก่อนมีการเปิดให้บริการ 3G ที่มีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยสูงมากกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี น่ันเป็นเพราะรายได้จากการให้บริการเสียง (Voice) หดตัวลงเป็นอย่างมากจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้บริโภคไทยที่นิยมติดต่อสื่อสารกันด้วยสื่อสังคมออนไลน์อย่างไลน์ และเฟซบุ๊กกันมากข้ึน โดยหดตัวลงราวร้อยละ 29.8 ต่อปี 
(CAGR ต้ังแต่ปี 2556-2559) การเติบโตของตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยในปัจจุบันได้อาศัยแรงหนุนมาจากรายได้การ
ให้บริการสื่อสารข้อมูล (Data) เป็นหลัก อันเน่ืองมาจากผู้บริโภคไทยมีความต้องการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บ
เล็ตในชีวิตประจ าวันกันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมทางการเงิน การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือติดตามข่าวสาร หรือ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพ่ือน รวมถึงการใช้บริการบันเทิงออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะในรูปแบบวิดีโอออนดีมานด์ ท าให้มีความต้องการ
ใช้โมบาย บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่าย 3G/4G เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้านความเร็ว และปริมาณ จึงส่งผลให้
ตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลเติบโตสูงโดยเฉลี่ยราวร้อยละ 17.8 ต่อปี  (CAGR ต้ังแต่ปี 2556-2559) ในระยะข้างหน้า ตลาด
โทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยในปี 2560 น่าจะยังมีการขยายตัวต่อเน่ืองจากปี 2559 โดยน่าจะมีมูลค่าตลาดโดยรวมอยู่ที่
ประมาณ 232,937-237,160 ล้านบาท ขยายตัวในกรอบแคบราวร้อยละ 3.6-5.5 จากปี 2559 ที่คาดว่าจะขยายตัวราวร้อยละ 5.1 
โดยได้รับปัจจัยผลักดันหลักจากตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง (เข็มทิศตลาดทุน,ผู้จัดการ Online. 2559) 
ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าธุรกิจภาคการสื่อสารมีการแข่งขันกันอย่างมาก การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ ผู้วิจัยเห็นว่าหากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการจัดการที่มีคุณภาพแล้ว ก็จะน ามาซึ่งความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างย่ังยืน  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบตัวแบบการจัดการองค์การรูปแบบหนึ่งที่ท าให้
ธุรกิจหลายๆธุรกิจประสบความส าเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่น ธุรกิจในเครือบริษัทเจริญโภค
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บทน า 
การจัดการแบบมีส่วนร่วมมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษย์สัมพันธ์ (human relation approach) และ

การบริหารเชิงพฤติกรรม (behavioral approach) บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดน้ีคือ Mary parker follet โดยได้เขียนบทความ
ชื่อ Dynamics Administration บรรยายให้ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การด้วยวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์และพยายาม
ให้ผู้บริหารองค์การคิดถึงพนักงานบ้างไม่ใช่คิดแต่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวแนวคิดน้ีได้รับการสนับสนุนจากElton Mayo และ F.J. 
Roethlisberger แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาดขณะที่ Frederick Taylor และ Lillian Gilbreth ได้พัฒนาแนวคิดของการบริหารตาม
หลักวิทยาศาสตร์ข้ึนมาพบว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดและสอนวิธีการดังกล่าวน้ีให้กับพนักงานทุกคนแนวความคิด
ดังกล่าวน้ีให้ความส าคัญกับการสั่งงานและการใช้มือของพนักงานในการปฏิบัติงาน (สมยศ นาวีการ .2545) ในการศึกษาค้นคว้า
ทดลองที่ Hawthorne กระท าระหว่างปี ค.ศ. 1927-1932 ที่ Western Electric company อันเป็นโรงงานท าอุปกรณ์สาขาของ
The Bell Telephone company วิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมของงานบางอย่างและผลผลิตของกลุ่มงาน
โดยมีตัวแปรคือแสงสว่างและการระบายอากาศภายในสถานที่ท างานพบว่า 1) ปัจจัยด้านปทัสถานเป็นตัวก าหนดปริมาณผลผลิต
ไม่ใช่ปัจจัยด้านกายภาพ 2) ความคิดที่ว่าคนเห็นแก่ตัวต้องการเงินค่าตอบแทนมากๆเป็นการมองแคบๆ 3) พฤติกรรมของคนงาน
ถูกก าหนดโดยความสัมพันธ์ภายในกลุ่มผลการวิจัยน้ีสนับสนุนให้มีการท าวิจัยด้านผู้น าต่างๆผู้น าต้องเปิดโอกาสให้คนในองค์การเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจสภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อผลของการผลิตแต่ความพอใจในการท างานการยกย่องและ
ทีมงานเป็นสาเหตุท าให้การผลิตเพ่ิมข้ึน  

ในช่วงราว 4 ปีที่ผ่านมา นับต้ังแต่มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบ 2G สู่ 3G และในปีน้ีที่มีการเริ่มเปิดให้บริการ 4G ตลาด
โทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยโดยภาพรวมมีการขยายตัวโดยเฉลี่ยอยู่เพียงร้อยละ 2.9 ต่อปี (CAGR ต้ังแต่ปี 2556-2559) ซึ่ง
เป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับในอดีต หรือในช่วงก่อนมีการเปิดให้บริการ 3G ที่มีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยสูงมากกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี น่ันเป็นเพราะรายได้จากการให้บริการเสียง (Voice) หดตัวลงเป็นอย่างมากจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้บริโภคไทยที่นิยมติดต่อสื่อสารกันด้วยสื่อสังคมออนไลน์อย่างไลน์ และเฟซบุ๊กกันมากข้ึน โดยหดตัวลงราวร้อยละ 29.8 ต่อปี 
(CAGR ต้ังแต่ปี 2556-2559) การเติบโตของตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยในปัจจุบันได้อาศัยแรงหนุนมาจากรายได้การ
ให้บริการสื่อสารข้อมูล (Data) เป็นหลัก อันเน่ืองมาจากผู้บริโภคไทยมีความต้องการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บ
เล็ตในชีวิตประจ าวันกันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมทางการเงิน การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือติดตามข่าวสาร หรือ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพ่ือน รวมถึงการใช้บริการบันเทิงออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะในรูปแบบวิดีโอออนดีมานด์ ท าให้มีความต้องการ
ใช้โมบาย บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่าย 3G/4G เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้านความเร็ว และปริมาณ จึงส่งผลให้
ตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลเติบโตสูงโดยเฉลี่ยราวร้อยละ 17.8 ต่อปี  (CAGR ต้ังแต่ปี 2556-2559) ในระยะข้างหน้า ตลาด
โทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยในปี 2560 น่าจะยังมีการขยายตัวต่อเน่ืองจากปี 2559 โดยน่าจะมีมูลค่าตลาดโดยรวมอยู่ที่
ประมาณ 232,937-237,160 ล้านบาท ขยายตัวในกรอบแคบราวร้อยละ 3.6-5.5 จากปี 2559 ที่คาดว่าจะขยายตัวราวร้อยละ 5.1 
โดยได้รับปัจจัยผลักดันหลักจากตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง (เข็มทิศตลาดทุน,ผู้จัดการ Online. 2559) 
ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าธุรกิจภาคการสื่อสารมีการแข่งขันกันอย่างมาก การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ ผู้วิจัยเห็นว่าหากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการจัดการที่มีคุณภาพแล้ว ก็จะน ามาซึ่งความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างย่ังยืน  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบตัวแบบการจัดการองค์การรูปแบบหนึ่งที่ท าให้
ธุรกิจหลายๆธุรกิจประสบความส าเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่น ธุรกิจในเครือบริษัทเจริญโภค
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ภัณฑ์ เป็นตัวอย่างที่ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ จากการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม โดยให้พนักงานในทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการจัดการงานของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะท่ีศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ จึงเล็งเห็นถึงคุณค่าแห่งการ
จัดการที่ต้องพัฒนาตัวแบบการจัดการให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง  
ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา กลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับองค์การธุรกิจข้ามชาติที่จะขยายกิจการเข้ามาในประเทศได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย 

 
สมมติฐานการวิจัย  

กลยุทธ์ระดับองค์กรมีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการส ารวจ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น 

ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย  

จ านวน 3 บริษัท 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย  

จ านวน 3 บริษัท ผู้วิจัยใช้สูตรของจากการค านวณโดยใช้สูตรการไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ W.G. Cochran (1953 
อ้างถึงใน พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธร.2559 ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  (ระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 = 1.96) ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5 %  สัดส่วนประชากร 0.5 จ านวน 384 คน 

1.3 การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกวิธี การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non -Probability Sampling) โดย
สุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพ่ือจ าแนกตามกลุ่มบริษัทธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย  จ านวน 3 บริษัทๆ
ละเท่าๆกัน จ านวนบริษัทละ 128 คน และตามด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วย
วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มใหญ่ดังน้ี  

กลุ่มที่ 1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (มหาชน) 
ภายใต้แบรนด์ เอไอเอส (AIS) จ านวน 128 คน 

กลุ่มที่ 2 บริษัทโทรเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด(มหาชน) ภายใต้แบ
รนด์ ดีแทค (dtac)จ านวน 128 คน 

กลุ่มที่ 3 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ ทรูมูฟ (Truemove)จ านวน 128 คน 
และในแต่ละกลุ่มแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ระดับบุคคล คือ กลุ่มผู้บริหารของบริษัท และกลุ่มพนักงานของบริษัทใน

อัตราส่วน  1: 10  คือสุ่มเลือกผู้บริหารบริษัท 1 คนต่อ พนักงานในบริษัท 10 คน ดังน้ันในแต่ละกลุ่ม จะสุ่มเลือกผู้บริหารบริษัทๆ
ละ 12 คน และพนักงานของบริษัทๆละ 116 คน 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ข้อ 
ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) ต าแหน่งหน้าท่ีในบริษัท (5) ประสบการณ์การท างาน และ (6) รายได้ต่อ
เดือน 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์กร ที่ส่งผลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน 8 ด้าน จ านวน 24 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันได้แก่  การก าหนดปัญหา  
การตัดสินใจ  การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล   จ านวน 25 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจในประเทศไทย 

ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างข้ึนไปหาคุณภาพโดยการ 1) น าไปให้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือทดสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) และน ามาหาค่า IOC ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 1.00 ซึ่งมากกว่า 0.5  2) แล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย มีลักษณะใกล้เคียงและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.968 ซึ่งมากกว่า 0.7   ท่ีเป็นที่ยอมรับทางวิชาการจึงถือได้ว่าแบบสอบถามน้ีมีคุณภาพในทางวิชาการตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด 

ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัย ไปมอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบั ติงานในบริษัท ธุรกิจผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ในช่วง เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาตรวจสอบและความถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูล จากน้ันน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหา
ความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s ProductMoment Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
ผลการวิจัย 

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.4 และเพศชาย ร้อยละ 46.6 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี ร้อยละ 39.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 
31–40 ปี ร้อยละ 37.2 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ร้อยละ 65.2 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ  31.9   ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในบริษัทส่วนใหญ่ พนักงานระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 77.0 ด้านประสบการณ์ในการท างานส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี  และด้านรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 
50,000 บาท ร้อยละ 44.0 
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ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์กร ที่ส่งผลต่อการจัดการแบบมี
ส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงผลการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

กลยุทธ์ระดับองค์กร x  S.D. ระดับการส่งผล 
วิสัยทัศน์ 3.38 .908 ปานกลาง 
วัตถุประสงค์ 3.35 .926 ปานกลาง 
พันธกิจ 3.31 .913 ปานกลาง 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3.36 .984 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกลยุทธ์ขององค์กร 2.71 1.061 ปานกลาง 
การท างานแบบเป็นเครือข่ายร่วมกัน 3.37 .938 ปานกลาง 
การวางแผนการปฏิบัติงานในองค์กรร่วมกัน 3.48 .874 มาก 
ในองค์กรสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน 3.58 .876 มาก 

รวม 3.32 .726 ปานกลาง 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์ระดับองค์กร ท่ีส่งผลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.726  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ใน
องค์กรสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันส่งผลสูงสุดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.876 รองลงมาคือ ข้อที่ในองค์กรส่งเสริมการวางแผนการปฏิบัติงานในองค์กรร่วมกันส่งผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.48 
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.874 ส่วนข้อที่การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกลยุทธ์ขององค์กรส่งผลต่ าสุด อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.71 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.061 

ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นเรื่องการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวมทุกด้าน  แสดงผลการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

การจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

 

การก าหนดปัญหา 3.27 .828 ปานกลาง  
การตัดสินใจ   3.18 .853 ปานกลาง  
การด าเนินงาน 3.07 .920 ปานกลาง  
การรับผลประโยชน์ 3.07 .858 ปานกลาง  
การประเมินผล 2.95 .953 ปานกลาง  

รวม 3.11 .767 ปานกลาง  
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.11 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.767 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่การก าหนดปัญหา มีความเห็นด้วย
สูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.27 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.828 รองลงมาคือ ข้อที่การตัดสินใจ  อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.853 ส่วนข้อที่การประเมินผลต่ าสุด อยู่ในระดับปานกลางโดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.95 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.953  
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ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างองค์ประกอบกลยุทธ์ระดับ
องค์กรกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย พบว่า 

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านวิสัยทัศน์ขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
การจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (R=.434) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านวัตถุประสงค์ขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (R=.420) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านพันธกิจขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกั นกับ
การจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยด้านการก าหนดปัญหา  (R=.409) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (R=.456) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกลยุทธ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการจัดการ
แบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (R=.277) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านการท างานแบบเป็นเครือข่ายร่วมกันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการจัดการแบบมีส่วน
ร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (R=.313) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านการส่งเสริมการวางแผนการปฏิบัติงานในองค์กรร่วมกันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
จัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (R=.256) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านองค์กรสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
จัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (R=.292) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดง
ในตาราง 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
ดา้นวสัิยทศัน์ (X1) 1.000 

     
   

ดา้นวตัถุประสงค ์(X2) .822** 1.000 
    

   
ดา้นพนัธกิจ(X3) .781** .896** 1.000 

   
   

ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ(X4) .703** .783** .800** 1.000 
  

   
ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกลยุทธ์(X5) .412** .408** .396** .393** 1.000 

 
   

ดา้นการท างานแบบเป็นเครือข่ายร่วมกนั (X6) .525** .596** .614** .586** .388** 1.000    
ดา้นการส่งเสริมการวางแผนการปฏิบตัิงานใน
องคก์รร่วมกนั (X7) 

.479** .503** .500** .434** .444** .484** 1.000   

ดา้นองคก์รสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการ
ท างานร่วมกนั (X8) 

.418** .518** .494** .383** .395** .462** .783** 1.000  

การจดัการแบบมีส่วนร่วม (Y) .434** .420** .409** .456** .277** .313** .256** .292** 1.000 
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ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยและค่าสถิติทดสอบความส าคัญขององค์ประกอบกลยุทธ์ระดับองค์กรส าหรับพยากรณ์การจัดการแบบมี
ส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ดังแสดงในตาราง ดังน้ี 
 

ตัวพยากรณ์ 
สัมประสิทธิ์การถดถอย 

SE t Sig. B  (เบต้า) 
(Constant) 1.534  .179 8.585 .000 

X4 .235 .279 .054 4.391 .000 
X1 .178 .195 .059 3.023 .003 
X8 .098 .103 .047 2.075 .039 

    R = 0.492               R2=0.242                Adj.R2 = 0.236 
  
องค์ประกอบที่ส่งผลทางบวกต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจ(X4) (β = 0.235)
วิสัยทัศน์ขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจ(X1) (β = 0.178)และในองค์กรสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการ
ท างานร่วมกัน(X8) (β = 0.098) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศไทยสามารถอธิบายได้ด้วย การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจ,วิสัยทัศน์ขององค์กร
ท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจและในองค์กรสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน ได้ร้อยละ 23.6 (Adj.R2 = 
0.236) และได้สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   
 Y = 1.534+.235x4+.178x1 + .098x8 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Y1 = +.279x4+.195x1 + .103x8 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศไทย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ได้แก่ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติขององค์กรท าให้มีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจ,วิสัยทัศน์ขององค์กรท า
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจและในองค์กรสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันมีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วน
ร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Anderson, Doyle D . (2009). ศึกษา
พบว่าในการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ องค์กรต้องมีการก าหนดกลยุทธ์
ในองค์กรให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพราะการมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือท าให้เกิดการต่อต้านน้อยลงใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึนลดความขัดแย้งในการท างานเพ่ิมความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากข้ึน สร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างานมีการสื่อสารที่ดีสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการท างานร่วมกันตลอดจนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการท างานร่วมกันเกิด
ความมีน้ าใจและความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากข้ึนช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี  การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

550



การประชุมวิชาการระดับชาติ                       
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

______________________________________________________________________________________________ 
 

การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึนสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ  การมีส่วนร่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอมช่วยให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้องท าให้เกิดความเห็น
ที่หลากหลายท าให้การปฏิบัติงานมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดคนเดียวช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การ การมีส่วนร่วมช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานให้สูงข้ึนลดความเฉ่ือยชาในการปฏิบัติงานและการย้ายงานและยังส่งผล
ต่อการเพ่ิมผลผลิตในองค์การด้วย สอดคล้องกับสมยศ   นาวีการ (2545)กระบวนการที่บุคคลในองค์การได้มีส่วนเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงานต่างๆในองค์การและมีอิสระในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจงาน
ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานการจัดท าวิสัยทัศน์พันธ
กิจการก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในองค์การทั้งน้ีการบริหารแบบมีส่วนร่วมยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในผลลัพธ์
ที่เกิดมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบปัญหาท่ีเกิดร่วมกันเมื่อเกิดปัญหาใน
การด าเนินงานบุคลากรทุกระดับในองค์การได้ประชุมพูดคุยเน่ืองจากการที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเป็นวิธีที่ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานการประสานงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเน่ืองจะรวดเร็วส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของทีมตามล าดับ สอดคล้องกับดวงฤดี  เสมาพู (2559) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทั้งในด้านการก าหนดกลยุทธ์ในองค์กรที่เน้นการก าหนดวิสัยทัศน์การท างานร่วมกัน  การก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
กระบวนการท างาน การวางแผนงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการประสานงานข้ามฝ่าย  ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้าน
โครงสร้างองค์การ และการก าหนดนโยบายด้านทีมที่มีประสิทธิภาพ อันน ามาซึ่งความพึงพอใจแก่ลูกค้า  องค์กรมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อหน่วยลดลง และบุคลากรสามารถสร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพ่ิมมากข้ึน ดังน้ีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท าให้
บรรยากาศและสื่อสารในองค์การได้ดีข้ึนลดความขัดแย้งลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตและองค์การมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้
ดีข้ึนประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์การโดยฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนักงานได้ง่ายข้ึนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึนเน่ืองจากได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและประโยชน์ของพนักงานโดยความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่าย
บริหารและพนักงานด้วยกันดีข้ึนมีความไว้วางใจกันสูงมีความรับผิดชอบและผูกพันกับองค์การมากข้ึนรวมทั้งมีความเข้าใจ
กฎระเบียบและข้อจ ากัดขององค์การ  

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศไทย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ จากงานวิจัยพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กร ได้แก่ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจ ,วิสัยทัศน์ขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจและในองค์กร
สนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันมีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศไทย ดังน้ันผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบการธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ควรให้ความส าคัญในเรื่อง
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจ,วิสัยทัศน์ขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการ
ธุรกิจและในองค์กรสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นสิ่งที่สืบเน่ืองมาจากด้านวิชาการ ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม และผู้ประกอบการธุรกิจผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ควรร่วมมือกับทุกภาคส่วนขององค์กรในการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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ธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยด้วยการน ากลยุทธ์ระดับองค์กร อันได้แก่ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติขององค์กรท า
ให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจ,วิสัยทัศน์ขององค์กรท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจและในองค์กรสนับสนุนการ
ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันเพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป การศึกษาครั้งน้ีได้ท าการศึกษาเฉพาะตัวแปรกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
แบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย หากได้มีการศึกษาตัวแปร อื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น วัฒนธรรมในองค์กร ความเป็นเลิศใน
การด าเนินงานขององค์กร และการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบรหิารจัดการและเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหาร

จัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในไทยลีก T3 ท่ีประสบความสําเร็จเปนการวิจัยเชิงผสมผสาน สภาพแวดลอมภายในองคกร 

PRIMO-F ประกอบดวย ดานบุคลากร ดานทรัพยากร ดานนวัตกรรมและความคิด ดานการตลาด ดานการปฏิบัติการ และ 

ดานการเงิน กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ

ในไทยลีก T3 จํานวน 131 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการ

สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 สถิติท่ีใช คือคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสร มีการบริหารจัดการสโมสร

ฟุตบอลประกอบไปดวย บุคลากร 3 สวน คือ บุคลากรผูบริหาร บุคลากรบริหารจัดการทีมฟุตบอล และ เจาหนาท่ีสโมสรดาน

ทรัพยากร สถานท่ีตั้งตองไดรับมาตรฐานจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก สิ่งอํานวยความ

สะดวกภายในสนามแขงขัน ดานนวัตกรรมและความคิด มีการดําเนินงานดานระบบชองทางการติดตอสโมสรไดหลายชองทาง 

มีการดําเนินงานทางดานการตลาด ประกอบไปดวยสินคาและการบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม

การตลาด ดานการปฏิบัติการ ท้ัง 3 สโมสรมีโครงสรางในการปฏบัิติงานท่ีชัดเจนในการดําเนินงานมีการสัง่การเปนลําดบัและมี

การติดตามและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากร และดานการเงิน ท้ัง 3 สโมสรมีการวางแผนทางดานการเงินและมี

การกําหนดงบประมาณท่ีชัดเจนในการดําเนินงานตางๆภายในสโมสร ทําใหสโมสรฟุตบอลอาชีพในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสร

ประสบความสําเร็จ สวนดานความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารสโมสรท้ัง 3 สโมสรประกอบดวย ผูฝกสอน 

นักกีฬาและเจาหนาท่ีสโมสร โดยทําการสํารวจในดานตางๆพบวา ดานบุคลากร  ดานทรัพยากร  ดานนวัตกรรมและความคิด 

ดานการตลาด ดานการปฎิบัติการ และดานการเงิน อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน 

 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการ สโมสรฟุตบอลอาชีพ ไทยลีก T3 
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Abstract 

The research aims to study the management of professional football clubs in the successful Thai 

league T3 and to study the opinions of those who have a stake in the management of football clubs in 

the Thai League T3, which is a Mixed Method Research. The analysis instrument comprised of people, 

resources, innovation and ideas, marketing, operations and finance. The sample were people who have a 

stake in the successful management of professional football clubs in the ThaiLeague T3 131. The 

instrument used questionnaire on the opinions of those who had a stake in the successful management 

of professional football clubs in the Thaileague T3 using statistical analysis , mean and standard deviation 

 The research found that the professional football club has been successful in the Thai League T3 

have managed professional football clubs. The personnel of the three clubs are managed by the 

personnel in three parts: Personnel Management Personnel Management Team and Staff Resource Club 

.The locations of the three clubs have been standardized by the Sports Association. Football and Thai 

League Co. and the facilities within the stadium. The innovation and the idea of the three clubs have 

been operating the system of contact channels. The three clubs operating in the market comprised of 

goods and services, price , distribution channels and promotion. The three clubs have a clear operational 

structure, a hierarchical order, and a monitoring and evaluation of personnel performance. The three 

clubs are financially organized and have a clear budget for the club's operations. All professional football 

clubs in the Thai league T3 were successful clubs. The opinions of the people who have a stake in the 

management of three football clubs consists of coaches, athletes and club officials in various aspects. It 

was found that personnel, terms of resources , innovation and thinking marketing operation and financial 

at the highest level, all aspects. 

 

Keywords : management, Professional Football Club, Thai League 
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บทนํา 

กีฬาฟุตบอลเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมและแพรหลายไปท่ัวโลก หรืออาจจะเรียกไดวาฟุตบอลเปนเสมือนมหกรรมกีฬา

โลก (Global Sport) ท่ีทุกภูมิภาคใหความสนใจและไดมีการจัดใหการแขงขันในระดับตางๆ รองรับอยางเนืองแนนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งความยิ่งใหญของการแขงขันฟุตบอลโลกและฟุตบอลระดับทวีปกลายเปนเปาหมายของนักฟุตบอลและองคกรฟุตบอล

ของแตละชาติ ตางใฝฝนท่ีจะมีโอกาสรวมสัมผัสกับการแขงขันดังกลาว ซึ่งถือเปนเกียรติประวัติของประเทศในดานวงการ

ฟุตบอล จากการท่ีฟุตบอลเปนกีฬายอดนิยมของนานาประเทศเชนน้ีไดกอใหเกิดแรงผลักดันใหเกมกีฬาฟุตบอลไดมีการพัฒนา

ในดานตางๆอยางไมหยุดยั้งไมวาจะเปนมาตรฐานการและเทคนิคการเลน วิทยาศาสตรและ โภชนาการและการบริหารจัดการ 

รวมถึง สิทธิประโยชน รวมถึงดานสิทธิประโยชน ซึ่งลวนแตไดจัดทำแบบมืออาชีพและเปนระบบท้ังสิ้น กีฬาฟุตบอลใน

ประเทศไทยไดมีการเลนตั่งแตสมัย “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” รัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร เน่ืองจาก 

สมัยรัชการท่ี5 พระองคไดสงพระเจาลูกยาเธอ พระเจาหลานเธอ และขาราชบริพารไปศึกษาวิชาการดานตางๆท่ีประเทศ

อังกฤษ และผูท่ีนํากีฬาฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเปนคนแรกคือ “เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี(สน่ัน เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา)” หรือท่ีประชาชนชาวไทยมักเรียกสั้นๆวา “ ครูเทพ” ในชวงแรกไดมีเสียงวิพากษวิจารณตางๆมากมาย โดยหลายคน

กลาววา ฟุตบอลเปนกีฬาท่ีไมเหมาะสมกับประเทศท่ีมีอากาศรอน เหมาะสมกับประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็นมากกวา และเปน

เกมท่ีทําใหเกิดอันตรายตอผูเลนและผูชมบางครัง้อาจถึงข้ันเสียชีวิตได ซึ่งขอวิจารณดังกลาวถามองอยางผิวเผินก็อาจจะเกิดข้ึน

ไดกับกีฬาทุกประเภท ถาผูเลนขาดความระมัดระวังไมรูจักหนาท่ีและรูจักประสานงาน แตภายหลังขอกลาวหาดังกลาวก็คอยๆ

หมดไป จนกระท่ังฟุตบอลกลายเปนกีฬายอดนิยมท่ีสุดของประชาชนชาวไทย (กฤษณะ ทวมเพ็ง, 2546) 

สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ซึ่งเปนองคกรหลักของประเทศทางดานฟุตบอลมคีวามประสงคจะพัฒนากีฬาฟุตบอลใน

ประเทศใหทัดเทียมและมมีาตรฐานเทียบเทานานาอารยประเทศ และสานฝนเขารวมเปนสวนหน่ึงของมหกรรมฟุตบอลโลก ซึ่ง

จะเปนจริงไปไมไดถาหากวารากฐานฟุตบอลลีกภายในประเทศยังไมเข็มแข็งโดยไดพยายามจะผลักดันหรือพัฒนากีฬาฟุตบอล

ในประเทศไทยไปสูกีฬาอาชีพมากข้ึน สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดริเริ่มการจดัการแขงขัน

ฟุตบอลไทยลีกข้ึนเปนครั้งแรก เมือ่ป พ.ศ.2539 ดวยการรวมมือกับองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในปจจุบันการ

แขงขันกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย (ไทยพรีเมยีรลีก) ไดรับความนิยมเปนอยางสูงมผีูชมในแตละรายการแขงขันเปนจํานวน

มากเกิดการแขงขันในระดับตางๆมีสโมสรเกิดข้ึนท่ัวทุก จังหวัดในประเทศไทย ปรากฏการณน้ี เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีกองเชียร 

มีแฟนคลับ ตามเชียรทีมท่ีตัวเองรกัและช่ืนชอบอยูตลอด ทําใหสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยจาํตองคํานึงถึงการบริหาร

จัดการสมาคมเพ่ือใหสามารถพัฒนาและยกระดับสโมสรข้ึนสูระดับพรีเมียรลีก ซึ่งในการพัฒนาและยกระดับสโมสรฟุตบอลให

สูงข้ึนน้ัน เปนสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคญั น่ันคือ การเกิดข้ึนของโครงการวิช่ันเอเชีย ท่ีออกกฎขอบังคับท่ีทําให

สโมสรฟุตบอลในทวีปเอเชียตองมกีารสรางสินคาท่ีไดรับคุณภาพพรอมกลยุทธการตลาดครบวงจร ซึ่งกฎขอบังคับของวิช่ัน

เอเชียท่ีสําคัญ เชน สโมสรฟุตบอลท่ีเปนสมาชิกของแตละประเทศตองจดทะเบียนนิติบุคคลเชิงพาณชิย และตองมีการตั้ง

องคกรจัดการแขงขันสวนกลางข้ึนมาจัดการแขงขัน เปนตน ดังน้ัน หากสโมสรในทวีปเอเชียไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับท่ี

ทางสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชียจะถูกตัดสิทธ์ิสงทีมเขารวมการแขงขัน AFC Champion League ดวยเหตุน้ี ทําใหสมาพันธ

ฟุตบอลแหงเอเชีย หรือ AFC (Asian Football Confederation) ตัง้เปาหมายใหฟุตบอลในทวีปเอเชียท้ังทวีปตองมีความเปน

มืออาชีพและเติบโตและมมีาตรฐานเทียบเทาทวีปยุโรป   ชัชวิทย พุมสงวน บทนํา / 4 

จากการประเมินตามเกณฑของโครงการดังกลาว ปรากฏวา ประเทศไทยไดรับ 221 คะแนนจากคะแนนเต็ม 500 

คะแนน และอยูในอันดับ 12 จากท้ังหมด 21ประเทศทําใหสโมสรจากประเทศไทยไดรับสิทธ์ิลงแขงขันในรายการAFC 

Champion League เพียงสโมสรเดียวและตองไปเริ่มแขงขันในรอบคัดเลือก หากแพในรอบคัดเลือกก็จะทาใหตกรอบทันที 

ซึ่งรายการ AFC Champions League เปนการแขงขันท่ีสามารถสรางรายไดใหกับสโมสรท่ีไดรับสิทธ์ิเขารวมการแขงขันเปน
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จํานวนมาก อีกท้ัง ยังเปนการสรางช่ือเสียงใหกับประเทศชาติและสโมสรท่ีไดรับสิทธ์ิในการแขงขันรายการ AFC Champion 

League จากเหตุการณดังกลาว เปนผลใหสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยมีการจัดตั้งบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด ในเดือน

ตุลาคม 2551 ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท  สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย.ระเบียบ (2539).  โดยมีผูถือหุนใหญ คือ 

กรรมการสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย และมีผูบริหารคนแรกของบริษัทไทยพรีเมียรลีก คือ ดร.วิชิต แยมบุญเรือง จากการ

เปลี่ยนแปลงครั้งน้ีทําใหวงการฟุตบอลไทยกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้งมีแฟนบอลเขามาเต็มสนาม มีรายไดจาก คาบัตรเขา

ชมการแขงขัน สินคาของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอล คาลิขสิทธ์ิถายทอดสดทางโทรทัศน มีรายไดจากผูสนับสนุนจากรัฐบาล

และเอกชน หลังจากท่ีมีการปรับระบบบริหารจัดการของสโมสรฟุตบอลของไทยและระบบไทยพรีเมียรลีก ไปจนถึงลีก ดิวิช่ัน 

1 และดิวิช่ัน 2 ทําใหสามารถปลุกกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลและสื่อตางๆไดสําเร็จน้ันมาจาก มาตรการใหมของ 

สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย หรือ AFC (Asian Football Confederation) และทําใหสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยมี

การปรับระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับกฎระเบียบของทางสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย สําหรับ ในป 2560 สมาคมฯ

ไดกําหนดสงเสริมกีฬาฟุตบอล โดยเพ่ิมการจัดการแขงขันอีก 1 รายการ คือ การแขงขันไทยลีก 3 ฤดูกาล ประจําป 2560 

หรือเปนท่ีรูจักกันในช่ือ ไทยลีก 3 ยูโรเคกลีกโปร ตามช่ือของผูสนับสนุนหลัก ฟุตบอลลีกอาชีพระดับช้ันท่ี 3 ของไทยซึ่งจะเริ่ม

แขงขันในฤดูกาล 2560 เปนฤดูกาลแรกโดยคัดเอาทีมอันดับ 1-4 จาก 8 โซนของฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิช่ัน 2 ข้ึนมาแขงในไทย

ลีก 3 แลวแบงเปน 2 โซน ๆ ละ 16 ทีมแลวนําแชมปของแตละโซน และทีมท่ีชนะการแขงเพลยออฟ ระหวางรองแชมปของ

แตละโซ ข้ึนไปแขงขันไทยลีก 2 สวนอันดับสุดทายของท้ัง 2 โซนจะตกช้ันลงไปเลนใน ไทยลีก 4 ในฤดูกาล 2560 มีทีมท่ีได

สิทธ์ิเขารวมแขงขันอยางเปนทางการจํานวน 29 ทีม ดวยกัน ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการของสโมสร

ฟุตบอลอาชีพไทยแลนดลีก T 3 ประจําป 2560 เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการพัฒนาการบรหิารจัดการใหเปนรูปธรรม

และนําเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนทางเลือกในการบริหารจัดการสโมสรกีฬาฟุตบอลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T 3 ประจําป 2560  

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยแลนดลีก T 3 

ประจําป 2560 

 

สมมติฐาน 

1. การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยแลนดลีก T 3 ประจําป 2560 อยูในระดับ ดีมาก 

2. ความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยแลนดลีก T 3 ประจําป 2560 มี

ความคิดเห็นท่ี ไมแตกตาง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยผูวิจัย ไดกําหนดกลุมเปาหมายจากการ

คัดเลือกทีมท่ีมีผลคะแนนการแขงขันฟุตบอลอาชีพไทยแลนดลีก T3 ประจําป 2560 อยูในอันดับท่ี 1 ถึงอันดับท่ี 3 โดยแบง

ออกเปน ผูบริหารสโมสร และผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารสโมสร รวมท้ังสิ้น 131 คน   ไดแก 

1. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูวิจัยไดสัมภาษณ ผูจัดการทีมหรือผูจัดการท่ัวไป และเลขานุการ

ทีม สโมสรฟุตบอลอาชีพท้ัง 3 สโมสร ไดแก 1. สโมสรอยุธยายูไนเต็ด สโมสร เจ แอล เชียงใหม และ สโมสรนรา ยูไนเต็ด 

จํานวน 6 คน 
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2. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามถามความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอ

การบรหิารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 จํานวน 125 คน ประกอบไปดวย เจาหนาท่ีสโมสร 

ทีมงานผูฝกสอน นักฟุตบอล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยกําหนดเกณฑการเลือกผูใหขอมูลหลักโดยมีคุณสมบัติเปนผูท่ีมีความรูหรือประสบการณท่ี

เช่ียวชาญการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพใน T3 รวมท้ังหมด จํานวน 6 คน ประกอบดวย  

1. ผูจัดการทีม หรือ ผูจัดการท่ัวไป สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด จํานวน 1 คน 

2. เลขานุการทีม สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด จํานวน 1 คน 

3. ผูจัดการทีม หรือ ผูจัดการท่ัวไป สโมสรเจ แอล เชียงใหม จํานวน 1 คน 

4. เลขานุการทีม สโมสรเจ แอล เชียงใหม จํานวน 1 คน 

5. ผูจัดการทีม หรือ ผูจัดการท่ัวไป สโมสร นรา ยูไนเต็ด จํานวน 1 คน 

6. เลขานุการทีม สโมสร นรา ยูไนเต็ด จํานวน 1 คน 

การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งน้ี ไดแก ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ในการ

บริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยท้ังหมด 125 คน ประกอบดวย 

1. ทีมงานผูฝกสอน สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด จํานวน 5 คน 

2. นักฟุตบอล สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด จํานวน 28 คน 

3. เจาหนาท่ี สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด จํานวน 5 คน 

4. ทีมงานผูฝกสอน สโมสรเจ แอล เชียงใหม จํานวน 5 คน 

5. นักฟุตบอล สโมสรเจ แอล เชียงใหม จํานวน 40 คน 

6. เจาหนาท่ี สโมสรเจ แอล เชียงใหม จํานวน 5 คน 

7. ทีมงานผูฝกสอนสโมสรนรา ยูไนเต็ด จํานวน 3 คน 

8. นักฟุตบอล สโมสรนรา ยูไนเต็ด จํานวน 29 คน 

9. เจาหนาท่ี สโมสรนรา ยูไนเต็ด จํานวน 5 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุม

ผูใหขอมูลหลักโดยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารมาจัดทําเปนกรอบในการสัมภาษณและสรางเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก

โดยไดประยุกตแนวคิดของ PRIMO-F เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) ตามกรอบแนวคิดท่ีผูวิจัยคือ 

P = People (บุคลากร) 

R = Resources (ทรัพยากร) 

I = Innovations and Ideas (นวัตกรรมและความคิด) 

M = Marketing (การตลาด) 

O = Operations (การปฏิบัติการ) 

F = Finance (การเงิน) 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูสัมภาษณ เชน ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางการงานในปจจุบันตําแหนงปจจุบัน 

ประสบการณในการทำงานเก่ียวกับกีฬาฟุตบอล รวมท้ัง วัน เวลา และสถานท่ีท่ีทําการสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยตามกรอบแนวคิด 

PRIMO-F ไดแก ดานบุคคลากร (People) ดานทรัพยากร (Resource) ดานนวัตกรรม (Innovation and Ideas) ดาน

การตลาด (Marketing) ดานการปฏิบัติการ (Operations) ดานการเงิน (Finance) 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการ

สโมสร ครั้งน้ีผูวิจัยไดดำเนินการ ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ

สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในประเทศไทยโดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพบุคลากร ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน และเงินเดือนท่ีไดรับ (Multiple Choice Questions) 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบ Likert Scale เก่ียวกับการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย

โดยลักษณะของคําถามจะครอบคลุมแนวคิดของ PRIMO -F โดยนํามาเปนกรอบการสัมภาษณและสรางเปนแบบสัมภาษณเชิง

ลึกในดานตางๆ  

สวนท่ี 3 นําแบบสอบถามใหกับผูเช่ียวชาญ พิจารณาความถูกตองเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความเท่ียงตรง จํานวน 3 

ทาน 

สวนท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาแลวนําไปทดลองใช (Try Out )กับผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียกับ

สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด 

สวนท่ี 5 นําแบบสอบถามในสวนท่ี 4 มาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น ( Reliability ) ซึ่งไดความเช่ือมั่นเทากับ = .82 

สวนท่ี 6 นําแบบสอบถามท่ีแกไขเรียบรอยแลวใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง และนําไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ในการศึกษาตอไป 

    

การวิเคราะหขอมูล 

วิธีวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ท้ังหมด

ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นําผลสัมภาษณมาวิเคราะหแลวสรปุในรูปความเรียง และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณดวยการหาคารอยละและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามเกณฑของ Best (1977) 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นผูท่ีมสีวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสร กับขอความใน

ระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นผูท่ีมสีวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรกับขอความใน

ระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นผูท่ีมสีวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรกับขอความใน

ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นผูท่ีมสีวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรกับขอความใน

ระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นผูท่ีมสีวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรกับขอความใน

ระดับมากท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ซึ่งประกอบไป

ดวย 2 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 ศึกษาการบริหารจัดการของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ดานบุคลากร (People) การบริหารจัดการบุคลากรภายในสโมสรและโครงสรางบุคลากรภายในซึ่งมีการบริหารจัดการ

บุคลากรออกเปน 3 สวนประกอบดวย 1. บุคลากรผูบริหาร 2. บุคลากรบริหารจัดการทีมฟุตบอล 3. เจาหนาท่ีสโมสร 

โครงสรางทีมผูบริหารท่ีประกอบไปดวย ประธานสโมสร รองประธานสโมสร ผูอํานวยการสโมสร บุคลากรทางดานทีมผูบริหาร

จะเขามาบริหารจัดการมาทํางานใหกับสโมสรโดยจะตองมีประสบการณทางดานฟุตบอลควบคูไปกับความรูทางดานการ

บริหารธุรกิจรวมกัน อีกท้ังความเขาใจในกีฬาฟุตบอลดวยบุคลากรบริหารจัดการทีมฟุตบอล ประกอบไปดวย ผูจัดการทีม 

หรือผูจัดการท่ัวไป เปนศูนยกลางการทํางานระหวางทีมผูบริหารกับทีมฟุตบอลใหทํางานรวมกันใหประสบความสําเร็จ ตองมี

ทักษะ ความรู ความสามารถทางดานการบริหารจัดการทีม มีประสบการณในการทํางานเปนผูจัดการทีม หรือผูจัดการท่ัวไป

กับสโมสรฟุตบอลอาชีพภายในประเทศหรือตางประเทศ ทีมงานผูฝกสอนท้ังชุดเยาวชนและชุดทีมหลัก เปนบุคลากรท่ีสําคัญ

กับสโมสรจะตองมีความรูและความสามารถทางดานการสื่อสารและถายทอดวิธีการเลนฟุตบอลใหกับนักฟุตบอลชุดเยาวชน 

นักฟุตบอลชุดทีมหลัก โดยผูฝกสอนตองมีประสบการณเคยผานการเปนผูฝกสอนทีมฟุตบอลอาชีพภายในประเทศหรือ

ตางประเทศ ทางดานนักฟุตบอลตองมีทักษะและความสามารถทางดานฟุตบอลท่ีดี มีลักษณะนิสัยท่ีดีมีความเปนมืออาชีพท้ัง

ในสนามและนอกสนาม ทางดานทีมนักกายภาพและนักวิทยาศาสตรการกีฬามีความรูความสามารถในการดูแลและรักษานัก

ฟุตบอลของสโมสรในการฝกซอมและแขงขัน 

ในสวนทางดานเจาหนาท่ีสโมสร สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในประเทศไทยท้ัง 3 สโมสรมีความเห็น

รวมกันในเรื่องเจาหนาท่ีสโมสรประกอบไปดวยดานตางๆ ดังน้ี เจาหนาท่ีสโมสรดานการตลาดท่ีมีประสบการณทางดาน

การตลาดฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย มีความรูความสามารถทางดานการตลาดฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย การหาผูใหการ

สนับสนุนท่ีจะมาเขารวมกับสโมสรและการหารายไดเขาสูสโมสร เจาหนาท่ีสโมสรดานการเงินทําหนาท่ีตรวจสอบรายรับและ

รายจายของสโมสร เจาหนาท่ีสโมสรดานการประชาสัมพันธสโมสรมีหนาท่ีรับสงติดตอขาวสารตางๆของสโมสร เจาหนาท่ีดาน

กฎหมายและสิทธิประโยชนมีหนาท่ีดูแลสัญญาตางๆท่ีทํารวมกับผูใหการสนับสนุนและนักฟุตบอลของสโมสร และเจาหนาท่ี

ประจําสนามแขงมีหนาท่ีดูแลความเรียบรอย ความปลอดภัย และบริการตางๆในสนามประจําสโมสร 

ดานทรัพยากร (Resource) สถานท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในประเทศไทยท้ัง 3 สโมสรน้ันให

ความสําคัญกับสนามท่ีใชในการแขงขันเพ่ือใหสนามท่ีใชในการแขงขันไดรับมาตรฐาน สโมสรฟุตบอลอาชีพ มีความพรอมใน

ดานสถานท่ีในการแขงขัน อุปกรณในการแขงขัน และสิ่งอํานวยความสะดวก เน่ืองจากสโมสรฟุตบอลอาชีพตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดกฎเกณฑตางๆท่ีทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ฯ และ บริษท ไทยลีกไดกําหนดใหสโมสรฟุตบอลอาชีพ

ตองปฏิบัติตามในดานสถานท่ีในการแขงขัน อุปกรณในการแขงขัน และสิ่งอํานวยความสะดวก สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบ

ความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสรเคยประสบความสําเร็จในรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ทําใหไดรับสิทธิ

ใหลงทําการแขงขันในรายการ ชาง เอเอฟ คัพ โตโยตา ลีก ใหสโมสรฟุตบอลอาชีพมีช่ือเสียงและรายได สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ี

ประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสรมีขอมูลในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เน่ืองจากในเรื่องของการคัดเลือกสรรหานัก

ฟุตบอลอาชีพท่ีมีความสามารถสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 มีการประสานงานระหวางเอเยนตนัก
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ฟุตบอลกับสโมสร และการหาขอมูลมาประกอบในการพิจารณาในการคัดเลือกสรรหานักฟุตบอลมาเขารวมกับสโมสรฟุตบอล

อาชีพ เพ่ือใหไดนักฟุตบอลท่ีมีคุณภาพมาเขารวมกับสโมสร 

ดานนวัตกรรมและความคิด (Innovation and Ideas) สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 

สโมสรมีการดําเนินงานดานระบบชองทางการติดตอสโมสรโดยในปจจุบันมีชองทางการติดตอกับสโมสรฟุตบอลอาชีพไดหลาย

ชองทางแตท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากในตอนน้ีคือ ทางสื่อสังคมออนไลน เฟสบุค และชองทางเว็บไซดสโมสร 

หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน ผูท่ีใหความสนใจท่ีจะติดตอ หรือติดตามขาวสารจากสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีใหความสนใจได

หลายชองทาง ซึ่งทําใหสโมสรฟุตบอลอาชีพท้ัง 3 สโมสรใหความสําคญัเน่ืองจากสามารถเพ่ิมจํานวนผูเขาชมการแขงขันสโมสร

ของตนเองแลวยังทําใหสโมสรเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 มีวัฒนธรรมองคกร

ท่ีชัดเจนและดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากบุคลากรภายในสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในประเทศ

ไทย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีตนเองไดรับมอบหมายและมีการทํางานรวมกันระหวางทีมผูบริหารกับทีมฟุตบอล

เพ่ือทําใหสโมสรฟุตบอลอาชีพบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว 

ดานการตลาด (Marketing) สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 มีการดําเนินงานทางการตลาด

โดยใชสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix 4P’s) ประกอบไปดวยสินคาและการบริการ (Product) สโมสรฟุตบอล

อาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสร มีสินคาประกอบไปดวย เสื้อฟุตบอล เสื้อยืด เสื้อโปโล ตั๋วเขาชมการ

แขงขัน สินคาท่ีระลึก เชน กระเปา ผาพันคอสโมสร หมวก สติ๊กเกอร เปนตน เน่ืองจากสโมสรฟุตบอลอาชีพไดมีการผลิต

สินคาออกมาใหตรงตามความตองการของผูเขาชมการแขงขัน ราคา (Price) ราคาสินคาของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบ

ความสําเร็จในไทยลีก T3 แตละสโมสรมีความแตกตางกันซึ่งทุกสโมสรจะกําหนดราคาของสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของ

สินคาและข้ึนอยูกับระดับความสามารถในการซื้อสินคาของผูเขาชมการแขงขันโดยสินคาของสโมสรมีคุณภาพและราคาท่ี

เหมาะสมกับผูเขาชมการแขงขัน ชองทางการจัดจําหนาย (Place)สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 

3 สโมสรมีชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลายและสะดวกตอผูท่ีใหความสนใจในสินคาของสโมสรเน่ืองจาสโมสรฟุตบอล

อาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 มีชองทางการจัดจําหนายสินคา เชน รานสินคาท่ีระลึกประจําสโมสร เว็บไซดสโมสร 

หางสรรพสินคา เปนตนและมีชองทางการจัดจําหนายสินคามากกวา 1 แหง การสงเสริมการตลาด (Promotion) สโมสร

ฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสรมีการสงเสริมการตลาดท่ีเหมือนกันโดยใหความสําคัญในการ

สงเสริมการตลาด ในดานของตั๋วรายเดือนของสโมสรเพราะผูท่ีมีตั๋วรายเดือนของสโมสรจะไดรับสิทธิพิเศษจากสโมสร อาทิ 

เชน เสื้อฟุตบอล ผาพันคอ และไดรับสวนลดในการซื้อสินคาของสโมสร 

ดานการปฏิบัติการ (Operations) สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสรมีโครงสรางใน

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เน่ืองจากบุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในตําแหนงงานท่ีตนเองไดรับมอบหมาย ซึ่งในการ

ดําเนินงานมีการสั่งงานเปนลําดับข้ันตอนโดยทีมผูบริหารมีการวางแผนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานใหกับ

สโมสร และสั่งการลงไปยังผูท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของสโมสรและมีการติดตามและประเมินผลงาน

การปฏิบัติงานของบุคลากรเน่ืองจาก สโมสรมีความตองการใหมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีสโมสรไดตั้งไว

จึงใชการติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสรมี

ระบบการทํางานท่ีมีความเปนมืออาชีพ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลากร เน่ืองจากสโมสรฟุตบอลอาชีพ 

ตองการใหบุคลากรมีการดําเนินงานท่ีมีความเปนมืออาชีพ และ มีการทํางานอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบ และ 

ประเมินผลได 

ดานการเงิน (Finance) สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสรมีการวางแผนทางดาน

การเงินและมีการกําหนดงบประมาณท่ีชัดเจนในการดําเนินงานตางๆภายในสโมสรใน 1 ปเน่ืองจากในปจจุบันกีฬาฟุตบอลใน
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ประเทศไทยกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทําใหมีวิวัฒนาการใหมๆเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา สโมสรฟุตบอลอาชีพก็ตองกาว

ทันเพ่ือเปนผูนําในทุกๆดานทําใหในแตละปมีงบประมาณท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งจะมีการเพ่ิมงบประมาณในแตละปเพ่ิมมาก

ข้ึน ซึ่งสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสรใหความสําคัญในดานปญหาทางดานการเงินเปน

อยางมาก เน่ืองจากสงผลกระทบตอขวัญและขวัญกําลังใจของบุคคลากรภายในสโมสรทําใหบุคลากรไมสามารถดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ท้ัง 3 สโมสรมีการตรวจสอบทางดาน

การเงินเก่ียวกับรายรับ รายจายเน่ืองจากสโมสรตองมีระบบการตรวจสอบบัญชี และบัญชีงบดุลตามกฎเกณฑไดกําหนดไว 

ตอนท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอกํารบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก 

T3 

 

ผลความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

          กรอบแนวคิด PRIMO คาเฉลี่ยΧ  ระดับการแปลผล 

1.ดานบุคลากร ( People ) 4.80 มากท่ีสุด 

2.ดานทรัพยากร ( Resource ) 4.75 มากท่ีสุด 

3.ดานนวัตกรรมและความคิด 

 ( Innovation and Ideas ) 

4.70 มากท่ีสุด 

4. ดานการตลาด ( Marketing ) 4.75 มากท่ีสุด 

5.ดานการปฎิบัติการ ( Operations ) 4.75 มากท่ีสุด 

6.ดานการเงิน ( Finance ) 4.59 มากท่ีสุด 

 

ดานบุคลากร (People) ความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบ

ความสําเร็จในไทยลีก T3 ประเด็นคําถามดานบุคลากร (People) โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด โดยบุคลากรมีประสบการณ

ในการทํางานดานฟุตบอลอาชีพ และรองลงมาคือ ผูบริหารมีความสามารถท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการสโมสร 

ดานทรัพยากร (Resource) ความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบ

ความสําเร็จในไทยลีก T3 ประเด็นคําถามดานทรัพยากร (Resource) โดยรวมอยู ในระดับ มากท่ีสุด โดยสโมสรมีความพรอม

ในดานสถานท่ีท่ีใชในการแขงขัน และรองลงมาคือ สโมสรมีผลงานท่ีประสบความสําเร็จในการแขงขัน 

ดานนวัตกรรมและความคิด (Innovation and Ideas) ความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสร

ฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ประเด็นคําถามดานนวัตกรรมและความคิด (Innovation and Ideas) 

โดยรวมอยู ในระดับ มากท่ีสุด โดยสโมสรมีวัฒนธรรมองคกรท่ีชัดเจนและมีชองทางในการติดตามขาวสารท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม และรองลงมาคือ สโมสรมีการจัดการดานสารสนเทศท่ีเหมาะสม สโมสรมีการนําเทคโนโลยีวิทยาศาสตรการกีฬามา

ใชการพัฒนานักฟุตบอล 

ดานการตลาด (Marketing) ความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบ

ความสําเร็จในไทยลีกT3 ประเด็นคําถามดานการตลาด (Marketing) โดยรวมอยู ในระดับ มากท่ีสุด โดยสโมสรมีการจัดการ

ชองทางการจําหนายตั๋วเพียงพอและเหมาะสม และรองลงมาคือ สโมสรมีระบบการจัดการผูเขาชมการแขงขันอยางเปน

รูปธรรม 
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ดานการปฏิบัติการ (Operation) ความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ี

ประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ประเด็นคําถามดานการปฏิบัติการ(Operation) โดยรวมอยู ในระดับ มากท่ีสุด โดยสโมสรมี

การนํานโยบายจากผูบริหารไปสูการปฏิบัติ และสโมสรมีการปฏิบัติงานมุงเนนการมีสวนรวมการทํางานเปนทีม และรองลงมา

คือสโมสรมีระบบการบริหารจัดการและการตรวจสอบท่ีชัดเจน 

ดานการเงิน (Finance) ความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบ

ความสําเร็จในไทยลีก T3 ประเด็นคําถามดานการเงิน (Finance) โดยรวมอยู ในระดับ มากท่ีสุด โดยสโมสรมีการวางแผนการ

จัดการทางการเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ และรองลงมาคือ สโมสรมีแหลงการเงินเพ่ือสนับสนุนเพ่ือสรางสภาพคลอง 

ทางการเงิน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

จากการศึกษา การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในไทยลีก T3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตาม

กรอบแนวคิด PRIMO-F ดังน้ี 

ดานบุคลากร (People) ทางดานนักฟุตบอลอาชีพ สโมสรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักฟุตบอลชาวไทยในดานของ

สมรรถภาพ ดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีความทัดเทียมนักฟุตบอลชาวตางชาติ ดานเจาหนาท่ีสโมสร  ควรเปนผูท่ีมีความรู

ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีไดรับมอบหมาย อีกท้ังสโมสรฟุตบอลอาชีพตองมีการฝกอบรมใหความรูใน

การทํางานเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดานทรัพยากร (Resource) สถานท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลอาชีพ T3 ท้ัง 3 สโมสรไดปฏิบัติตาม ขอกําหนดกฎเกณฑตางๆท่ี

ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ฯ และ บริษัท ไทยลีก ไดกําหนดใหสโมสรฟุตบอลอาชีพตองปฏิบัติตาม ในดาน

สถานท่ีในการแขงขัน อุปกรณในการแขงขัน และสิ่งอํานวยความสะดวก แตสิ่งท่ีเปนปญหาคือ บริเวณรอบๆสถานท่ีตั้งของ

สโมสรฟุตบอลอาชีพ ยังไมไดรับการพัฒนา อีกท้ังสถานท่ีคับแคบไมกวางขวาง ทําใหผูท่ีเขาชมการแขงขันประสบปญหาในการ

เดินทาง โดยสโมสรควรมีการขยายสถานท่ีจอดรถ ในบริเวณรอบๆ สนามแขงขันใหเพียงพอตอจํานวนผูท่ีเขาชมการแขงขัน 

และสโมสรควรมีการบริการจัดรถรับ - สง ผูท่ีเขาชมการแขงขันจากสถานท่ีจอดรถมายังสนามแขงขัน 

ดานนวัตกรรมและความคิด (Innovation and Ideas) สโมสรฟุตบอลอาชีพ T3 ท้ัง 3 สโมสร ควรท่ีจะมีการ

ดําเนินงานทางดานการติดตอ สื่อสาร และเผยแพรขอมูลขาวสารของสโมสรผานชองทางสถานีโทรทัศนสาธารณะและสถานี 

โทรทัศนชุมชน อีกท้ัง สโมสรควรนําเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการกีฬามาใช เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหแก นักฟุตบอลของ

ตนเอง 

ดานการตลาด (Marketing) ขอเสนอแนะ การดําเนินงานทางดานการตลาดโดยใชสวนประสมทางการตลาด

(Marketing Mix: 4P’s) ประกอบไปดวย สินคาและการบริการ (Product) สินคาของสโมสรฟุตบอล ท้ัง 3 สโมสรควรท่ีจะมี

สินคาท่ีเปนเอกลักษณของสโมสรเพ่ือสรางความแตกตางใหกับสโมสร และสโมสรควรมีการบริการจัดสงสินคาใหกับผูท่ีสนใจ 

ราคา (Price) ราคาสินคาของสโมสรแตละสโมสรมีความแตกตางกันซึ่งทุกสโมสรควรจะกําหนดราคาของสินคาใหเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคาและข้ึนอยูกับระดับความสามารถในการซื้อสินคาของผูท่ีใหความสนใจ สโมสรฟุตบอลอาชีพท้ัง 3 สโมสรควรท่ี

จะใหราคาสิทธิพิเศษกับผูเขาชมการแขงขันท่ีเปนเยาวชน หรือใหราคาสิทธิพิเศษกับผูเขาชมการแขงขันแบบครอบครัว ชองทางการ

จัดจําหนาย (Place) สโมสรฟุตบอลท้ัง 3 สโมสรมีชองทางการจัดจําหนายท่ีเพียงพอตอความตองการของผูท่ีใหความสนใจ อีกท้ังยัง

มีสถานท่ีจัดจําหนายมากกวา 1 สถานท่ี แตไมครอบคลุม เน่ืองจากความตองการของผูท่ีสนใจในสินคาของสโมสรฟุตบอลอาชีพมี

เปนจํานวนมาก สโมสรฟุตบอลอาชีพควรท่ีจะมีชองทางการจัดจําหนายสินคาแบบออนไลน เพ่ือทําใหผูท่ีสนใจในตัวสินคาไดมี

ชองทางการช้ือเพ่ิมมากข้ึน 
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การสงเสริมการตลาด (Promotion) สโมสรฟุตบอลอาชีพT3 ท้ัง 3 สโมสรมีการสงเสริมการตลาดท่ีเหมือนกันโดยให

ความสําคัญในการสงเสริมการตลาด ในดานของตั๋วรายเดือนของสโมสรเพราะผูท่ีมีตั๋วรายเดือนของสโมสรจะไดรับสิทธิพิเศษ

จากสโมสร อาทิ เชน เสื้อฟุตบอล ของท่ีระลึกไดรับสวนลดพิเศษในการซื้อสินคาของสโมสร สโมสรควรท่ีจะสรางการมีสวน

รวม ระหวางสโมสรกับผูเขาชมการแขงขันหรือผูท่ีใหความสนใจ โดยการเพ่ิมสิทธิพิเศษสําหรับผูท่ีมีตั๋วรายเดือนของสโมสรโดย

การมีท่ีน่ังรับชมการแขงขันเปนของตนเอง หรือการสลักช่ือลงบนท่ีน่ังรับชมการแขงขันของสโมสร เปนตน 

ดานการปฏิบัติการ (Operations) สโมสรฟุตบอลอาชีพ T3 ท้ัง 3 สโมสรมีโครงสรางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เน่ืองจาก

บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในตําแหนงงานท่ีตนเองไดรับมอบหมาย มีการติดตามและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของ

บุคลากร โดยสโมสรไมควรมีการแทรกแซงการดําเนินงานของบุคลากรภายในสโมสร ควรใชวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทาง

และเปาหมายของสโมสร 

ดานการเงิน (Finance) สโมสรฟุตบอลอาชีพ T3 ท้ัง 3 สโมสรควรมีการกําหนดเกณฑเงินเดือนท่ีนักฟุตบอลอาชีพ

ไดรับ เน่ืองจากปจจุบันเงินเดือนท่ีนักฟุตบอลอาชีพชาวไทยหรือตางประเทศไดรับน้ันเปนจํานวนเงินท่ีสูงมากจนเกินความจริง 

จึงทําใหสโมสรอาจจะประสบกับปญหาตางๆท่ีทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในไทยลีก T3 เพ่ือทําใหทราบ

แนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในไทยลีก T3 ใหประสบความสําเร็จ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของ การบริหารจัดการศูนยฝกเยาวชนประจําสโมสรฟุตบอลอาชีพในไทยลีก T3 เพ่ือ

เปนแนวทางในการพัฒนานักฟุตบอลอาชีพในไทยลีก T3 ใหประสบความสําเร็จ 

3. ควรขยายขอบเขตการวิจัยใหมีวงกวางมากยิ่งข้ึนนอกจาก 3 สโมสรท่ีไดทําการเก็บขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจน

และเปนประโยชนในการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพในไทยลีก T3ได 
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เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ศึกษาจากงบการเงินประจําปี 2558 จํานวน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่  1) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร         
2) สินค้าอุปโภคบริโภค 3) ธุรกิจการเงิน 4) สินค้าอุตสาหกรรม 5) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 6) ทรัพยากร
7) บริการ และ 8) เทคโนโลยี จํานวน 504 บริษัท เพ่ือให้ทราบถึงการปฏิบัติทางการบัญชีในประเด็นการรับรู้
รายการ การวัดมูลค่าเม่ือรับรู้รายการ การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา โดยนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เป็นร้อยละ  

ผลการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า การรับรู้รายการ ไม่ปรากฏรายการตามมาตรฐาน จํานวน 504 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 100 การวัดมูลค่าเม่ือรับรู้รายการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน จํานวน 504 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 100 การวัด
มูลค่าภายหลังการรับรู้รายการปฏิบัติตามมาตรฐาน จํานวน 483 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 95.83 ไม่ปรากฏรายการ 
จํานวน 21 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 4.17 ซ่ึงเกี่ยวกับท่ีดิน โดยบริษัทส่วนใหญ่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน จําแนกได้ดังนี้ 
ท่ีดิน จํานวน 405 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 80.36 อาคาร จํานวน 487 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 96.63 และอุปกรณ์ 
จํานวน 501 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 99.40 โดยแสดงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน จํานวน 504 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 100 
ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรง  

คําสําคัญ :  การปฏิบัติทางการบัญชี, มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16: ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์, บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Plant and Equipment (Bound Volume 2015) of Companies Listed on 
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ABSTRACT 
The objectives of the study of A Study of Accounting Practices in Accordance with IAS 16: 

Property, Plant and Equipment (Bound Volume 2015) of Companies Listed on the Stock Exchange 
of Thailand. The study was carried out by analysis of financial statements from the year 2015 of 
eight industry groups: 1) agriculture and food industry 2) resource 3) technology and information 
4) finance business 5) service 6) industrial goods 7) consumer products  and 8) real estate and
construction. of 504 companies. Analysis of the following was carried out:  recognition; 
measurement value the acquisition; measurement value after the acquisition and depreciation 
method. Analysis was carried out in the form of percentage.  

The results of this study showed that are not followed the standards for recognition of 
504 companies, which represented a rate of 100%. Measurement vatue the acquisition are 
followed the standards of 504 companies, which represented a rate of 100%. Measurement value 
after the acquisition are followed the standards of 483 companies, which represented a rate of 
95.83%, of which 21 companies, which represented a rate of 4.17%, of which are land. That most 
companies was measured by the cost method. Classified as: Land of 405 companies, which 
represented a rate of 80.36%, Building of 487 companies, which represented a rate of 96.63% 
and Equipment of 501 companies, which represented a rate of 99.40%. The carrying amount less 
the accumulated amortization value and accumulated impairment losses (if any). And 
depreciation method are followed the standards of 504 companies, which represented a rate of 
100%. The most Property, plant and Equipment are amortize by a straight line method.  

Keywords: Accounting Practices, TAS 16: Property Plant and Equipment, Companies Listed on the 
Stock Exchange of Thailand 
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บทนํา 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแหล่งระดมทุนและเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ซ่ึงมีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทําหน้าท่ีควบคุมดูแล
ตลาดหลักทรัพย์และทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายและการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนท่ีสําคัญ
และจําเป็น เช่น งบการเงิน ซ่ึงเป็นสารสนเทศเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน ดังน้ัน งบการเงินท่ีจัดทําอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน
เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป จะสะท้อนให้เห็นถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกิจการตามท่ีควรจะเป็น อีกท้ังเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ
นําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น ผู้ใช้งบการเงินภายนอกใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนหรือให้
กู้ยืม และผู้ใช้งบการเงินภายในใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นต้น 
(อัจฉรา เบญญาอภิกุล. 2551) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ท่ีทุกกิจการลงทุนเพ่ือใช้เป็นกลไกขับเคล่ือนการดําเนินกิจการ 
โดยจํานวนการถือครองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จะสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ หรือการขยายการลงทุน
เพ่ือรองรับการเติบโตของกิจการนั้น ๆ ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ส่วนใหญ่ท่ีกิจการมีอยู่ ดังนั้น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จึงมี
ความสําคัญในการแสดงฐานะการเงินของกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ได้กําหนดให้วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ แต่มีแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ คืออาจแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่รวมทั้งกําหนดให้คิดค่า
เสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ โดยใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาให้เหมาะสม
กับรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะได้รับ เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก วิธีถัว
เฉลี่ยเคลื่อนท่ี และวิธีจํานวนผลผลิต เป็นต้น ดังนั้นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีกิจการแสดงรายการในงบ
การเงินมีความสําคัญ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าสูง แต่กิจการสามารถเลือกวิธีการวัดมูลค่าสินทรัพย์ ณ วันท่ี
ในงบการเงิน และเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ซ่ึงไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีการใดต่างก็มีผลกระทบต่อการแสดงรายการใน
งบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของกิจการ โดยที่การเลือกใช้ในแต่ละ
วิธีจะมีผลกระทบต่อต้นทุนในการดําเนินการและยอดคงเหลือของสินทรัพย์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ใช้งบการเงินจึง
ควรทําความเข้าใจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีเก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมทั้งการนําเสนองบการเงิน
ของกิจการ เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลจากงบการเงินมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมย่ิงขึ้น (อัจฉรา เบญญาอภิกุล. 2551) นอกจากนี้ มณีรัตน์ ใบไม้ (2556) ได้กล่าวว่า รายการท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์เป็นโครงสร้างหลักของสินทรัพย์ โดยทุกกิจการจะต้องมีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็น
การลงทุนระยะยาวท่ีเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถผลิตหรือจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการได้ โดย
จํานวนการถือครองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ หรือการขยายการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการนั้น ๆ  

ปัจจุบันคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นฉบับ
ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศท่ีสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (Bound Volume 2015 
Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือให้
ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว ประเด็นหลักในทางบัญชีสําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ การรับรู้
รายการสินทรัพย์ การกําหนดมูลค่าตามบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. 2559)   
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจําปี 2561 

ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีท้ังหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม 
จํานวน 504 บริษัท ในการวิจัยครั้งนี้ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการดําเนินงาน บริษัทท่ีถูกเพิกถอน 
และกองทุนรวมต่าง ๆ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เข้าถึงใน www.set.or.th ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 เข้ามามีบทบาทสําคัญในการถือปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทในรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้รายการ ต้นทุน
เริ่มแรก ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง การวัดมูลค่าเม่ือรับรู้รายการ ส่วนประกอบของราคาทุน การวัดมูลค่าของราคา
ทุน การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ การคิดค่าเสื่อมราคา การด้อยค่า การตัดรายการ การเปิดเผยข้อมูล เป็น
ต้น ดังนั้น บริษัทเหล่าน้ีควรจะมีการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และควรมีการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ท่ีจะมีต่อผู้ใช้งบการเงิน 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 4 
ประเด็น ดังนี้ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าเม่ือรับรู้รายการ การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ และวิธีการคิด
ค่าเสื่อมราคา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้องมากย่ิงขึ้น รายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่บริษัทจะ
ได้รับในอนาคตอย่างแท้จริง และสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการเรียนการ
สอนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพือ่ศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชตีามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่16 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ์ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
ประชากรในครั้งนี้ คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท้ัง 8 อุตสาหกรรม 

จํานวน 504 บริษัท ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการดําเนินงาน บริษัทท่ีถูกเพิก
ถอน และกองทุนรวม (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เข้าถึงใน www.set.or.th ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยได้สร้างรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้
ในการเก็บข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทประจําปี 2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่ีผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ ดังนั้น งบการเงินประจําปี 2558 ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการวิจัยคร้ังนี้ โดยนําเอาข้อมูล
ของทุกบริษัทมารวบรวมแล้วนับจํานวนบริษัทท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละประเด็นท่ีทําการศึกษา แล้วหาร้อยละของข้อมูลที่ได้ ซ่ึงแยกพิจารณาเป็น 4 
ประเด็น คือ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าเม่ือรับรู้รายการ การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ และวิธีการคิดค่า
เสื่อมราคา  โดยใช้เครื่องหมายที่ใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นดังต่อไปน้ี 

 หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรฐาน
 หมายถึง ไม่ปรากฏรายการ 

โดยมีรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
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รายการนั้น และ 2) กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ และเม่ือพิจารณาตามประเด็น
ต่าง ๆ สรุปได้ว่า 

การรับรู้รายการ พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ปรากฏข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมณีรัตน์ ใบไม้ (2556) เนื่องมาจากการรับรู้รายการ
ในหลักการเบื้องต้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ในย่อหน้าท่ี 7 ระบุไว้ว่า  

“7 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ ก็ต่อเมื่อ
เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปน้ี  

       7.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากรายการนั้น และ 

       7.2 กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ” 
  ดังนั้นจากเงื่อนไขดังกล่าว 2 ข้อนี้ ถือเป็นเงื่อนไขเบ้ืองต้นท่ีบริษัทต่าง ๆ ต้องรับรู้ต้นทุนของรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

การวัดมูลค่าเม่ือรับรู้รายการ พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ได้
ปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยใช้ราคาทุนในการวัดมูลค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของอัจฉรา เบญญาอภิกุล (2551) ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ในย่อหน้าท่ี 15 ระบุไว้ว่า  

“15  กิจการต้องวัดมูลค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเข้าเงื่อนไขการรับรู้
รายการเป็นสินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน” 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วน
ใหญ่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยใช้วิธีราคาทุนมากกว่าวิธีการตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการกับ
สินทรัพย์ประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยแสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์นั้น ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ในย่อหน้าท่ี 29, 30 และ 31 กล่าวไว้ว่า 

“29  กิจการต้องเลือกใช้นโยบายบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนท่ีกําหนดไว้ในย่อหน้าท่ี 30 หรือ
วิธีการตีราคาใหม่ตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าท่ี 31 ท้ังนี้ กิจการต้องใช้นโยบายบัญชี
เดียวกันสําหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน  

      วิธีราคาทุน  
30  ภายหลังจากการรับรู้รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ กิจการต้อง

แสดงรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์  
วิธีการตีราคาใหม่  

31  ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ หากท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์นั้นสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดง
รายการดังกล่าวด้วยราคาท่ีตีใหม่ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีมีการตีราคาใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลัง 
กิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อย่างสมํ่าเสมอพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญชี
จะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอย่างมี
สาระสําคัญ” 
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นอกจากนี้มีบริษัทอีกบางส่วนไม่ปรากฏรายการตามมาตรฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากแต่ละบริษัทมีการ
เปิดเผยข้อมูลในแต่ละประเด็นย่อยแตกต่างกันไปตามลักษณะของการได้มาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอาจ
เลือกเปิดเผยข้อมูลเพียงบางประเด็นเท่านั้น ซ่ึงอาจเกิดจากนโยบายการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีของแต่ละบริษัทท่ี
แตกต่างกัน  

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานโดยได้กําหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้วิธีเส้นตรง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัจฉรา 
เบญญาอภิกุล (2551) และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ในย่อหน้าท่ี 60 , 61 และ 62 กล่าวไว้ว่า 

“60  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้ต้องสะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์  

61  กิจการต้องทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปี
บัญชี หากกิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กิจการต้องเปลี่ยน
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บัญชี ซ่ึงต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้)  

62  กิจการสามารถใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาซ่ึงมีหลายวิธีปันส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิด
ค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจํานวน
ผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลทําให้ค่าเสื่อมราคามีจํานวนคงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง วิธียอดคงเหลือ
ลดลงมีผลทําให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธี
จํานวนผลผลิตมีผลทําให้ค่าเสื่อมราคาข้ึนอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากสินทรัพย์ กิจการเลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาท่ีสะท้อนรูปแบบของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของสินทรัพย์ให้ใกล้เคียงท่ีสุด
และต้องใช้อย่างสมํ่าเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนไป” 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมีบางประเด็นท่ีไม่
ปรากฏ ดังนั้นผู้ท่ีสนใจจะทําวิจัยในลักษณะนี้ ควรมีการสอบถามในประเด็นท่ีไม่ปรากฏ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน

2. งานวิจัยท่ีคน้พบในครั้งนี้นอกจากจะให้ประโยชน์กับผู้สอนแล้ว นิสิตนักศึกษาในสาขาบัญชีก็สามารถ
นําข้อมูลนี้ไปใช้ในการเรียนเพ่ือศึกษาค้นคว้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้อีกระดับหน่ึง 
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การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทย
แลนด์ 4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
อาภาภัทร บรรจง , ธัญญ์นภัส ปัญญาศิริสิทธิ์ และ อรออมล อนันต์   

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
e-mail : teacawai03@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพการบรกิารของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจรญิเตบิโตการท่องเที่ยวไทย
แลนด์ 4.0 และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทย
แลนด์ 4.0 กลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งสิ้น 385 คน 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการวิจัยเชิงประจักษ์ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มากที่สุด มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีระดับรายได้ 25,001-35,000 บาท และมีลักษณะการเข้าพักแบบท่องเที่ยวส่วนตัว 

ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับมาก โดยวัดจากความคาดหวังก่อนรับบริการอยู่ในระดับมาก และ
ความพึงพอใจหลังรับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจด้านสิ่งที่สัมผัสได้เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่   
ด้านการสร้างความมั่นใจและด้านความเช่ือถือได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที และด้านการดูแลเอาใจใส ่ผู้รับบริการ   
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของ
โรงแรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพ และลักษณะการเข้าพักแตกต่างกัน 
มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05      
ส่วนนักท่องเที่ยวท่ีมีสถานภาพ ระดับรายได้ และลักษณะการเข้าพัก แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, โรงแรมขนาดกลาง, ความคาดหวังกอ่นรับบริการ, ความพึงพอใจหลังรบับริการ 
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The Study Of Middle Sized Hotel Service Management Qualification To Support 
The Growth Of Thailand Tourism 4.0 in Ayuthya Province 

 
ARPHAHAT BUNJONG ,THANNAPAT PANYASIRISITH and ONAMON ANAN 

Rattana Bundit University 
e-mail : teacawai03@gmail.com 

 
ABSTRACT 

            The object in this study is to examine the middle sized hotel service management qualification to 
support the growth of Thailand 4.0 and compare the quality of middle sized hotel services to support the 
growth of Thailand Tourism 4.0  The sample is 385 tourists who come to use the middle sized hotel service 
in Ayuthaya province. This is a quantity research and also made in a form of empirical research. The 
questionnaire used to collect data . From the study found that the sample group of tourist is mostly female 
group age below 30, single, bachelor degree or equivalent, salary 25,000 - 35,000 and they have the purpose 
of staying in as a tourist style.  
 The result shows the middle sized hotels in Ayuthaya province has the quality of middle sized hotel 
service to support the growth of Thailand tourism 4.0 in a very good level by measuring the expectation 
before receiving the service is in high level and after service satisfaction is the highest.  
The sample group of tourist has the satisfaction in tangible service in highest level. The second highest are 
confidence building and reliability, immediate respond to customers and customer care. The hypothesis 
testing result found that gender, age, education level and income level are significantly different at the 
statistics level of .05  For tourists who have different gender, status and different purposes of staying, have 
expectation to the quality of hotel service without any difference at the statistics level of .05  and gender, 
age and different education levels show the satisfaction to the hotel service differently at the statics level of 
.05   For tourists who have the status of income level and different purposes of staying, obtain hotel service 
satisfaction without any difference at the level of .05 
 
Keywords : quality of service, middle sized hotel, expectation before receiving service, expectation after 
receiving service 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่หลากหลายสวยงามไม่เป็นรองประเทศใดในโลกนี้และ

เป็นที่ดึงดูดใจให้ชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมจนกล่าวขานไปทั่วโลกว่าเมืองไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สวยงานมีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นน่าประทับใจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งน า รายได้เข้ามาสู่ประเทศเป็น
จ านวนมหาศาล 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยเป็นจ านวนมากและมีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว ๆ ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติในปี พ.ศ. 2560 ช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม ประเทศไทยมีรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 7.34 แสนล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 
9.2 ล้านคน สร้างรายได้ 4.9 แสนล้านบาท และนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 32.5 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 2.4 แสนล้านบาท  
โดยตลาดที่สร้างรายได้มากท่ีสุด คือ จีน  รัสเซีย มาเลเซีย อินเดีย และ สหราชอาณาจักร เป็นต้น (สยามรัฐ, 2560, 14 มิถุนายน) 
ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจถือได้ว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญในประเทศไทยโดยอุตสาหกรรมนี้มีความหลากหลาย
ธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจน าเที่ยว และธุรกิจที่พักแรม เป็นต้น (ฐิรชญา มณีเนตร, 2553 : 1-10) 

ปี 2560 ประเทศไทยก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีบนวิสัยทัศน์
ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (ส านักงานส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัล , 2561) และต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้นธุรกิจโรงแรมต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ พัฒนาคุณภาพบุคลากร และสร้างจุดเด่นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมไทยให้เป็น เอกลักษณ์เมื่อแขกเดินทางมาสัมผัส (NARTCHANOK YOOJAMRUS, 2559) 
 ดังนั้นในปี 2561 คาดว่านักท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มที่จะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเช่นการสร้างจุดแตกต่างหรือจุดเด่นของตัวเองและต้องเน้นการบริการ
มากกว่าขายสินค้าเน้นตัวของบุคลากรผู้ให้บริการ การสรรหาบุคลากรที่มีใจรักในอาชีพการให้บริการและสามารถพัฒนาศักยภาพ
จนเกิดประสิทธิผลโดยบริการเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า คือ มีใจรักด้านการบริการ (Service Mind)ต้องพัฒนาด้านนี้ให้มีความ
ประทับใจ และแตกต่างส าหรับแขกที่มาพักทั้งใน และต่างประเทศ เพราะฉะน้ันโรงแรมจะต้องเตรียม “คุณภาพคน” ให้พร้อม
บริการแก่ผู้รับบริการ(ชลธินี อยู่คง. 2555 : 12) การให้บริการในโรงแรมจึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างมากเพื่อที่สามารถสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและต้องการกลับมาใช้บริการของโรงแรมอีกครั้งจน
กลายเป็นนักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการซ้ าและมักจะแนะน าบุคคลอื่นๆ ให้มาใช้บริการด้วยและถ้าหากโรงแรมให้บริการจนเกิดความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาใช้บริการใหม่ได้อีกครั้งหรือสามารถคงมาตรฐานของการบริการให้คงอยู่หรือมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งข้ึนจะท าให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต (ศันสนีย์ สีพิมขัด. 2556 : 13) 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร โดยมีการก าหนดต าแหน่งการพัฒนา 
(Positioning) ของจังหวัด ที่ให้ความส าคัญกับการเป็น “เมืองท่องเที่ยว” เนื่องจากมีศักยภาพและความพร้อมในด้านการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์คือ เป็นอดีตราชธานีท่ียาวนานท่ีสุดถึง 417 ปีเป็นดินแดนท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์โดดเด่น
ทั้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์และอารยธรรม มีโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่เป็นเครื่องบ่งช้ีถึงความรุ่งเรืองในอดีต  และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเป็นที่รู้จักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหลายบริเวณและหลายรูปแบบ ได้แก่บริเวณเกาะเมืองในเขตมรดกโลกและ
พื้นที่โดยรอบเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวที่บริหารโดยเอกชน, ตลาดและตลาดน้ าขึ้น, การท่องเที่ยวแบบ 
Night Tour, การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ต่างๆ (แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557-2560) 
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 โรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการที่ต้องให้ความส าคัญตอ่มาตรฐานคุณภาพของบริการซึ่งมีส่วนช่วยสร้างคุณค่าให้ตราสินค้า
จากความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บริการ โดยความพึงพอใจเกิดได้จากการได้รับความประทับใจจากการได้รับบริการที่ตรง
หรือเหนือความคาดหวังไว้ท้ังนี้ปัจจัยภายนอกยังเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่ส่งผลต่อการใช้บริการของโรงแรมดังกล่าวอีกด้วย โดย
มีส่วนท าให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ข าเดช, 2557)  
 จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นว่า คุณภาพการบริการมีความส าคัญในการที่จะเก็บรักษาผู้เข้าพักไว้ได้และเป็นตัวช้ีสภาพ
เศรษฐกิจในอนาคตได้ โรงแรมที่ปฏิบัติโดยให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ได้ซึ่งจะท าให้
องค์การมีก าไรสูงขึ้น จากสภาพการแข่งขันดังกล่าว ประกอบกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรอียุธยาท่ีจะดงึดดู
นักท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการบริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องมีการปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการบริการให้
เป็นที่ยอมรับผู้วิจัยจึงเห็นว่าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการ
ท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อท าให้คุณภาพการบริการของโรงแรมเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยท่ีก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการของโรงแรม ที่ผู้ใช้บริการคาดหวังกับความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม
ขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 
 

สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 
นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน จังหวัดพระนครศรอียุธยาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลมีความคาดหวังและความ

พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในแตล่ะด้านแตกต่างกัน 

  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้  คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน จึงใช้สูตรของคัสซานี (KhazanieRamakant, 1996) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังสิ้น 385 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
2 ประเภทเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องกับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 กลุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
  2.1.1 แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ และลักษณะการเข้าพัก 
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   ส่วนท่ี 2 การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาถึงความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม
ขนาดกลาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibility) ความเช่ือถือได้ 
(Reliability) การสร้างความมั่นใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส ่ผู้รับบริการ (Empathy) การตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที 
(Responsiveness) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
ข้อมูลหลังจากท่ีได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบเรียบร้อยแล้วจะท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติดังนี้ 

 3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่แสดง ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

 3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ One-way ANOVA หรือ               
F-test 

  ใช้สถิติ Independent Sample t-test เพื่อวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มบุคคลกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันท่ีมีความเช่ือมั่น 95 % โดยใช้ทดสอบเพศ  

  ใช้สถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้วิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่หรือการเปรียบเทียบเชิงซ้อน 

 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.5 และเพศชาย คิด

เป็นร้อยละ 33.5 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาได้แก่อายุ 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.4, อายุ 41 - 
50 ปีคิดเป็นร้อยละ 13.0 และอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดับ มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.3 
รองลงมาได้แก่ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 24.2 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.4 
และ ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามล าดับ มีระดับรายได้ 25,001-35,000 บาท มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 37.7 รองลงมาได้แก่ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4, รายได้ ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ
รายได้ มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.4 ตามล าดับ และมีลักษณะการเข้าพักแบบท่องเที่ยวส่วนตัวมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาได้แก่ เข้าพักแบบท าธุรกิจเป็นหมู่คณะ คิดเป็นร้อยละ 13.0, เข้าพักแบบท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ คิดเป็น
ร้อยละ 12.2 และเข้าพักแบบท าธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดับ 
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ปัจจัยความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ 
ความคาดหวัง 
ก่อนรับบริการ 

ความพึงพอใจ 
หลังรับบริการ 

X  s.d. แปลผล X  s.d. แปลผล 
1 ด้านสิ่งที่สัมผสัได ้ 3.76 0.39 มาก 4.26 0.43 มากที่สุด 
2 ด้านความเช่ือถือได ้ 3.55 0.56 มาก 4.20 0.42 มาก 
3 ด้านการสร้างความมั่นใจ 3.77 0.50 มาก 4.20 0.38 มาก 
4 ด้านการดูแลเอาใจใสผู้รับบริการ 3.70 0.56 มาก 3.85 0.53 มาก 
5 ด้านการตอบสนองต่อผูร้ับบริการทันที 3.90 0.41 มาก 4.13 0.30 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.74 0.33 มาก 4.13 0.28 มาก 

 
โรงแรมขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตการ

ท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับมาก โดยวัดจากความคาดหวังก่อนรับบริการอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจหลังรับบริการ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทย
แลนด์ 4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับ
บริการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
รองลงมาได้แก่  ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านการดูแลเอาใจใสผู้รับบริการ และด้านความเช่ือถือได้ ตามล าดับ
ส่วนความพึงพอใจหลังรับบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังรับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่  ด้านการสร้างความมั่นใจและด้านความเช่ือถือได้ ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที  และด้านการดูแลเอาใจใสผู้รับบริการ ตามล าดับ โดยจ าแนกรายด้านดังต่อไปนี้ 

ด้านสิ่งที่สัมผัสได้  กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
พบว่า สถานที่ตั้งของโรงแรมมีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ การตกแต่งสวน
โดยรอบของโรงแรมมีความสวยงาม เข้า กับสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในโรงแรมดูทันสมัยและดูใหม่อยู่ เสมอ และ
โรงแรมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ เช่น มีบริการอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง จอแอลซีดี เป็นต้น)  ตามล าดับ  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังรับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกพบว่า สถานท่ีตั้งของโรงแรมมี
ความสะดวกสบายในการเดินทาง รองลงมาได้แก่ สิ่งอ่านวยความสะดวกของโรงแรม เช่น สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกายทันสมัย 
ครบครัน และการแต่งกายของพนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในโรงแรมดูทันสมัยและดูใหม่อยู่เสมอ 
ตามล าดับ 

ด้านความเช่ือถือได้ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโรงแรมตรงกับท่ี โฆษณา จากเว็บไซต์หรือจากสื่ออ่ืนๆ เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  รองลงมา
ได้แก่ ความถูกต้อง ในการสำรองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและโรงแรมมีความรวดเร็วถูกต้องในการ Check in/out 
ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังรับบริการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกพบว่า โรงแรมมี
ความรวดเร็วถูกต้องในการ Check in/out เป็นข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโรงแรมตรง
กับท่ี โฆษณา จากเว็บไซต์หรือจากสื่ออ่ืนๆ และความถูกต้อง ในการส ารองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตามล าดับ 
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ด้านการสร้างความมั่นใจ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรกพบว่า พนักงานมีความเข้าใจภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้ เป็นอย่างดีเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
พนักงานมีความช านาญในการให้บริการ และสามารถรับบริการจากพนักงานด้วยความ ไว้วางใจ  ตามล าดับ  กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจหลังรับบริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกพบว่า มีมั่นใจในความปลอดภัยในระหว่างการเข้า
พักเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด    รองลงมาได้แก่ สามารถรับบริการจากพนักงานด้วยความ ไว้วางใจ และมีความมั่นใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถ ของพนักงานว่าสามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี ตามล าดับ 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรกพบว่า พนักงานให้ความส าคัญกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ พนักงานมีความ
ใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า และพนักงานเอาใจใส่ต่อลูกค้าตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ตามล าดับ ส่วนความพึงพอใจหลังรับ
บริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังรับบริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรกพบว่า พนักงานให้ความส าคัญกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ พนักงาน 
มีความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า และพนักงานเอาใจใส่ต่อลูกค้าตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ตามล าดับ 

ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกพบว่า พนักงานให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
พนักงานให้บริการในระยะเวลาที่รวดเร็ว และเหมาะสม และพนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วตาม ความต้องการของ
ลูกค้า ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังรับบริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกพบว่า 
พนักงานให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้าและพนักงานให้บริการในระยะเวลาที่รวดเร็ว และเหมาะสมเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ พนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วตาม ความต้องการของลูกค้า และพนักงานมีความตั้งใจและ
ความพร้อมในการให้บริการ ตามล าดับ 

ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เป็น 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และลักษณะการเข้าพัก แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของ
โรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านสิ่ง
ที่สัมผัสได้ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ทันที แตกต่างกัน สรุปผลได้ว่า  

 1.1  เพศแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

 1.2  อายุแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรมที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อ
คุณภาพการบริการของโรงแรม ในด้านการสร้างความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเช่ือถือได้ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที ไม่พบความแตกต่าง   

 1.3  สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมที่มีสถานภาพแตกต่าง
กันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ไม่แตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน  

     1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ัง 5 ด้าน 
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 1.5  ระดับรายได้แตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรมที่มีระดับรายได้แตกต่าง
กันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ในด้านความเช่ือถือได้ ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับ
บริการ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันทีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ไม่พบ
ความแตกต่าง   

 1.6 ลักษณะการเข้าพักแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรมที่มีระดับลักษณะ
การเข้าพักแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ในด้านการสร้างความมั่นใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ และด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการทันที ไม่พบความแตกต่าง   

สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เป็น 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และลักษณะการเข้าพัก แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ
โรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านสิ่ง
ที่สัมผัสได้ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ทันทีแตกต่างกัน สรุปผลได้ว่า 

 2.1 เพศแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 2.2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า   นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ในด้านการสร้างความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใสผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความเชื่อถือได้ ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที ไม่พบ
ความแตกต่าง   

 2.3 สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า   นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรมที่มีสถานภาพแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ไม่แตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน  

    2.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า   นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความเชื่อถือได้ ด้านการสร้างความมั่นใจ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที 
ไม่พบความแตกต่าง 

 2.5 ระดับรายได้แตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรมที่มีระดับรายได้แตกต่าง
กันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ในด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความเช่ือถือได้ ด้านการสร้างความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ ไม่
พบความแตกต่าง   

 2.6 ลักษณะการเข้าพักแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบความแตกต่างรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรมที่มีระดับลักษณะ
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การเข้าพักแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม ในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านความเช่ือถือได้ ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ผ ้ ูรับบริการ และด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการทันทีไม่พบความแตกต่าง   

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 
4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.7 
มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74.3 ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.1 มีระดับรายได้ 
25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.7 และมีลักษณะการเข้าพักแบบท่องเที่ยวส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 65.5  

ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับมาก โดยวัดจากความคาดหวังก่อนรับบริการอยู่ในระดับมาก และ
ความพึงพอใจหลังรับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยว
ไทยแลนด์ 4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจ
หลังรับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจด้านสิ่งที่สัมผัสได้เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่  ด้ าน
การสร้างความมั่นใจและด้านความเช่ือถือได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที และด้านการดูแลเอาใจใส่ ผู้รับบริการ 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก (2560) ศึกษาเรื่อง มิติคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว ใน
เขตพื้นที่พัทยา ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อมิติคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติอยู่ในระดับมากและมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติอยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยอภิปรายจ าแนกรายด้านดังน้ี 
 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้  กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจหลังรับบริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสถานที่ตั้งของโรงแรมมีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกของ
โรงแรม เช่น สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย ทันสมัย ครบครัน นอกจากน้ียังพบว่าการแต่งกายของพนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย 
และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในโรงแรมดูทันสมัยและดูใหม่อยู่เสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) กล่าวว่า สิ่งที่
สามารถจับต้องได้ (Tangibles) โดยหมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้แก่ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ การแต่งกายของพนักงานเอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเป็นต้น 
เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการให้บริการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับศรัณยพงศ์  เที่ยงธรรม (2552) กล่าวว่าการท่ีลูกค้าได้
มองเห็นความพร้อมของเครื่องมือและองค์ประกอบต่างๆ มิตินี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นห้อง
รับรองการจัดสถานบริการเครื่องแบบการมองเห็นสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานบริการ เป็นโมเดลหนึ่งในการก าหนดเป้าหมายหรือทิศ
ทางการสร้างการบริการที่มีคุณภาพ 
 ด้านความเช่ือถือได้ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการ อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจหลังรับบริการอยู่ใน
ระดับมาก โดยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าโรงแรมมีความรวดเร็วถูกต้องในการ Check in/out , การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
ตรงกับท่ี โฆษณา จากเว็บไซต์หรือจากสื่ออ่ืนๆ รวมถึงความความถูกต้อง ในการส ารองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
 ด้านการสร้างความมั่นใจ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจหลังรับบริการ
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีมั่นใจในความปลอดภัยในระหว่างการเข้าพัก  สามารถรับบริการจากพนักงานด้วยความ 
ไว้วางใจ และมีความมั่นใจในทักษะความรู้ความสามารถ ของพนักงานว่าสามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับศรัณยพงศ์ 
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เที่ยงธรรม (2552) กล่าวว่าลูกค้ารู้สึกมั่นใจ (ประกันความมั่นใจให้ได้) มิตินี้เกิดจากความรู้และอัธยาศัยของพนักงานผู้ให้บริการที่
ท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกมั่นใจต่อสถานบริการ เป็นโมเดลหนึ่งในการก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางการสร้างการบริการที่มีคุณภาพ 
 ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รบับริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจหลังรับ
บริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าพนักงานให้ความส าคัญกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน  พนักงานมีความใส่ใจต่อความ
ต้องการของลูกค้า และพนักงานเอาใจใส่ต่อลูกค้าตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ซึ่งท าให้เห็นว่าการท างานบริการควรเป็นผู้ให้จึง
ต้องมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบและเต็มใจที่จะให้บริการ ทัศนคติมี อิทธิพลต่อกระบวนการคิดของผู้ท างาน
บริการเป็นอย่างมาก หากบุคคลมีทัศนคติต่องานบริการดีก็จะให้ความส าคัญต่องานบริการและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
สมิต สัชฌุกร (2553:  33-39) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการบริการไว้ว่า คนเราจะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความสมัครใจทุ่มเท
แรงกายแรงใจให้กับสิ่งนั้น ย่อมเกิดจากความมีใจรักเป็นทุนเดิม งานบริการก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่จะท างานบริการได้ดีนั้นจะต้องมีใจรัก
และชอบงานบริการด้วย และผู้ท างานบริการจะต้องติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนต่างๆ มากหน้าหลายตา การวางตนจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพราะเป็นพันธะผูกพันต่อผลที่ได้กระท าลงไป การปฏิบัติตนจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังทั้งทางกายและวาจา 
 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนรับบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึง
พอใจหลังรับบริการอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้าและพนักงาน
ให้บริการในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว และเหมาะสม พนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วตาม ความต้องการของลูกค้า และ
พนักงานมีความตั้งใจและความพร้อมในการให้บริการ ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาภรณ์  หารบุรุษ (2558) ศึกษา
เร่ืองการศึกษาภาพลักษณ์และคุณภาพการใช้บริการของโรงแรมที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการซ้ าโรงแรม ขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม
ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า การตอบสนองความต้องการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และระดับรายได้ แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพ และลักษณะการเข้าพักแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
ของโรงแรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เป็น เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนนักท่องเที่ยวท่ีมีสถานภาพ ระดับรายได้ และลักษณะการเข้าพัก แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
 1. ควรศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน ของโรงแรมคู่แข่ง เพื่อคาดการณ์ว่าผู้บริโภคจะมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางใด 
เพื่อสามารถปรับกลยุทธ์ในการบริหารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และน ามาพัฒนาและปรับปรุงบริการในอนาคต 
 2. พนักงานโรงแรมควรเร่งพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถรักษาความยั่งยืนความยั่งยืน
ของอาชีพตนเองเมื่อมีการเปิดเสรีทางด้านการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษา สามารถยกระดับตัวเองได้  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าชาวต่างชาติที่มีต่อโรงแรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยจูงใจในการท างานและความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
เป็นการน าข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการท างานของพนักงานให้มีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพราะ
พนักงานถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญของคุณภาพการบริการ  
 3. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพบริการของโรงแรมขนาดกลางในจังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษาถึงปัญหาของโรงแรมขนาดกลาง
ว่ามีรูปแบบของปัญหาแบบเดียวกันหรือแตกตา่งกันอย่างไร เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงแรมขนาด
กลางให้มีการยกระดับสู่มาตรฐานต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามอัตราการจ้างงาน การศึกษาต่อของนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีแบบพิเศษเขตพื้นที่พิเศษ ในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนโครงการ
กองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เข้าร่วม
โครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 181 คน ซึ่งส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 แล้วจึงติดตามการศึกษาต่อ และการมีงานท าช่วงปลายปีการศึกษา 2558 ถึงต้นปีการศึกษา 
2559 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจการศึกษาต่อ ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ประกอบการบรรยาย 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาต่อ รองลงมา คือ ท างาน ท างานพร้อมศึกษา
ต่อ 2) ส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเดิมที่เคยเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และยังมี
สถานศึกษาอื่นที่ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และเข้ารับการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3) สถานประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าไปท างาน
เป็นภาคเอกชน 4) จ านวนผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษามาจากหลายสาเหตุ เช่น ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของหลักสูตร ลาออกระหว่างฝึกงานในโครงการฯ หยุดพักการเรียน 5) เหตุผลการเลอืกศึกษาต่อในสถานศึกษา
เดิม เพราะมีความคุ้นเคย และเรียนสาขาเดิมต่อเนื่องจากระดับ ปวช. 6) การมีประสบการณ์หรือฝึกงานที่ตรง
สาขา มีโอกาสถูกรับเลือกเข้าท างานในสถานประกอบการมากกว่าผู้ไม่มีประสบการณ์หรือฝึกงานไม่ตรงสาขา 
 
ค าส าคัญ: อัตราการจ้างงาน, การศึกษาต่อ, การศึกษารูปแบบทวิภาคีแบบพิเศษ เขตพื้นท่ีพิเศษ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study of employment rates and continuing 
study of students who join the specialized bilateral education model and a special area in 
corporate to support the educational foundation project in batch 2. The research population 
consisted of 181 graduates from the vocational certificate who attended the educational 
fund in batch 2, academic year 2014 who graduated in the academic year 2015, then follow 
the study and work in the late of academic year 2015 to the early of academic year 2016. 
The instruments used in the study were; the continuing education survey form, semi-
structured interview of employment status of graduates. Analyze the data by percentage and 
descriptive. 

The results of the research were as follows: 1) most graduates are studying, working, 
studying and working. 2) most of them went to study in the same institution who had 
studied at the vocational certificate level, the other education institutions that attend the 
Diploma level, and get to higher education in the state higher education institutions. 3) the 
establishment of the graduates to work in the private sector. 4) the number of student who 
have not completed the study for many reasons, such as the study results do not meet the 
criteria of the course, resignation during the internship program, and study breaks. 5) reasons 
for choosing to study in an old school because they are familiar and continue study in the 
old branches from the vocational certificate. 6) experienced or internship has opportunity to 
be selected to work in the establishment rather than inexperienced or internship not 
applicable. 

Keywords: employment rates, continuing study, specialized bilateral education model and a     
     special area 
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บทน า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริเกี่ยวกับ

ความหมายของการศึกษา เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2520 ไวว้่า “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนา
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท าได้สะดวกราบรืน่ ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว” พระบรมราโชวาท ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 ''...การท างานด้วย
ความรู้ความสามารถด้วย ความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการ พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้ 
และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแล้วย่อมสามารถ จะพัฒนางานส่วนรวมของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าได้ ดัง
ประสงค์...'' ''...เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ท า ควรเต็มใจ ท าโดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเง่ือนไขอันใด ไว้ให้
เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ท างานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมี ความเอาใจใส่ มี
ความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานท่ีท าสูงข้ึน...''   

ปีพุทธศักราช 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีกระแสพระราช
ปรารภ ถึงความห่วงใยเยาวชนอาชีวศึกษาท่ีจะเติบโตมาเป็นเยาวชนของชาติ ควรมีคุณภาพ การอาชีวศึกษา
ควรปรับปรุงบรรยากาศการเรียนการสอนสู่การมีงานท า พัฒนานักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีจิต
อาสา บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่า มีพระ
ราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จ านวนหนึ่ง มาท าให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา ให้
ท าแบบภาคเอกชน คือเรียบง่าย รวดเร็ว คล่องตัว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ควร
ประชาสัมพันธ์เกินไป โดยให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีด าเนินการรับสนองพระราชด าริ จึงตั้ง
คณะกรรมการประกอบด้วยองคมนตรีเพื่อบริหารงาน และให้มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วย
และตั้งส านักงานขึ้นเพื่อรองรับด้านธุรการ นั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนการศึกษา พระองค์
พระราชทานแนวพระราชด าริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีไปช่วยคิดหาทางว่าจะท าอย่างไรที่จะ
ท าให้เด็กเป็นคนดี ซึ่งสมัยนี้ไม่เหมือนสมยัก่อน วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ควรจะท าให้เป็นคนดีให้ได้
ก่อนและเม่ือเป็นคนดีแล้ว ความเก่งก็จะตามมาได้ไม่ยาก เด็กจะต้องมีน้ าใจช่วยเหลือเพื่อนและสอนให้แก่
กันเอง ช่วยกันเรียน ไม่ใช่แข่งกันเรียน และต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีด้วย  โดยโครงการกอง
ทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความ
ประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา และ 3) ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โดยโครงการกองทุนการศึกษานี้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะท าให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม  

ราชกิจจานุเบกษา (2551: 3) กล่าวถึง มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้อง
เป็นการจัดการศึกษาในด ้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา
แห ่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด ้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น
นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให ้สอดคล ้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู ้
ในทางทฤษฎีอันเป ็น สากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู ้รับการศึกษาให ้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ 
และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู ้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ มาตรา 8 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝ ึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังตอไปนี้ (1) การศึกษาในระบบ เป ็นการ
จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป ็นหลัก โดยมีการก าหนด
จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป ็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา
ที่แน่นอน (2) การศึกษานอกระบบ เป ็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป ็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหา
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และหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต ่ละกลุ่ม (3) 
การศึกษาระบบทวิภาคี เป ็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน ่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติ
ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน ่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน ์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได ทั้งนี้ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันน้ันต้องมุงเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
 จากการศึกษาติดตามอัตราการศึกษาต่อหรือการท างานของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตามรูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีแบบพิเศษในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา 
รุ่นที่ 1 (รินรดี พรวิริยะสกุล, 2557) พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยส าเร็จการศึกษาใน
สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเช่ือมโลหะ ช่างเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุงอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน เครื่องกล เป็นต้น มีอัตราการศึกษาต่อ จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 67.00 เมื่อพิจารณาอัตราการศึกษาต่อคิดจากจ านวนผู้ศึกษาต่อทั้งหมด โดยจ าแนกเป็นศึกษาต่อตรง
สาขาที่ส าเร็จการศึกษาจากระดับ ปวช. และส่วนน้อยศึกษาต่อไม่ตรงสาขา ซึ่งสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาเดิมที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. นอกจากนี้ มีสถาบันการศึกษาอื่นที่มีนักศึกษาเข้า
ไปศึกษาต่อทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระดับอุดมศึกษามีทั้งภาครัฐและเอกชน  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะติดตามอัตราการจ้างงาน การศึกษาต่อของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีแบบพิเศษเขตพื้นที่พิเศษ ในสถานประกอบการ เพื่อ
สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ขณะนี้นักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับ
นักเรียนท่ีเข้าศึกษาในระบบทวิภาคีแบบพิเศษต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อติดตามอัตราการจ้างงาน การศึกษาต่อของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิ

ภาคีแบบพิเศษเขตพื้นที่พิเศษ ในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเข้า

ร่วมโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 181 คน ซึ่งส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 แล้วจึงติดตามการศึกษาต่อ และการมีงานท าช่วงปลายปีการศึกษา 2558 ถึงต้นปีการศึกษา 
2559 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  1) แบบส ารวจการศึกษาต่อ ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบส ารวจให้กรอกข้อมูลตาม
รายการที่ต้องการส ารวจ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกเป็นเพศ ชาย หญิง 
จ านวนผู้ศึกษาต่อ จ านวนผู้ท างาน จ านวนผู้ท างานพร้อมกับศึกษาต่อ จ านวนผู้ว่างงาน 
  ตอนที่ 2 แบบส ารวจลักษณะเป็นแบบปลายเปิด ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับช่ือสถานศึกษาที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับอุดมศึกษา ช่ือสถาน
ประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
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  2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ผู้ส าเร็จการศึกษา ครูนิเทศก์ และ            
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ประกอบการบรรยาย  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยน าเสนอได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลอัตราการศึกษาต่อ การท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับข้อมูลกลับมาจากการส ารวจ 

เพศ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ได้รับข้อมูลกลับ ร้อยละ ผลต่าง 
(%) 

ชาย 134 74.03 129 71.27 2.76 
หญิง 47 25.97 37 20.44 5.53 
รวม 181 100 166 91.71 8.29 

 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละของข้อมูล พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 ขณะศึกษา
อยู่ช้ัน ปวช.2 มีจ านวน 181 คน (ปีการศึกษา 2557) และได้รับข้อมูลกลับมาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 166 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.71 โดยจ าแนกเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 71.27 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 20.44  
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีไดร้ับข้อมูลกลับมา จ าแนกตามเพศ 

เพศ ส าเร็จการศึกษา (N=166) ร้อยละ 
ชาย 129 77.71 
หญิง 37 22.29 
รวม 166 100 
จากตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้รับขอ้มูลกลับมา จ าแนกตามเพศ 

พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไดร้ับขอ้มูลกลับมาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.71 เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 22.29 
 
ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อสาขาท่ีส าเร็จการศึกษาของนักเรียนหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ที ่ สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเภทช่างอุตหสากรรม ประเภทพาณิชยกรรม 
1 เครื่องกล  9. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2 ช่างยนต์ 10. บัญช ี
3 ช่างไฟฟ้าก าลัง 11. การตลาด 
4 ช่างกล  
5 ช่างกลโรงงาน  
6 เครื่องมือกล  
7 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์  
8 เครื่องเรือน  
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส าเร็จการศึกษาในสาขา
ต่างๆ ทั้งประเภทช่างอุตสาหกรรม และประเภทพาณิชยกรรม เช่น สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างกล ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี และการตลาด เป็นต้น 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีไดร้ับข้อมูลกลับมาที่เข้ารับการศึกษาต่อ หรือท างาน 
จ าแนกตามเพศ 

เพศ ส าเรจ็
การศึกษา 

ร้อย
ละ 

ศึกษา
ต่อ 

ร้อย
ละ 

ท างาน
และศึกษา

ต่อ 

ร้อย
ละ 

ท า 
งาน 

ร้อย
ละ 

ว่าง 
งาน 

ร้อย
ละ 

ชาย 129 77.71 113 68.07 7 4.22 6 3.61 3 1.81 
หญิง 37 22.29 32 19.28 3 1.81 2 1.20 - - 
รวม 166 100 145 87.35 10 6.03 8 4.81 3 1.81 

จากตารางที่ 4 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้รับข้อมูลกลับมา ที่เข้ารับการศึกษาต่อหรือท างาน  ในภาพรวมส่วนใหญ่ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 87.35 
รองลงมา คือ ท างานพร้อมศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 6.03 ท างาน คิดเป็นร้อยละ 4.81 และว่างงานน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 1.81 เมื่อแยกพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 77.71 เพศชายศึกษาต่อมากที่สุด รองลงมาคือ ท างานพร้อมกับศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 68.07, 4.22 
ตามล าดับ ท างาน คิดเป็นร้อยละ 3.61 และน้อยที่สุดคือว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 1.81 ส่วนเพศหญิง ส าเร็จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.29 เพศหญิงศึกษาต่อมากที่สุดเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 19.28 ท างานพร้อม
กับศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 1.81 ท างาน คิดเป็นร้อยละ 1.20 และเพศหญิงไม่มีจ านวนผู้ว่างงาน 

 
ตารางที่ 5 แสดงรายชื่อสถานศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  8. วิทยาลัยเทคโนโลยสีมุทรปราการ 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 9. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ี 10. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะป ิ 11. วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ิทอง 
5 วิทยาลัยมีนบรุีโปลีเทคนิค 12. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์

      อยุธยา 
6 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 13. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเดิมที่เคยเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพเวียง
สระ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยมีนบุรีโปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  และยังมีสถานศึกษาอื่นที่เข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์อยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ยานยนต์โตโยต้า เป็นต้น 
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ตารางที่ 6 แสดงรายชื่อสาขาท่ีผูส้ าเรจ็การศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ที ่ สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเภทช่างอุตหสากรรม 7. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
1 เครื่องมือกล  8. เทคนิคอุตสาหกรรม 
2 เครื่องกลไฟฟ้า 9. อิเล็กทรอนิกส ์
3 อุตสาหกรรมการผลิต ประเภทพาณิชยกรรม 
4 อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 10. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
5 ช่างยนต์ 11. การบัญชี 
6 ช่างไฟฟ้าก าลัง 12. ธุรกิจค้าปลีก 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเครื่องมือกล เครื่องกลไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น 
 
ตารางที่ 7 แสดงรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อ 
ที ่ สถาบันอุดมศกึษารัฐ สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 
1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทมุธาน ี
2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

3 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
4 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   สถาบันเทคโนโลยไีทย – ญี่ปุ่น (สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 
5 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์  
6 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์  

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธาน ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เป็นต้น 
 
ตารางที่ 8 แสดงตัวอย่างรายชื่อสถานประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 
1 บริษัท เอแปด AUDI   
2 บริษัท ธีระมิวสิก จ ากัด ต าแหน่ง เครื่องเสียง – เครื่องดนตรี   
3 บริษัท สันติบรรจุภัณฑ์ จ ากัด ต าแหน่ง คุมเครื่องตัดกระดาษ 
4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
5 โรงงานผลิตน้ าแข็ง (เป็นอุตสาหกรรมของครอบครัว) 
7 ร้านเชสเตอร์กริล 
8  ร้านอินเตอร์เน็ต 
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 จากตารางที่ 8 พบว่า สถานประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าไปท างานเป็นภาคเอกชน เช่น 
บริษัท เอแปด AUDI บริษัท ธีระมิวสิก จ ากัด (ต าแหน่ง เครื่องเสียง–เครื่องดนตรี) บริษัท สันติบรรจุภัณฑ์ 
จ ากัด (ต าแหน่ง คุมเครื่องตัดกระดาษ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรงงานผลิตน้ าแข็ง (เป็นอุตสาหกรรมของ
ครอบครัว) ร้านเชสเตอร์กริล และท างานในร้านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 
ตารางที่ 9 แสดงตัวอย่างสาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 

ที ่ สาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษา 
1 ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร (แต่นักเรียนได้รับโอกาสให้ศึกษาต่อเพื่อ

เก็บรายวิชาต่างๆ จนส าเร็จการศึกษา) 
2 วิทยาลัยพิจารณายังไม่ให้ฝึกงานในช้ันปีท่ี 3 
3 หยุดพักการเรียนในภาคเรียนท่ี 2/2558 
4 เสียชีวิต (จ านวน 1 ราย) 

 จากตารางที่ 9 พบว่า จ านวนผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษามาจากหลายสาเหตุ เช่น ผลการศึกษาไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร (แต่นักเรียนได้รับโอกาสให้ศึกษาต่อเพื่อเก็บรายวิชาต่างๆ จนส าเร็จการศึกษา) 
วิทยาลัยพิจารณายังไม่ให้ฝึกงานในช้ันปีที่ 3 หยุดพักการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และมี
ผู้เสียชีวิต จ านวน 1 คน  
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2 และการ Focus Group ครูพ่ีเลี้ยง 
 จากการสุ่มโทรสัมภาษณ์ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 โดย
นักเรียนที่ถูกสัมภาษณ์ยังสามารถให้ข้อมูลเพื่อนๆ ที่เคยเรียนหรือฝึกงานร่วมกันมาอีกด้วย ซึ่งพบประเด็นที่
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโครงการฯ ดังนี้ 
 1. เหตุผลของการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาเดิมที่เคย
เรียนตอน ปวช. ส่วนใหญ่ให้เหตุผลไว้ดังน้ี 

1.1 ความคุ้นเคยกับสถานศึกษา ครู อาจารย์จึงไม่ต้องการย้ายไปเรียนที่อ่ืน  
1.2 ต้องการได้วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.เพื่อใช้สมัครงาน และน่าจะหางานท าได้ง่ายกว่า

วุฒิปริญญาตรี 
1.3 การเดินทางสะดวก ใกล้บ้าน  
1.4 เพื่อนๆ ส่วนใหญ่ศึกษาต่อกันที่เดิม 
1.5 ไม่กล้าไปสมัครเรียนท่ีอื่น เพราะเกรงว่าสถาบันอ่ืนจะไม่รับ 

 2. สาขาวิชาที่เลือกศึกษาต่อ ส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อสาขาเดิมที่เคยเรียนมาตอน ปวช. เช่น ช่าง
ไฟฟ้า ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่การเข้ารับศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาค
สมทบ ด้วยเหตุผลที่ว่า หากเรียนภาคปกติแล้วหาโอกาสในการท างานได้ยาก และสถานศึกษาส่วนใหญ่จะเปิด
สอนระดับ ปวส. เป็นภาคสมทบ คือเริ่มเรียนเวลาประมาณ 17.00 น. ท าให้ช่วงเวลากลางวันสามารถหางาน
ท าได้ 
 3. ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือท างาน ส่วนใหญ่นักเรียนจะเลือกตัดสินใจเอง โดย
ปรึกษาจากผู้ปกครอง แต่มีบางส่วนที่ผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาให้ โดยผู้ปกครองเป็นผู้
เลือกให้ลูกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันการศึกษา
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เอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ โดยผู้ปกครองให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ต้องการให้ลูกได้รับ
อันตรายจากลูกหลง รองลงมาคือต้องการให้ลูกได้รับปริญญาบัตร มีบางส่วนที่ ได้ตัดสินใจเลือก
สถาบันการศึกษาเอง ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเลือกสถานศึกษาเดิมด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
 4. กรณีที่ท างานในสถานประกอบการเดิมตั้งแต่ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ท างานในสถาน
ประกอบการของภาคเอกชน โดยได้รับเงินเดือนระหว่าง 9,000 – 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ท างาน/ฝึกงานขณะเรียน ปวช.  
 5. กรณีเปลี่ยนที่ท างานใหม่ หรืออยู่ระหว่างการหางานใหม่ มีสาเหตุมาจากปัญหาไม่ผ่านการทดลอง
งาน บางคนทดลองงาน 2 เดือน ก็ต้องพิจารณาลาออกด้วยตนเอง เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ บาง
คนอยู่ระหว่างการหางานท า ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งส าเร็จการศึกษามายังไม่สามารถหางานท าได้ 

6. จ านวนครั้งของการไปสมัครงาน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท างาน/ฝึกงานที่ตรงสาขา หากฝึกงาน
หรือมีประสบการณ์แล้วส่วนใหญ่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าท างาน โดยมีประเด็นจากการสัมภาษณ์ที่เป็น
ประโยชน์มากคือ  

 6.1 หากขณะฝึกงานในโครงการฯ มีโอกาสได้ฝึกงานตรงกับสาขาที่เรียน จะท าให้มีโอกาส
ในการได้งานท ามากกว่า และง่ายกว่าผู้ที่ฝึกงานไม่ตรงสาขา เพราะบริษัทส่วนใหญ่พิจารณาประสบการณ์จาก
การฝึกงาน ในทางตรงกันข้าม หากการฝึกงานไม่ตรงสาขาจะมีผลอย่างมากต่อการถูกเลือกให้ไปท างาน เพราะ
บริษัทถือว่าการจ้างงานควรได้คนที่มีความสามารถลงมือท างานได้เลยโดยไม่ต้องมาเรียนรู้งานใหม่ 

 6.2 การใช้เกียรติบัตรอ้างอิงสมัครงาน นักเรียนให้ข้อมูลว่าหากแนบส าเนาใบเกียรติบัตรที่
ได้รับจากโครงการฯ ในการสมัครงาน มีผลต่อการตัดสนิใจรับเข้าท างานของสถานประกอบการ เนื่องจากสถาน
ประกอบการที่รับเข้าท างานนั้นทราบว่าโครงการฯ มีกระบวนการฝึกนักเรียนทั้งในเรื่องของระเบียบวินัย การ
ได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการจึงตัดสินใจรับง่ายขึ้น แต่ต้องฝึกงานให้ตรงกับสาขาที่เรียน ทั้งนี้ 
นักเรียนที่ผ่านกระบวนการด าเนินงานของโครงการจะได้รับการรับรองคุณภาพจากสถานประกอบการที่
นักเรียนเข้าไปฝึกงานขณะร่วมโครงการฯ แล้ว แต่ในทางตรงข้าม มีนักเรียนบางคนท่ีฝึกงานไม่ตรงสาขาที่เรียน 
ท าให้เวลาสมัครงานไม่ได้รับการพิจารณา บางคนหางาน สมัครงานมากกว่า 10 แห่ง แต่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

 6.3 นักเรียนบางส่วนต้องการกลับไปสมัครงานในสถานประกอบการที่เคยฝึกงานขณะเข้า
ร่วมโครงการฯ และมีบางคนที่สถานประกอบการรับเข้าท างานโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติมากนัก แต่มี
บางส่วนที่ไม่กล้ากลับไปสมัครงานในสถานประกอบการเดิม โดยให้เหตุผลว่าขณะฝึกงานได้สร้างปัญหาไว้
พอสมควร จึงไม่กล้ากลับไปสมัครงาน 
 7. นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าตนเองโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เนื่องจากส าเร็จการศึกษาแล้วต้อง
มองหาอนาคต จะใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นท่ีผ่านมาไม่ได้แล้ว และส่วนใหญ่ต้องการท างาน หาเงินด้วยตนเอง ไม่อยาก
ขอจากผู้ปกครองแล้ว ในขณะที่ผู้ปกครองให้ความคิดเห็นว่าการตัดเลือกศึกษาต่อหรือท างานขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูก หากลูกไปศึกษาต่อก็ถือเป็นเรื่องดีท่ีลูกยังเห็นความส าคัญของการศึกษา 
 จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเดิม ด้วยเหตุผล
ความคุ้นเคย ต้องการได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. เพื่อใช้หางานท า ซึ่งน่าจะหางานได้ง่ายกว่าวุฒิปริญญาตรี 
ความสะดวกในการเดินทาง มีบางส่วนไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนจะมีโอกาสเป็นผู้ที่
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือท างานด้วยตนเอง โดยปรึกษากับผู้ปกครอง และการมีประสบการณ์ฝึกงานที่ตรง
สาขาขณะเข้าร่วมโครงการจะมีส่วนอย่างมากในการเลือกรับเข้าท างานของสถานประกอบการ เพราะหาก
ฝึกงานมาไม่ตรงสาขา ก็ถือว่าไม่มีประสบการณ์ จึงไม่ได้รับการพิจารณาเข้าท างาน 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
สรุปผลการวิจัย สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 ขณะศึกษาอยู่ช้ัน ปวช.2 มีจ านวน 181 คน (ปีการศึกษา 
2556) และได้รับข้อมูลกลับมาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 91.71 เพศชายมากกว่าเพศหญิง  
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อหรือท างาน ในภาพรวมส่วนใหญ่ศึกษาต่อ รองลงมา  คือ ท างาน 
ท างานพร้อมศึกษาต่อ และว่างงานน้อยที่สุด โดยผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาต่อมากที่สุด 
รองลงมาคือ ท างาน ท างานพร้อมกับศึกษาต่อ และน้อยที่สุดคือว่างงาน ส าหรับเพศหญิงศึกษาต่อมากที่สุด 
รองลงมาคือ ท างานพร้อมกับศึกษาต่อ ไม่มีผู้ว่างงาน 
 3. ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเดิมที่เคยเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และยังมีสถานศึกษาอื่นที่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์อยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเข้ารับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิค
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นต้น 
 4. สถานประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าไปท างานเป็นภาคเอกชน เช่น บริษัท ฮอนด้า จ ากัด 
บริษัท โตโยต้า จ ากัด บริษัทไทยเช้ือเพลิงการบิน จ ากัด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีน้ ามัน ปตท.สาขาติวา
นนท์ (ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการดูแลคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ โดยศึกษาในระดับ ปวส. พร้อมกับท างาน
ควบคู่ไปด้วย) บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ร้านเชสเตอร์กริล และท างานในร้านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 5. จ านวนผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษามาจากหลายสาเหตุ เช่น ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร ลาออกระหว่างฝึกงานในโครงการฯ หยุดพักการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ไม่ประสงค์
ศึกษาต่อ และมีผู้เสียชีวิต จ านวน 1 คน นอกจากน้ียังมีผู้ที่ไม่สามารถระบุสาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาได้ 
 6. เหตุผลของการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาเดิม 
เพราะมีความคุ้นเคย ต้องการได้วุฒิการศึกษา ปวส. เพื่อใช้หางานท า การเดินทางสะดวก ส่วนใหญ่เป็นการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง เลือกศึกษาต่อในสาขาเดิมต่อเนื่องจากระดับ ปวช. เป็นการศึกษาต่อภาคสมทบ และ
ต้องการหางานท าช่วงเวลากลางวัน ส าหรับการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทั้งในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม 3 พระจอมเกล้า และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
 7. การมีประสบการณ์หรือฝึกงานที่ตรงสาขา มีโอกาสถูกรับเลือกเข้าท างานในสถานประกอบการ
มากกว่าผู้ไม่มีประสบการณ์หรือฝึกงานไม่ตรงสาขา และเกียรติบัตรที่ได้รับจากโครงการกองทุนการศึกษา
สามารถน าไปอ้างอิงในการสมัครงานได้ เนื่องจากนักเรียนที่ผ่านกระบวนการด าเนินงานของโครงการจะได้รับ
การรับรองคุณภาพจากสถานประกอบการท่ีนักเรียนเข้าไปฝึกงานขณะร่วมโครงการฯ แล้ว แต่ในทางตรงข้าม 
หากนักเรียนที่ฝึกงานไม่ตรงสาขาท่ีเรียน ท าให้เวลาสมัครงานไม่ได้รับการพิจารณา 

อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัย พบประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาสู่การอภิปราย ดังน้ี  
 1. การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าการท างาน และเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวช.) มากกว่าระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้มีเหตุผลคือ ความคุ้นเคยกับสถานศึกษา 
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ครู อาจารย์ เพื่อน ความต้องการได้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อใช้ในการ
สมัครงาน ซึ่งน่าจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าท างานได้ง่ายกว่าวุฒิปริญญาตรี  
 ทั้งนี้ การอาชีวศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง เนื่องจากเป็นการเตรียมคนเพื่อการ
ประกอบอาชีพเป็นช่างฝีมือระดับกลาง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สามารถออกไปประกอบอาชีพ ใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ส าหรับการศึกษา
ด้านอาชีพ มีการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตก าลังคนในระดับช่างกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือและช่าง
เทคนิคให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสนองตอบว่าความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระโดยได้จัดการศึกษาและการฝึกอบรมใน 5 ประเภทวิชาหลัก คือ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการประมง พาณิชยกรรม คหกรรมศาสตร์ และศิลปหัตถกรรม 
ปัจจุบันนี้การอาชีวศึกษาได้มีการขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งด้านจ านวนสถานศึกษาและประเภทวิชาดังจะ
เห็นได้จากการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
คนในชนบทได้มีโอกาสเข้าศึกษาด้านอาชีพมากข้ึน การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่ก าลังมีความส าคัญ
ต่อประเทศอย่างมาก เนื่องจากประเทศก าลังพัฒนาและแข่งขันอยู่ในเวทีโลก โดยการพัฒนาก าลังคนสายอาชีพ
ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น  การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นงานที่
เป็นประโยชน์อย่างมาก และเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ (ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 
2556) 
 ดังนั้น การตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาแล้วนั้น มีผลมาจาก “แรงจูงใจ” ซึ่ง 
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2525,19) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สถานภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันออกไปตามวัย ฐานะและเหตุจูงใจในการศึกษาของบุคคลในแต่ละ
ระดับจะแตกต่างกัน ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพของการจัดการศึกษา ภูมิล าเนาของสถานศึกษาที่อยู่
ส่วนกลางหรือภูมิล าเนาและความมีช่ือเสียงของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงให้บุคคลมีแรงจูงใจในการ
เลือกเข้าศึกษาต่างกัน สอดคล้องกับ ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2526, 32-34) ที่กล่าวถึง แรงจูงใจใน
การศึกษาว่า แรงจูงใจในการศึกษาของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันออกไปตามวัย ฐานะและโอกาส ใน
วัยเด็กส่วนใหญ่จะได้เรียนเพราะพ่อแม่ให้เรียนหรือเรียนตามเพื่อน ถ้าเป็นวัยรุ่นตอนปลายและวัยที่ก าลังย่าง
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น คือ อายุระหว่าง 16-25 ปี ก็อาจจะมีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการเรียนไปอีกแบบหนึ่ง 
เพราะผู้ที่อยู่ในวัยนี้จะเริ่มมองเห็นแนวทางชีวิตซึ่งเห็นได้จากบุคคลรอบข้าง บางคนอาจจะต้องเริ่มมีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับภาระของครอบครัวของตนเอง ของเพื่อน ญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดอื่นๆ ความคิดเกี่ยวกับ
การเรียนอาจจะเริ่มมีแนวหันเหเข้าสู่ผลได้ทางเศรษฐกิจ เช่น จะเรียนในสาขาที่หางานท าได้ง่าย มีรายได้ดีไม่
ต้องท างานหนักและที่ส าคัญ คือต้องเป็นงานประเภทที่ตนมีใจรักและชอบที่จะท าด้วย เป็นต้น บางครั้งการ
เลือกเรียนสาขาต่างๆ ของวัยรุ่นมักขึ้นอยู่กับค่านิยมของพ่อแม่ พี่น้องและเพื่อน เพราะการอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลานของคนไทยไม่ค่อยจะเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้ตัดสินใจด้วยตนเอง พ่อแม่ ญาติพี่น้องบางคนมีค่านิยม
เก่าๆ ว่า การเรียนระดับมหาวิทยาลัยเท่าน้ันท่ีจะท าให้บุตรหลานมีโอกาสได้งานดีๆ ท า มีเงินเดือนสูง เป็นเจ้า
คนนายคนเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่ วงศ์ตระกูล โดยไม่ค านึงถึงความสามารถของผู้เรียน ในเรื่องการ
สนับสนุนของครอบครัวนี้ ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมักจะพยายามส่งเสียบุตรหลานให้ได้เรียนจนถึง
ระดับสูงสุด เท่าที่สติปัญญาจะเอ้ืออ านวยให้เรียนได้อาจเรียนจนถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ส่วน
ครอบครัวใดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ไม่ดีไม่อาจส่งบุตรหลานให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาได้ ก็จ าเป็นต้องให้
ออกไปประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวก่อน เมื่อมีโอกาสในภายหน้าและถ้ามคีวามสนใจจึงกลับเข้าศึกษาต่อ
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ใหม ่ในการเข้าศึกษาของคนกลุ่มนี้มักจะมีลักษณะแตกต่างไปจากกลุ่มแรก กล่าวคือ คนกลุ่มหลังน้ีมักจะเลือก
เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และเพื่อเพ่ิมพูนวิทยฐานะทางเศรษฐกิจด้วย 
 นอกจากน้ี การตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาต่อดังกล่าว สอดคล้องกับ รินรดี พรวิริยะสกุล (2557) 
ที่ติดตามอัตรการศึกษาต่อหรือหรือการท างานของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามรูปแบบการ
จัดการศึกษาทวิภาคีแบบพิเศษในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึ กษา รุ่นที่ 1 พบว่า 
อัตราการศึกษาต่อ จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 67.00 เมื่อพิจารณาอัตราการศึกษาต่อ
คิดจากจ านวนผู้ศึกษาต่อท้ังหมด โดยจ าแนกเป็นศึกษาต่อตรงสาขาท่ีส าเรจ็การศึกษาจากระดับ ปวช. และส่วน
น้อยศึกษาต่อไม่ตรงสาขา ซึ่งสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาเดิมที่ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. เช่น วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
นอกจากนี้ มีสถาบันการศึกษาอื่นที่มีนักศึกษาเข้าไปศึกษาต่อทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
เชน่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์อยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
ส าหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมธานี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น 
 เมธาวี สุขปาน (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของนักเรียน 
กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยตัวอย่างเก็บจากนักเรียนที่ศึกษาในปีสุดท้ายของ
ระดับการศึกษาระดับวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จ านวน 400 คน วิธีการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ด้วยค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยแบบจ าลองโลจิท 
 2. การตัดสินใจประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถ
อภิปรายได้ ดังนี ้การตัดสินใจประกอบอาชีพน้ัน เนื่องจากอาชีพมีความส าคัญ คือ 1) ท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้เมื่อ
มีอาชีพก็มีรายได้ สามารถจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันไดโ้ดยปกติ 2) ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในสังคม ผู้ทีม่ี
อาชีพจะได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้คนในสังคม เพราะสังคมมนุษย์มองว่าคนมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ จะไม่ไป
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เช่น ไม่ลักขโมย ไม่แย่งชิง ไม่เที่ยวขอหรือหยิบยืม สิ่งของจากผู้อื่น เรียกว่า มี
เครดิตในตัวเอง 3) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะอยู่ร่วมกัน การด ารงชีพอยู่ในสังคมก็จะต้องมีการสมรส ผู้ที่มี
อาชีพจะท าให้ผู้ที่มาเป็นคู่ชีวิต มีความมั่นใจว่าเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วไม่อดตาย ไม่ล าบาก ไม่เดือดร้อน และคง
จะมีความสุขอย่างแน่นอน 4) สร้างครอบครัวได้โดยปกติสุข รายได้จากอาชีพมีการสะสมไว้ก็เพื่อสร้าง
ครอบครัว ให้ด ารงอยู่ได้โดยปกติ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีหลักการมีเหตุผล (Cognitive Theory) เป็น
ทฤษฎีที่เช่ือในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลที่จะกระท าในสิ่งต่างๆ เพราะบุคคลมักจะมี
ความตั้งใจจริง ซึ่งการที่บุคคลมีแรงจูงใจในการท าพฤติกรรมต่างๆก็เนื่องมาจากการใช้วิจารณญาณโดยอาศัย
หลักการและเหตุผล โดยทฤษฎีนี้ คล้ายกับความคิดความเช่ือในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะ
เช่ือว่าบุคคลทุกคนมีอิสระที่จะกระท าหรือ ตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลนั่นเอง เช่น นักการเมืองหา
เสียงด้วยการสอนประชาชนให้รู้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไร ฯลฯ  

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การเลือกประกอบอาชีพก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพราะการประกอบอาชีพเป็นท่ีมา
ของรายได้ เพื่อน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิตซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ ในอดีตสิ่งของต่างๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่
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ของพ่อแม่เป็นผู้จัดหาให้แก่สมาชิก ด้วยการผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เงินซื้อหา ปัจจุบัน
การด ารงชีวิตในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปประชาชนมีการศึกษามากขึ้น ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้มาซื้อปัจจัยสี่และสิ่งของอื่นๆ ในการด ารงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่
ตนเอง ครอบครัว และสังคม อาชีพมีอยู่มากมาย ควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความ
สนใจ สุจริต มีความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนในชาติต้องประกอบอาชีพเพื่อให้มี
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งจะน าพาความสุขมาสู่ชุมชนหรือสังคมโดยรวม และก่อให้เกิดผลดีต่อ
ประเทศชาติในด้านการสร้างความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาทางสังคมและการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวไกล สามารถแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลได้ 
 นอกจากนี้ ยั งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์  (McClelland’s 
Achievement Motivation Theory) (McClelland1980:163-168 อ้างใน เอื้อมพร บัวสรวง, 2551: 16) ที่
กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเป็นแรงขับให้บุคคลพยายาม
ที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตน
ตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ท างานเพราะหวังรางวัลแต่ท าเพื่อจะประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระท าการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการความส าเร็จมิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระท าของเขา   ซึ่งความต้องการ
ความส าเร็จนี้ในแง่ของการท างาน หมายถึง ความต้องการที่จะท างานให้ดีที่สุดและท าให้ส าเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ 
เมื่อตนท าอะไรส าเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนส าเร็จต่อไป  
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจอัตราการศึกษาต่อหรือการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 สามารถน าไปก าหนดแนวทางในการ
บริหารโครงการ เช่น การจัดนักเรียนเข้าเรียนรู้ (ฝึกงาน) ในสถานประกอบการควรจัดให้ตรงสาขาที่นักเรียน
ก าลังศึกษาอยู่ เพราะจะส่งผลต่อการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปต่อยอดใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ซ่ึงผลจากการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีผลการ
ตัดสินใจเข้ารับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพไปในทิศทางเดียวกัน 

2. สถานศึกษาน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการแนะแนวการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพให้กับผู้ส าเร็จ
การศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จทั้งในด้านการศึกษาต่อสายอาชีพหรือสายวิชาการ รวมถึง
การประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
  ควรศึกษาอัตราการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพของนักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการกอง
ทุนการศึกษาทั้ง 5 รุ่น เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญอีกด้านหนึ่งที่บ่งช้ีถึงความส าเร็จของการบริหารโครงการ รวมถึง
เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจจัดการศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษของสถานศึกษาต่างๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ทักษะชีวิตของนักเรียนจากผลการประเมินตนเอง 2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและทักษะชีวิต 3) วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอนของตัวแปร
อิสระที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียน 4) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5) ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการ ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ ผู้ประสานงาน และผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบประเมินตนเองของนักเรียนด้านทักษะชีวิต แบบประเมินตนเองด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการมีทักษะชีวิต ภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก ได้แก่ นักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมได้ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจเต็มความสามารถ วางตัวได้ถูกต้องตามกาลเทศะ ประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือก
ทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตัดสินใจแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ และน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 2) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับทักษะชีวิต พบว่า บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย การมี
ประสบการณ์ท างานก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีความสัมพันธ์กับการมีทักษะชีวิตของนักเรียน 3) ผลการประเมิน
ตนเองของนักเรียนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนรู้จักคิด วางแผนเรื่อง
การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ เมื่อกลับมาศึกษาต่อในช้ัน ปวช.ปีที่ 3 นักเรียนตั้งใจเรียน เห็นว่าตนเองมี
การเปลี่ยนแปลงในด้านความเป็นผูใ้หญ่ มีจิตอาสา/เสียสละ/อยากช่วยเหลือผูอ้ื่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา
ของส่วนรวม และมีความอดทน 4) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการ 
โดยเฉพาะประเด็นนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 
 

ค าส าคัญ: ทักษะชีวิต, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, การจัดการศึกษาทวิภาคีแบบพิเศษเขตพื้นท่ีพิเศษ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 1) life skills of students from self-
assessment; 2) relationships between independent variables and life skills; 3) stepwise 
multiple regression analysis of independent variables affects the student life skills; 4) the 
behavioral change of the participating students; 5) the satisfaction of those who are involved 
in the project. The research population included students attending the program, school 
administrators, mentors, coordinators, and parents. The instruments used in the study were: 
self-assessment form of student life skills, self-Assessment form of behavioral modification 
and satisfaction questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, 
analysis of variance, Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 The results of the research were as follows: 1) at the high level, the students 
improved their self-esteem to other people and the environment, help others with full 
willingness, positively determine, evaluate the choices and the results of the right decision, 
decide on creative solutions, and apply the experience to the daily life properly. 2) the 
relationship between independent variables and life skills found that; students who lived 
with, experience before joining the program are relationship with student life skills 3). self-
assessment of behavioral modification at the high level, they plan for continuing education 
or career, when they returning to study in the third year, students intend to stud, they have 
changed in terms of maturity, have volunteered/sacrificed/wanted to help others, 
compliance rules of the collective, and have patience. 4) most of project stakeholders are 
satisfied with the project. Specifically, the students in the program have changed in a better 
way. 
 
Keywords: life skills, behavioral modification, specialized bilateral education model and 

   a special area 
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บทน า 
ปีพุทธศักราช 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีกระแสพระราชปรารภ 

ถึงความห่วงใยเยาวชนอาชีวศึกษาท่ีจะเติบโตมาเป็นเยาวชนของชาติ ควรมีคุณภาพ การอาชีวศึกษาควร
ปรับปรุงบรรยากาศการเรียนการสอนสู่การมีงานท า พัฒนานักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีจิต
อาสา บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่า มีพระ
ราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จ านวนหนึ่ง มาท าให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา ให้
ท าแบบภาคเอกชน คือเรียบง่าย รวดเร็ว คล่องตัว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ควร
ประชาสัมพันธ์เกินไป โดยให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีด าเนินการรับสนองพระราชด าริ จึงตั้ง
คณะกรรมการประกอบด้วยองคมนตรีเพื่อบริหารงาน และให้มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วย
และตั้งส านักงานขึ้นเพื่อรองรับด้านธุรการ นั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนการศึกษา พระองค์
พระราชทานแนวพระราชด าริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีไปช่วยคิดหาทางว่าจะท าอย่างไรที่จะ
ท าให้เด็กเป็นคนดี ซึ่งสมัยนี้ไม่เหมือนสมยัก่อน วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ควรจะท าให้เป็นคนดีให้ได้
ก่อนและเม่ือเป็นคนดีแล้ว ความเก่งก็จะตามมาได้ไม่ยาก เด็กจะต้องมีน้ าใจช่วยเหลือเพื่อนและสอนให้แก่
กันเอง ช่วยกันเรียน ไม่ใช่แข่งกันเรียน และต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี ด้วย โดยโครงการกอง
ทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความ
ประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา และ 3) ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โดยโครงการกองทุนการศึกษานี้ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะท าให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม  
 โครงการกองทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้จัดโครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถาน
ประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาให้สามารถผลิตบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการ “สร้างคนดี มีสัมมาอาชีพ” โดยเน้นการ
ด าเนินงานใน 11 สถานศึกษา ทั้งในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ซึ่งได้เริ่มด าเนินงานแล้วตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ในรุ่นที่ 1 โดยมีกิจกรรมการด าเนินงาน 2 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมพัฒนาวินัย สร้างจริยธรรม คุณธรรม และเพิ่มทักษะชีวิตให้นักเรียนใหม่ ช้ัน 
ปวช.1 และพัฒนาวินัยในการท างาน ช้ัน ปวช.2 โดยมีกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินงาน 2) กิจกรรมการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ให้นักเรียนเรียนรู้
และเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยจะมีการฝึกอบรมนิเทศครูฝึกในสถานประกอบการ
เพื่อด าเนินงานการนิเทศ การติดตามผล รวมทั้งการประเมินผลและการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษารูปแบบทวิภาคีรูปแบบพิเศษ เพื่อ “สร้างคนดี มีสัมมาอาชีพ” โดยมีคณะกรรมการของโครงการ 
ร่วมกับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ปัจจุบันองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนนักการศึกษาได้มีการน าแนวคิดเรื่อง “ทักษะชีวิต” 
(Life Skills) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรุกเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ช่วยป้องกันตนเองให้พ้นจากภัย
คุกคามที่ท้าทายในชีวิตประจ าวันได้ WHO ได้พัฒนาโปรแกรมทักษะชีวิตส าหรับใช้อบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถจัดการกับอารมณ์ความ
ต้องการของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะชีวิต หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการพัฒนาตนเองให้
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สามารถจัดการกับสิ่งเร้าที่เป็นภัยคุกคามในชีวิตประจ าวันได้อย่างชาญฉลาด (WHO,1997:1) ความสามารถใน
การท างานมิได้ขึ้นกับรู้มากหรือรู้น้อย แต่ขึ้นกับทักษะการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ อยากเรียนรู้ สนุกกับ
การเรียนรู้ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานท่ีมีทักษะชีวิตที่ดี ปรับตัวได้ทุกครั้งเมื่อพบอุปสรรค ยืดหยุ่นตัวเอง
ได้ทุกรูปแบบเมื่อพบปัญหาชีวิต  นอกจากน้ียังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พาณิช, 2555: 67) ซึ่งทักษะชีวิตมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียน
ที่จะต้องน าไปใช้ในขณะเรียนและฝึกงานในสถานประกอบการ  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะการศึกษาทักษะชีวิตและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามรูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีแบบพิเศษ เขต
พื้นที่พิเศษ ในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นการด าเนินการให้
ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อันจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดศึกษาที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่เข้า
ศึกษาในระบบทวิภาคีแบบพิเศษต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนจากผลการประเมินตนเอง 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและทักษะชีวิต 
 3. เพื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบข้ันตอนของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียน 
 4. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา 
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการกองทุนการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวิธดี าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ 1) นักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
187 คน เก็บข้อมูลได้ 163 คน 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ ผู้ประสานงาน และผู้ปกครองของนักเรียน 
นักเรียน ในส่วนของการเก็บข้อมลูความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ เกบ็ข้อมูลได้ 168 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  1) แบบประเมินตนเองด้านทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 
หลังเข้าร่วมโครงการฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ (เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ) ท่ีมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และมีค่าความเชื่อมั่น 0.70  
  2) แบบประเมินตนเองด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมโครงการฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ (เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ) ท่ีมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และมีค่าความเชื่อมั่น 0.70  
  3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และมีค่าความเชื่อมั่น 0.70  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย มีข้อมูล ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ทักษะชีวิตจากผลการประเมินตนเองของนักเรียน 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านทักษะชีวิต ภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนที่ 2 

รายการประเมิน 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

     1         1 2 2 
1. ระบุปัญหา หรือค้นหาปญัหาได ้ 3.74 .68 3.98 .61 
2. คิดหายุทธวิธีแก้ปัญหาและแกป้ัญหาด้วยยุทธวิธีที่เลือกได ้ 3.60 .80 3.90 .64 
3. วิเคราะห์ความถนัด ความสามารถของตนเองได้ 3.67 .77 3.99 .72 
4. ก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 3.71 .81 4.04 .67 
5. ปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เขา้กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมได ้ 3.96 .74 4.21 .62 
6. พัฒนาตนเองในการท างาน และมีพฤติกรรมการ 
   แสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม 

3.75 .72 3.95 .65 

7. ส ารวจและประเมินอารมณ์ที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนเองได้ 3.62 .76 3.99 .67 
8. พิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเครยีด 3.55 .81 3.91 .79 
9. เลือกวิธีการจัดการหรือควบคุมอารมณ์และความเครียดของตนเองได้ 
    อย่างเหมาะสม 

3.71 .83 3.96 .69 

10. มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครยีดอย่าง สร้างสรรค ์ 3.75 .89 4.13 .80 
11. วางตัวได้ถูกต้องตามกาลเทศะและสถานการณ์ 3.89 .74 4.13 .63 
12. สื่อสารกับผู้อื่นทั้งทางด้านภาษาพูด ภาษากายด้วยความสุภาพและ

เป็นมิตร 
3.79 .82 4.06 .67 

13. เข้าใจในอารมณ์และความรู้สกึของผู้อื่น 3.64 .70 4.03 .63 
14. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเตม็ใจตามความเหมาะสม 3.90 .71 4.04 .70 
15. ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมรีะบบ 3.65 .82 4.00 .69 
16. ประเมินทางเลือกและผลทีไ่ดจ้ากการตดัสินใจเลือกทางที่ถูกต้อง 3.80 .74 3.96 .75 
17. ตัดสินใจและแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค ์ 3.79 .81 4.06 .68 
18. น าประสบการณม์าปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 3.74 .79 4.08 .68 
19. คิดวิเคราะห์ข้อมูลตา่งๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่มีผลต่อการด าเนินชีวติ 3.79 .82 4.04 .63 
20. ประเมินปัญหา หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเรา 
     ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 

3.67 .83 3.91 .67 

21. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 3.75 .75 3.97 .64 
22. สื่อสารความคิดและข้อมลูให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.75 .84 4.01 .64 
23. สรา้งสรรค์/ประดิษฐ์ช้ินงานใหม่ๆ ได้ 3.67 .90 4.04 .69 
24. มีความเป็นผู้น าและมีความยตุิธรรม 3.75 .72 3.94 .66 
25. มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาช่องทางที่จะสร้างธุรกจิ 
     ของตนเอง 

3.70 .88 3.99 .74 

รวมเฉลี่ย 3.73 .54 4.01 .44 
 จากตารางที่ 1 การประเมินตนเองของนักเรียนด้านการมีทักษะชีวิตแยกเป็นภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2  พบว่า ผลการประเมินภาพรวมของภาคเรียนที่ 1 อยู่ในระดับมาก ( = 3.73) ผลประเมินสูงสุด 5 
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อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมได้ ( = 3.96) นักเรียน
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถ ( =3.90) นักเรียนวางตัวได้ถูกต้องตามกาลเทศะ ( 
=3.89) นักเรียนประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้องเหมาะสม และนักเรียน
ตัดสินใจแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ ( =3.80) ผลการประเมินภาพรวมของภาคเรียนท่ี 2 อยู่ในระดับมาก ( 
= 4.01) ผลประเมินสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับบุคคลอื่นและ
สิ่งแวดล้อมได้ ( =4.21) นักเรียนมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดอย่างสร้างสรรค์ และนักเรียนวางตัว
ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ ( =4.13) เท่ากัน นักเรียนน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม ( =4.07) และนักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ ( =4.06) 
  
ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับทักษะชีวิตของนักเรียน 
 เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันส าหรับการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สัญลักษณต์่างๆ  แทน
ความหมาย ดังนี ้
   X1 หมายถึง ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู  

  X2 หมายถึง บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
 X3 หมายถึง ประสบการณ์ในการท างานก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 X4 หมายถึง ขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ 
 X5 หมายถึง หน่วยงานที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการวินัย 
 X6 หมายถึง ระยะเวลาเรียนรู้ (ฝึกงาน) ในสถานประกอบการ 
  Y หมายถึง ทักษะชีวิตของนักเรียน 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระกับทักษะชีวิตของนักเรียน 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
X1 1 .028 .127 -.105 -.172* -.123 -.099  
X2  1 -.159* .218** -.156* -.094 .245**  
X3   1 .079 .256** .099 .090  
X4    1 .037 .057 -.124  
X5     1 .052 .082  
X6      1 .214**  
Y       1  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระและทักษะชีวิตของนักเรียน ค่า
สหสัมพันธ์ทั้งหมดมีค่าไม่สูงนัก แต่ยังพอเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระมีแนวโน้มจะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปร
ตาม โดยระยะเวลาเรียนรู้ (ฝึกงาน) ในสถานประกอบการ และบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย มีความสัมพันธ์
กับทักษะชีวิตของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา
เรียนรู้ (ฝึกงาน) ในสถานประกอบการ และบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง .214 ถึง .245  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือค้นหาตัวแปรอิสระที่ดีที่สุดท่ีส่งผลต่อทักษะชีวิต 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .214a .046 .040 .39876 
2 .291b .085 .073 .39175 

a. Predictors: (Constant),   X6 
b. Predictors: (Constant),   X6, X2  

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .291 และก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณมีค่า .085 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมด 2 ตัว ร่วมกันพยากรณ์ทักษะชีวิตของนักเรียน ได้ร้อยละ 
8.50 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า .391 
 
ตารางที่ 4 ความแปรปรวนท่ีได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอน 
Source of Variation df SS MS F Sig. 
1 Regression 1.231 1 1.231 7.743 .006a 

Residual 25.601 161 .159   
Total 26.832 162    

2 Regression 2.277 2 1.139 7.419 .001b 
Residual 24.555 160 .153   
Total 26.832 162    

a. Predictors: (Constant), X6 
b. Predictors: (Constant), X6,  X2 
 จากตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบนัยส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
พหุคูณ พบว่า ตัวแปร X6, X2 ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม 
(ทักษะชีวิตของนักเรียน) 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบข้ันตอน 

ชื่อตัวแปร b t Sig 
CONSTANT 4.363 38.074 .000 
ระยะเวลาเรียนรู้ฯ (X6) .260 3.064 .003 
บุคคลที่อาศัยอยูด่้วย (X2) .076 2.611 .010 
R = .291  F = 7.419 Sig  = .001        R2 = .085 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาเรียนรู้ (ฝึกงาน) ใน
สถานประกอบการ (X6) และบุคคลที่นักเรียนอาศยัอยู่ด้วย (X2) มีความสัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนักเรียนแตไ่ม่
สามารถพยากรณ์ตัวแปรอิสระที่มผีลต่อทักษะชีวิตเนื่องจากมีความสัมพันธ์กันน้อย 
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ตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 

รายการประเมิน 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1           1 2 2 

1. นักเรียนมีจติอาสา/เสียสละ/อยากช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น 3.94 .72 4.06 .60 
2. นักเรียนปฏิบตัิตามกฎระเบียบ กติกาของส่วนรวมมากขึ้น 3.92 .72 4.15 .64 
3. นักเรียนเห็นว่าตนเองมีการเปลีย่นแปลงในด้านความเป็นผู้ใหญ่ขึน้ 4.03 .72 4.23 .69 
4. นักเรียนไมค่่อยมามีส่วนร่วมกบักิจกรรมของน้องๆ ในวิทยาลัย 3.53 .86 3.90 .71 
5. นักเรียนพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาท 3.85 .76 4.12 .67 
6. นักเรียนมีความอดทนมากข้ึน 3.88 .72 4.15 .74 
ตารางที่ 6 (ต่อ)   

รายการประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1            1 2 2 

7. นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีระเบยีบวินัยมากขึ้น 3.90 .74 4.09 .73 
8. เมื่อกลับมาศึกษาต่อในช้ัน ปวช.ปีที่ 3 นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึน้ 4.04 .73 4.25 .66 
9. นักเรียนมีความตรงต่อเวลามากข้ึน 3.88 .76 4.12 .64 
10. นักเรียนรู้จักคิด วางแผนเรื่องการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 4.12 .71 4.23 .61 

รวมเฉลี่ย 3.91 .51 4.13 .45 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินตนเองด้านการปรับพฤติกรรม ภาคเรียนที่ 1 อยู่ในระดับมาก 

( = 3.91) ได้แก่ 1) นักเรียนรู้จักคิด วางแผนเรื่องการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ( = 4.12) 2) เมื่อ
กลับมาศึกษาต่อในช้ัน ปวช.ปีที่ 3 นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ( = 4.04) 3) นักเรียนเห็นว่าตนเองมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ( = 4.03) 4) นักเรียนมีจิตอาสา/เสียสละ/อยากช่วยเหลือผู้อื่นมาก
ขึ้น ( = 3.94) 5) นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของส่วนรวมมากขึ้น ( = 3.92) ส าหรับภาคเรียนที่ 
2 นักเรียนประเมินตนเองด้านการปรับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ( = 4.13) ได้แก่ 1) เมื่อกลับมาศึกษาต่อใน
ช้ัน ปวช.ปีที่ 3 นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ( = 4.25) 2) นักเรียนรู้จักคิด วางแผนเรื่องการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ ( = 4.23) 3) นักเรียนเห็นว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ( = 4.23) 
4) นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของส่วนรวมมากขึ้น ( = 4.15) 5) นักเรียนมีความอดทนมากขึ้น ( 
= 4.15) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องท่ีมีต่อโครงการกองทุนการศึกษา 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการกองทุนการศึกษา 

รายการประเมิน  

 


 
แปล
ผล Min Max 

1. ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ 1.00 5.00 4.22 .75 มาก 
2. ขั้นตอนการด าเนินโครงการมีความชัดเจน 1.00 5.00 4.14 .73 มาก 
3. ช่วงเวลา/ระยะเวลาการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 2.00 5.00 4.07 .76 มาก 
4. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง 2.00 5.00 4.07 .76 มาก 
5. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างการด าเนินโครงการ 2.00 5.00 4.15 .71 มาก 
6. การประสานงานของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.00 5.00 4.23 .77 มาก 
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ตารางที่ 7 (ต่อ)      

รายการประเมิน  

 


 
แปล
ผล Min Max 

7. ท่านได้เข้าร่วมโครงการตรงตามความต้องการ 1.00 5.00 4.26 .71 มาก 
8. ท่านได้เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ 2.00 5.00 4.22 .75 มาก 
9. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 1.00 5.00 4.28 .77 มาก 

10. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการด าเนินโครงการในครั้งนี้ 2.00 5.00 4.28 .78 มาก 
รวมเฉลี่ย   4.22 .63 มาก 
   
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนการศึกษา 
ภาพรวมในระดับมากทุกรายการ ( = 4.22) ดังนี้ 1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น และความพึงพอใจภาพรวมต่อการด าเนินโครงการในครั้งนี้ ( = 4.28) 2) ได้เข้าร่วมโครงการตรงตาม
ความต้องการ ( = 4.26) 3) การประสานงานของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ( = 4.23) 4) ท่านทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ และ ท่านได้เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ ( = 4.22 เท่ากัน) 5) มี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างการด าเนินโครงการ ( = 4.15) 6) ขั้นตอนการด าเนินโครงการมีความ
ชัดเจน ( = 4.14) 7) ช่วงเวลา/ระยะเวลาการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม และมีการประชาสัมพันธ์
โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ( = 4.07 เท่ากัน) ตามล าดับ 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การประเมินตนเองของนักเรียนด้านการมีทักษะชีวิต ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
ได้แก่ นักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมได้ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
เต็มความสามารถ วางตัวได้ถูกต้องตามกาลเทศะ ประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือกทางที่
ถูกต้องเหมาะสม ตัดสินใจแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดอย่างสร้างสรรค์ 
และน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 2. การประเมินตนเองของนักเรียนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ได้แก่ นักเรียนรู้จักคิด วางแผนเรื่องการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ เมื่อกลับมาศึกษาต่อใน
ช้ัน ปวช.ปีที่ 3 นักเรียนตั้งใจเรียน เห็นว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความเป็นผู้ใหญ ่มีจิตอาสา/เสียสละ/
อยากช่วยเหลือผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของส่วนรวม และมีความอดทน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับทักษะชีวิต พบว่า บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย การมี
ประสบการณ์ท างานก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีความสัมพันธ์กับการมีทักษะชีวิตของนักเรียน 
 4. ผลการประเมินตนเองด้านการปรับพฤติกรรม พบว่า นักเรียนรู้จักคิด วางแผนเรื่องการศึกษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพ เมื่อกลับมาศึกษาต่อในช้ัน ปวช.ปีที่ 3 นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น เห็นว่าตนเองมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านความเป็นผู้ใหญข่ึ้น มีจิตอาสา/เสียสละ/อยากช่วยเหลอืผู้อื่นมากข้ึน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
กติกาของส่วนรวมมากขึ้น 
 5. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยเฉพาะประเด็นนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
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อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัย พบประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาสู่การอภิปราย ดังน้ี  
 1. ผลการประเมินตนเองด้านการมีทักษะชีวิตของนักเรียนในภาพรวม มีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็น นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ทักษะชีวิตที่นักเรียนเห็นว่าตนเองมีมากที่สุด คือ นักเรียน
ปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมได้ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจเต็ม
ความสามารถ วางตัวได้ถูกต้องตามกาลเทศะ ประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม ตัดสินใจแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ สื่อสารกับผู้อื่นทั้งทางด้านภาษาพูด ภาษากาย ด้วยความสุภาพ
และเป็นมิตร คิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต ก าหนดเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม  สามารถสร้างสรรค์/ประดษิฐ์ช้ินงานใหม่ๆ ได้ และเข้าใจในอารมณ์และความรู้สกึของ
ผู้อื่น สอดคล้องกับ WHO (1997:2) ที่กล่าวว่าทักษะชีวิตคือความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม 
จัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมส าหรับปรับตัวในอนาคต 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) ที่กล่าวไว้ว่า ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคล
ที่จะคิดตัดสินใจแก้ปัญหา และปรับตัวให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความต้องการ ปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป ให้มีพัฒนาการที่
เหมาะสมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่ดี ซึ่งการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในทางสร้างสรรค์นั้น น่าจะเป็นผลมาจากการมีทักษะการตัดสินใจและทักษะการแก้ปัญหา WHO (1997: 1) 
ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ 
ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้าน
สุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยของรุ่นที่ 3 มีความใกล้เคียงกับผลการประเมินตนเองด้านทักษะชีวิตของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการรุ่นท่ี 1 (รินรดี พรวิริยะสกุล, 2557) คือนักเรียนประเมินตนเองว่าสามารถวางตัวได้
ถูกต้องตามกาลเทศะและสถานการณ์ พัฒนาตนเองในการท างาน และมีพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ที่
เหมาะสม เลือกวิธีการจัดการหรือควบคุมอารมณ์และความเครียดของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีวิธีผ่อนคลาย
อารมณ์และความเครียดอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารกับผู้อื่นทั้งทางด้านภาษาพูด ภาษากายด้วยความสุภาพและ
เป็นมิตร วิเคราะห์ความถนัด ความสามารถของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลประเมินตนเองด้านทักษะชีวิตของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการรุ่นท่ี 2 (รินรดี พรวิริยะสกุล, 2558) คือ นักเรียนประเมินตนเองว่าสามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ น าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ความ
ถนัด ความสามารถของตนเองได้ พัฒนาตนเองในการท างาน และมีพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ที่
เหมาะสม ปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมได้ ส ารวจและประเมินอารมณ์ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนเองได้ มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดอย่างสร้างสรรค์ และ ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจตามความเหมาะสม 
 2. ผลการประเมินตนเองของนักเรียนในภาพรวมด้านการมีทักษะชีวิตที่ผลการประเมินต่ า  ได้แก่ 
นักเรียนพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเครียดได้ คิดหายุทธวิธีแก้ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยยุทธวิธีท่ี
เลือกได้ ประเมินปัญหา หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต พัฒนาตนเองในการท างาน 
และมีพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ส าหรับทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็น
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จน
อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข สอดคล้องกับ ยุดา รักไทยและ ธนิกานต์  มาฆะศิรานนท์ (2545: 125) 
ทีก่ล่าวว่า การตัดสินใจกับการแก้ปัญหาเป็นของคู่กัน เมื่อใดที่มีปัญหา การตัดสินใจก็จะตามมาทันที ซึ่งผลจาก
การตัดสินใจคือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าการแก้ปัญหานั้นส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งการตัดสินใจเป็นความสามารถของ
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บุคคลในการเลือกจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยกระบวนการ การรับรู้
ปัญหา การวิเคราะห์สภาพปัญหา การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ การหาทางเลือกต่างๆ ที่น่าจะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา การประเมินทางเลือกต่างๆ ตามข้อมูลที่มีและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดและเหมาะสม
ที่สุด นอกจากนี้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจตามความเหมาะสม น่าจะเป็นผลมาจากการรู้จักสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , 2554) ที่กล่าวว่าการรู้จักสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เป็นการเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อ
สื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและ ความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสม
ในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  
 นอกจากนี้ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (2556) ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาด้านทักษะชีวิตของ
เด็กและเยาวชนไว้ว่า การแก้ไขปัญหาสามารถท าได้โดยการเฝ้าระวังและช่วยเหลือเบื้องต้นหรือการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้นอย่างสม่ าเสมอในเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาโดยมีการประสานงานระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันและจัดกิจกรรมส่งเสริม
ป้องกัน เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมค่ายเยาวชน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯลฯ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554) กล่าวไว้ว่า สภาพสังคมในทศวรรษใหม่เป็นยุคของความเร็วและความล้ าสมัยของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเช่ือของ
กลุ่มคนท่ีบุคคลในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างมากนี่เองได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่
เหมาะสมต่างๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทั้งปัญหาด้านการปรับตัวปัญหาด้าน
อารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ 
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนท่ีมีทักษะชีวิตต่ า ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว
อาจเป็นคนที่ไม่ประสบความส าเร็จ ในชีวิตมีปัญหาทางอารมณ์จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย ครูจึง
ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกัน  ให้รอดพ้นจากการครอบง า
ความคิดของสื่อเทคโนโลยีและตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่ากัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ควรจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ มีกระบวนการที่ท า
ให้นักเรียนเรียนรู้การปรับตัว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ไม่ให้นักเรียน
รู้สึกว่าถูกบังคับ โดยต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา แต่เมื่อนักเรียนเข้าไป
อยู่ในสถานประกอบการแล้วก็ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการดูแล ให้ค าแนะน าปรึกษา และเน้นการ
ปลูกฝังนิสัยอุตสาหกรรมให้กับนักเรียน รวมถึงรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะเวลาไปท างานจริงนักเรียนต้อง
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อืน่ได้ 
 2. ควรมีระบบการคัดเลือกครูฝึกเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสภาอุตสาหกรรม และมีการจัดอบรมให้กับครูฝึกในด้านวิชาการ เช่น กลวิธีการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
 3. การจับคู่ (Matching) ระหว่างวิทยาลัยและสถานประกอบการ ควรให้วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
เลือกสถานประกอบการให้นักเรียน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาเรื่องการไปเรียนรู้ไม่ครบตามก าหนด
ระยะเวลา เนื่องจากบางครั้งสถานประกอบการอยู่ไกลมาก นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่า
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เช่าหอพักเอง ท าให้นักเรียนไม่อยากไปสถานประกอบการ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา คือ 1) สถาน
ประกอบการต้องไม่ไกลจากที่พักหรือบ้านของนักเรียน 2) จัดให้ลงตรงสาขางาน 3) แก้ปัญหาคู่อริที่ท าร้าย 
 4. ปรับแผนการเรียนโดยใช้แผนทั้งของ สอศ. และสภาอุตสาหกรรมฯ มาพิจารณาร่วมกัน โดย
อาจจะให้รายวิชาพื้นฐานบางรายวิชาจัดให้เรียนในช้ันปีที่ 1 และปีที่ 2 ภาคเรียนแรกก่อนไปสถาน
ประกอบการ ส่วนรายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับสาขางาน/วิชาชีพอาจจะไปเรียนรู้ในสถานประกอบการได้แต่ต้อง
วางแผนร่วมกันก่อนระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา และในช้ันปีที่ 3 อาจจัดรายวิชาพื้นฐานที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสอบ V-Net เพื่อป้องกันการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 5. ควรก าหนดสมรรถนะรายวิชาและสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ
การจัดแผนการเรียน ส่วนรายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการให้เป็นรายวิชาชีพเลือก 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 1. ควรศึกษาความยั่งยืนหรือความคงทนด้านการมีทักษะชีวิตของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ลักษณะการติดตามภายหลังจากเข้าร่วมโครงการค่ายวินัยแล้วเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการ โดยอาจศึกษา
ระหว่างภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 และเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบความคงทนของทักษะ
ชีวิตกับระยะเวลาที่เปลี่ยนไป 
 2. ควรติดตามผลอัตราการมีงานท าหรือการศึกษาต่อของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูล
สะท้อนให้เห็นว่าภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอัตราการมีงานท าหรือศึกษาต่อ
เป็นอย่างไร 
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ชลดา  มนัสทรง 
อรุณี  เทพเจรญิ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนในกลุ่ม

กรุงเทพตะวันออก จํานวน 15 แห่ง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่า แนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

วิสาหกิจชุมนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ท่ีจะนําไปปฏิบัติใช้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพอประมาณอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) รองลงมาคือ การมี

ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) และความมีเหตุผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามลําดับ 

และการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้นําเง่ือนไขคุณธรรมมาปฏิบัติใช้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

4.04) รองลงมาคือ เง่ือนไขความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.76)  ในขณะท่ีผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพอประมาณอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) รองลงมาคือ มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวท่ีดีอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และความมีเหตุผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามลําดับ ส่วน

ผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับจากการนําแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปฏิบัติใช้ภายใต้ 2 เง่ือนไข พบว่า ระดับผลสําเร็จของเง่ือนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) รองลงมาคือ 

เง่ือนไขความรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90)  

 

คําสําคัญ :  แนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์, วิสาหกิจชุมชน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study the product cost management guidelines 

based on the Sufficiency Economy of the community enterprises in Eastern Bangkok. The 

collecting data was from 15 community enterprises in Eastern Bangkok. The descriptive statistics 

was used for data analysis – frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The findings revealed that the overall of the product cost management guidelines based 

on the Sufficiency Economy of community enterprises were probability at the high level (mean 

3.69).  When considering each individual aspect, it was found that moderation was at a high level 

(mean 3 .72 ), Self-immunity was at a high level (mean 3 .61 ) and reasonableness was at a high 

level (mean 3 .5 2 ), respectively and the product cost management of community enterprises 

leading to the moral condition for practice was at the high level ( mean 4. 04) , knowledge 

condition ( mean 3.76) .  While success is expected was at the high level ( mean 3.89) . When 

considering each individual aspect, it was found that moderation was at a high level  (mean 3.92) 

, Self-immunity was at a high level (mean 3 .83) and reasonableness was at a high level (mean 

3 .82 ) , respectively. Expected success from product cost management guidelines based on the 

Sufficiency Economy was adopted under two conditions found that the levels of success of 

moral condition for practice was at the high level (mean 4.06), knowledge condition (mean 3.90). 

 

Keywords: Product cost management guideline, Community enterprises, Sufficiency economy 

 
บทนํา 

 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนี้ แนวทางเศรษฐกิจชุมชนนับเป็นกลไกท่ีสําคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจแนวทางหน่ึง เพราะเป็นแนวทางของการพัฒนาแบบผสมผสานท่ีเน้นการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง

และสามารถพึ่งตนเองได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์ (ดวงสมร  
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ฟักสังข์. 2555 : 1) เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 คือ โดยท่ีเศรษฐกิจ

ชุมชนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยท่ีเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบันจํานวนหน่ึงยังอยู่ใน

ระดับท่ีไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าท้ังในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริม

ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ 

และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะยังผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มี

คามเข้มแข็งพร้อมสําหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่

การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2548) รัฐบาลพร้อม

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีจะเป็นกําลังสําคัญท่ีจะนําพาเศรษฐกิจประเทศไทยให้เข้มแข็ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยมีเจตนารมณ์ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเป็น

พ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้มีความเข้มเข็ง มีความพร้อมสําหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต 

รวมไปถึง ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ด้วยการ

ส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดรายได้ ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันในชุมชน พัฒนาความสามารถในการ

บริหารจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจภายในชุมชน (รัฐบาลไทย. 2560 :เว็บไซต์) 

 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้ เช่น โดยพื้นฐาน

แล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นท่ีเศรษฐกิจการเกษตรเน้นความมั่นคง

ทางอาหารเป็นการสร้างความม่ันคงท่ีเป็นระบบและระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่งจึงเป็นเศรษฐกิจที่ช่วยลดความ

เส่ียงหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ (มูลนิธิชัยพัฒนา. 2550 : 14)  

 เศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพ่ือสะท้อนให้เห็นในเรื่อง

ความสําคัญท่ีภาครัฐพยายามส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากความรู้พ้ืนฐานของชุมชนท้ังในด้านเงินทุน 

จากนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ีอให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

โดยรัฐพร้อมท่ีจะเข้าช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทุน ด้านความรู้สมัยใหม่ และด้านการบริหารจัดการ โดย

ศึกษารูปแบบและปัจจัยท่ีชุมชนประสบความสําเร็จในการใช้วัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ 

ปัจจัยภายในท่ีส่งผลให้ชุมชนประสบความสําเร็จน้ัน คือ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมของชุมชน เช่น กระบวนการขัด

เกลาทางสังคม การผลิตผลผลิตท่ีมาจากปัจจัยท้ังสองด้านท่ีสัมพันธ์กัน การรวมกลุ่มกันในการผลิตและจัดการผลิต

ของชุมชนภายใต้ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตของชุมชน ทําให้คนในชุมชนสามารถมี

รายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนท้ังในด้ายองค์ความรู้ 

ความร่วมมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันระหว่างชุมชนสองชุมชนข้ึนไป จะเห็นได้ว่าในเง่ือนไขของความรู้นั้น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นความรอบรู้ด้านวิชาการต่างๆ ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สะท้อนให้เห็นถึง

เง่ือนไขความรู้ท่ีสัมพันธ์กับความรู้ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมชุมชน อันเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องการใช้ทุนทางสังคมและ

ทุนทางวัฒนธรรมมาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตท่ีก่อตัวขึ้นจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติใน

หมู่บ้าน การขยายพ้ืนท่ีเพื่อการผลิต หรือระบบการเกษตรต่างๆ เพ่ือการเล้ียงชีพและชุมชนน้ัน ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเน้นเง่ือนไขสองประการในการนําความรู้ ภูมิปัญญาท่ีมีมาต้ังแต่เดิมมาปรับใช้เพ่ือการดําเนินชีวิตอย่าง

พอเพียง เพื่อให้เกิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนระดับ

ครอบครัว คือวิสาหกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเอง ซ่ึงเป็นการประกอบกิจกรรมเพื่อหารายได้มาใช้ภายในครอบครัวเพื่อ

ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีความสุขอย่างถาวรและย่ังยืนตลอดไป (นภาพร คํากล่อม. 2559 : เว็บไซต์)  
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เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับทุกสาขาทุกภาคของเศรษฐกิจไม่จําเป็นจะต้องจํากัด

เฉพาะแต่ภาคการเกษตรหรือภาคชนบทแม้แต่ภาคการเงินภาคอสังหาริมทรัพย์และการค้าการลงทุนระหว่าง

ประเทศโดยมีหลักการท่ีคล้ายคลึงกันคือเน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณมีเหตุมีผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

ตนเองและสังคม (มูลนิธิชัยพัฒนา. 2550 : 14) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติของคนทุก

คน เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างสมดุลและมั่นคง ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงรอบด้าน และเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและส่วนรวมอย่างแท้จริง อีกท้ัง ยังเป็นหนทางสร้างรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณธรรม และ

สังคมแห่งความสุข ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างย่ังยืน (นรมน  นันทมนตรี กิจจานนท์. 2559 

: เว็บไซต์) 

จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน กรุงเทพฯ 

จะต้องมีความเป็น Green City คือเป็น “เมืองแห่งส่ิงแวดล้อม” การพัฒนาตามหลักการ Green ในแง่ของ

เศรษฐกิจ จะต้องให้ความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงในระดับพื้นท่ีแบบเมือง ความหมายของเศรษฐกิจ

พอเพียงหมายถึง การพัฒนาสาขาการผลิตท่ีท้องถ่ินมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษให้กลายเป็นสินค้าท่ีได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาสาขาการผลิตท่ีใช้ทรัพยากรและความเช่ียวชาญเฉพาะของท้องถิ่นเป็นหลัก 

เนื่องจากสาขาการผลิตเหล่านั้นมักจะเป็นสาขาที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินเอง และมีความชํานาญใน

การผลิตทําให้มีขีดความสามารถในแข่งขันสูง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในท้องถิ่น ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

สูงขึ้นด้วยการแลกเปล่ียนกันในท้องถ่ิน กรุงเทพฯ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็วและคุ้มกับต้นทุนท้ังด้าน

บุคลากรและเครื่องมือสนับสนุน  ยุทธศาสตร์หลักเพื่อความย่ังยืน จากยุทธศาสตร์ “พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือก้าว

ทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ” โดยมีกลยุทธ์หลักในการพัฒนา ส่งเสริมผู้มีอาชีพหรือผู้มีความรู้ในด้านอาชีพให้เป็น

ผู้ประกอบการและพัฒนาไปสู่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้เกิดระบบเศรษฐกิจรากหญ้าท่ี

สามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นเครือข่ายการผลิตขนาดใหญ่ท่ีมั่นคงและย่ังยืนได้ โดยกรุงเทพมหานครทําหน้าท่ีให้

การสนับสนุนองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานทั้งด้านองค์ความรู้และการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้ผู้มีความรู้ได้มี

โอกาสเป็นเจ้าของกิจการเอง ท้ังในลักษณะของการเป็นเจ้าของรายเดียว หรือการรวมตัวกันในรูปของวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป.) 

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศและเป็น “มหานคร” ท่ีเป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน โดย

แนวนโยบายการพัฒนาระดับประเทศของภาครัฐ มุ่งเน้นขยายการพัฒนาด้านต่างๆ ในเขตกรุงเทพและจังหวัด

ปริมณฑลใกล้เคียง โดยกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. : เว็บไซต์) กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงการแบ่งกลุ่มการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานเขต เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม วิถีการ

ดํารงชีวิตของประชาชน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อม

ปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง (2) กลุ่ม

กรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขต

วัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา (3) กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ 

เขตลาดพร้าว เขตหลักส่ี เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน (4) กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขต

บางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และ
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เขตประเวศ (5) กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคอลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขต

บางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน และเขตทวีวัฒนา  (6) กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบาง

แค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ (วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร. 

ม.ป.ป. : เว็บไซต์) 

ในเขตชานเมืองด้านตะวันออก มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยมีอัตราส่วนการ

ใช้พื้นท่ีประมาณร้อยละ 52.74 ของพื้นท่ีเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานคร กาทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพ

ตะวันออก ได้แก่ พ้ืนท่ีในเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง เขตสายไหม และเขตสะพานสูง จะเป็น

พ้ืนท่ีทํานา ทําไร่  (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. : เว็บไซต์) ในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกเป็นกลุ่มท่ีรองรับการ

ขยายตัวการพัฒนาเมืองจากศูนย์กลางเมืองไปสู่ชานเมือง เป็นแหล่งงาน ย่านการค้าและบริการ นอกจากน้ียังมีการ

ใช้พื้นท่ีประกอบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยเฉพาะเขตที่เป็นพื้นท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรมชานเมือง

ตะวันออก ซ่ึงมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า สถานีขนส่งสินค้าชายเมือง ICD (Inland 

Container Depot) และระบบการจัดการส่งสินค้า (Logistic Center) คือเขตลาดกระบัง ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตมีนบุรี เป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และเขตประเวศเป็นท่ีต้ังของนิคม

อุตสาหกรรมอัญธานี ในขณะที่เขตบึงกุ่ม เป็นท่ีอยู่อาศัยรองรับแหล่งงานและการขยายตัวของเมือง การมีเขตท่ีเป็น

ท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมทําให้กลุ่มน้ีมีเงินลงทุนมากเป็นอันดับหน่ึง (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 2555)  ใน

ปัจจุบันยังมีกลุ่มธุรกิจชุมชนจํานวนหน่ึงท่ียังไม่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจเกิดจากการบริหาร

จัดการไม่เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า ด้านการตลาด รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การ

คํานวณต้นทุนการจัดเก็บเอกสารทางการค้า การรายงานข้อมูลทางการค้า การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

บัญชีนั้น น้อยมากหรือแทบจะไม่มีรูปแบบการจัดทําบัญชีท่ีถูกต้องตามหลักการบัญชี รวมท้ังการจัดทําบัญชีไม่มี

ความต่อเนื่องและย่ังยืน ส่วนหน่ึงเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ขาดความรู้ความเข้าใจ ความสําคัญประโยชน์ของ

การทําบัญชี (จุฑามาศ  สุนทร, พรสวรรค์  พันธ์ภักดี และนุสรา  วรรณศิริ. 2557 : 1) 

 การคํานวณต้นทุนของสินค้าหรือบริการเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็นต่อกิจการ เนื่องจากข้อมูลต้นทุนจะ

นํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ กําหนดราคาขาย วางแผนควบคุมกําไร และการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้นวิธีการ

คํานวณต้นทุนให้ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด จึงเป็นส่ิงสําคัญอย่างย่ิงในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจใน

ปัจจุบัน โดยทั่วไปการคํานวณต้นทุนของสินค้าหรือบริการ จะมีการคํานวณต้นทุนท่ีเกิดขึ้นซ่ึงประกอบด้วย วัตถุดิบ

ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตอ่ืนๆ (ศฐา  วรุณกูล. 2557 : 2) การบริหารต้นทุนถือเป็นกลยุทธ์

ท่ีมีมีความสําคัญ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ลดลงทําให้กําไรเพิ่มข้ึน หาก

ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนให้มีคุณภาพและต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ แล้ว ผู้ประกอบการดังกล่าวก็

จะสามารถดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ และมีผลกําไรตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ และพร้อมจะเผชิญกับความ

เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป (ดวงสมร  ฟักสังข์. 2555 : 2)  

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเก็บข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตคลองสาม

วา คันนายาว บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง สะพานสูง ลาดกระบัง มีนบุรี และหนองจอก ซ่ึงผลท่ีได้จากการวิจัยครั้ง

นี้จะไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนปรับปรุง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและพัฒนาธุรกิจให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ

ชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกเฉพาะวิสาหกิจชุมชน

ท่ียังเปิดดําเนินการและทําการผลิตสินค้าเพื่อขาย ประกอบด้วย เขตคลองสามวา คันนายาว บึงกุ่ม บางกะปิ 

วังทองหลาง สะพานสูง ลาดกระบัง มีนบุรี และหนองจอก รวม 15 แห่ง (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม

การเกษตร. 2560 : เว็บไซต์) โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ทําการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

   ผลการวิจัย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ความสําคัญกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการดําเนินวิสาหกิจชุมชนให้ความสําคัญ

กับต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านวัตถุดิบเป็นลําดับท่ี 1 จํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาให้ความสําคัญกับ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านค่าแรงงานเป็นลําดับท่ี 2 จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 และให้ความสําคัญกับต้นทุน

ผลิตภัณฑ์ด้านค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นลําดับท่ี 3 จํานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 ตามลําดับ 

 ระดับผลกระทบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีต่อการดําเนินวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉล่ีย 3.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านวัตถุดิบมีผลกระทบต่อการดําเนินวิสาหกิจ

ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) รองลงมา ต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านค่าแรงงานมีผลกระทบต่อการดําเนิน

วิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.95) และต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านค่าใช้จ่ายการผลิตมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) ตามลําดับ 

 แนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนใน

ภาพรวม มีความเป็นไปได้ท่ีจะนําไปปฏิบัติใช้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ความพอประมาณอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) รองลงมาคือ การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

3.61) และความมีเหตุผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามลําดับ และการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ

ชุมชนได้นําเง่ือนไขคุณธรรมมาปฏิบัติใช้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ เง่ือนไขความรู้ (ค่าเฉล่ีย 

3.76)   ในขณะที่ผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ

พอประมาณอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) รองลงมาคือ มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ

ความมีเหตุผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามลําดับ ส่วนผลสําเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการนําแนวทางการ

บริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนมาปฏิบัติใช้ภายใต้ 2 เง่ือนไข 

พบว่า ระดับผลสําเร็จของเง่ือนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) รองลงมาคือ เง่ือนไขความรู้อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.90) 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

617



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

การศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ประจําปี 2561 
 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 การจากศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจ

ชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้

 ผลการศึกษาความสําคัญของต้นทุนผลิตภัณฑ์มีมีผลต่อการดําเนินวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนให้ความสําคัญกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านวัตถุดิบมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุธ จงควินิต (2547) ได้

ศึกษากลยุทธ์การจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพบว่า 

ความสําคัญของต้นทุนท่ีมีผลต่อการดําเนินงานของกิจการมีความสําคัญในระดับมาก โดยต้นทุนท่ีผู้ประกอบการเห็น

ว่ามีผลต่อการดําเนินงานมากท่ีสุดได้แก่ ต้นทุนด้านการผลิต โดยให้ความสําคัญกับต้นทุนของค่าวัตถุดิบอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด  

 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ

ชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีความเป็นไปได้ที่จะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้และผลสําเร็จท่ี

คาดว่าจะได้รับในแต่ละด้านดังนี ้

ด้านความพอประมาณ อยู่ในระดับมาก โดยวิสาหกิจชุมชนได้นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

ใช้ในการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์และผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย การไม่ลงทุนเกิน

ขนาด ลงทุนเฉพาะที่มีอยู่ ซ้ือวัตถุดิบในปริมาณท่ีไม่มากเกินไป ทําการผลิตในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการ

ของตลาด ใช้พลังงานอย่างประหยัด ใช้จํานวนคนงานให้พอเหมาะกับปริมาณการผลิต ตัดทอนค่าใช้จ่ายในการผลิต

ในรายจ่ายท่ีไม่จําเป็น และทําการผลิตโดยเน้นถึงรูปแบบการผลิตท่ีประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  

ด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับมาก โดยวิสาหกิจชุมชนได้นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ใน

การบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์และผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับที่อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ตระหนักถึงต้นทุนในการ

จัดหาวัตถุดิบที่ต่ําท่ีสุด มีการดําเนินธุรกิจเป็นลําดับข้ันตอนตั้งแต่การซ้ือวัตถุดิบ การผลิต และการนําไปขาย 

พิจารณาเพ่ือค้นหาสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาในการจัดการธุรกิจชุมชน แยกการคํานวณค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการผลิต

กับค่าใช้จ่ายท่ีไมไ่ด้ใช้ในการผลิตออกจากกันเพื่อคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง ตระหนักถึงความคุ้มค่าของเงิน

ท่ีใช้ในการซ้ือวัตถุดิบอยู่เสมอ มีการคิดและคํานวณค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณการผลิต และทําการ

ผลิตโดยตระหนักถึงรูปแบบการผลิตท่ีประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

 ด้านมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อยู่ในระดับมาก โดยวิสาหกิจชุมชนได้นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

ใช้ในการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์และผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย พยายามศึกษา

พัฒนาหาเทคนิคในการคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบแหล่งจัดหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ

และราคาประหยัด ใช้ข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับปัญหาการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกันและวางแผนใน

อนาคตอยู่ สามารถคาดคะเนปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ได้อย่างเพียงพอ ทําการเปรียบเทียบต้นทุนจ่ายซื้อวัตถุดิบท่ี

ประมาณไว้กับต้นทุนการซ้ือวัตถุดิบท่ีเกิดขึ้นจริง ทําการประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตก่อนท่ีจะทําการผลิต ศึกษา

หาความรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีกําลังจะเกิดขึ้น พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์

อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความชํานาญในการผลิตอยู่ 

 ด้านเงื่อนไขความรู้ อยู่ในระดับมาก โดยวิสาหกิจชุมชนได้นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ใน

การบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์และผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย  หาข้อมูลรายละเอียด

ก่อนทําการตัดสินใจซ้ือวัตถุดิบ ระมัดระวังในการใช้จ่ายเพื่อซ้ือวัตถุดิบไม่ให้เกินกว่างบประมาณท่ีกําหนดไว้ ใช้
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ความรู้อย่างรอบด้านเพ่ือการตัดสินใจท่ีถูกต้องในการใช้ต้นทุนผลิตอย่างพอเพียง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ

ชุมชนบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างให้ชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือกัน นําความรู้ท่ีได้มา

เผยแพร่ซ่ึงกันและกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพต่างๆ มีภูมิปัญญาท้องถ่ินถ่ายทอด

มาจากบรรพบุรุษและพัฒนาดัดแปลงให้สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมาก และ

สามารถนําเทคโนโลยีท่ีมีไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 ด้านเง่ือนไขคุณธรรม อยู่ในระดับมาก โดยวิสาหกิจชุมชนได้นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้

ในการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุดและผลสําเร็จที่คาดว่าจะได้รับท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ในการผลิตมี

ความใส่ใจในเรื่องคุณภาพหรือสุขภาพของลูกค้า ส่วนความเป็นไปได้ท่ีนําไปปฏิบัติใช้และผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับ

อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ตระหนักในคุณธรรมและความซ่ือสัตย์ ดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์โดยไม่สร้าง

ความเดือดร้อนผู้อ่ืนในชุมชน ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี และเคารพกฎกติกาของสังคม 

รู้จักต้ังสติเมื่อต้องเผชิญปัญหาและเหตุการณ์ท่ีบั่นทอนจิตใจในการดําเนินธุรกิจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช้ไป

อย่างส้ินเปลือง และเน้นการประหยัดพลังงานท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ

ชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีความเป็นไปได้ท่ีจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อยู่ในระดับมาก

ในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไข

คุณธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญกมล ดอนขวา (2556) พบว่ากลุ่มอาชีพยังคงใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี โดยนําความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดจนการมีคุณธรรม มาดําเนินการจัดการธุรกิจชุมชนทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่สําคัญของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ห่วงและ 2 เง่ือนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี

ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง ภายใต้เง่ือนไขความรู้และคุณธรรมซ่ึงเป็นผลของการทดสอบเชิงยันท่ีค่าเชิงสถิติมาสนับสนุน

ว่าเป็นองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวกิจ  ศรีปัดถา 

(2549) พบว่า ระดับความเป็นไปได้ในการประยุกต์หลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนท้ังโดยรวม

และจําแนกตามลักษณะของกิจการอยู่ในระดับมาก และได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีสําคัญในการประยุกต์แนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน คือต้องให้ผู้ประกอบการเรียนรู้เข้าใจหลักการอย่างจริงจังและควรประกอบการ

โดยยึดหลักปฏิบัติคือต้องมีความรู้ต้องมีคุณธรรม ทํากิจการโดยความมีเหตุผลพอประมาณและสามารถคุ้มกันตนเอง

ได้อุ้มชูตนเองได้ให้ยืนบนขาตนเองได้ จากงานวิจัยของ สุรัสวดี เทียนทอง (2552) จากการศึกษาบทบาทของกลุ่ม

ผู้สนับสนุนการดําเนินงานให้กับผู้ผลิตสินค้า พบว่า ผู้สนับสนุนเห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับ

การดําเนินงานของผู้ผลิตเพราะสอดคล้องกับการผลิตสินค้า OTOP ท่ีเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและต้องการให้

พ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้ ธวัชชัย  เพ็งพินิจ (2551) ได้กล่าวว่า การพัฒนาธุรกิจชุมชนในอนาคตนั้น จะต้องมุ่งไปสู่

แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อให้ธุรกิจชุมชนที่เกิดขึ้นสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชนทั้งในปัจจุบัน

และในอนาคต โดยสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมสู่คนในรุ่นต่อไปได้ โดยเน้นทางสายกลาง บนพ้ืนฐานความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ภายใต้หลักเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุล

และย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง

แตกต่างจากงานวิจัยของ นันทพัทธ์  พูลสวัสดิ์ (2551) พบว่า ระดับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

จัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานีในระดับมาก ได้แก่ ด้านความพอประมาณ 
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ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี และด้านการมีคุณธรรม ส่วนด้านการมีความรู้มีการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในดับปานกลาง นอกจากน้ี นันทพัทธ์  พูลสวัสดิ์ (2551) ได้กล่าวว่า การประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพราะหากมีการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ด้านการมีความรู้ และด้านการมีคุณธรรมอยู่ในระดับมากแล้วนั้น จะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในด้านของทุน 4 ด้าน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนส่ิงแวดล้อม และทุนกายภาพ ให้อยู่ใน

ระดับมากด้วยเช่นกัน  

ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยคร้ังนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ควรมีนโยบาย แนวทาง เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม แนะนํา การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

สามารถผลิตสินค้าท่ีเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าชุมชนท่ี

เหมาะสม 

 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีส่วนอื่นๆของ

กรุงเทพมหานคร ว่ามีแนวทางการบริหารท่ีแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบและ

ข้อเสนอแนะต่อการกําหนดนโยบายวิสาหกิจชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 3. ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ีสามารถจะไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนปรับปรุง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารต้นทุนและพัฒนาธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก และวิสาหกิจชุมชน

อ่ืนๆ รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนๆ 

  4. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยอาจเพ่ิมประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจบริการของชุมชน เช่นการบริการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ บริการทางการเงิน เป็นต้น เนื่องจากธุรกิจบริการจําเป็นต้องมีแนวทางในการบริหารต้นทุนเช่นกัน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจการใชส่ือดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา 

ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือกลุมเจเนอเรชั่นซีในระดับอุดมศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จํานวน 400 คน โดยทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บขอมูลจากการสัมภาษณกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใชส่ือ

ดิจิทัลบนสมารทโฟนเพื่อนําผลไปสรางแบบสอบถาม และดําเนินวิจัยเชิงสํารวจแรงจูงใจและพฤติกรรมการใช

ส่ือดิจิทัล ทั้งน้ีสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือการหารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสถิติ

ไค-สแควร (Chi-square) 

ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลบนสมารทโฟนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานความ

บันเทิงมากที่สุด ดานการใชติดตอกับบุคคลตางๆ รองลงมา และดานใชแบบไมมีวัตถุประสงคเฉพาะนอยที่สุด 

ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจการใชส่ือดิจิทัลดานความบันเทิงสงผลใหเกิดพฤติกรรมลักษณะการใชงาน

ชมวีดีโอออนไลนมากที่สุด การเลนเกมเปนอันดับรองลงมา และพฤติกรรมการใชในชวงเวลาพักผอนหรือเวลา

วางมากที่สุด มีระยะเวลาการใชแตละครั้ง 31 ถึง 45 นาที และใชในสถานที่หองน่ังเลนมากที่สุด และมี

พฤติกรรมใชกับเน้ือหาความบันเทิงเชน เพลง ภาพยนตรมากที่สุด 

ผลการวิจัยสรุปไดวาพฤติกรรมการใช ส่ือดิจิทัลไมขึ้นอยูกับระดับชั้นปที่ศึกษาและรายได แต
พฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลกลุมเจเนอเรชั่นซีในระดับอุดมศึกษาเกิดขึ้นจากแรงจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 
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ABSTRACT 

     The purposes for this study were to study the behavior and motivation for using digital 

media in generation z group at the higher education level. The population for sampling 
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group for this study was generation z group, at the amount of 400 students, at the higher 

education level in Bangkok Metropolitan Region by conducted as the Qualitative research in 

order to collect by interviewing from higher education or undergraduate students for using 

digital media on smartphone for creating to be the model test and conducted the survey 

research for the motivation and behavior for using digital media. Statistics for analysis were 

percentage, mean, standard deviation and Chi-square. 

     The result from this study found that the behavior for using digital media on smartphone 

was at the high level which related to the motivation in entertainment. The second was 

connecting to people and by no specific purpose was at the last. 

     The result from this study found that the motivation for using digital media in 

entertainment was the highest level which affecting to behavior in video online watching, 

playing games was the second and behavior for leisure or free time was at the highest level. 

The period for using was 31 up to 45 minutes. The living room was the highest place for 

using them. Moreover, the behavior for using digital media in entertainment content for 

songs and movies was at the highest level. 

     The conclusion result for this study was the types of digital media not related to 

educational level and income nonetheless the behavior for using digital media in generation 

z group at the higher education level was from the motivation at the statistical significance 

level of 0.05. 

Keywords: Motivation, Behavior for Using Digital Media, Digital Marketing, Entertainment, 
Generation Z 
 

บทนํา 
ส่ือดั้งเดิม เชนหนังสือ นิตยสาร สามารถถายทอดเรื่องราวขาวสารผานทางตัวหนังสือและ

ภาพประกอบที่พิมพบนกระดาษ แตในปจจุบันหนังสือและนิตยสารตางๆ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบชองทางการ

ส่ือสารผานกระดาษเปนจอประเภทตางๆ ที่นิยมที่สุดคือจอสมารทโฟน โดยการสรางเว็บไซตของหนังสือและ

ชองขาวที่สามารถดูไดทางออนไลนบนสมารทโฟน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตความนิยมใชงาน

สมารทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มขึ้น ซ่ึงแรงจูงใจที่มาจากส่ือดังกลาวสงผลใหพฤติกรรมการรับส่ือของผูบริโภค

ขาวสารและขอมูลเปล่ียนไป 

ศุภชัย ปาจริยานนท (นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย ,2560) คาดการณวาป 2560 

แนวโนมที่เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะปรับตัวสูงขึ้นอีก 24% ซ่ึงจะทําใหมูลคาตลาดส่ือโฆษณาดิจิทัล แตะหน่ึง

หม่ืนลานบาท (ราว 11,774 ลานบาท) ภายในเวลาเพียง 6 ปที่เริ่มทําการสํารวจ โดยมีการคาดการณวา กลุม

ผลิตภัณฑดูแลผิวอาจมีการใชงบโฆษณาดิจิทัลเปนอันดับหน่ึง ซ่ึงคาดวาจะมีการใชจายสูงถึง 1,089 ลานบาท 

แซงหนากลุมส่ือสารที่ครองแชมปอันดับหน่ึงมาตลอดในชวงหลายปที่ผานมา ทั้งน้ีเน่ืองจากผลิตภัณฑกลุม

ผลิตภัณฑดูแลผิว มีการแขงขันกันอยางสูง และชองทางโฆษณาดิจิทัลเปนชองทางที่เขาถึงผูบริโภคไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ทําใหมีการจัดสรรงบประมาณโฆษณามาใชในชองทางน้ีเพิ่มขึ้นมากอยางตอเน่ือง โดยการสํารวจ

ประเภทส่ือดิจิทัลในป 2559 ที่ผานมาพบวา Facebook ยังคงครองความเปนแชมป โดยครอบครองสวนแบง

งบโฆษณาดิจิทัลสูงที่สุด ตอเน่ืองติดตอกันเปนปที่สองโดยครอบครองสวนแบงสูงถึง 29% คิดเปนงบโฆษณา

ดิจิทัล 2,711 ลานบาท อันดับสองคือ YouTube ที่ครองสวนแบง 16% คิดเปนเม็ดเงิน 1,526 ลานบาท ซ่ึงผล

การสํารวจในครั้งน้ี ยังคงเห็นแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ืองของทั้ง Facebook และ YouTube 

จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นวาเทคโนโลยีสมารทโฟนกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในการรับขอมูล

ขาวสารเปนแบบส่ือดิจิทัลบนชองทางออนไลนมากขึ้น สําหรับในประเทศไทย อาภาภัทร บุญรอด (ประธาน

เจาหนาที่บริหาร กันตาร อินไซท ประเทศไทย,2560) กลาววาการที่ทาง กันตาร ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด) ซ่ึงเปน

บริษัทในเครือ กันตาร อินไซท ประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญดานการสํารวจและวิจัยการตลาด ไดรับเกียรติ

จาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) รวมทําการสํารวจมูลคางบโฆษณาผานส่ือดิจิทัลอยางตอเน่ืองทุกป 

โดยทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง ผลการสํารวจทําใหเห็นแนวโนมการใชส่ือโฆษณาดิจิทัลของนักการตลาดปจจุบัน

ที่ใหความสําคัญกับส่ือดิจิทัลมากขึ้นอยางตอเน่ือง กระทั่งสามารถกลาวไดวา ส่ือโฆษณาดิจิทัล เปนสื่อที่จะมี

ความสําคัญเปนอันดับตนๆ และจะมีบทบาทมากขึ้นในยุคการตลาด 4.0 ที่โลกดิจิทัลเปนส่ิงที่คนทุกระดับ

สามารถจับตอง และเขาถึงไดอยางงายดาย นอกจากน้ียังทําใหเห็นวารูปแบบของการโฆษณาดิจิทัลก็มีการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมผูบริโภคไดถูกตอง ในเวลาที่เหมาะสม (Right 

Target at the Right Time) 

Van den Bergh & Behrer (2011) ไดแบงผูบริโภคตามชวงอายุเกิดเปนเจเนอเรชั่น (Generation) 
คือ 1) Generation X หมายถึงคนที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2506-2520 2) Generation Y หมายถึงคนที่เกิด
ระหวางป พ.ศ. 2521-2538 3) เจเนอเรชั่นซีหรือ Generation Z หรือเรียกวาเจนซี หมายถึงคนที่เกิดตั้งแตป 
พ.ศ.2539 เปนตนมาซ่ึงคนกลุมน้ีเกิดมากับความพรอมทางเทคโนโลยีทางการติดตอส่ือสารที่ครอบคลุมทั่วโลก
โดยใชอินเทอรเน็ตผานสมารทโฟน ดังน้ันผูวิจัยจึงเนนศึกษากลุมเจเนอเรชั่นซีที่มีพฤติกรรมใชส่ือดิจิทัลผาน
อินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนซ่ึงเปนกรณีศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีประเด็นที่
นาสนใจคือเจเนอเรชั่นซีที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนจะมีพฤติกรรมการใชงานส่ือดิจิทัลเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนอยางไร  

แรงจูงใจ หมายถึงกระบวนการคอยชี้นําใหผูบริโภคถูกความตองการกระตุนและสงผลใหมีพฤติกรรม

อยางใดอยางหน่ึงเพื่อสรางความพอใจใหตน และหลังจากน้ันความตองการดังกลาวจะหายไปโดยมีสองดานคือ

ความตองการประโยชนใชสอยและความพึงพอใจ (Solomon, M.R, 2013)  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยสามารถสรปุกรอบวัดแรงจูงใจในการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ต

บนสมารทโฟนกําหนดวัด 9 ดานดังน้ี 1) ชวยใหทํางานไดเร็วขึ้น 2) ชวยใหทํางานไดมากขึ้น 3) ติดตามขาวสาร

ไดรวดเร็ว 4) ติดตอกับบุคคลตางๆ 5) หลีกหนีจากงานที่ตองทํา 6) ใชแบบไมมีวัตถุประสงคเฉพาะ 7) หาขอมูล

ประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 8) ความบันเทิง 9) แสดงใหเห็นความเปนตัวตนของทาน และจากการ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยสามารถสรุปกรอบวัดพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนคือ การที่บุคคลที่

ใชส่ือดิจิทัลผานเครือขายอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนมีประเด็นที่นาสนใจไดแก 1) ชวงเวลาที่รับชมส่ือดิจิทัล

หมายถึงชวงเวลาที่ผูบริโภคมีการรับส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟน 2) ระยะเวลาที่รับส่ือดิจิทัล

หมายถึงคาเฉล่ียของจํานวนเวลาที่ผูบริโภคใชรับส่ือดิจิทัลผานเครื่อขายอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนตอครั้ง 3) 

สถานที่ใชสมารทโฟนเพื่อรับชมส่ือดิจิทัลหมายถึงสถานที่ที่ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนผาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

624



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ 
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561   

 
 

สมารทโฟนโดยแบงเปนพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะ 4) ประเภทเน้ือหาโฆษณาส่ือดิจิทัลหมายถึงประเภท

หรือหมวดหมูของขอมูลในรูปแบบส่ือดิจิทัลที่ผูบริโภคเขาถึงระหวางการใชงานแบบออนไลนบนสมารทโฟน 

ดังน้ันประเด็นที่นาสนใจคือเจเนอเรชั่นซีจะมีแรงจูงใจอยางไรเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลผาน

อินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนในลักษณะตางๆ เพื่อใหไดส่ือดิจิทัลที่อยูบนพื้นฐานการใชงานของผูบริโภคและ

ตอบสนองความตองการผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นซีมากที่สุด 

ประเด็นปญหาการวิจัย 

1.เจเนอเรชั่นซีมีพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนอยางไร 

2.เจเนอเรชั่นซีมีแรงจูงใจในการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนอยางไร 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.เพื่อสํารวจพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนของเจเนอเรชั่นซี 

2.เพื่อสํารวจแรงจูงใจในการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนของเจเนอเรชั่นซี 

สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 
พฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลขึ้นอยูกับแรงจูงใจในการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้ง น้ีเปนการศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจการใช ส่ือดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ซ่ึงเปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยสวนแรกเปนการวิจัย

เชิงคุณภาพใชวิธีสนทนากลุมกับเจเนอเรชั่นซีที่กําลังศึกษาอยูระดับอุดมศึกษาและมีพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัล

ออนไลนบนสมารทโฟนและผานการคัดเลือกเพื่อนํามาใชเปนแนวทางการสรางแบบสอบถาม สวนหลังเปนการ

วิจัยเชิงปริมาณแบบเชิงสํารวจวัดครั้งเดียว โดยใชแบบสอบถามดังกลาวเปนเครื่องมือเก็บขอมูล โดยใหกลุม

ตัวอยางตอบแบบสอบถามแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 

การวิจัยเชิงคุณภาพมีกลุมเปาหมายการศึกษาเชิงคุณภาพคือเจเนอเรชั่นซีทั้งเพศชายหญิง มีอายุ

ระหวาง 17-21 ป (เกิดระหวาง พ.ศ.2539-2543) ซ่ึงกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบน

สมารทโฟน ผูวิจัยไดกําหนดกลุมผูเขารวมสนทนากลุมแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกผูเขารวมดวยการ

สอบถามพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟน และทําการวิจัยโดยสํารวจความคิดเห็นกลุม

ตัวอยางโดยสังเกตพฤติกรรมที่สถานศึกษาและจัดสัมภาษณแบบกลุม 

เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแนวทางมาจากวัตถุประสงคการวิจัย 

ซ่ึงผูวิจัยกําหนดคําถามปลายเปดใหผูเขารวมไดตอบเพิ่มเติมไดและสรุปวิเคราะหผลที่ไดจะนํามาพัฒนาเปน

แบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณตอไป 

การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยคือกลุมเจเนอเรชั่นซีที่มีอายุระหวาง 17-

21 ป (เกิดระหวาง พ.ศ.2539-2543) กรณีศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากพบวาเปนกลุมที่มีพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟนเปนจํานวนมากและเชื่อมตอกับ

เครือขายสังคมออนไลนตลอดเวลา จากขอมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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(2559) พบวากลุมคนเจเนอเรชั่นซีในระดับอุดมศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 380,106 คน ผูวิจัยได

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane กําหนดคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และคาระดับ

ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ตามสูตรดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห, 2537) จากการคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางคือ 

399.58 ดังน้ันจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน 400 คน 

การวัดตัวแปรที่ใชวัดผลในการวิจัยน้ีกําหนดการวัดตัวแปรในระดับนามบัญญัติ (Norminal scale) มี

ตัวแปรดังน้ี 

 1.พฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟน โดยวัดตัวแปรดวยตัวแปรยอยดังน้ีคือ ลักษณะ

การใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟน ชวงเวลาที่ใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟน ระยะเวลาที่ใชส่ือดิจิทัล

ออนไลนบนสมารทโฟน สถานที่ที่ใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟน และเน้ือหาที่ใชในการใชส่ือดิจิทัล

ออนไลนบนสมารทโฟน 

 2.แรงจูงใจในการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟน วัดแรงจูงใจ 9 ดานไดแก 1) ชวยใหทํางานได

เร็วขึ้น 2) ชวยใหทํางานไดมากขึ้น 3) ติดตามขาวสารไดรวดเร็ว 4) ติดตอกับบุคคลตางๆ 5) หลีกหนีจากงานที่

ตองทํา 6) ใชแบบไมมีวัตถุประสงคเฉพาะ 7) หาขอมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 8) ความบันเทิง 

9) แสดงใหเห็นความเปนตัวตนของทาน 

การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ีมีการทดสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือ 2 ขั้นตอน

คือ 1) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตาม เน้ือหา (IOC) จํานวน 3 

ทาน จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 2) นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขแลว ไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติเหมือนกับประชากรเปาหมายที่ตองการศึกษา (Pre-test) จํานวน 20 

คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจในคําถาม และการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางใชเวลา 1 เดือนชวงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติชวยประมวลผลและคํานวณ

คาสถิติตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 1) สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

พื้นฐานในการอธิบาย โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) หารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายขอมูลลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟน

และแรงจูงใจในการใชดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟน 2) สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน วิเคราะหโดยใชคาสถิติไค-

สแควร (Chi-square) เพื่อทดสอบสมมติฐานทุกขอ 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยพฤติกรรมและแรงจูงใจการใชส่ือดิจิทัลในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร กลุมเจเนอเรชั่นซีที่

มีอายุระหวาง 17-21 ป กรณีศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และผูตอบแบบสอบถามตองมี

พฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟน โดยผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบสโนวบอล พบ

รายละเอียดดังน้ี 

การวิจัยเชิงคุณภาพผู วิจัยกําหนดคําถามปลายเปดใหผูเขารวมไดตอบเพิ่มเติมไดและสรุป

วิเคราะหผลที่ไดจะนํามาพัฒนาเปนแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณตอไป พบวาพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัล

มีรูปแบบหลักดังน้ี 1) กลุมผูใชในการคนหาขอมูล และมีลักษณะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในระยะส้ันเชน

ระหวางทํางานหรือเรียน ก็จะเขาไปใชงานสังคมออนไลนเชน facebook เพื่อรับขาวสาร ทําใหผูใชรูสึกไดทํา
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หลายส่ิงพรอมๆ กัน 2) กลุมที่ใชสืบคนขอมูลจากส่ิงที่พบเห็นในชวงเวลาปจจุบัน จะเนนที่เน้ือหา อาทิ

ผูเขารวมวิจัยกําลังรับชมสารคดีเรื่องเรือ ก็จะใชสมารทโฟนคนหาขาวสารเก่ียวกับเรือไปดวย โดยกลุมน้ี

สวนมากจะมีแรงจูงใจเพื่อความบันเทิงเปนเหตุใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว 3) กลุมที่ใชติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน

โดยใชแบงปนขอมูลและความรูสึกกับสังคมออนไลนเชน ระหวางทานอาหารค่ําก็ถายทอดเหตุการณดังกลาวลง

ในเครอืขายสังคมออนไลนดวย ทําใหรูสึกไดเชื่อมตอกับบุคคลอ่ืนตลอดเวลา 4) กลุมที่ใชวัตถุประสงคเฉพาะ

โดยกลุมน้ีสวนมากทําการหาขอมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนและทําการซ้ือสินคา 

การวิจัยเชิงปริมาณขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานเพศ เปนชายรอยละ 45.21 

หญิงรอยละ 54.79 และมีชวงอายุ 16-22 ปรอยละ 75.65 ชวงอายุ 23-29 ปรอยละ 24.35 โดยศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 มากที่สุดรอยละ 64.45 มีรายไดตอเดือนอยูในชวง 0-10,000 บาท มากที่สุดรอยละ 

45.29 

ตารางที่ 4.1 แรงจูงใจในการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟน 

แรงจูงใจ รอยละ S.D. 

1. ชวยใหทํางานไดเร็วขึ้น 

2. ชวยใหทํางานไดมากขึ้น 

3. ติดตามขาวสารไดรวดเร็ว 

4. ติดตอกับบุคคลตางๆ 

5. หลีกหนีจากงานที่ตองทํา 

6. ใชแบบไมมีวัตถุประสงคเฉพาะ 

7. หาขอมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 

8. ความบันเทิง 

9. แสดงใหเห็นความเปนตัวตนของทาน 

3.5 

3.5 

6.8 

19.8 

10.0 

3.3 

9.8 

33.5 

10.0 

0.77 

0.87 

0.74 

0.76 

0.71 

0.79 

0.70 

0.85 

0.74 

 จากตารางที่ 4.1 พบวาแรงจูงใจดานความบันเทิงมากที่สุดถึงรอยละ 33.50 มีคา S.D.ที่ 0.85 

รองลงมาเปนแรงจูงใจดานการติดตอกับบุคคลตางๆ รอยละ 19.8 มีคา S.D. ที่ 0.76 นอยที่สุดเปนแรงจูงใจดาน

การใชแบบไมมีวัตถุประสงคเฉพาะรอยละ 3.30 มีคา S.D. ที่ 0.79 คาเฉล่ียแรงจูงใจมีคา 11.14 และนํามา

วิเคราะหผานโปรแกรมประยุกตโดยใชคาสถิติไค-สแควร (Chi-square) พบวาพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัล

ออนไลนบนสมารทโฟนขึ้นกับแรงจูงใจในการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตมีคา sig ต่ํากวา 0.05 ทุกดานจึงมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟน 

พฤติกรรม รอยละ S.D. 

1. ลักษณะการใชงาน 
1. เขาเว็บไซตตางๆ  

2. เขาเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook, Line 

3. รับและสง e-mail 

4. คนหาขอมูล 

5. ชมวิดีโอออนไลน 

6. เลนเกม 

7. ซ้ือสินคาออนไลน 

8. วางแผนเดินทางทองเที่ยว 

 

7.0 

29.8 

3.5 

7.0 

16.3 

20.3 

6.5 

3.3 

 

0.83 

0.91 

0.85 

0.73 

0.95 

0.77 

0.82 

0.88 
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พฤติกรรม รอยละ S.D. 

9. จัดการการเงินการธนาคารหรือเลนหุนและกองทุนตาง  ๆ

10. ทํางานเอกสาร 

3.3 

3.3 

0.74 

0.92 

2. ชวงเวลาใชงาน 

1. หลังตื่นนอน 

2. กอนเขานอน 

3. ระหวางการเดินทาง 

4. ระหวางเวลาทํางานหรือเรียน 

5. ระหวางเวลาพักผอนหรือเวลาวาง 

 

3.5 

26.8 

13.3 

23.3 

33.3 

 

0.97 

0.74 

0.85 

0.89 

0.75 

3. ระยะเวลาใชงานตอคร้ัง 

1. ต่ํากวา 15 นาท ี

2. 15-30 นาท ี

3. 31-45 นาท ี

4. 46-60 นาท ี

5. มากกวา 1 ชั่วโมง 

 

16.8 

26.8 

29.8 

13.3 

13.5 

 

0.75 

0.87 

0.78 

0.96 

0.99 

4. สถานที่ใชงาน 

1. หองนอน    

2. หองนั่งเลน 

3. ที่ทํางานหรือสถานศึกษา  

4. รานอินเทอรเน็ตคาเฟ 

5. รานกาแฟ    

6. รานอาหาร 

7. บนรถยนตสวนบุคคล  

8. บนระบบขนสงมวลชน เชน รถเมล BTS MRT 

 

27.3 

29.8 

9.8 

3.5 

10.0 

3.3 

6.5 

10.0 

 

0.77 

0.98 

0.82 

0.87 

0.85 

0.94 

0.95 

0.73 

5. เนื้อหาที่ใชงาน 

1. ขาว    

2. ความบันเทิงเชน เพลง ภาพยนตร 

3. การเมือง    

4. ประเด็นสังคม 

5. การเงิน    

6. กีฬา 

7. อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา  

8. การตูน 

9. เกม    

10. อาหาร 

11. สุขภาพ    

12. ทองเที่ยว 

13. แฟชั่น    

14. สัตวเลี้ยง 

15. ศาสนา    

 

3.5 

25.0 

3.5 

3.3 

3.3 

1.8 

1.8 

5.3 

21.5 

1.8 

3.3 

3.5 

6.5 

5.0 

1.8 

 

0.88 

0.75 

0.86 

0.98 

0.87 

0.97 

0.84 

0.85 

0.99 

0.73 

0.77 

0.82 

0.87 

0.96 

0.98 
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พฤติกรรม รอยละ S.D. 

16. ยานพาหนะ เชนรถยนต รถมอเตอรไซค 

17. วิทยาศาสตร   

18. ที่อยูอาศัย 

19. ความสวยความงาม  

20. แนะนําสินคา 

1.5 

1.5 

1.5 

1.8 

3.3 

0.78 

0.87 

0.77 

0.87 

0.95 

จากตารางที่ 4.2 พบวาพฤติกรรมดานลักษณะการใชงานที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจโดยรวม 

การเขาใชเครือขายสังคมออนไลนเชน Facebook มากที่สุดรอยละ 29.8 การเลนเกมมากรองลงมารอยละ 

20.3 และหากวิเคราะหความสัมพันธกับแรงจูงใจเฉพาะดานความบันเทิงพบวา พฤติกรรมดานการชมวีดีโอ

ออนไลนมากที่สุดรอยละ 13.0 การเลนเกมมากรองลงมารอยละ10.3 

พฤติกรรมดานชวงเวลาการใชงานบอยที่สุดที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจโดยรวม ชวงระหวาง

เวลาพักผอนหรือเวลาวาง มากที่สุดรอยละ 33.3 ชวงเวลากอนเขานอนมากรองลงมารอยละ 26.8 และหาก

วิเคราะหความสัมพันธกับแรงจูงใจเฉพาะดานความบันเทิงพบวา พฤติกรรมชวงเวลาการใชงาน ระหวางเวลา

พักผอนหรือเวลาวางมากที่สุดรอยละ 13.3 ระหวางเวลาทํางานหรือเรียนมากรองลงมารอยละ 10.3 

พฤติกรรมดานระยะเวลาใชงานตอครั้งที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจโดยรวม ระยะเวลา 31-45 

นาทีมากที่สุดรอยละ 29.8 ระยะเวลา 15-30 นาทีมากรองลงมารอยละ 26.8 และหากวิเคราะหความสัมพันธ

กับแรงจูงใจเฉพาะดานความบันเทิงพบวา พฤติกรรมการใชตอครั้งระยะเวลา 31-45 นาที มากที่สุดรอยละ 

13.0 ระยะเวลา 15-30 นาทีและมากกวา 1 ชั่วโมงมากรองลงมารอยละ 7.0 

พฤติกรรมดานสถานที่ใชงานที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจโดยรวม หองน่ังเลนมากที่สุดรอยละ 

29.8 หองนอนมากรองลงมารอยละ 27.3 และหากวิเคราะหความสัมพันธกับแรงจูงใจเฉพาะดานความบันเทิง

พบวา พฤติกรรมสถานที่ใชงานหองน่ังเลนมากที่สุดรอยละ 16.5 หองนอนมากรองลงมารอยละ 7.0 

พฤติกรรมดานเน้ือหาที่ใชงานที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจโดยรวม เน้ือหาความบันเทิงเชน เพลง 

ภาพยนตร มากที่สุดรอยละ 25.0 เกมมากรองลงมารอยละ 21.5 และหากวิเคราะหความสัมพันธกับแรงจูงใจ

เฉพาะดานความบันเทิงพบวา พฤติกรรมการใชงานเน้ือหาความบันเทิงเชน เพลง ภาพยนตรมากที่สุดรอยละ 

11.8 เน้ือหาแฟชั่นมากรองลงมารอยละ 6.5 

ตารางที่ 4.3 แสดงผลทดสอบความเก่ียวของระหวางพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟนและ

ระดับชั้นปการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 

พฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลออนไลนที่เกิดจากแรงจูงใจ Chi-square 

Value 

Chi-square 

prob แรงจูงใจดานความบันเทงิ แรงจูงใจดานอ่ืนๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชั้นปที่ 1 43 10.75 32 8.00  

 

4.893 

 

 

0.078 

ชั้นปที่ 2 30 7.50 46 11.50 

ชั้นปที่ 3 24 6.00 87 21.75 

ชั้นปที่ 4 37 9.25 101 25.25 

รวม 134 33.50 266 66.50 

 จากตารางที่ 4.3 พบวาพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟนไมขึ้นกับระดับชั้นป

การศึกษาของเจเนอเรชั่นซี ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลทดสอบความเก่ียวของระหวางพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟนและ

ระดับรายได 

ระดับรายได พฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลออนไลนที่เกิดจากแรงจูงใจ Chi-square 

Value 

Chi-square 

prob แรงจูงใจดานความบันเทงิ แรงจูงใจดานอ่ืนๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

0 – 10,000 104 26.00 165 41.25  

4.923 

 

0.146 10001 – 20,000 30 7.50 101 25.25 

20001 – 30,000 0 0.00 0 0.00 

รวม 134 33.50 266 66.50 

 จากตารางที่ 4.4 พบวาพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟนไมขึ้นกับระดับรายไดของเจ
เนอเรชั่นซี ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการวิจัยพฤติกรรมและแรงจูงใจการใชส่ือดิจิทัลกลุมเจเนอเรชั่นซีที่มีอายุระหวาง 17-21 ป 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และผูตอบแบบสอบถามตองมี

พฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนพบวาแรงจูงใจดานความบันเทิงมากที่สุดถึงรอยละ 

33.50 จึงนํามาวิเคราะหผานโปรแกรมประยุกตโดยใชคาสถิติไค-สแควร (Chi-square) พบวาพฤติกรรมการใช

ส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟนขึ้นกับแรงจูงใจในการใชส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สอดคลองกับ ภัทรภร เสนไกรกุล (2551) พบวากลุมผูบริโภคยุคใหมมีแรงจูงใจจากความตองการ

ติดตอส่ือสารและความตองการไดรับความบันเทิงอยางมากทั้งรูปแบบส่ือดั้งเดิมและส่ือดิจิทัลรูปแบบใหม 

งานวิจัยน้ีพบวาพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟนไมขึ้นกับระดับชั้นปการศึกษา

และรายไดของเจเนอเรชั่นซี สอดคลองกับ Mehrabian & Russell’s ( 1974 อางใน Richard & Chebat, 

2015) ที่กลาววามี 5 องคประกอบสําคัญที่สัมพันธกับการใชส่ือดิจิทัลเพื่อตอบสนองความตองการ ไดแก 1) 

การรับรูทางออนไลน 2) อารมณทางออนไลน 3) ความบันเทิงทางออนไลน 4) ความตอเน่ือง 5) ทัศนคติที่มีตอ

ส่ือออนไลน ดังน้ันระดับชั้นปการศึกษาและรายไดไมใชส่ิงเราที่มีสวนสัมพันธกับการใชงานส่ือดิจิทัลออนไลน 

จากการวิจัยพฤติกรรมดานลักษณะการใชงานที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจเฉพาะดานความ

บันเทิงพบวาพฤติกรรมดานการชมวีดีโอออนไลนมากที่สุดรอยละ 13.0 สอดคลองกับ จตุรวิธ ฉัตตะละดา 

(Digital Band Strategy จากบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน) (ณัฐธิดา รัตนวุฒิ, 2556) กลาววา 

พฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศส่ือดิจิทัลออนไลนน้ันเพิ่มขึ้นอยางมากเพราะคนนิยมใชสมารทโฟนกันมากขึ้น 

สงผลใหนักการตลาดตองสรางรูปแบบโฆษณาแบบส่ือดิจิทัล 

พฤติกรรมดานชวงเวลาการใชงานบอยที่สุดที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจเฉพาะดานความบันเทิง

มีชวงเวลาการใชงานระหวางเวลาพักผอนหรือเวลาวางมากที่สุดรอยละ 13.3  พฤติกรรมดานระยะเวลาใชงาน

ตอครั้งที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจเฉพาะดานความบันเทิงมีการใชตอครั้งระยะเวลา 31-45 นาที มากที่สุด

รอยละ 13.0 และพฤติกรรมดานสถานที่ใชงานที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจเฉพาะดานความบันเทิงใชงาน

หองน่ังเลนมากที่สุดรอยละ 16.5 สอดคลองกับ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลออนไลน จาก

รายงานการวิจัย “TV and media: identifying the needs of tomorrow’s video consumers” ของ 

Ericsson (2013) พบวา ชวงเวลาที่เกิดการใชส่ือดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟนคือชวงเวลาการชมโทรทัศนเห็น
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ไดจากรอยละ 63 ของผูเขารวมวิจัยอานอีเมลระหวางชมโทรทัศนไปดวย แตถาตองเลือกระหวางการชมส่ือ

ดิจิทัลออนไลนบนสมารทโฟนกับโทรทัศน ผูเขารวมวิจัยจะเลือกสมารทโฟน 

พฤติกรรมดานเน้ือหาที่ใชงานที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจเฉพาะดานความบันเทิงมี พฤติกรรมการ
ใชงานเน้ือหาความบันเทิงเชน เพลง ภาพยนตรมากที่สุดรอยละ 11.8 สอดคลองกับ Google (2012) ไดตีพิมพ
งานวิจัยในหัวขอ “Understanding Cross-platform Consumer Behavior” พบวา แรงจูงใจในการใชแตละ
ส่ือดิจิทัลผานอินเทอรเน็ตมีแรงจูงใจเพื่อความบันเทิงรอยละ 33 โดยใชงานออนไลนบนสมารทโฟน 

ขอเสนอแนะ 
1.การวิจัยในครั้ง น้ีเปนการเก็บขอมูลจากเจเนอเรชั่นซี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

กรุงเทพมหานคร การวิจัยในอนาคตควรเพิ่มเติมกับพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาอ่ืนตอไป 
2.ในอนาคตควรเลือกศึกษาตัวแปรอ่ืนที่มีสวนเก่ียวของกับพฤติกรรมการใชส่ือดิจิทัลเพิ่มเติม อาทิ

เชนคุณภาพของอุปกรณสมารทโฟนที่เขาถึงส่ือดิจิทัล 
3.ในอนาคตควรศึกษาเรื่องเน้ือหาของส่ือดิจิทัลเชิงลึกประกอบงานวิจัยเพื่อเปนประโยชนดานการ
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การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักท่ีใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่
ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ และเพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง 
ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  จ านวน 156 คน  โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอ 
สูงเม่น จังหวัดแพร่  มีลักษณะกิจการไม้สักเป็นโรงค้าสิ่งประดิษฐ์  และกิจการของมีหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ 
(นสก.สปด.)   และมีระยะเวลาในการประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้สักเฉลี่ย 11.63 ปี  จ าหน่ายเป็นสินค้า/ 
สิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นตัวหลัก ได้แก่ เตียง ตู้ ชุดรับแขก โต๊ะ เก้าอี้พักผ่อน ของที่ระลึก บานประตู-หน้าต่าง ไม้แผ่น 
ส าเร็จรูป โดยมีแหล่งที่มาของไม้สักที่น ามาใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดแพร่  คือ อ าเภอสูงเม่น และอ าเภอร้องกวาง 
ซึ่งแหล่งที่มาของไม้สกัที่ใช้ในกิจการสว่นใหญ่ซื้อไม้สักมาจากสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  โรงเลื่อยจักร และ 
สวนป่าเอกชน  ปัจจัยของการเลือกใช้ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง  ต.ดอนมูล อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่   คือ แหล่งขายไม้สักมีราคาเหมาะสม ไม้มีคุณภาพ ลักษณะของไม้ตรงตามที่ต้องการ การให้บริการ 
ความสะดวกในการขนส่งคือ มีหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (สป.15)  หนังสือก ากับไม้ 
แปรรูป  ใบเบิกทางฯ หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ (นสก.สปด.)   ในด้านความคุ้มค่าของการใช้ไม้ของผู้ประกอบ 
กิจการแปรรูปไม้เพื่อท าสิ่งประดิษฐ์ไม้ในส่วนท่ีไม่สามารถน ามาใช้ท าสิ่งประดิษฐ์ในกิจการ (เศษไม้ที่เหลือ) 
ส่วนใหญ่เป็น ขี้เลื่อย รองลงมาเป็น เศษไม้ และเปลือกไม้ ตามล าดับ สามารถน าไปใช้ท าประโยชน์ต่อได้ทั้งหมด 
ไม่มีเหลือทิ้ง   

ค าส าคัญ: ไม้สัก, เฟอร์นิเจอร์, แหล่งที่มา, วิสาหกิจ, แพร่ 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the sources of teak used in the production of 

furniture of Huadong Furniture Trade Enterprise Group, Donmoon Subdistrict, Sungmen 
District, Phrae Province, and to study the factors of teak selection of the enterprise.The target 
population of this research was 156 members of the enterprise. Using the questionnaire 
instrumental The statistics used are descriptive statistics. 

The results of the study about the general information revealed that the most 
of Huadong Furniture Trade Enterprise Group, Donmoon Subdistrict, Sungmen District, Phrae 
Province were female in the age of 49.12 years old, the standard deviation was 10.88 years. 
Their educational backgrounds were bachelor degree and associate degree or diploma. Their 
businesses were teak wood inventor factory. The average duration of the teakwood business 
was 11.63 years. The standard deviation was 10.57 years. The respondents traded teakwood 
inventory, the main features were include beds, wardrobes, coffee tables, tables, leisure 
chairs, souvenirs, doors, windows, wood finished sheets.  The sources of teak used to 
produce furniture in Phrae Province were in Sungmen District and Rongkwang District which 
were from the Forest Industry Organization of the Forestry Industry, sawmill, and private 
forest park. The factors of choice for teak used were as follows: reasonable price, the good 
quality of the wood, according to the needs of wood, the service, the convenient of 
transportation; the letter of the tree list obtained from the forest plantation, the letter of 
lumber processing, and the letter of the inventions. In terms of the value of using wood, the 
operators processing wood to make wood invention (sliver), there were sawdust, wood chips 
and bark, respectively. They can be used for all the benefits, there were no leftovers.  
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บทน า 

เฟอร์นิเจอร์ไม้จัดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายและไม่ 
ซับซ้อน  ซึ่งปัจจุบันนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ และไม่ได้ผลิตมาเพื่อการใช้งานเท่านั้น แต่ยังมีการ 

เพิ่มรูปแบบและดีไซน์เพื่อสร้างความสวยงามและความมีรสนิยมให้กับบ้าน ดังนั้นการเลือกหาเฟอร์นิเจอร์ไม้จึง 
ต้องค านึงว่าจะเข้ากับการตกแต่งบ้านโดยภาพรวม  เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ จะให้ความรู้สึกที่เป็น 

ธรรมชาติ สวยงาม มีความทนทานใช้งานได้นานนับร้อยปี เข้ากันได้กับการตกแต่งบ้านทุกแบบทุกสไตล์ โดยมี 
ไม้หลายชนิดที่นิยมน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้ตะแบก ไม้ชัก ไม้มะค่า 
ไม้ประดู่ และไม้ยาง เป็นต้น  เพราะเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้มีข้อดี คือ ท าความสะอาดได้ง่าย ทนร้อนและเย็น 

ได้ดี ทนสารเคมีได้ดี จึงเหมาะกับการน าไปสร้างของใช้ ของตกแต่งภายในบ้าน อาทิเช่น โต๊ะกินข้าว โต๊ะนั่ง
เล่น ตู้เก็บของ ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน เก้าอี้ ชั้นวางของ เคาท์เตอร์ และโครงโซฟา เป็นต้น 

ในอดีต ป่าไม้สักเมืองแพร่ จากลักษณะทางกายภาพ ท้ังดิน น้ า และทรัพยากรอื่น ๆ ท าให้บริเวณป่า 
เมืองแพร่มีไม้สักดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะตามล าน้ าที่พบมีอยู่แถบทุกสาย ส่งผลให้ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ชาวต่างชาติเข้ามาท าสัมปทานป่าไม้ในเมืองแพร่หลายบริษัท สัมปทานป่าไม้ที่เมืองแพร่ซึ่งรัฐให้กับบริษัทชาว 
ยุโรปรอบละ ๑๕ ปี โดยให้ทั้งหมด ๓ รอบด้วยกัน (http://lek-prapai.org/home/view.php?id=827
สืบค้นวันที่ 15 สิงหาคม 2560) จึงท าให้จังหวัดแพร่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้สักโดยเฉพาะในเรื่อง การ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาช้านาน เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ผลิตในจังหวัดแพร่มี หลากหลายรูป
แบบ หลากหลายเกรดไม้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ สักที่ตอบสน
องต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้ 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคมากมาย อันได้แก่ ปัญหาด้าน
การตลาด นโยบายด้านการค้าของรัฐไม่แน่นอน เงินทุนไม่เพียงพอ ปัญหากฎหมายป่าไม้ การขาดแคลนวัตถุดบิ
ที่ใช้ในการผลิต และขาดแรงงาน ตามล าดับ (ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่,2557) ซึ่งปัญหาแต่ละปัญหามีความ
เกี่ยวข้องกันแบบวงจรการผลิต  ที่เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบซึ่งก็คือไม้สัก  โดยกระบวนการจัดหาไม้สักนั้นมี
เง่ือนไขของกฎหมายป่าไม้และนโยบายของรัฐบาล  ส่งผลให้ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  ที่จะส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตสินค้า เพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดจึงเกิดปัญหาด้านการตลาด ท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้
ผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด (อรพรรณ 
ปานขาว,2556)  อีกทั้งความน่าเชื่อถือของที่มาของไม้สักท่ีน ามาผลิตเฟอร์นิเจอร์ว่าเป็นไม้ที่ถูกกฎหมายหรือไม่  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองเฟอร์นิเจอร์ไม้
สักในจังหวัดแพร่ว่าเป็นไม้สักท่ีมีที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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บทน า 

เฟอร์นิเจอร์ไม้จัดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายและไม ่

ซับซ้อน  ซึ่งปัจจุบันนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ และไม่ได้ผลิตมาเพื่อการใช้งานเท่านั้น แต่ยังมีการ 

เพิ่มรูปแบบและดีไซน์เพื่อสร้างความสวยงามและความมีรสนิยมให้กับบ้าน ดังนั้นการเลือกหาเฟอร์นิเจอร์ไม้จึง 
ต้องค านึงว่าจะเข้ากับการตกแต่งบ้านโดยภาพรวม  เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ จะให้ความรู้สึกที่เป็น 

ธรรมชาติ สวยงาม มีความทนทานใช้งานได้นานนับร้อยปี เข้ากันได้กับการตกแต่งบ้านทุกแบบทุกสไตล์ โดยมี 
ไม้หลายชนิดที่นิยมน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้ตะแบก ไม้ชัก ไม้มะค่า 
ไม้ประดู่ และไม้ยาง เป็นต้น  เพราะเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้มีข้อดี คือ ท าความสะอาดได้ง่าย ทนร้อนและเย็น 

ไดด้ี ทนสารเคมีได้ดี จึงเหมาะกับการน าไปสร้างของใช้ ของตกแต่งภายในบ้าน อาทิเช่น โต๊ะกินข้าว โต๊ะนั่ง
เล่น ตู้เก็บของ ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน เก้าอี้ ชั้นวางของ เคาท์เตอร์ และโครงโซฟา เป็นต้น 

ในอดีต ป่าไม้สักเมืองแพร่ จากลักษณะทางกายภาพ ท้ังดิน น้ า และทรัพยากรอื่น ๆ ท าให้บริเวณป่า 
เมืองแพร่มีไม้สักดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะตามล าน้ าที่พบมีอยู่แถบทุกสาย ส่งผลให้ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ชาวต่างชาติเข้ามาท าสัมปทานป่าไม้ในเมืองแพร่หลายบริษัท สัมปทานป่าไม้ที่เมืองแพรซ่ึ่งรัฐให้กับบริษัทชาว 
ยุโรปรอบละ ๑๕ ปี โดยให้ทั้งหมด ๓ รอบด้วยกัน (http://lek-prapai.org/home/view.php?id=827
สืบค้นวันที่ 15 สิงหาคม 2560) จึงท าให้จงัหวัดแพร่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้สักโดยเฉพาะในเรื่อง การ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาช้านาน เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ผลิตในจังหวัดแพร่มี หลากหลายรูป
แบบ หลากหลายเกรดไม้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ สักที่ตอบสน
องต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้ 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคมากมาย อันได้แก่ ปัญหาด้าน
การตลาด นโยบายด้านการค้าของรัฐไม่แน่นอน เงินทุนไม่เพียงพอ ปัญหากฎหมายป่าไม้ การขาดแคลนวัตถุดบิ
ที่ใช้ในการผลิต และขาดแรงงาน ตามล าดับ (ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่,2557) ซึ่งปัญหาแต่ละปัญหามีความ
เกี่ยวข้องกันแบบวงจรการผลิต  ที่เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบซึ่งก็คือไม้สัก  โดยกระบวนการจัดหาไม้สักนั้นมี
เง่ือนไขของกฎหมายป่าไม้และนโยบายของรัฐบาล  ส่งผลให้ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  ที่จะส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตสินค้า เพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดจึงเกิดปัญหาด้านการตลาด ท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้
ผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด (อรพรรณ 
ปานขาว,2556)  อีกทั้งความน่าเชื่อถือของที่มาของไม้สักท่ีน ามาผลิตเฟอร์นิเจอร์ว่าเป็นไม้ที่ถูกกฎหมายหรือไม่  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองเฟอร์นิเจอร์ไม้
สักในจังหวัดแพร่ว่าเป็นไม้สักท่ีมีที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักท่ีใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์

หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล

อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   ซึ่งประชากร  คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  จ านวน 263 คน 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากทราบจ านวน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้า
เฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ศึกษาค่าเฉลี่ย ตามการ
ค านวณด้วยสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane’, 1973 : 727-
728) ซึ่งค านวณสัดส่วนตามจ านวนประชากร 263 คน  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องท าการเก็บข้อมูลจ านวน  
159 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่  

เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล  ได้แก่ อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  ลักษณะกิจกรรมของท่าน

เกี่ยวกับไม้สัก  กิจการของท่านมีหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ (นสก.สปด.) หรือไม่  ประเภทสินค้า/สิ่งประดิษฐ์ 
ที่ท่านจ าหน่ายเป็นตัวหลัก และระยะเวลาในการประกอบกิจการของท่านเกี่ยวกับไม้สัก 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการใช้ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์  หัวดง ต าบล
ดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มี 2 ค าถามหลัก คือ  แหล่งที่มาของไม้สักของท่านมาจากพื้นที่ใด และ
แหล่งที่มาของไม้สักท่ีใช้ในกิจการของท่าน 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของการเลือกใช้ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์  หัวดง ต าบล
ดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  มี 2 ค าถามหลัก คือ   สาเหตุที่ท าให้เลือกซื้อไม้สักจากแหล่งที่มานั้น และ 
หลักฐานการได้มาของไม้ที่ได้รับจากแหล่งที่มานั้น 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้สัก   มีทั้งหมด 6 ค าถาม โดย
ก าหนดให้ค าถามข้อ 1 เป็นค าถามหลัก และข้อ 2 ,3 ,4 เป็นค าถามที่มีความเกี่ยวเนื่องกับค าถามข้อ 1 โดยมี 2 
ตัวเลือก ซึ่งตัวเลือกที่ก าหนดให้จะมีลักษณะกึ่งปลายเปิด  โดยมีค าถามดังนี้ ข้อ 1  ในกรณีที่ท่านแปรรูปไม้เพื่อ
ท าสิ่งประดิษฐ์ ไม้ในส่วนท่ีไม่สามารถน ามาใช้ท าสิ่งประดิษฐ์ในกิจการของท่านได้แก่อะไรบ้าง   ข้อ 2  จากข้อ 
1 เปลือกไม้ในส่วนที่ไม่สามารถน ามาใช้ท าสิ่งประดิษฐ์ได้ ท่านน าไปใช้ท าประโยชน์ต่อคือ   ข้อ 3  จากข้อ 1 
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เศษไม้ในส่วนท่ีไม่สามารถน ามาใช้ท าสิ่งประดิษฐ์ได้ ท่านน าไปใช้ท าประโยชน์ต่อคือ  ข้อ 4  จากข้อ 1 ขี้เลื่อย
ของไม้ในส่วนท่ีไม่สามารถน ามาใช้ท าสิ่งประดิษฐ์ได้ ท่านน าไปใช้ท าประโยชน์ต่อคือ   ข้อ 5  อีก 10 ปีข้างหน้า
ท่านคิดว่าไม้สักจะเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่  ข้อ 6  ความคิดเห็นของท่านต่ออนาคตของการ
ประกอบกิจการท าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก มีความยั่งยืนหรือไม่ เป็นค าถามแบบเปิด (Open Ended Question) 

การสร้างเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามที่น ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรื่อง การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   
มีขั้นตอนการด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและการสร้าง
เครื่องมือ 

2. ด าเนินการสร้างเครื่องมือเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและ
ปรับปรุงแก้ไข 

3. ปรับปรุงเครื่องมือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
4. น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไข เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้ง
5. น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อ

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธ์แอลฟา 
(Oc-Coeflieemt) ของ Cronbach และหาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.84-0.97 

6. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด าเนินการเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data Sources) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Sources) 
ดังต่อไปนี้ 

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลของผู้ที่มีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และ รายช่ือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง 
ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่จัดเก็บจากพื้นที่เป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้า
เฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 159 ชุด จาก 263 
คน  และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) โดยการเลือกเข้าไปถามเฉพาะกลุ่มสมาชิกที่ว่างจากการ 
ค้าขายในช่วงเวลานั้น 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เป็นสถิติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการบรรยาย การน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง โดยการ
อธิบายรายละเอียดแบบสอบถาม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา เป็นต้น โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลเกี่ ยวกับแหล่งที่มาของการใช้ ไม้สักของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิ เจอร์หัวดง
ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่

ข้อมูลเกี่ ยวกับแหล่ งที่ มาของการใช้ไม้ สักของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนผู้ ค้ าเฟอร์นิ เจอร์หั วดง 
ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาจากอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ และต่างจังหวัด  ซึ่ง
ซื้อมาจากแหล่งค้าไม้ต่างๆ  โดยส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของไม้สักที่น ามาใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดแพร่  คือ 
อ าเภอสูงเม่น จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 56.22  รองลงมาคือ อ าเภอร้องกวาง จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.46  มีตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไม้สักท่ีใช้ในกิจการของท่าน 
ข้อ แหล่งที่มาของไม้สัก จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   92 59 
2 สวนป่าเอกชน 15 9.6 
3 โรงเลื่อยจักร 49 31.4 

รวม 156 100.0 
จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในกิจการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อไม้
สักมาจากสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือ โรงเลื่อยจักร 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4  และสวนป่าเอกชน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6   

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของการเลือกใช้ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของการเลือกใช้ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล  
เรียงตามล าดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ราคาเหมาะสม ไม้มีคุณภาพ ลักษณะของไม้ตรงตามที่ต้องการ การ 
ให้บริการ ความสะดวกในการขนส่ง มีช่องทางการสั่งซื้อหลายทาง ตั้งอยู่ในแหล่ง หรือสถานที่ที่สะดวก ง่ายต่อ 
การเดินทาง มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจัยส าคัญนอกเหนือจากที่กล่าวมา
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ข้างต้น คือ แหล่งที่มาของไม้สักต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการได้มาของไม้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการได้มาของไม้สักท่ีไดร้ับจากแหล่งท่ีมานั้น 
ข้อ หลักฐานการได้มาของไม้สัก จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ใบเบิกทางฯ 35 17.9 
2 หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ทีไ่ดม้าจากการท าสวนป่า(สป.15) 104 53.3 
3 หนังสือก ากับไม้แปรรูป 38 19.5 
4 หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ (นสก.สปด.) 18 9.2 

รวม 195 100.0 
จากตารางที่ 2 พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการได้มาของไม้สักที่ได้รับจากแหล่งที่มา ส่วนใหญ่ คือ หนังสือ
แสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า(สป.15) จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3  รองลงมา คือ 
หนังสือก ากับไม้แปรรูป  จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5   ใบเบิกทางฯ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.9   หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ (นสก.สปด.) จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยนืของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้สัก
ข้อมูลเกี่ยวกับในกรณีที่ท่านแปรรูปไม้เพื่อท าสิ่งประดิษฐ์ ไม้ในส่วนที่ไม่สามารถน ามาใช้ท า

สิ่งประดิษฐ์ ส่วนใหญ่เป็น ขี้เลื่อย จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8  รองลงมาเป็น เศษไม้ จ านวน 137 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 เปลือกไม้ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 แต่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไมใ้นส่วนท่ีไม่สามารถน ามาใช้ท าสิ่งประดิษฐ์ในกิจการของท่านน าไปใช้ท า
ประโยชน์ต่อคือ 
ข้อ การน าไปใช้ประโยชน ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 เปลือกไม ้น าไปขายเป็นเชื่อเพลิงเข้าโรงอบไม ้ 128 32.6 
2 เศษไม ้น าไปท าเฟอร์นิเจอร์จี๋(โต๊ะหมู่เล็ก) ประดิษฐ์สิ่งเล็กๆ เช่น 

มือจับ ,โต๊ะเครื่องแป้ง /ขายใหผู้้ผลิตสิ่งประดิษฐ์ขนาดเล็ก /อัด
เป็นแผ่นไม้ ท าอุปกรณ์อื่นได ้

131 33.3 

3 ขี้เลื่อย น าไปอดุรอยแตกของไม้ /ขายให้พ่อค้ามารับซื้อเข้าสู่
โรงงานท าชีวมวล 

134 34.1 

รวม 393 100.0 
จากตารางที่ 3 พบว่าไม้ในส่วนท่ีไม่สามารถน ามาใช้ท าสิ่งประดิษฐ์ในกิจการของท่านน าไปใช้ท าประโยชน์ต่อได้
ทั้งหมด ไม่มีเหลือท้ิง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

638



        การประชุมวิชาการระดับชาติ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561  

ในส่วนของความยั่งยืนของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้สักได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าอีก 10 ปี
ข้างหน้าไม้สักจะเพียงพอต่อความต้องการอยู่ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.05  และคิดว่าไม่เพียงพอ เพราะปริมาณ
การใช้ไม้มีมากกว่าปริมาณการปลูก จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 92.95   และมีการแสดงความคิดเห็นต่อ
อนาคตของการประกอบกิจการท าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  ว่าจะยั่งยืนได้หากภาครัฐส่งเสริมการปลูกให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะการปลูกป่าของเอกชน เนื่องจากไม้สักเป็นพืชเศรษฐกิจและมีมูลค่าสูงเป็นที่นิยมของผู้ใช้ การพัฒนา
มาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักโดยการปรับปรุงคุณภาพไม้ให้มีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของตลาดสากล และ
ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และเพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง 
ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  จ านวน 156 คน สรุปผลการวิจัย พบว่า  

จากจุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลการการวิจัยพบว่า 
แหล่งที่มาของไม้สักที่น ามาใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดแพร่  อยู่ในอ าเภอสู งเม่น รองลงมาคือ อ าเภอ 
ร้องกวาง ซึ่งแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในกิจการมาจาก สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  รองลงมาคือ 
โรงเลื่อยจักร และสวนป่าเอกชน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดงฯ 
อยู่ในพื้นที่อ าเภอสูงเม่น ได้สั่งซื้อไม้สักจากสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  โรงเลื่อยจักร และสวนป่า
เอกชน เนื่องจากเป็นแหล่งไม้สักถูกกฎหมาย ส่วนในพื้นอ าเภอร้องกวางนั้นเป็นแหล่งที่ตั้งขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ จึงเป็นแหล่งซื้อไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดงฯ รายที่ต้องให้ไม้สักใน
ปริมาณมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพรรณ ปานขาว (2556) ท่ีกล่าวว่า แหล่งที่มาของไม้สักแปรรูปของ
กลุ่มผู้ค้าไม้ในต าบลน้ าช า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มาจากโรงงานแปรรูปไม้ โรงงานของนายจ้าง สวนป่าของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสวนป่าปลูกเอกชน  

จากจุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้า
เฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลการการวิจัยพบว่าปัจจัยการเลือกใช้ไม้สัก 
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านการให้บริการ เรียงตามล าดับดังนี้  ราคาเหมาะสม ไม้มีคุณภาพ ลักษณะของไม้
ตรงตามที่ต้องการ การให้บริการ ความสะดวกในการขนส่ง มีช่องทางการสั่งซื้อหลายทาง ตั้งอยู่ในแหล่ง หรือ
สถานท่ีที่สะดวก ง่ายต่อการเดินทาง มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า และมีความน่าเช่ือถือ  2) ด้านหลักฐานการ
ได้มาของไม้สักท่ีได้รับจากแหล่งท่ีมา เรียงตามล าดับ ดังน้ี หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวน
ป่า(สป.15)  หนังสือก ากับไม้แปรรูป  ใบเบิกทางฯ หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ (นสก.สปด.) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดงฯ ให้ความส าคัญกับแหล่งที่มาของไม้สัก ที่ต้องได้มาจากแหล่งผลิตที่
ถูกต้องตามกฎหมาย มีหนังสือรับรองการได้มาของไม้สักเป็นเครื่องหมายรับประกันความปลอดภัยของผู้ซื้อ  
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ไม้สักอันเป็นไม้หวงห้ามที่ต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นการซื้อไม้สักจากสวนป่า
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  โรงเลื่อยจักร และสวนป่าเอกชน เป็นการซื้อไม้สักท่ีมีตราสินค้าที่รับรองสินค้า
ในด้านคุณภาพและที่มา  สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า การที่คนมีความรู้เก่ียวกับตราสินค้า จะมีผลต่อการสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้า คุณค่าตรา
สินค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าอย่างมั่นคง จดจ าตราสินค้า
นั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่เข้ากับตราสินค้าอื่น  สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรชัย ยงค์มาลย์วงศ์ (2556) ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณค่าตราสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทแพรคติก้า  จ ากัด กับ
ปัจจัยลักษณะตลาดองค์กร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าเฟอร์นิเจอร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของ บริษัท แพรคติก้า จ ากัด และยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง ความสัมพันธ์กับ
ตราสินค้า ของ Aaker (1991) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์กับตราสินค้า คือ ความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยง
กันของตราสินค้ากับความทรงจ าของผู้บริโภคจะท าให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อตราสินค้า ทัศนคติที่เกิดขึ้นจะ
สร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าสร้างความแตกต่างและกลายเป็นเหตุผลในการซื้อของผู้บริโภค  ซึ่งจะเห็นได้ว่า
แหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้มาจากแหล่งไม้ถูกกฎหมาย  ได้มาตามกระบวนการที่ถูกต้องท าให้ผู้ซื้อ
เฟอร์นิเจอร์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง มีความเช่ือถือและซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสบายใจ 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาและการท าวิจัยในครั้งนี้ เป็นการใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้า

เฟอร์นิเจอร์หัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์กลุ่มใหญ่ในจังหวัดแพร่ จึง
ยังไม่ได้รวมถึงผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งอาจมีแหล่งที่มาของไม้แตกต่างจากผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง  ต าบล
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การส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบระหว่างประเทศไทยและ
เวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกา 

 ดุสิตา  แซ่โล้ว , โสวัตรธนา  ธารา , วารี  จั่นโต 
สาขาธุรกิจการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

e-mail: s.dusita@yahoo.com ,KAZUKO.6556@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่องนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2  ส่วน  คือ  ส่วนแรกเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ  

ส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาในเชิงพรรณนา  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศกึษา 1. เพื่อศึกษาถึงภาพรวม สภาวะการ
ผลิตและการส่งออกคอมพิวเตอรอ์ุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยและเวียดนาม  2. เพื่อศึกษาถึง
ความสามารถในการแข่งขันส่งออกและศักยภาพการผลติเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย
และเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกา  เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และสว่นประกอบ  เป็นสินค้าส่งออกล าดับต้น ๆ 
ของประเทศไทย   ใช้เครื่องมือวิจยัทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณใช้ดัชนคีวามไดเ้ปรียบโดยเปรยีบเทียบ (RCA)  ท าการวิเคราะห์  ส่วนการ
วิเคราะห์ในเชิงพรรณา  ใช้ทฤษฏีระบบเพชรทีส่มบูรณ์ (Diamond  model)  วิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2551 – 2560  จากหน่วยงานที่น่าเชื่อของภาครัฐบาล  ได้แก่  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นต้น  

ผลการศึกษาพบว่าไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรยีบเทียบในการส่งออกมากกว่าเวียดนามในสัดส่วนท่ี
สูงมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพศ. 2551- 2560  แต่มาในช่วงระยะหลัง 5 ปีท่ีผ่านมา  ปีพศ. 2556 – 2560 ปรากฏ
ว่าเวียดนามมีอัตราการเติบโตของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมากกว่าประเทศไทย 
อาจเป็นเพราะว่าเวียดนามมสีัมพนัธภาพท่ีดีกับสหรัฐอเมริกาทั้งด้านการค้า การลงทุนตั้งแต่ปีพศ. 2545  
เวียดนามไดร้ับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลติของประเทศจีน  ปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้า
มาในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกท่ีส าคัญ  มาจากเวียดนามมีเสถียรภาพทางการเมือง และการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าที่ส าค ญในระดับทวภิาคี  เวียดนามยังคงด าเนินการขยายความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศแบบรอบด้าน  และการมีค่าจ้างแรงงานท่ีต่ ากว่าประเทศไทย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายตัวการ
ส่งออกของเวียดนาม เวียดนามจึงเป็นหนึ่งในประเทศท่ีเป็นคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งของไทยท่ีน่าจับตามอง 
เวียดนามเริ่มก้าวข้ีนมาเป็นประเทศผู้ส่งออกท่ีมีศักยภาพสูงขึ้น  

 
ค าส าคัญ:   ส่งออก ;   เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ , ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที 
               ปรากฎ 
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ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นต้น  

ผลการศึกษาพบว่าไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรยีบเทียบในการส่งออกมากกว่าเวียดนามในสัดส่วนท่ี
สูงมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพศ. 2551- 2560  แต่มาในช่วงระยะหลัง 5 ปีท่ีผ่านมา  ปีพศ. 2556 – 2560 ปรากฏ
ว่าเวียดนามมีอัตราการเติบโตของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมากกว่าประเทศไทย 
อาจเป็นเพราะว่าเวียดนามมสีัมพนัธภาพท่ีดีกับสหรัฐอเมริกาทั้งด้านการค้า การลงทุนตั้งแต่ปีพศ. 2545  
เวียดนามไดร้ับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลติของประเทศจีน  ปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้า
มาในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกท่ีส าคัญ  มาจากเวียดนามมีเสถียรภาพทางการเมือง และการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าที่ส าค ญในระดับทวภิาคี  เวียดนามยังคงด าเนินการขยายความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศแบบรอบด้าน  และการมีค่าจ้างแรงงานท่ีต่ ากว่าประเทศไทย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายตัวการ
ส่งออกของเวียดนาม เวียดนามจึงเป็นหนึ่งในประเทศท่ีเป็นคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งของไทยท่ีน่าจับตามอง 
เวียดนามเริ่มก้าวข้ีนมาเป็นประเทศผู้ส่งออกท่ีมีศักยภาพสูงขึ้น  
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Abstract  
This article is  devided into  two  parts, Part I  quantitative  analysis,  Part II  

descriptive  analysis.  This  article  aims to study 1. The export  of  computers and  
components  of  Thailand  and  Vietnam to  the  United  States.   2. the competitiveness of 
exports and the potential output of computers, equipment  and  components  of  Thai  and  
Vietnam.   Computers, Components and Components It is the first export product of 
Thailand. Using both quantitative and qualitative research instruments.The quantitative 
method  use RCA Index. The descriptive  method  use  Diamond  Model.  By  using  the  
secondary  data from 2009 to 2017. 

 The results show that Thailand has comparative advantages in exporting more than 
Vietnam  in the  high  proportion  ever  since 2008 -2018. Vietnam disadvantage in the 
competition.  But in the last five years is 2013-2017. Vietnam even disadvantage in the 
competition. However, it appears that Vietnam has a higher export growth rate than 
Thailand.  It may be because of the good relationship between Vietnam and the United 
States  since 2001.  Vietnam has benefited from the relocation of China's manufacturing 
base. Foreign  investment  attraction in key  export industries. First, Vietnam, political 
stability,  participation in bilateral trade agreements. Vietnam continues to expand its 
relationship with foreign countries. And low wages Which impact on the expansion of 
Vietnam's exports. Vietnam is one of a  strong rival of Thailand. Vietnam has stepped up as a 
potential export country. 

Keywords :  Export ; computers , equipment and components , revealed  comparative   

                 advantage 

 
บทน า 

เศรษฐกิจหลักของประเทศ  ได้แก ่ การเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมกรรม  การบริการ  การท่องเที่ยว  
ซึ่งมีหลากหลายสาขา  การส่งออกถือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก  
หลาย ๆ รัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามส่งเสริมการส่งออกโดยผ่านมาตรการต่าง ๆ  ของภาครัฐ  รัฐบาลจึงมี
นโยบายที่จะกระตุ้นการส่งออกอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการส่งออกถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคญัในการกระตุ้นการ
ลงทุน  ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศ  มูลค่าการส่งออกเมือ่เปรียบเทียบกับGDP  จึงมีสดัส่วนท่ีสูงขึ้น
มาตามล าดับ   

อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคญัส าหรับการส่งออก
ของไทย  จะเห็นไดจ้ากจากล าดบัมูลค่าสินค้าออก  15 อันดับแรกของประเทศไทย  เป็นอตุสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีที่มีการพฒันามาต่อเนื่องและมีความส าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป  ซึ่งก่อให้เกิดการจ้าง
งาน  การผลติ  คอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ที่มีความส าคัญทีต่้องทันยุคสมัย และ
เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตในปัจจุบันมาก  และยังมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากขึ้น ๆ ในอนาคต เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของมนุษย์ ที่มีความเที่ยงตรงสูง แม่นย าในการประมวลผล  รวดเรว็ และมี
ความสามารถในการท างานซ้ าๆ  กันเป็นอย่างดี   ดังนั้นความตอ้งการในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงช้ินส่วน 
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การส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบระหว่างประเทศไทยและ
เวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกา 

 ดุสิตา  แซ่โล้ว , โสวัตรธนา  ธารา , วารี  จั่นโต 
สาขาธุรกิจการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

e-mail: s.dusita@yahoo.com ,KAZUKO.6556@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่องนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2  ส่วน  คือ  ส่วนแรกเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ  

ส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาในเชิงพรรณนา  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศกึษา 1. เพื่อศึกษาถึงภาพรวม สภาวะการ
ผลิตและการส่งออกคอมพิวเตอรอ์ุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยและเวียดนาม  2. เพื่อศึกษาถึง
ความสามารถในการแข่งขันส่งออกและศักยภาพการผลติเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย
และเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกา  เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และสว่นประกอบ  เป็นสินค้าส่งออกล าดับต้น ๆ 
ของประเทศไทย   ใช้เครื่องมือวิจยัทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณใช้ดัชนคีวามไดเ้ปรียบโดยเปรยีบเทียบ (RCA)  ท าการวิเคราะห์  ส่วนการ
วิเคราะห์ในเชิงพรรณา  ใช้ทฤษฏีระบบเพชรทีส่มบูรณ์ (Diamond  model)  วิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2551 – 2560  จากหน่วยงานที่น่าเชื่อของภาครัฐบาล  ได้แก่  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นต้น  

ผลการศึกษาพบว่าไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรยีบเทียบในการส่งออกมากกว่าเวียดนามในสัดส่วนท่ี
สูงมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพศ. 2551- 2560  แต่มาในช่วงระยะหลัง 5 ปีท่ีผ่านมา  ปีพศ. 2556 – 2560 ปรากฏ
ว่าเวียดนามมีอัตราการเติบโตของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมากกว่าประเทศไทย 
อาจเป็นเพราะว่าเวียดนามมสีัมพนัธภาพท่ีดีกับสหรัฐอเมริกาทั้งด้านการค้า การลงทุนตั้งแต่ปีพศ. 2545  
เวียดนามไดร้ับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลติของประเทศจีน  ปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้า
มาในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกท่ีส าคัญ  มาจากเวียดนามมีเสถียรภาพทางการเมือง และการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าที่ส าค ญในระดับทวภิาคี  เวียดนามยังคงด าเนินการขยายความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศแบบรอบด้าน  และการมีค่าจ้างแรงงานท่ีต่ ากว่าประเทศไทย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายตัวการ
ส่งออกของเวียดนาม เวียดนามจึงเป็นหนึ่งในประเทศท่ีเป็นคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งของไทยท่ีน่าจับตามอง 
เวียดนามเริ่มก้าวข้ีนมาเป็นประเทศผู้ส่งออกท่ีมีศักยภาพสูงขึ้น  
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Abstract  
This article is  devided into  two  parts, Part I  quantitative  analysis,  Part II  

descriptive  analysis.  This  article  aims to study 1. The export  of  computers and  
components  of  Thailand  and  Vietnam to  the  United  States.   2. the competitiveness of 
exports and the potential output of computers, equipment  and  components  of  Thai  and  
Vietnam.   Computers, Components and Components It is the first export product of 
Thailand. Using both quantitative and qualitative research instruments.The quantitative 
method  use RCA Index. The descriptive  method  use  Diamond  Model.  By  using  the  
secondary  data from 2009 to 2017. 

 The results show that Thailand has comparative advantages in exporting more than 
Vietnam  in the  high  proportion  ever  since 2008 -2018. Vietnam disadvantage in the 
competition.  But in the last five years is 2013-2017. Vietnam even disadvantage in the 
competition. However, it appears that Vietnam has a higher export growth rate than 
Thailand.  It may be because of the good relationship between Vietnam and the United 
States  since 2001.  Vietnam has benefited from the relocation of China's manufacturing 
base. Foreign  investment  attraction in key  export industries. First, Vietnam, political 
stability,  participation in bilateral trade agreements. Vietnam continues to expand its 
relationship with foreign countries. And low wages Which impact on the expansion of 
Vietnam's exports. Vietnam is one of a  strong rival of Thailand. Vietnam has stepped up as a 
potential export country. 

Keywords :  Export ; computers , equipment and components , revealed  comparative   

                 advantage 

 
บทน า 

เศรษฐกิจหลักของประเทศ  ได้แก ่ การเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมกรรม  การบริการ  การท่องเที่ยว  
ซึ่งมีหลากหลายสาขา  การส่งออกถือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก  
หลาย ๆ รัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามส่งเสริมการส่งออกโดยผ่านมาตรการต่าง ๆ  ของภาครัฐ  รัฐบาลจึงมี
นโยบายที่จะกระตุ้นการส่งออกอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการส่งออกถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคญัในการกระตุ้นการ
ลงทุน  ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศ  มูลค่าการส่งออกเมือ่เปรียบเทียบกับGDP  จึงมีสดัส่วนท่ีสูงขึ้น
มาตามล าดับ   

อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคญัส าหรับการส่งออก
ของไทย  จะเห็นไดจ้ากจากล าดบัมูลค่าสินค้าออก  15 อันดับแรกของประเทศไทย  เป็นอตุสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีที่มีการพฒันามาต่อเนื่องและมีความส าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป  ซึ่งก่อให้เกิดการจ้าง
งาน  การผลติ  คอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ที่มีความส าคัญทีต่้องทันยุคสมัย และ
เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตในปัจจุบันมาก  และยังมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากขึ้น ๆ ในอนาคต เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของมนุษย์ ที่มีความเที่ยงตรงสูง แม่นย าในการประมวลผล  รวดเรว็ และมี
ความสามารถในการท างานซ้ าๆ  กันเป็นอย่างดี   ดังนั้นความตอ้งการในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงช้ินส่วน 
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ประกอบต่าง ๆ  จึงยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของประเทศไทยนั้นมี  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  เทปแม่เหล็ก
และจานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์  ไมร่วมฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ  ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ที่ตดิอันดับต้น ๆ  ของการ
ส่งออกสินค้าท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมานาน   ( ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,์ 2560 ) 

หากพิจารณาสินค้าส่งออกหลักไปยังสหรัฐอเมริกา  สินค้าส่งออก  2 อันดับแรก ในเดือนมค. – กพ. 
2561  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ  มีมูลค่า 171,446  ล้านบาท  ตามด้วย  
ผลิตภณัฑ์ยาง  มมีูลคา่  68,955  ล้านบาท    สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศน าเข้าสินค้าจากเวียดนามสูงสุด  ในป ี
2558  มีมูลค่าน าเข้ารวมกว่า  3.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  สูงขึ้นในปี 2557  ร้อยละ 16.9  และยังเป็น
ประเทศท่ีเวียดนามไดดุ้ลการค้าสงูสุดถึง  2.56  หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  สินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา  
ได้แก่  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  รวมมูลค่าประมาณ  1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  สูงขึ้นจากในปี 2557  ร้อย
ละ 11.7  เป็นร้อยละ 32.7  ของมูลค่ารวมการส่งออกสินค้าจากเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา  รองลงมา  ได้แก ่ 
รองเท้า  รวมมูลคา่ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  สูงขึ้นร้อยละ 22.5  และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
รวมมลูค่า 2.8 พันล้านดอลลารส์หรัฐ  สูงขึ้นร้อยละ  33.7   รัฐบาลเวียดนามประกาศแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจดัโครงการเพื่อส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังพัฒนาส าหรับระยะปี 2559 – 2568  ภายใต้แผนงานดังกล่าว  ความช่วยเหลือหลัก
ครอบคลมุถึงการสนับสนุนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมสนับสนุน  และพัฒนาตลาดภายในประเทศและการสง่ออกส าหรับสินคา้ข้างต้น  ( ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2560 ) 

เช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียนทั้ง 5 ประเทศอันได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซยี 
อินโดนีเซีย  ฟิลปิปินส์  ที่มีการส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่าง ๆ  ไปยังประเทศส าคัญ ได้แก่ จีน 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทย ประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจในภูมภิาคเอเชีย วิกฤตกิารณภ์ัยธรรมชาติ  น้ าท่วม  ราคาวัตถุดิบ  และมีการปรับอัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ า  การเมือง  หรือการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เหล่านีล้้วนส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ในการแข่งขนัการส่งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของประเทศไทย 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นถึงสภาพการแข่งขัน  ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบไทยในปัจจุบัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่วนแบ่งทาง
การตลาดและการเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น  ดีกว่าปีท่ีผ่านๆ มา  สามารถน าสินค้าแข่งขัน
กับประเทศอ่ืน ๆ ได้  และปรับตัวให้เข้ากับภาวะตลาดส่งออกในปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาวะการผลิตและการส่งออกคอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบของไทย  
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันส่งออกและศักยภาพการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
   ส่วนประกอบของไทยและเวียดนาม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
มีวิธีการด าเนินการวิจัย  ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2  ส่วน ดังนี ้
4.1  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative  Analysis ) ในการประเมินการส่งออกเครื่อง

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ  วัดความสามารถในการแข่งขันด้วยการค านวณจากดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฎ  ( RCA )  และพิจารณาร่วมกับตัวแปรอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  อัตราการ
เติบโตของมลูค่าการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา  ระหว่าง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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ปีพศ. 2551 – 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นการขยายตัวของตลาด  รวมทั้งสะท้อนถึงความต้องการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกาที่มตี่อไทย   และความได้เปรียบในด้านแรงงาน  โดยพิจารณาจากค่าจ้าง
แรงงานของไทยและเวียดนาม   ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ  ( Secondary  data ) ที่
เกี่ยวกับการส่งออกภายในประเทศและตา่งประเทศ  โดยรวบรวมข้อมูลได้จากเอกสารรายงานการศึกษาและ
บทความต่าง ๆ ตลอดจนข้อมลูทางสถิติที่ทางหน่วยงานราชการและเอกชนได้รวบรวมไว้  เช่น ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  กรมศลุกากร  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นต้น   

ดัชนีวัดความได้เปรียบโดยเปรียบที่ปรากฏ  ( RCA )  นั้นพิจารณาจากต้นทุนโดยเปรียบเทียบและ
ความแตกต่างของปัจจัยการผลิตที่มิใช่ด้านราคา  อยูภ่ายใต้ข้อสมมติฐานท่ีว่าทุกประเทศนั้นมีรสนิยมที่เหมือน 
ๆ กัน  และมภีาระภาษีศลุกากรของแต่ละอุตสาหกรรมเหมือนกัน  และมีอัตราส่วนมูลค่าน าเข้า – ส่งออก  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบโดยเปรยีบเทียบทางการค้า  ถา้พิจารณาการน าเขา้และการส่งออกในสินค้า
ประเภทเดียวกัน   ประเทศใด ๆ จะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งซ่ึงตนเองมีต้นทุนเปรียบเทียบต่ าสุด  และ
จะให้อีกประเทศหนึ่งผลิตสินค้าชนิดอ่ืน  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน
ที่แท้จริง 

4.2  การวิเคราะหเ์ชิงพรรณา ( Descriptive  Analysis ) 
โดยใช้แบบจ าลอง  Diamond  Model ซึ่งพิจารณาปัจจัยสนบัสนุนต่าง ๆ  6  องค์ประกอบ  มาเป็น

กรอบความคิดในการศึกษา  เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความไดเ้ปรียบในการส่งออกของ
ผู้ประกอบการไทย  ขีดความสามารถในการส่งออกเมื่อปรียบเทียบกับการส่งออกของคู่แข่งขัน  รวมถึงปัญหา
และแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใหม้ีมากกว่า
ประเทศคู่แข่งขัน  เป็นเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศ   โดยมีปัจจัยที่ก าหนดความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศ  4 อย่าง คือ  สภาพปัจจัยการ
ผลิตในประเทศ  อุปสงค์ในประเทศ  อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศ  กลยุทธ  โครงสร้าง  และสภาพการ
แข่งขันในประเทศ  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน  นอกจากน้ียังมีอีก 2 ปัจจัย คือ  
ปัจจัยที่เป็นส่วนสนับสนุนหรือเปน็อุปสรรคได้แก่  ภาครัฐบาลและเหตุสุดวสิัย   

 
ผลการวิจัย 

จากสมการ RCAv    =  Xv / ΣXv                                          
                             Ml / ΣM 
 RCAv =  ค่าดัชนีความไดเ้ปรียบโดยเปรยีบเทียบที่ปรากฎของผูส้่งออก   
 Xv     =  มูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ  V  ไปยัง     
                       ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ΣXv =  มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศV   ไปยังสหรัฐอเมรกิา 
 Ml    = มูลค่าการน าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ΣM   =  มูลค่าการน าเข้าสินค้าท้ังหมดของสหรัฐอเมริกา 
 V      = ประเทศผู้ส่งออกคือ  ไทย  เวียดนาม 
 ถ้า  RCA  ที่ค านวณได้เป็น  ดังนี ้
 RCA  >  1  หมายความว่า  ประเทศไทยหรือประเทศคู่แข่งมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณแืละส่วนประกอบไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ประกอบต่าง ๆ  จึงยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของประเทศไทยนั้นมี  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  เทปแม่เหล็ก
และจานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์  ไมร่วมฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ  ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ที่ตดิอันดับต้น ๆ  ของการ
ส่งออกสินค้าท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมานาน   ( ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,์ 2560 ) 

หากพิจารณาสินค้าส่งออกหลักไปยังสหรัฐอเมริกา  สินค้าส่งออก  2 อันดับแรก ในเดือนมค. – กพ. 
2561  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ  มีมูลค่า 171,446  ล้านบาท  ตามด้วย  
ผลิตภณัฑ์ยาง  มมีูลคา่  68,955  ล้านบาท    สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศน าเข้าสินค้าจากเวียดนามสูงสุด  ในป ี
2558  มีมูลค่าน าเข้ารวมกว่า  3.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  สูงขึ้นในปี 2557  ร้อยละ 16.9  และยังเป็น
ประเทศท่ีเวียดนามไดดุ้ลการค้าสงูสุดถึง  2.56  หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  สินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา  
ได้แก่  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  รวมมูลค่าประมาณ  1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  สูงขึ้นจากในปี 2557  ร้อย
ละ 11.7  เป็นร้อยละ 32.7  ของมูลค่ารวมการส่งออกสินค้าจากเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา  รองลงมา  ได้แก ่ 
รองเท้า  รวมมูลคา่ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  สูงขึ้นร้อยละ 22.5  และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
รวมมลูค่า 2.8 พันล้านดอลลารส์หรัฐ  สูงขึ้นร้อยละ  33.7   รัฐบาลเวียดนามประกาศแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจดัโครงการเพื่อส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังพัฒนาส าหรับระยะปี 2559 – 2568  ภายใต้แผนงานดังกล่าว  ความช่วยเหลือหลัก
ครอบคลมุถึงการสนับสนุนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมสนับสนุน  และพัฒนาตลาดภายในประเทศและการสง่ออกส าหรับสินคา้ข้างต้น  ( ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2560 ) 

เช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียนทั้ง 5 ประเทศอันได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซยี 
อินโดนีเซีย  ฟิลปิปินส์  ที่มีการส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่าง ๆ  ไปยังประเทศส าคัญ ได้แก่ จีน 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทย ประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจในภูมภิาคเอเชีย วิกฤตกิารณภ์ัยธรรมชาติ  น้ าท่วม  ราคาวัตถุดิบ  และมีการปรับอัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ า  การเมือง  หรือการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เหล่านีล้้วนส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ในการแข่งขนัการส่งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของประเทศไทย 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นถึงสภาพการแข่งขัน  ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบไทยในปัจจุบัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่วนแบ่งทาง
การตลาดและการเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น  ดีกว่าปีท่ีผ่านๆ มา  สามารถน าสินค้าแข่งขัน
กับประเทศอ่ืน ๆ ได้  และปรับตัวให้เข้ากับภาวะตลาดส่งออกในปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาวะการผลิตและการส่งออกคอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบของไทย  
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันส่งออกและศักยภาพการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
   ส่วนประกอบของไทยและเวียดนาม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
มีวิธีการด าเนินการวิจัย  ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2  ส่วน ดังนี ้
4.1  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative  Analysis ) ในการประเมินการส่งออกเครื่อง

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ  วัดความสามารถในการแข่งขันด้วยการค านวณจากดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฎ  ( RCA )  และพิจารณาร่วมกับตัวแปรอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  อัตราการ
เติบโตของมลูค่าการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา  ระหว่าง
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ปีพศ. 2551 – 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นการขยายตัวของตลาด  รวมทั้งสะท้อนถึงความต้องการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกาที่มตี่อไทย   และความได้เปรียบในด้านแรงงาน  โดยพิจารณาจากค่าจ้าง
แรงงานของไทยและเวียดนาม   ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ  ( Secondary  data ) ที่
เกี่ยวกับการส่งออกภายในประเทศและตา่งประเทศ  โดยรวบรวมข้อมูลได้จากเอกสารรายงานการศึกษาและ
บทความต่าง ๆ ตลอดจนข้อมลูทางสถิติที่ทางหน่วยงานราชการและเอกชนได้รวบรวมไว้  เช่น ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  กรมศลุกากร  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นต้น   

ดัชนีวัดความได้เปรียบโดยเปรียบที่ปรากฏ  ( RCA )  นั้นพิจารณาจากต้นทุนโดยเปรียบเทียบและ
ความแตกต่างของปัจจัยการผลิตที่มิใช่ด้านราคา  อยูภ่ายใต้ข้อสมมติฐานท่ีว่าทุกประเทศนั้นมีรสนิยมที่เหมือน 
ๆ กัน  และมภีาระภาษีศลุกากรของแต่ละอุตสาหกรรมเหมือนกัน  และมีอัตราส่วนมูลค่าน าเข้า – ส่งออก  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบโดยเปรยีบเทียบทางการค้า  ถา้พิจารณาการน าเขา้และการส่งออกในสินค้า
ประเภทเดียวกัน   ประเทศใด ๆ จะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งซ่ึงตนเองมีต้นทุนเปรียบเทียบต่ าสุด  และ
จะให้อีกประเทศหนึ่งผลิตสินค้าชนิดอ่ืน  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน
ที่แท้จริง 

4.2  การวิเคราะหเ์ชิงพรรณา ( Descriptive  Analysis ) 
โดยใช้แบบจ าลอง  Diamond  Model ซึ่งพิจารณาปัจจัยสนบัสนุนต่าง ๆ  6  องค์ประกอบ  มาเป็น

กรอบความคิดในการศึกษา  เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความไดเ้ปรียบในการส่งออกของ
ผู้ประกอบการไทย  ขีดความสามารถในการส่งออกเมื่อปรียบเทียบกับการส่งออกของคู่แข่งขัน  รวมถึงปัญหา
และแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใหม้ีมากกว่า
ประเทศคู่แข่งขัน  เป็นเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศ   โดยมีปัจจัยที่ก าหนดความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศ  4 อย่าง คือ  สภาพปัจจัยการ
ผลิตในประเทศ  อุปสงค์ในประเทศ  อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศ  กลยุทธ  โครงสร้าง  และสภาพการ
แข่งขันในประเทศ  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน  นอกจากน้ียังมีอีก 2 ปัจจัย คือ  
ปัจจัยที่เป็นส่วนสนับสนุนหรือเปน็อุปสรรคได้แก่  ภาครัฐบาลและเหตุสุดวสิัย   

 
ผลการวิจัย 

จากสมการ RCAv    =  Xv / ΣXv                                          
                             Ml / ΣM 
 RCAv =  ค่าดัชนีความไดเ้ปรียบโดยเปรยีบเทียบที่ปรากฎของผูส้่งออก   
 Xv     =  มูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ  V  ไปยัง     
                       ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ΣXv =  มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศV   ไปยังสหรัฐอเมรกิา 
 Ml    = มูลค่าการน าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ΣM   =  มูลค่าการน าเข้าสินค้าท้ังหมดของสหรัฐอเมริกา 
 V      = ประเทศผู้ส่งออกคือ  ไทย  เวียดนาม 
 ถ้า  RCA  ที่ค านวณได้เป็น  ดังนี ้
 RCA  >  1  หมายความว่า  ประเทศไทยหรือประเทศคู่แข่งมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณแืละส่วนประกอบไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 RCA ˂ 1  หมายความว่า  ประเทศไทยหรือประเทศคู่แข่งเสียเปรยีบโดยเปรียบเทียบ ( สูญเสียความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ )  ในการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยังสหรัฐอเมริกา 
 สรุปได้ว่า  ค่าRCA ที่มากกว่า 1  หมายถึงประเทศผูส้่งออกนั้นมีความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ  ถา้เราน าตัวเลขประเทศไทยไปเปรยีบเทียบกับค่า 
RCA ของประเทศคู่แข่งก็จะสามารถรู้ถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตไทยเปรยีบเทียบกับผู้ผลิต
ประเทศคู่แข่ง  อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม 
 

4.1  ผลการศึกษาการส่งออกเครือ่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบระหว่างไทยและเวียดนามไปยัง
สหรัฐอเมริกา 

ความไดเ้ปรียบโดยเปรยีบเทียบทีป่รากฏ  ( RCA ) 

ตารางที่1  ค่า RCA  ของอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทยและคู่แข่งขัน 

ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) 
ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 
เวียดนาม 

2.24 
0.16 

2.58 
0.08 

2.62 
0.08 

0.32 
0.01 

5.08 
0.17 

4.71 
0.12 

4.94 
0.18 

6.8 
0.33 

11.05 
0.55 

18.27 
1.27 

ที่มา:  จากการค านวณ 

ตารางที่2  การเติบโตของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทยและเวียดนามเทียบจากปีก่อนหน้า 

การเติบโตของมูลค่าส่งออก (ร้อยละ) 
ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 
เวียดนาม 

96.4 
160.76 

88.9 
51.37 

104.3 
98.78 

82.2 
91.71 

141.7 
132.1 

104.7 
103.5 

113.1 
156.2 

114.5 
162.66 

103.3 
108.6 

105.3 
164.72 

ที่มา:  จากการค านวณ 

ตารางที่3  อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทยและเวียดนาม 

อัตราการเติบโตของมูลค่าส่งออก (ร้อยละ) 
ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 
เวียดนาม 

96 
127 

104 
53 

101 
85 

79 
79 

132 
140 

106 
95 

102 
134 

108 
136 

97 
99 

100 
138 

ที่มา:  จากการค านวณ 

4.2. เมื่อพิจารณาตามหลักการของDiamond Model  

1. ปัจจัยการผลิตภายในประเทศ 

 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ภาครัฐบาลมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  รวมถึงการลงทุนใน
เขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)  มีแนวโน้มของการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ดชันีความ
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เชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย  ( Thai  Industries  Sentiment  Index : TISI )ปรับตัวเพิ่มขึน้ในเดือน
พฤศจิกายน พศ.2560  โดยองค์ประกอบของดัชนีฯ  ได้แก่  ยอดรับค าสั่งซื้อโดยรวม  ยอดขายโดยรวม  
ปริมาณการผลติ  และผลประกอบการ 
 อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส ์  เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ  มคี าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
จากสหรัฐอเมริกา  และญี่ปุ่น   
 ในเดือนมกราคม พศ. 2561  มีการส่งออกขยายตัวคิดเป็นมูลค่า  20,101 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
สอดคล้องกับดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขันที่ยังอยู่ในช่วงความเชื่อมั่น ( 62.5)  ในทุกตลาดส าคญั  
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นหนึ่งในสินคา้ที่มีการส่งออกมูลค่าสูง  โดยขยายตัวร้อยละ 
21.5  ตลาดท่ีส าคัญ  ได้แก่  สหรฐัอเมริกา  ขยายตัวร้อยละ 11.3  โดยมสีินค้าส าคัญที่ขยายตัว  ได้แก่  เครื่อง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

 อย่างไรก็ตามการแข็งค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเวียดนาม  ฉุดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่งออก   

การปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต่ า  ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลติ  โดยเฉพาะของผู้ประกอบการSME 

2.  อุปสงค์ภายในประเทศ 

 อุปสงค์ของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบภายในประเทศมแีนวโน้มขยายตัวลดลง  เนื่องจาก
กระแสความนิยมสินค้ากลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  เช่น  สมาร์ทโฟน  มีอัตราการเตบิโตเพิ่มขึ้น
มากกว่า  มีปริมาณการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น 

 ในจ านวนประชากรอายตุั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปประมาณ ประมาณ 63.1 ล้านคนพบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร ์
19.4 ล้านคน (ร้อยละ 30.8) ผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ 33.4 ล้านคน (ร้อยละ 52.9) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
55.6 ล้านคน (ร้อยละ 88.2) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแนวโนม้การใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต และ
โทรศัพท์มอืถือของ ประชากรอายตุั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  ในช่วงระยะเวลา 5 ปี  คือระหว่างป2ี556-2560นั้น พบว่า
ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ลดลงจากร้อยละ 35.0 (จ านวน 22.2 ล้านคน) เหลือ ร้อยละ30.8(จ านวน 19.4ล้าน
คน) ผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.9 (จ านวน 18.3 ล้านคน) เป็นร้อยละ 52.9 (จ านวน 33.4 
ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึน้จากร้อยละ 73.3 (จ านวน 46.4 ล้านคน) เป็นร้อยละ 88.2 (จ านวน 55.6 
ล้านคน) 

ตารางที่4 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  พศ. 2556 – 2560 

ปี จ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 
(พันครัวเรือน) 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท์
พ้ืนฐาน 

โทรสาร คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

2556 
2557 
2558 
2559 
2560 

20,121.4 
20,564.7 
20,642.9 
21,367.2 
21,513.4 

14.0 
14.4 
12.3 
12.3 
9.3 

1.7 
2.2 
1.4 
1.4 
1.2 

28.7 
33.9 
29.5 
28.4 
24.8 

23.5 
34.7 
52.2 
59.8 
64.4 

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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 RCA ˂ 1  หมายความว่า  ประเทศไทยหรือประเทศคู่แข่งเสียเปรยีบโดยเปรียบเทียบ ( สูญเสียความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ )  ในการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยังสหรัฐอเมริกา 
 สรุปได้ว่า  ค่าRCA ที่มากกว่า 1  หมายถึงประเทศผูส้่งออกนั้นมีความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ  ถา้เราน าตัวเลขประเทศไทยไปเปรยีบเทียบกับค่า 
RCA ของประเทศคู่แข่งก็จะสามารถรู้ถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตไทยเปรยีบเทียบกับผู้ผลิต
ประเทศคู่แข่ง  อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม 
 

4.1  ผลการศึกษาการส่งออกเครือ่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบระหว่างไทยและเวียดนามไปยัง
สหรัฐอเมริกา 

ความไดเ้ปรียบโดยเปรยีบเทียบทีป่รากฏ  ( RCA ) 

ตารางที่1  ค่า RCA  ของอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทยและคู่แข่งขัน 

ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) 
ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 
เวียดนาม 

2.24 
0.16 

2.58 
0.08 

2.62 
0.08 

0.32 
0.01 

5.08 
0.17 

4.71 
0.12 

4.94 
0.18 

6.8 
0.33 

11.05 
0.55 

18.27 
1.27 

ที่มา:  จากการค านวณ 

ตารางที่2  การเติบโตของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทยและเวียดนามเทียบจากปีก่อนหน้า 

การเติบโตของมูลค่าส่งออก (ร้อยละ) 
ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 
เวียดนาม 

96.4 
160.76 

88.9 
51.37 

104.3 
98.78 

82.2 
91.71 

141.7 
132.1 

104.7 
103.5 

113.1 
156.2 

114.5 
162.66 

103.3 
108.6 

105.3 
164.72 

ที่มา:  จากการค านวณ 

ตารางที่3  อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทยและเวียดนาม 

อัตราการเติบโตของมูลค่าส่งออก (ร้อยละ) 
ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 
เวียดนาม 

96 
127 

104 
53 

101 
85 

79 
79 

132 
140 

106 
95 

102 
134 

108 
136 

97 
99 

100 
138 

ที่มา:  จากการค านวณ 

4.2. เมื่อพิจารณาตามหลักการของDiamond Model  

1. ปัจจัยการผลิตภายในประเทศ 

 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ภาครัฐบาลมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  รวมถึงการลงทุนใน
เขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)  มีแนวโน้มของการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ดชันีความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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เชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย  ( Thai  Industries  Sentiment  Index : TISI )ปรับตัวเพิ่มขึน้ในเดือน
พฤศจิกายน พศ.2560  โดยองค์ประกอบของดัชนีฯ  ได้แก่  ยอดรับค าสั่งซื้อโดยรวม  ยอดขายโดยรวม  
ปริมาณการผลติ  และผลประกอบการ 
 อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส ์  เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ  มคี าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
จากสหรัฐอเมริกา  และญี่ปุ่น   
 ในเดือนมกราคม พศ. 2561  มีการส่งออกขยายตัวคิดเป็นมูลค่า  20,101 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
สอดคล้องกับดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขันที่ยังอยู่ในช่วงความเชื่อมั่น ( 62.5)  ในทุกตลาดส าคญั  
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นหนึ่งในสินคา้ที่มีการส่งออกมูลค่าสูง  โดยขยายตัวร้อยละ 
21.5  ตลาดท่ีส าคัญ  ได้แก่  สหรฐัอเมริกา  ขยายตัวร้อยละ 11.3  โดยมสีินค้าส าคัญที่ขยายตัว  ได้แก่  เครื่อง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

 อย่างไรก็ตามการแข็งค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเวียดนาม  ฉุดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่งออก   

การปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต่ า  ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลติ  โดยเฉพาะของผู้ประกอบการSME 

2.  อุปสงค์ภายในประเทศ 

 อุปสงค์ของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบภายในประเทศมแีนวโน้มขยายตัวลดลง  เนื่องจาก
กระแสความนิยมสินค้ากลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  เช่น  สมาร์ทโฟน  มีอัตราการเตบิโตเพิ่มขึ้น
มากกว่า  มีปริมาณการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น 

 ในจ านวนประชากรอายตุั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปประมาณ ประมาณ 63.1 ล้านคนพบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร ์
19.4 ล้านคน (ร้อยละ 30.8) ผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ 33.4 ล้านคน (ร้อยละ 52.9) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
55.6 ล้านคน (ร้อยละ 88.2) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแนวโนม้การใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต และ
โทรศัพท์มอืถือของ ประชากรอายตุั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  ในช่วงระยะเวลา 5 ปี  คือระหว่างป2ี556-2560นั้น พบว่า
ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ลดลงจากร้อยละ 35.0 (จ านวน 22.2 ล้านคน) เหลือ ร้อยละ30.8(จ านวน 19.4ล้าน
คน) ผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.9 (จ านวน 18.3 ล้านคน) เป็นร้อยละ 52.9 (จ านวน 33.4 
ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึน้จากร้อยละ 73.3 (จ านวน 46.4 ล้านคน) เป็นร้อยละ 88.2 (จ านวน 55.6 
ล้านคน) 

ตารางที่4 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  พศ. 2556 – 2560 

ปี จ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 
(พันครัวเรือน) 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท์
พ้ืนฐาน 

โทรสาร คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

2556 
2557 
2558 
2559 
2560 

20,121.4 
20,564.7 
20,642.9 
21,367.2 
21,513.4 

14.0 
14.4 
12.3 
12.3 
9.3 

1.7 
2.2 
1.4 
1.4 
1.2 

28.7 
33.9 
29.5 
28.4 
24.8 

23.5 
34.7 
52.2 
59.8 
64.4 

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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ตารางที่5  เปรียบเทียบร้อยละของประชากร  6  ปีขึ้นไปท่ีใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารตามเขตการ
ปกครอง  พศ. 2556 - 2560 

ปี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

2556 
2557 
2558 
2559 
2560 

46.3 
47.8 
42.6 
39.6 
38.1 

29.91 
30.4 
28.7 
26.2 
24.8 

39.9 
44.9 
49.4 
57.4 
62.7 

23.2 
26.9 
31.2 
39.5 
45.0 

80.0 
83.9 
84.8 
86.6 
90.8 

69.8 
71.8 
74.9 
77.2 
86.0 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 
การส ารวจจ านวนประชากรอายตุัง้แต่ 6 ปี ขึ้นไปประมาณ 63.1 ล้านคน  ในจ านวนนี้นั้น มี

ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 19.4 ล้านคน (ร้อยละ 30.8) มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 33.4 ล้านคน (ร้อยละ 52.9) 
และมผีู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 55.6 ล้านคน (ร้อยละ 88.2) เมื่อพิจารณาตามรายภาคพบว่าประชากรสว่นใหญ่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  และภาคกลางใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  บริการอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือมากกว่า
ภาคอื่น ๆ  ส าหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์  อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือตามเขตการปกครองของ
ประชากร  พบว่าประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลมีการใช้มากกว่าผู้ทีอ่ยู่นอกเขตเทศบาล 

อุปสงค์ของตลาดต่างประเทศ  แนวโน้มการส่งออก  ปีพศ. 2561  คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีปจัจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  และความสามารถปรับตัวของผู้ส่งออกไทย  ซึ่ง IMF  คาดว่า
เศรษฐกิจโลกในปี พศ. 2561  จะมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 3.7  นโยบายทางการเงินโลกเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ  น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  ที่มีแนวโนม้ขยายตัวได้ใกลเ้คียงกับป2ี560  โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากแผนการปฎิรูปภาษี  นโยบายการคลัง  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ  และการจ้างงานท่ีปรับตัวดีข้นต่อเนื่อง  
กระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ  

2.2.3. การมีอุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ  มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามกระแสความต้องการสินค้า  และมีจุดแข็งด้านห่วง
โซ่การผลติภายในประเทศ  ซึ่งไดแ้ก่  อุปกรณ์และส่วนประกอบอ่ืน  ๆ  อีก  เช่น  สายไฟ เมาส์  คีย์บอรด์    
ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนน้ี   โดยเฉลีย่ต่อปีครัวเรือนละไมเ่กิน 2,000 บาท 

2.3.4.  กลยุทธ  โครงสร้าง  และสภาพการแข่งขันภายในประเทศ 
ปรับกลยุทธการผลิตใหส้อดคล้องกับความต้องการในคอมพิวเตอร์ไร้สายความต้องการสินค้าปริ้น

เตอร์และส่วนประกอบมมีากขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี ใหม่ๆ  เช่น การเช่ือมต่อแบบไรส้าย การสั่งงาน
ผ่านระบบเครือข่าย 

และอินเตอร์เน็ตทั้งในและนอกสถานท่ี และความต้องการใช้อุปกรณ์ตัวเดียว  ที่ท างานได้หลายฟังก์
ชนและเพื่อลดพื้นท่ีใช้สอย ซึ่งความต้องการดังกลา่วนี้มีท้ังในกลุ่มส านักงานและผูบริโภคทั่วไป 

ผู้ประกอบการส่งออกไทยพยายามอย่างหนัก  ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการและภาครัฐ
ของสหรัฐอเมริกา  ในการพัฒนามาตรฐานสินค้าส่งออกให้สอดรับกับข้อก าหนดทางการค้าของสหรฐั   ท าให้
สินค้าส่งออกจากไทยได้รับความไว้วางใจของผู้ประกอบการในสหรฐั  และคาดว่าอนาคตยังสดใส  
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2.2.5.  รัฐบาล   
ประเทศไทยได้มีการหารือดา้นการค้าและการลงทุนกับสหรัฐอเมริกา  ตามค าเชิญของนายโดนัลล ์ 

ทรัมป์  ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากับ  พลเอกประยุทธ์  จนัทน์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 – 4  
ตุลาคม 2560  โดยผู้น าท้ังสองฝ่ายพร้อมที่จะร่วมมือเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน  โดยก้าวข้ามประเด็น
ปัญหาการขาดดลุการค้าของสหรฐัอเมริกาที่มตี่อประเทศไทย  เน้นการจับมือเป็นพันธมติรเพิ่มมลูค่าการค้า
การลงทุนระหว่างกัน ใช้นโยบายอเมริกันมาก่อน ( America First) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สามารถ
เกื้อกูลและส่งเสริมกันได้  โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกาสว่นใหญ่เป็นสินคา้ที่สหรัฐฯ  น าเข้าเพื่อไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลติต่อในห่วงโซ่อุปทาน ( Supply chain) ของอุตสาหกรรมสหรัฐฯ  ในขณะทีไ่ทยก็สนใจ
น าเข้าสินค้าเทคโนโลยีคณุภาพสูงจากสหรัฐฯ  เพื่อน ามาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า  ซึ่งเปน็การเสริม
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  และสามารถน าไปสู่การขยายมลูค่าการค้าระหว่างกันในอนาคต  ในปี 2559  
การค้าทั้งสองประเทศมีมลูค่า 36.5  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยไทยส่งออกไปสหรัฐ  24.5  พันลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ  และน าเข้าจากสหรัฐฯ  12  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ประเด็นเรื่องการลงทุน  ในปี 2559  นักธุรกิจ
ไทยมีการลงทุนในสหรัฐอเมริกา  เป็นอันดับสองของอาเซียน  รองจากสิงคโปร์  เป็นสาขาการผลิต
อุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ  คิดเป็นมูลคา่ประมาณ  5.6  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ก่อให้เกิดการจา้งงานใน
สหรัฐอเมริกา กว่า 7 – 8 หมื่นต าแหน่งในปี 2559  และมีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มอีก 8.3  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
การหารือครั้งนี้นายกรัฐมนตรไีทยได้น าคณะนักธุรกจิช้ันน าของไทยเดินทางมาหารือกับนักธุรกจิสหรัฐอเมริกา 
ได้ตกลงที่จะท า MOU ระหว่างกนั  โดยมีสาระส าคญัเพื่อส่งเสรมิการค้า  การลงทุน  และคัดเลือกสาขาธุรกิจที่
จะสามารถร่วมมือกันได้   วันท่ี 3 ตุลาคม  2560 นายกรัฐมนตรีกลา่ว่า  จะผลักดันให้มูลค่าทางการคา้ระหว่าง
สองประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 85  พันล้านเหรียญสหรัฐ  และได้เชิญชวนนักลงทุนสหรัฐอเมริกา  เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย  โดยเฉพาะใน  10  อุตสาหกรรมเป้าหมาย  เนื่องจากสหรัฐฯเป็นประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง  โดยไทยได้เตรียมความพร้อมต่าง ๆ เพือ่ดึงดูดและรองรับการลงทุน  เช่น  การให้
สิทธิประโยชน์ของ BOI และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การปรับกฏระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการลงทุน  
เป็นต้น   

 
ตารางที่6   ตลาดส่งออก  5  อันดับแรกของไทยรายประเทศ  เครือ่งคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ   

ประเทศ มูลค่า  :  ล้านบาท อัตราขยายตัว ( %) 

2560 2561 
(มค.-กพ.) 

2560 2561 
(มค.-กพ.) 

1.สหรัฐอเมริกา 180,537.8 25,865.27 5.34 - 1.43 

2 ฮ่องกง 103,766.92 17,498.34 2.14 13.06 

3 เนเธอร์แลนด์ 48,287.04 11,243.76 9.63 63.45 

4 จีน 71,607.39 11,111,89 25.66 22.77 

5 มาเลเซีย 44,477.02 6,933.84 21.11 9.79 

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยความร่วมมอืของกรม
ศุลกากร 
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ตารางที่5  เปรียบเทียบร้อยละของประชากร  6  ปีขึ้นไปท่ีใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารตามเขตการ
ปกครอง  พศ. 2556 - 2560 

ปี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

2556 
2557 
2558 
2559 
2560 

46.3 
47.8 
42.6 
39.6 
38.1 

29.91 
30.4 
28.7 
26.2 
24.8 

39.9 
44.9 
49.4 
57.4 
62.7 

23.2 
26.9 
31.2 
39.5 
45.0 

80.0 
83.9 
84.8 
86.6 
90.8 

69.8 
71.8 
74.9 
77.2 
86.0 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 
การส ารวจจ านวนประชากรอายตุัง้แต่ 6 ปี ขึ้นไปประมาณ 63.1 ล้านคน  ในจ านวนนี้นั้น มี

ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 19.4 ล้านคน (ร้อยละ 30.8) มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 33.4 ล้านคน (ร้อยละ 52.9) 
และมผีู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 55.6 ล้านคน (ร้อยละ 88.2) เมื่อพิจารณาตามรายภาคพบว่าประชากรสว่นใหญ่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  และภาคกลางใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  บริการอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือมากกว่า
ภาคอื่น ๆ  ส าหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์  อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือตามเขตการปกครองของ
ประชากร  พบว่าประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลมีการใช้มากกว่าผู้ทีอ่ยู่นอกเขตเทศบาล 

อุปสงค์ของตลาดต่างประเทศ  แนวโน้มการส่งออก  ปีพศ. 2561  คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีปจัจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  และความสามารถปรับตัวของผู้ส่งออกไทย  ซึ่ง IMF  คาดว่า
เศรษฐกิจโลกในปี พศ. 2561  จะมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 3.7  นโยบายทางการเงินโลกเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ  น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  ที่มีแนวโนม้ขยายตัวได้ใกลเ้คียงกับป2ี560  โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากแผนการปฎิรูปภาษี  นโยบายการคลัง  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ  และการจ้างงานท่ีปรับตัวดีข้นต่อเนื่อง  
กระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ  

2.2.3. การมีอุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ  มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามกระแสความต้องการสินค้า  และมีจุดแข็งด้านห่วง
โซ่การผลติภายในประเทศ  ซึ่งไดแ้ก่  อุปกรณ์และส่วนประกอบอ่ืน  ๆ  อีก  เช่น  สายไฟ เมาส์  คีย์บอรด์    
ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนน้ี   โดยเฉลีย่ต่อปีครัวเรือนละไมเ่กิน 2,000 บาท 

2.3.4.  กลยุทธ  โครงสร้าง  และสภาพการแข่งขันภายในประเทศ 
ปรับกลยุทธการผลิตใหส้อดคล้องกับความต้องการในคอมพิวเตอร์ไร้สายความต้องการสินค้าปริ้น

เตอร์และส่วนประกอบมมีากขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี ใหม่ๆ  เช่น การเช่ือมต่อแบบไรส้าย การสั่งงาน
ผ่านระบบเครือข่าย 

และอินเตอร์เน็ตทั้งในและนอกสถานท่ี และความต้องการใช้อุปกรณ์ตัวเดียว  ที่ท างานได้หลายฟังก์
ชนและเพื่อลดพื้นท่ีใช้สอย ซึ่งความต้องการดังกลา่วนี้มีท้ังในกลุ่มส านักงานและผูบริโภคทั่วไป 

ผู้ประกอบการส่งออกไทยพยายามอย่างหนัก  ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการและภาครัฐ
ของสหรัฐอเมริกา  ในการพัฒนามาตรฐานสินค้าส่งออกให้สอดรับกับข้อก าหนดทางการค้าของสหรฐั   ท าให้
สินค้าส่งออกจากไทยได้รับความไว้วางใจของผู้ประกอบการในสหรฐั  และคาดว่าอนาคตยังสดใส  
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2.2.5.  รัฐบาล   
ประเทศไทยได้มีการหารือดา้นการค้าและการลงทุนกับสหรัฐอเมริกา  ตามค าเชิญของนายโดนัลล ์ 

ทรัมป์  ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากับ  พลเอกประยุทธ์  จนัทน์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 – 4  
ตุลาคม 2560  โดยผู้น าท้ังสองฝ่ายพร้อมที่จะร่วมมือเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน  โดยก้าวข้ามประเด็น
ปัญหาการขาดดลุการค้าของสหรฐัอเมริกาที่มตี่อประเทศไทย  เน้นการจับมือเป็นพันธมติรเพิ่มมลูค่าการค้า
การลงทุนระหว่างกัน ใช้นโยบายอเมริกันมาก่อน ( America First) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สามารถ
เกื้อกูลและส่งเสริมกันได้  โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกาสว่นใหญ่เป็นสินคา้ที่สหรัฐฯ  น าเข้าเพื่อไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลติต่อในห่วงโซ่อุปทาน ( Supply chain) ของอุตสาหกรรมสหรัฐฯ  ในขณะทีไ่ทยก็สนใจ
น าเข้าสินค้าเทคโนโลยีคณุภาพสูงจากสหรัฐฯ  เพื่อน ามาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า  ซึ่งเปน็การเสริม
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  และสามารถน าไปสู่การขยายมลูค่าการค้าระหว่างกันในอนาคต  ในปี 2559  
การค้าทั้งสองประเทศมีมลูค่า 36.5  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยไทยส่งออกไปสหรัฐ  24.5  พันลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ  และน าเข้าจากสหรัฐฯ  12  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ประเด็นเรื่องการลงทุน  ในปี 2559  นักธุรกิจ
ไทยมีการลงทุนในสหรัฐอเมริกา  เป็นอันดับสองของอาเซียน  รองจากสิงคโปร์  เป็นสาขาการผลิต
อุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ  คิดเป็นมูลคา่ประมาณ  5.6  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ก่อให้เกิดการจา้งงานใน
สหรัฐอเมริกา กว่า 7 – 8 หมื่นต าแหน่งในปี 2559  และมีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มอีก 8.3  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
การหารือครั้งนี้นายกรัฐมนตรไีทยได้น าคณะนักธุรกจิช้ันน าของไทยเดินทางมาหารือกับนักธุรกจิสหรัฐอเมริกา 
ได้ตกลงที่จะท า MOU ระหว่างกนั  โดยมีสาระส าคญัเพื่อส่งเสรมิการค้า  การลงทุน  และคัดเลือกสาขาธุรกิจที่
จะสามารถร่วมมือกันได้   วันท่ี 3 ตุลาคม  2560 นายกรัฐมนตรีกลา่ว่า  จะผลักดันให้มูลค่าทางการคา้ระหว่าง
สองประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 85  พันล้านเหรียญสหรัฐ  และได้เชิญชวนนักลงทุนสหรัฐอเมริกา  เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย  โดยเฉพาะใน  10  อุตสาหกรรมเป้าหมาย  เนื่องจากสหรัฐฯเป็นประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง  โดยไทยได้เตรียมความพร้อมต่าง ๆ เพือ่ดึงดูดและรองรับการลงทุน  เช่น  การให้
สิทธิประโยชน์ของ BOI และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การปรับกฏระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการลงทุน  
เป็นต้น   

 
ตารางที่6   ตลาดส่งออก  5  อันดับแรกของไทยรายประเทศ  เครือ่งคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ   

ประเทศ มูลค่า  :  ล้านบาท อัตราขยายตัว ( %) 

2560 2561 
(มค.-กพ.) 

2560 2561 
(มค.-กพ.) 

1.สหรัฐอเมริกา 180,537.8 25,865.27 5.34 - 1.43 

2 ฮ่องกง 103,766.92 17,498.34 2.14 13.06 

3 เนเธอร์แลนด์ 48,287.04 11,243.76 9.63 63.45 

4 จีน 71,607.39 11,111,89 25.66 22.77 

5 มาเลเซีย 44,477.02 6,933.84 21.11 9.79 

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยความร่วมมอืของกรม
ศุลกากร 
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ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น  โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาด
ส่งออกส าคัญอันดับที่ 1  ของไทย  ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นแหลง่น าเข้าอันดับที่ 3  ของไทย  คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ  มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามกระแสความต้องการสินค้า  และมีจุดแข็งด้านห่วง
โซ่การผลติภายในประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณเ์สริมและส่วนประกอบ  เช่น   สายไฟ  คีย์บอร์ด  เมาส ์ เป็นต้น 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

จากค่าดัชนีของไทยที่ได้จากกค านวณตั้งแต่ปี พศ. 2551 - 2560  พบว่า  ประเทศไทยมีค่า RCA  > 
1  มาโดยตลอด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  5.86  ในขณะที่เวียดนามมีค่าดัชนีRCA  ˂ 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.29  
ไทยก็ยังคงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่าเวียดนาม 

ระยะเวลา5 ปี ล่าสดุ  คือช่วงปี พศ. 2556 – 2560  พบว่าไทยมคี่าดัชนRีCA > 1 เฉลี่ยอยู่ที่ 9.15  
ในขณะที่เวียดนามมีค่าดัชนี RCA ˂ 1 เฉลี่ย 0.49  เวียดนามเสยีเปรียบในการแข่งขัน  ตามแนวคิดทฤษฎี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรยีบเทียบทีป่รากฎ ( Revealed  Comparative  Advantage) 

อัตราการเติบโตของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทยตั้งแต่ปี พศ. 2556 – 2560  โดยเทียบกับ
ปริมาณการส่งสินค้าออกทั้งหมดมคี่าเฉลี่ยติดลบ 7 % ในขณะที่เวยีดนามมีอตัราการเติบโตเฉลี่ย 43 % ของ
การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์กับสินค้าส่งออกท้ังหมดของแตล่ะประเทศคือประเทศไทยและเวียดนาม  โดย
เปรียบเทยีบกับปีก่อนหน้า  ช่วงห้าปีที่ผ่านมาเวียดนามมีการเพิ่มขึน้ของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
และส่วนประกอบเป็นอย่างมาก  ในขณะที่ไทยมีอัตราการเติบโตของการส่งออกลดลง  ในช่วงระยะหลัง  
สินค้าแทปเล็ทมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก 

ตามทฤษฎีระบบเพชรที่สมบูรณ์ ( Diamond Model ) เวียดนามปฎิรูปเศรษฐกิจจากการวางแผน
จากส่วนกลางไปสูร่ะบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด  ภายใต้นโยบาย Doi Moi  ตั้งแต่ปี 2529  ปฎิรูปเศรษฐกิจ
และเปดิประเทศ  มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น  รัฐบาลเวียดนามประกาศแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน โดย กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจดัโครงการเพือ่ส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังพัฒนาส าหรับระยะปี 2559 – 2568  ภายใต้แผนงานดังกล่าว  ความช่วยเหลือหลัก
ครอบคลมุถึงการสนับสนุนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมสนับสนุน  และพัฒนาตลาดภายในประเทศและการสง่ออกส าหรับสินคา้ข้างต้น  และการมีค่าจ้าง
แรงงานท่ีต่ า   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ไทยควรลดต้นทุนในการผลติเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบให้ต่ าลง  แต่ยังคง
มาตรฐานของสินค้าไว้เช่นเดิม  เพื่อสามารถแข่งขันในด้านราคากับเวียดนามได้  เนื่องจากเวียดนามมีต้นทุน
การผลิตที่ต่ ากว่า  เช่น  ค่าจ้างแรงงาน  เป็นต้น  เวียดนามมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

2.  ไทยควรผลิตสินค้าท่ีเป็น  Supply  chain  เพิ่มขึ้น  เพราะปัจจุบันพบว่าอุปกรณ์เสริมและ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  หรือสินค้าท่ีเป็นสินค้าทดแทนกัน  เช่น  สายไฟ  เมาส์  คียบ์อร์ด  แทปเล็ทมี
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น   

3. ผู้ประกอบการไทยควรมีการพฒันา  วิจัย   และศึกษาความต้องการของตลาด  เพื่อให้เป็นที่
ต้องการมากข้ึนและให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
พงศ์พนิช  ศักดิ์รัตนอัมพร ( 2558 ) การศึกษาความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

650



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา  การศึกษาค้นคว้าอิสระ   
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พิสุทธ์ิ  เลี๊ยบประเสริฐ ( 2554 ) ปัจจัยส่วนที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์  และ 
ส่วนประกอบ  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วลัยพร  บวรกุลวัฒน์ ( 2554 )  การศึกษาความสามารถในการแข่งขันละศักยภาพเชิงลึกของอุตสาหกรรม
ยางธรรมชาติในประเทศไทย  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์  คณะ
เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ( 2561)  ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนมกราคม   
2561  สืบค้นเมื่อ  5 เมษายน  2561  จากเว็บไซต์  tpso.moc.go.th/th/node/9742 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( 2560 )  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 และแนวโน้มปี 
2561 สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 จากเว็บไซต์ www.oie.go.th/tags/รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปี-2560-และแนวโน้มปี-2561 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ( 2560 )  การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน   
พศ. 2560 สืบค้น เมื่ อ  5  เมษายน  2561  จากเว็บไซต์
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้ า น ICT/เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ค รั ว เ รื อ น /
2560/FullReportICT_60.pdf 

อาชนัน  เกาะไพบูลย์ และเพ็ชรธรินทร์  วงศ์เจริญ  ( 2558 )  การส่งออกของไทย : สถานการณ์  แนวโน้ม   
และการเตรียมความพร้อม  โครงการติดตามประเด็นเศรษฐกิจไทย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  , 
สืบค้ น เมื่ อ  8 เ มษายน   2561 จาก เ ว็บ ไซต์   www.tef.econ.tu.ac.th/wp-
content/uploads/2015/08/05_TEF-Final-paper.pdf  
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ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น  โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาด
ส่งออกส าคัญอันดับที่ 1  ของไทย  ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นแหลง่น าเข้าอันดับที่ 3  ของไทย  คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ  มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามกระแสความต้องการสินค้า  และมีจุดแข็งด้านห่วง
โซ่การผลติภายในประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณเ์สริมและส่วนประกอบ  เช่น   สายไฟ  คีย์บอร์ด  เมาส ์ เป็นต้น 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

จากค่าดัชนีของไทยที่ได้จากกค านวณตั้งแต่ปี พศ. 2551 - 2560  พบว่า  ประเทศไทยมีค่า RCA  > 
1  มาโดยตลอด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  5.86  ในขณะที่เวียดนามมีค่าดัชนีRCA  ˂ 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.29  
ไทยก็ยังคงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่าเวียดนาม 

ระยะเวลา5 ปี ล่าสดุ  คือช่วงปี พศ. 2556 – 2560  พบว่าไทยมคี่าดัชนRีCA > 1 เฉลี่ยอยู่ที่ 9.15  
ในขณะที่เวียดนามมีค่าดัชนี RCA ˂ 1 เฉลี่ย 0.49  เวียดนามเสยีเปรียบในการแข่งขัน  ตามแนวคิดทฤษฎี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรยีบเทียบทีป่รากฎ ( Revealed  Comparative  Advantage) 

อัตราการเติบโตของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทยตั้งแต่ปี พศ. 2556 – 2560  โดยเทียบกับ
ปริมาณการส่งสินค้าออกทั้งหมดมคี่าเฉลี่ยติดลบ 7 % ในขณะที่เวยีดนามมีอตัราการเติบโตเฉลี่ย 43 % ของ
การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์กับสินค้าส่งออกท้ังหมดของแตล่ะประเทศคือประเทศไทยและเวียดนาม  โดย
เปรียบเทยีบกับปีก่อนหน้า  ช่วงห้าปีที่ผ่านมาเวียดนามมีการเพิ่มขึน้ของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
และส่วนประกอบเป็นอย่างมาก  ในขณะที่ไทยมีอัตราการเติบโตของการส่งออกลดลง  ในช่วงระยะหลัง  
สินค้าแทปเล็ทมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก 

ตามทฤษฎีระบบเพชรที่สมบูรณ์ ( Diamond Model ) เวียดนามปฎิรูปเศรษฐกิจจากการวางแผน
จากส่วนกลางไปสูร่ะบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด  ภายใต้นโยบาย Doi Moi  ตั้งแต่ปี 2529  ปฎิรูปเศรษฐกิจ
และเปดิประเทศ  มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น  รัฐบาลเวียดนามประกาศแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน โดย กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจดัโครงการเพือ่ส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังพัฒนาส าหรับระยะปี 2559 – 2568  ภายใต้แผนงานดังกล่าว  ความช่วยเหลือหลัก
ครอบคลมุถึงการสนับสนุนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมสนับสนุน  และพัฒนาตลาดภายในประเทศและการสง่ออกส าหรับสินคา้ข้างต้น  และการมีค่าจ้าง
แรงงานท่ีต่ า   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ไทยควรลดต้นทุนในการผลติเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบให้ต่ าลง  แต่ยังคง
มาตรฐานของสินค้าไว้เช่นเดิม  เพื่อสามารถแข่งขันในด้านราคากับเวียดนามได้  เนื่องจากเวียดนามมีต้นทุน
การผลิตที่ต่ ากว่า  เช่น  ค่าจ้างแรงงาน  เป็นต้น  เวียดนามมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

2.  ไทยควรผลิตสินค้าท่ีเป็น  Supply  chain  เพิ่มขึ้น  เพราะปัจจุบันพบว่าอุปกรณ์เสริมและ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  หรือสินค้าท่ีเป็นสินค้าทดแทนกัน  เช่น  สายไฟ  เมาส์  คียบ์อร์ด  แทปเล็ทมี
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น   

3. ผู้ประกอบการไทยควรมีการพฒันา  วิจัย   และศึกษาความต้องการของตลาด  เพื่อให้เป็นที่
ต้องการมากข้ึนและให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
พงศ์พนิช  ศักดิ์รัตนอัมพร ( 2558 ) การศึกษาความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชพีการทํา
เส้นหมี่ในพื้นท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลตะคุ  อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
พรชนัน  ทูลขนุทด 

มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต 

e-mail: kung.chanan@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาระดับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน  ปัจจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการท่ีมีต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน และปัจจัยการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้น

หม่ีในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะคุ  อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย คือประชากรใน

ตําบลตะคุ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ผลการวิจัยพบว่า 1.) การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ด้านการดําเนินงานของชุมชนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือการสร้างความ
เข้มแข็งด้านความสามัคคีภายในชุมชน  ด้านเศรษฐกิจชุมชน  ด้านการมีส่วนร่วมดําเนินงานของชุมชน  
ตามลําดับ 2.) การพัฒนากระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือการพัฒนาในด้านการสร้างเครือข่าย 
การพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์   ตามลําดับ  3.) พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ด้าน
การมีส่วนร่วมดําเนินงานของชุมชนสูงสุด รองลงมา คือด้านเศรษฐกิจชุมชน   ด้านการดําเนินงานในชุมชน 
และด้านการสร้างความสามัคคีในชุมชน ตามลําดับ ปัจจัยท้ังหมดร่วมพยากรณ์กระบวนการพัฒนากลุ่มอาชีพ

การทําเส้นหม่ีได้ถึงร้อยละ 61.3  

 
คําสําคัญ: ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจชุมชน  การพัฒนากลุม่อาชีพ 
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Community Economic Strengthening  by Developing a Career Group 
in the Tambon Takhu. Pak Thong Chai District Nakhon Ratchasima 
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Rattana bundit University 

 
e-mail: kung.chanan@hotmail.com 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research was to study the level of economic strength of the 
community. General factors of entrepreneurship of the economic strengthening of the 
community  the factors affecting to the economic development of community in Tambom 
Taku. Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima The target group was entrepreneurs who 
make vermicalite, occupational groups or members of the community. The research 
instruments were questionnaires. Questionnaire was the tool for this study and conducted by 
percentage, mean and standard deviation. The result for this study found that 1) Creating 
economic Strength with communities found that operating its community with the highest 
average minor, second, creating to strengthen the unity in the community, Economic 
Community and Regarding the involvement of the community has the lowest average. 
2.)Process Development has the highest average, second was the development of the 
network. product development, respectively. 3.)When considering the regression coefficients 
of the predictors found that community Participation weighs forecasting the highest, followed 
by the Community Economic the unity  operating in the Community  minimum creating in 
the community  and all factors predict the development of the profession of making 
noodles has reached 61.3 percent.       

Keywords : Strength Community, Economic Community , The development of a 
professional group  
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บทนํา 
การท่ีประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน โดยมีการเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนซ่ึงทําให้ชุมชนมีการเปล่ียนแปลง หรือเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
ภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีประกอบอาชีพการทําเส้นหมี่ สําหรับกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจะต้องเป็นการดําเนินงานแบบร่วมคิดร่วมทําและมีการเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาว(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2544, หน้า  46) ในปัจจุบันได้มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเป็น 1 ใน 
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 รัฐบาลมีนโยบายและกําหนด
เป้าหมายท่ีชัดเจนท่ีจะทําให้ประชาชนในท้องถ่ินต่าง ๆ ได้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากข้ึน  มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและองค์กรของชุมชนเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีขีดความสามารถในการ
ยกระดับทุนการผลิตและการตลาดให้สูงข้ึนการจัดต้ังกลุ่มภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการหมู่บ้าน  
กลุ่มแม่บ้านเกษตร  กลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทํา

เส้นหม่ีในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยข้อมูลท่ัวไปของชุมชนท่ีมีต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนา

กลุ่มอาชีพการทําเส้นหม่ีในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้นหม่ีในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้นหมี่ใน
ตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เกิดจากด้านการดําเนินงานและการพัฒนา
ประสิทธิภาพภายในชุมชน 

2.การดําเนินงานและการพัฒนาประสิทธิภาพภายในชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพในระดับ
ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได ้

  
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จํานวน 380 คน จากจํานวนประชากร  12,224 คน ซ่ึง
ได้มาโดยใช้ตารางของ เครจซ่ี และมอร์แกน (Krejie and Morgan, 1987, pp. 697–710) เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้นหม่ี 
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2.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ และเชิงปริมาณใช้เป็นแบบสอบถามมี ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประเภทเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการพัฒนากลุ่ม

อาชีพการทําเส้นหม่ี 

         2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) เปน็แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการด้านการดําเนินงาน

และการพัฒนาประสิทธิภาพการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทํา

เส้นหม่ี 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามทั้งหมด และนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และ
ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย(X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัย 
1. ระดับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้นหม่ีใน

ตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า  การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจให้กับชุมชน พบว่า ด้านการดําเนินงานของชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การสร้างความ
เข้มแข็งด้านความสามัคคีภายในชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชน ตามลําดับ ส่วนด้านการมีส่วนร่วมดําเนินงานของ

ชุมชนมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด   

       2. ปัจจัยข้อมูลท่ัวไปของชุมชนที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการ

ทําเส้นหมี่ในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า เพศ, อายุ, รายได้ 
และระยะเวลาการพักอาศัย ไม่มีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่ม

อาชีพการทําเส้นหม่ีในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ยกเว้น ระดับการศึกษา มีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้นหม่ีในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา อย่างมีนัยสําคัญ   

3. ปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการ

พัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้นหม่ีในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า  
การพัฒนากระบวนการผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การพัฒนาในด้านการสร้างเครือข่าย ตามลําดับ 
ส่วนการพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

655



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจําปี 2561   

 
 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 
1. ระดับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้นหม่ีใน

ตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า  การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจให้กับชุมชน ด้านการดําเนินงานชองชุมชนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การสร้างความเข้มแข็งด้าน
ความสามัคคีภายในชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านการมีส่วนร่วมดําเนินงานของชุมชน ตามลําดับ 

2. ปัจจัยข้อมูลท่ัวไปของชุมชนท่ีมีต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการ

ทําเส้นหม่ีในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   

       จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า ระดับการศึกษา มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการ

ทําเส้นหมี่ในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสําคัญ   

3. ปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการ

พัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้นหม่ีในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า 
การพัฒนากระบวนการผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การพัฒนาในด้านการสร้างเครือข่าย และการ
พัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัย พบว่า ระดับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ

การทําเส้นหมี่ในตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีการดําเนินงานอย่างไร การทําเส้นหม่ีภายใน

ชุมชนเป็นอย่างไร ซ่ึงมีคําอธิบายสนับสนุนผลการวิจัยกับการศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

        1.) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ด้านการดําเนินงานของชุมชน ด้านความสามัคคี

ภายในชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านการมีส่วนร่วมดําเนินงานของชุมชน สรุปได้ว่า ชุมชนสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ เป็นชุมชนท่ีมีการดําเนินงานแบบความคิดสร้างสรรค์ ผู้นํากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้ามา

ตรวจสอบรายได้จากการขายเส้นหม่ี สอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง  ประกอบไปด้วย 
1. เป็นสังคมที่เห็นได้ชัดถึงลักษณะของคนมีศีล มีคุณธรรม มีอารยธรรม  2.เป็นสังคมที่สามารถพ่ึงตนเองได้ไม่เป็น

ภาระผู้อ่ืน 3.มีงาน มีกิจการท่ีม่ันคง  4.ขยัน สร้างสรรค์ ขวนขวาย กระตือรือร้น (สมณะ โพธิรักษ์ ออนไลน์, 
2555) เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด เรียนรู้ และร่วมตัดสินใจ คิดเป็น ทําเป็น และ
พ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาวด้วยการพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนข้ึนมา (ธเนศ ศรีวิชัย ลําพันธ์, 2556)  

        2.) การดําเนินการพัฒนากลุ่มอาชีพการทําเส้นหมี่ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมาสรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการผลิต เป็นชุมชนท่ีมีการดําเนินงานเป็นกระบวนการ วธิีทํา 
ขั้นตอน  การทํางานจากประสบการณ์การทํางานของตนเอง  การพัฒนาในด้านการสร้างเครือข่าย พบว่า กลุ่ม
ผู้นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนต่างกลุ่ม เข้ามาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ร่วมมือ
กันปรับปรุงการทําเส้นหมี่มืออาชีพ ผ่านข้ันตอน กระบวนการการทํางานของชุมชนจนประสบความสําเร็จ และ
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เป็นชุมชนท่ีทําเส้นหม่ีท้ังครอบครัว  การพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้นําชุมชนส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ความสามารถของคนในชุมชนและสภาพแวดล้อมในชุมชน สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีว่า  การประกอบอาชีพ

ท่ีมีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา โดยมีส่วนครองตลาดได้ตาม
ความต้องการของผู้ผลิต แสดงถึงความมั่นคงในอาชีพ  ซ่ึงต้องข้ึนอยู่กับศักยภาพของผู้ผลิต (สํานัก

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,2551 ข) การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างองค์กรท้องถ่ินด้วยกันได้แก่ องค์กรเชิง
ปกครององค์กรเชิงทุนของชุมชน องค์กรเชิงกลุ่มอาชีพของชุมชน (ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ,2542 : 65) และ
ส่งเสริมการขยายตัวเครือข่ายชุมชน ส่งเสริมให้หมู่บ้านอื่นหรือตําบลอื่นเรียนรู้จากเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ถ้า
มีผังชุมชนเข้มแข็งก็ทราบว่าจะไปเรียนรู้เร่ืองอะไร จากที่ไหนได้บ้าง ถ้าเข้าใจตรงกันและใช้ผังเดียวกัน การ
ส่งเสริมนี้ จะทําโดยหน่วยงานใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย เกษตร ศึกษา สาธารณสุข องค์กรพัฒนา

เอกชน พระ และภาคธุรกิจ (ประเวศ  วะสี ,2550 : 51-57)  

จากผลการวิจัยท้ังหมดผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยให้เป็นแผนภาพจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือให้เกิดมโนทัศน์ท่ีชัดเจนของการมองผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

จากแผนภาพสรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 4.06 ซ่ึงมีผลต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพการทําเส้นหม่ีในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา รองลงมา คือการพัฒนาในด้านการสร้างเครือข่ายคิดเป็นร้อยละ 4.04 และการพัฒนาของ
ตัวผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 3.97 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์ โดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 61.3 ในส่วนของปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมดําเนินงานของชุมชนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.78 รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจชุมชนคิดเป็นร้อยละ 2.45 ด้านการดําเนินงานใน
ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 1.34 และด้านการสร้างความสามัคคีในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 0.93  ในด้านปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่า ระดับการศึกษาปริญญาโทมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการพัฒนากระบวนการผลิตมาก
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ท่ีสุด รองลงมา คือการพัฒนาในด้านการสร้างเครือข่าย และการพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพการทํา
เส้นหม่ีในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยข้างต้น มีดังนี้ 

1. ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาชิกในชุมชนท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในเรื่อง
ของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ให้เป็นจุดเด่นและสามารถดึงดูดผู้ท่ีสนใจ มีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชน มี
การขยายเครือข่ายท้ังภายใน ภายนอกชุมชน และระดับต่างประเทศ ให้เป็นท่ีต้องการของท้องตลาดมาก

ย่ิงขึ้นในอนาคตต่อไป 

2. ชุมชนควรร่วมกันคิด ปรับปรุง พัฒนาสูตรการทําเส้นหม่ี เช่น รสชาติน้ําปรุง สีของผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  
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การสร้างสรรค์แบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสัตว์ 
 

พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

e-mail: nannikiriti@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและ

การเคลื่อนไหวผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์ ตรวจสอบแบบฝึกหัดด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ทดสอบเชิง
ปฏิบัติการกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน โดยใช้แบบบันทึกสังเกตการณ์ และแบบสอบถามก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการ
ปฏิบัติ  

ผลการวิจัย พบว่า 1. การสร้างแบบฝึกหัดเริม่ต้นจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดด้านการเรยีนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหว
ของนักแสดง แบบฝึกหัดการสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกายในการแสดง และการเคลื่อนไหวท่ีเลยีนแบบสตัว์ จึงน ามา
สร้างแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักแสดงฝึกหัดจ านวน 16 ครั้ง แบ่งแบบฝึกหัดออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1) 
แบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายของตนเอง 2) แบบฝึกหัดการสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวในการแสดง 3) กระบวนการ
สร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์ 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน มีความเข้าใจในการน า
ทฤษฎีการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวมาสร้างแบบฝึกหัดได้เป็นอย่างดี มีความน่าสนใจในการน าไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ใน
ด้านอื่นๆ เสนอแนะการจัดล าดับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกันเพื่อจะน าไปพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 3. การทดสอบเชิง
ปฏิบัติการกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน พบว่า ก่อนเข้ากระบวนการนักแสดงฝึกหัดมีการรับรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวของ
ตนเองในระดับน้อยมาก (M=1.96) การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักแสดงในระดับน้อย (M=
2.40) การเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์สามารถท าให้เรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวในระดับน้อย (M=2.08) หลังกระบวนการ
นักแสดงฝึกหัดมีการรับรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวของตนเองในระดับปานกลาง (M=3.75) การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักแสดงในระดับ (M=4) การเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์สามารถท าให้เรียนรู้ร่างกายและการ
เคลื่อนไหวในระดับปานกลาง (M=3.88) กระบวนการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์กลุ่มผู้เรียนได้เรียนรู้ร่างกายผ่าน
ทางร่างกายของสัตว์การศึกษาพฤติกรรมสัตว์ที่ได้มาจากสังเกต เพื่อน ามาออกแบบท่าทางและการเคลื่อนไหวของสัตว์ แบบฝึกหัดนี้
สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ท าให้เรียนรู้การเคลื่อนไหวของตนเองจากท่าทางของสัตว์  

 
ค าส าคัญ การเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์, นักแสดงฝึกหัด, แบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหว 

 
 

 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

660



การประชุมวิชาการระดับชาติ  
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

______________________________________________________________________________________________ 
 

The Creative Body Movement Exercises Via The Process of Animal Movements 
Patcharawalai Tiplamai 

Fine and Applied Arts Program in Performing Arts  
e-mail: nannikiriti@gmail.com 

 
ABSTRACT 

This research article is an action research aiming to create the body movement exercises via the 
process of animal movements. The exercises were examined by 5 professionals; then, the workshop testing 
25 samples was organized using the observation memos, pre-workshop questionnaires and post-workshop 
questionnaires. 

The result of the study revealed that [1] the exercises were created by studying theories and concepts 
of body and movement trainings for actors, exercises for creative gestures and movements on stage, and 
animal-like movements which were integrated into 16 sets of the body and movement exploring exercises for 
amateur actors. They can be divided into 3 parts: (1) getting-to-know-your-own-body exercises, (2) creative 
gestures and movements for performance exercises, and (3) the process of creative gestures and movements 
copying animal. [2] In-depth interviews of 5 professionals specializing in the field of body and movement 
exercises who suggested to organize in-class activities coherently for further development in this set of 
knowledge and applying to other relating branches of study. [3] The workshop testing 25 samples has found 
that before the process: (1) the amateur actors had their skills on body and movements (M=1.96), (2) the 
significance of body and movement in amateur actors’ aspects (M=2.40), (3) the animal movements provided 
the body and movement learning (M=2.08); and after the process: (4) the amateur actors recognized their 
own body and movement (M=3.75), (5) the significance of body and movement in amateur actors’ aspects 
(M=4), (6) the animal-like movements helped the body and movement learning (M=3.88). From this process 
of animal-like movement creation, the amateur actors learned about their own body via the animal body. 
Through the observations on animal behaviors, the amateur actors designed the gestures and movements 
inspired by their selected animal. These exercises can enhance amateur actors’ physical potentials and help 
them learn their movements from the animals.  
 
Keyword: Animal-like movement, amateur actors, body and movement exercises 
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บทน า 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 4 พ.ค. 2554 (ออนไลน์) ได้กล่าวถึงภาพรวมโดยทั่วไปเกี่ยวกับหนังและ
ละคร ในประเด็นที่ว่าเด็กและเยาวชนไทยอาจลอกเลียนแบบสิ่งที่ปรากฏในหนังในละครที่ได้ดู ซึ่งส่งผลต่อการเรียนทางด้าน
ศิลปะการแสดงที่ผู้เรียนมักคิดเสมอว่าการแสดงที่ดี คือ การลอกเลียนแบบจากต้นแบบที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆให้เหมือนได้
มากที่สุด วัลลภ ปิยะมโนธรรม (2554) ได้กล่าวถึงประเด็นของการเลียนแบบละครว่า “ ยิ่งได้ดูมากก็ยิ่งเป็นการสะสม ท าให้รู้สึก
อยากเลียนแบบและท าตาม หรือท าไปโดยไม่รู้ว่าท าเพื่ออะไร” เมื่อการเรียนรู้ทางการแสดงเกิดจากการลอกเลียนแบบจากตัว
ต้นแบบจึงท าให้ผู้เรียนไม่ให้ความส าคัญต่อพื้นฐานการเรียนการแสดงอย่างถูกวิธี การสร้างความเข้าใจต่อร่างกายของตนเอง เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการแสดงในทุกๆ ศาสตร์ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารผ่านทางร่างกายทั้งในเชิงวจนะภาษา
และอวจนะภาษา ภัทราวดี มีชูธน (2557) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของนักแสดง “นักแสดงไม่มีอะไรอื่นเลย นอกจากร่างกายและ
เสียง และจิตใจที่เป็นเครื่องมือท ามาหากิน สติ ปัญญา ร่างกาย จิตใจ และเสียง เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ต้องพัฒนาให้ดีงาม
ตลอดเวลา” เมื่อผู้เรียนการแสดงเบื้องต้นมีทัศนคติต่อการเรียนการแสดงโดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้จากการลอกเลียนแบบ 
จึงท าให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจต่อหลักการการเรียนรู้ร่างกายในการแสดงและน าไปปฏิบัติอย่างผิดวิธีท าให้ไม่สามารถควบคุม
ร่างกายและการเคลื่อนไหวของตนเอง ส่งผลต่อการแสดงที่ไม่เป็นตามหลักธรรมชาติและอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บทางด้าน
ร่างกายได้ การเป็นนักแสดงที่ดีจึงควรเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจต่อร่างกายและการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของมนุษย์ก่อน
เริ่มเรียนการแสดงต่อไป 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์แบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสัตว์ตามแนวคิดของสมพร ฟูราจ (2554) ได้กล่าว
ว่า “การเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ช่วยให้ผู้แสดงเข้าไปส ารวจตนเองผ่านการสร้างจินตนาการ การปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น
อย่างอื่น” ประกอบกับการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวของ Eric Franklin (1996) แบบฝึกหัด
การสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวตามแนวคิดของลาบานและเอเตียง เดอครูซ เพื่อน ามาสร้างสรรค์แบบฝึกหัดและน าไป
ทดลองกับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดทางการแสดง จากการศึกษางานวิจัยนี้ผู้วิจัยคาดว่า ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหว
ของตนเอง เข้าใจถึงหลักการดูแลรักษาร่างกายอย่างถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์กับศาสตร์ทางการแสดงในรูปแบบต่างๆได้  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อสร้างแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านกระบวนการ
เคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์ 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านกระบวนการ
เคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) สามารถแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้           
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อน ามาสร้างแบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ 2 . การตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกหัดโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. การน าแบบฝึกหัดทดลองเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มตัวอย่าง 4. วิเคราะห์ผลและสรุปผลวิจัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดง 

นาฏศิลป์ สื่อสารการแสดง วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 5 คน  2.กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จ านวน 25 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.  แบบบันทึกข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย  
2.  แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดสอบเชิงปฏิบัติการ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณผ์ูท้รงคุณวุฒิดว้ยการถอดเทปสัมภาษณ์ น าเสนอผลด้วยการพรรณาเชิงคุณภาพ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึกเชิงปฏิบัติการด้วยสถิติแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) จ านวน 50 ชุด  

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักแสดงฝึกหัดผ่านการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์” 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพื่อน ามาสร้างแบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสามารถแบ่งแนวคิดหลักในการศึกษาวิจัยออกเป็น  3 แนวคิดดังนี้ 1.การเรียนรู้ร่างกาย

และการเคลื่อนไหวส าหรับนักแสดง 2.การสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวในการแสดง 3.การเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์ 
น ามาสร้างสรรค์แบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกาย และการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์จ านวน 16 ครั้ง จากนั้นจึง
น าเสนอให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกหัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ สื่อสารการแสดง วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 5 คน ได้เสนอแนะ

ข้อความคิดเห็นต่อแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ ดังนี้ 
แบบฝึกหัดควรบอกถึงขึ้นตอนวิถีการคิดเพื่อน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และเป็นระบบในแต่ละกิจกรรมเน้นถึงการพัฒนา

ด้านใด เช่น ด้านร่างกาย จิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ (ภัชภรชา แก้วพลอย, สัมภาษณ์ , 23 กรกฎาคม 2560)  
 การน าทฤษฎีของลาบานเข้ามาอธิบายการเคลื่อนไหวในรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ เช่น 

รูปทรงเลขาคณิตที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ น้ า บนบก อากาศ เป็นต้น (ธนากรณ์ สรรย์วราภิภู ,สัมภาษณ์ , 22 กรกฎาคม 2560) 
ควรรวมกิจกรรมการฝึกการหายใจที่สัมพันธ์กับร่างกาย อารมณ์ และการเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน ในส่วนการสร้างสรรค์

ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุด เสนอแนะให้เพิ่มแนวคิดการเปรียบเทียบขนาดของสัตว์กับ
ร่างกายมนุษย์ และการทดลองใช้อวัยวะส่วนต่างๆ แทนที่ของอวัยวะของสัตว์ (ดาริณี ช านาญหมอ , สัมภาษณ์ ,18 กรกฎาคม 
2560)  

แบบฝึกหัดควรไล่ระดับจากการเรียนรู้ตนเองทั้งภายนอกและภายในให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน จึงไปสู่ขั้นตอนของการ
ทดลองการใช้ท่าทางและการเคลื่อนไหว ขั้นตอนสุดท้ายจึงน ามาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบ
สัตว์ จึงจะเห็นเป็นสัดส่วนท่ีมีพัฒนาการในแบบฝึกได้อย่างต่อเนื่อง (ปอรรัชม์ ยอดเณร ,สัมภาษณ์ , 20 กรกฎาคม 2560) 

หากมองในเชิงของวิทยาศาสตร์จึงอยากเสนอแนะแนวคิดการเอาตัวรอดในธรรมชาติ (Survivor of the fittest) การศึกษา
ที่ลงลึกไปในเชิงของการปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ในระบบนิเวศน์ น่าจะช่วยให้การสร้างโครงเรื่องในการแสดง การเช่ือมโยง
ระหว่างตัวละครสามารถด าเนินเรื่องได้สมจริงมากยิ่งข้ึน (นิธิพัฒน์ พลชัย ,สัมภาษณ์ ,18 กรกฎาคม 2560) 

 

จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะการจัดล าดับของกิจกรรมให้เนื้อหามีความสอดคล้องและมีการพัฒนาล าดับ
ของกิจกรรมอย่างชัดเจน การจัดกลุ่มแบ่งแยกประเภทของกิจกรรมที่ควรจะมุ่งเน้นให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัดให้ชัดเจน 
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ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการออกแบบลักษณะของกิจกรรมในแบบฝึกหัดเป็นไปตามโครงสร้างการกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ 
Andrea Boucher,Evelyn Wiseman (2013) การค้นพบร่างกายและการเคลื่อนไหวนี้เป็นทฤษฎีที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล โดยการค้นคว้า ทดลองท า ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของทฤษฎี ซึ่งเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ การ
เรียนรู้และได้เสนอแนะขั้นตอนของกิจกรรมแบ่งเป็น 6 ล าดับ ดังนี้ 1. การฝึกฝนโดยอิสระของผู้เรียน 2. การแนะน ากิจกรรมโดย
ครูผู้สอน  3. กิจกรรมเฉพาะบุคคล 4. กิจกรรมกลุ่ม 5. บทสรุปของกิจกรรม ที่ต้องเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมในแบบฝึกหัดครั้งต่อไป 
จึงน ามาพัฒนาแบบฝึกหัดแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1แบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายของตนเอง ด้านที่ 2 แบบฝึกหัดการ
สร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวในการแสดง ด้านที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ โดย
มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 16 ครั้ง ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ 
แบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ 
กิจกรรม แบบฝึกหัด แนวคิด วัตถุประสงค์ 

ด้านที่ 1 แบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหว 
เป้าหมาย : การเรียนรู้หลักการใช้ร่างกาย ลมหายใจ และการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง 

1 การสังเกตร่างกาย และอวัยวะส่วนต่างๆ  - การรับรู้ทางด้านร่างกาย 
(Body Awareness)  
- น าความรู้สึกกลับมาที่
ร่างกายของตนเอง  

ส ารวจสภาพร่างกายและ
สามารถรับรู้ถึงสภาวะ
ร่างกายของตนเองได้  

วิธีการ : ผ่อนคลายร่างกายเสมือนว่าเราก าลังอยู่ท่ี
บ้านของตัวเอง ส ารวจร่างกายของเราในทุกๆ 
ส่วนรับรูจ้ากสิ่งท่ีอยู่ภายใน รวมไปถึงจิตส านึกของ
เราก็ต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้  

2 เรียนรูร้่างกาย และการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วน
ต่างๆ 

- การเสาะหาพื้นที่ 
(Penetrating space) 

การค้นพบความสามารถใน
การเคลื่อนไหวของอวัยวะ
ส่วนต่างๆที่แตกต่างจากเดมิ วิธีการ : การรับรู้สัมผัสของร่างกายของ การใช้

อวัยวะทีละส่วนเคลื่อนไหวผา่นไปบนพ้ืนท่ี 

3 การเรยีนรู้ระบบทางเดินหายใจ - การเรียนรู้การหายใจ 
(Exercising Breathing) 
 

ส ารวจความสามารถในการ
หายใจของตนเองเรียนรู้
วิธีการหายใจในรูปแบบ
ต่างๆที่ถูกต้อง 

วิธีการ : การส ารวจลมหายใจ ควบคุมลมหายใจ 
การหายใจเข้าสามารถน าลมหายใจไปยังส่วนท่ี
ระบุไว้ของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเทา้ 

4 การสร้างความสมัพันธ์ระหวา่งลมหายใจกับการ
เคลื่อนไหว 

- การเคลื่อนไหวอย่าง
ต่อเนื่อง (Movement 
flow / improvisation)  

การสร้างความสมัพันธ์ของ
ร่างกายกับลมหายใจ โดย
การเคลื่อนไหวอย่างเป็น
อิสระ 

วิธีการ : จินตนาการถึงแม่น้ าไหลผ่านสูร่่างกาย
ของเราจึงเคลื่อนไหวส่วนๆนั้นอยา่งเป็นอิสระ 

5 เรียนรูค้วามสมัพันธ์ทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อลม
หายใจ 

- กฏการเคลื่อนไหว 8 
Efforts (ลาบาน) 
- การเช่ือมต่อร่างกายกับ
พื้นเพื่อสร้างสรรค์ความ
ต่อเนื่อง (Connecting to 
the ground to create 

อารมณ์และความรูส้ึกส่งผล
ต่อการหายใจในรปูแบบท่ี
แตกต่างกัน วิธีการ : การสร้างจินตนาการให้ผูเ้รียนเข้าไปอยู่

ในกล่องและก าหนดสถารณ์ตา่งๆขึ้น เช่น การหนี 
การต่อสู้ ความสุข เป็นต้น และสังเกตลมหายใจไป
พร้อมๆกัน  
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แบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ 
กิจกรรม แบบฝึกหัด แนวคิด วัตถุประสงค์ 

flow and line) 
6 ความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อร่างกาย - กฏการเคลื่อนไหว 8 

Efforts (ลาบาน) 
- ประสบการณ์การรับรู้
น้ าหนัก (Experiencing 
weight) 

อารมณ์และความรูส้ึกส่งผล
ต่อการใช้ร่างกาย การ
ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

วิธีการ : การสร้างจินตนาการให้ผูเ้รียนเป็น
ปลาดาวก าลังออกไปส ารวจโลกไปยังสถานท่ีต่างๆ 
เช่น ทะเล ทุ่งหญ้า ภูเขา และใช้รา่งกายส ารวจ
พื้นที่น้ัน ในสถาณการณ์ที่แตกต่างกัน 

7 การสื่อสาร และการถ่ายทอดอารมณผ์่านทาง
ภาษากาย 

ความคิดที่เคลื่อนไหว  
(เอเตียง เดอครูซ)  

การถ่ายทอดความรู้สึกผ่าน
ทางร่างกาย โดยไม่ใช้ค าพูด 

วิธีการ : เล่นเกมส์ทายความหมายจากการสื่อสาร
ทางสายตา ท่าทาง และการเคลื่อนไหว 

ด้านที่ 2 แบบฝึกหัดการสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวในการแสดง 
เป้าหมาย : เพ่ือศึกษาการควบคุมร่างกายและการเคลื่อนไหวด้วยการทดลองออกแบบท่าทางอย่างสร้างสรรค์ 

8 การออกแบบท่าทางและการเคลื่อนไหวโดยใช้ลม
หายใจเป็นตัวก าหนด 

ร่างกายกับการหายใจ 
(Body on breath) 

การสร้างความสมัพันธ์ของ
ลมหายใจกับการเคลื่อนไหว 

วิธีการ : การปลดปล่อยร่างกายใหเ้คลื่อนไหวไป
ตามจังหวะการหายใจในรูปแบบตา่งๆ 

9 การสร้างความสมัพันธ์ของร่างกายด้วยการ
เลียนแบบรูปทรงธรรมชาติ  

- การสร้างภาพในความคิด 
(Visualize before doing) 
- การโอบล้อมพ้ืนท่ี 
(Enfolding space) 

การสร้างสรรค์การจัดวาง
ร่างกายและการเคลื่อนไหว
จากภาพในจินตนาการ วิธีการ : การสร้างภาพในความคดิ ก าหนดทิศ

ทางการเคลื่อนไหวของร่างกายใหเ้ป็นไปตาม
รูปภาพท่ีวาดไว้ในความคิด 

10 การสร้างความสมัพันธ์ของร่างกายด้วยเลียนแบบ
รูปทรงประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 

ร่างกายคือแบบพิมพ์ของ
ความคิด ( Le corps 
imprime la pensee ) 

การสร้างสรรค์ท่าทางและ
การเคลื่อนไหวตามรูปทรง
ต้นแบบ 

วิธีการ : การใช้วิธีการปั้นด้วยการจัดวางร่างกาย
และท่วงท่าต่างๆ ให้เป็นรูปทรงประติมากรรมและ
สถาปัตยกรรม 

11 การออกแบบการเคลื่อนไหวในรูปแบบของสสาร - การสร้างเส้นรอบๆพื้นท่ี
หลัก (Periphery to core) 
- การปั้น (Sculpting) 

การสร้างสรรค์ท่าทางและ
การเคลื่อนไหวสามารถ
ถ่ายทอดภาพจากนามธรรมสู่
รูปธรรมได ้

วิธีการ : การสร้างรูปทรงด้วยการหลอมรวมสิ่งที่มี
อยู่ให้เป็นรูปทรงหนึ่ง หรือ การสรา้งรูปทรงนั้น
ขึ้นมาใหม่ เราจะต้องหลวมรวมร่างกายเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงของพื้นที่น้ัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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แบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ 
กิจกรรม แบบฝึกหัด แนวคิด วัตถุประสงค์ 

12 การสื่อสารผ่านท่าทาง และการเคลื่อนไหว หัวข้อ 
“เรื่องราวท่ีประทับใจ หรือ สะเทอืนใจ” 
วิธีการ : การสมมุตสิถาณการณ์ตามที่หัว
ข้อก าหนดและถ่ายทอดผ่านท่าทางและการ
เคลื่อนไห 

Dance of life (ระบ าของ
ชีวิต) ลาบาน 

วิธีการล าดับเรื่องและสื่อสาร
เรื่องราวผ่านทางร่างกาย
และการเคลื่อนไหว 

 ด้านที ่3 กระบวนการสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ 
เป้าหมาย : เพื่อศึกษาการะบวนการสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ 

13 การเลือกศึกษาประเภทของสัตว์ สิ่งแวดล้อม และ
การเคลื่อนไหวของสัตว์ (ตัวต้นแบบ) 

การเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบ
สัตว์  
(สมพร ฟูราจ) 

การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
สัตว์(ต้นแบบ)เพื่อน ามา
เลียนแบบท่าทางและการ
เคลื่อนไหว 

วิธีการ : ศึกษาข้อมูลของสัตว์ต้นแบบ เช่น 
ลักษณะ พฤติกรรมสัตว์ สิ่งแวดลอ้ม อิทธิพลของ
สัตว์ เป็นต้น  

14 การออกแบบท่าทางและการเคลื่อนไหวท่ี
เลียนแบบสัตว์ (ตัวต้นแบบ) 

Movement Discover 
Andrea Boucher,Evelyn 
Wiseman (2013) 

ทดลองออกแบบท่าทางและ
การเคลื่อนไหวของสัตว ์

วิธีการ : ทดลองการออกแบบท่าทางของสัตว์ การ
เคลื่อนไหว การใช้สัญชาตญาณแบบสัตว ์

15 การเคลื่อนไหวท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสตัว์
กับสัตว์ในเชิงระบบนเิวศน ์

ความสัมพันธ์ระหว่างสตัว์
กับสัตว์ในเชิงระบบนเิวศน ์

การค้นหาความสัมพันธ์ของ
ร่างกายและการเคลื่อนไหวท่ี
มากกว่า 1 คน วิธีการ : ก าหนดบทบาท เช่น ผู้ลา่ เหยื่อ ภาวะ

พึ่งพิงกัน การเอารัดเอาเปรียบ เปน็ต้น  
16 จัดการแสดงการเคลื่อนไหวท่ีเลยีนแบบสัตว์ 

“Animal Planet” ณ ลานตึก T มหาวิทยาลยั
รัตนบณัฑิต 

น าเสนอผลงานสร้างสรรค์จากการเรียนรู้กระบวนการ
เคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์  

 
ตอนท่ี 3 การน าแบบฝึกหัดทดลองเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มตัวอย่าง 

 

ผู้วิจัยได้น าแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกาย และการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัต ว์น ามาทดสอบเชิง
ปฏิบัติการกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
จ านวน 25 คน แบบฝึกหัดมีจ านวนทั้งหมด 16  ครั้ง ผลจากการการฝึกเชิงปฏิบัติการของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 1. แบบฝึกหัดการ
เรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวของตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลักการใช้ร่างกาย การเคลื่อนไหว การหายใจได้อย่างถูกวิธี 
สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. แบบฝึกหัดการสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวในการ
แสดง ผู้เรียนอาศัยแนวคิดการสร้างภาพในจินตนาการเปรียบเทียบกับภาพต้นแบบโดยการ เพิ่ม ลด ตัด ทอน และเทียบเคียงกับ
สัดส่วนร่างกายของมนุษย์ เรียนรู้เรื่องน้ าหนักของร่างกายส่งผลต่อการสร้างรูปทรง  3.กระบวนการสร้างสรรค์ท่าทางและการ
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เคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์ ผู้เรียนได้ทดลองออกแบบท่าทางและการเคลื่อนไหวต่างๆ โดยไม่มีกฏเกณฑ์เป็นตัวก าหนด ท าให้
ผู้เรียนสร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นอิสระ การก าหนดบทบาทผ่านความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาท าให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบทบาทของสัตว์
ด้วยการใช้ความเชื่อเปรียบตนเองให้เป็นสัตว์ 
 
ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ผลเพื่อน ามาพัฒนาแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ 
 
 

ประเด็นค าถาม 

ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างจากการทดสอบเชิงปฏิบัติการ 
ก่อนการทดสอบ 
เชิงปฏิบัติการ 

หลังการทดสอบ 
เชิงปฏิบัติการ 

ค่าเฉลี่ยกลาง ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยกลาง ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. การรับรูร้่างกายและการเคลื่อนไหวของตนเอง 1.96 0.98 3.75 0.72 
2. การให้ความส าคญัต่อการเรยีนรู้ร่างกายและการ
เคลื่อนไหวของนักแสดง 

 
2.40 

 
0.76 

 
4.00 

 
0.87 

3.การเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านการ
เคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว ์

 
2.08 

 
0.90 

 
3.88 

 
0.83 

4.การเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค ์

 
2.64 

 
1.03 

 
3.92 

 
0.81 

 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมการฝึกเชิงปฏิบัติการ พบว่า หลังการฝึกเชิงปฏิบัติหลัง

กระบวนการนักแสดงฝึกหัดมีการรับรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวของตนเองในระดับ (M=3.75) การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักแสดงในระดับ (M=4) การเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์สามารถท าให้เรียนรู้ร่างกายและการ
เคลื่อนไหวในระดับ (M=3.88) กระบวนการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ท าให้ได้ทดลองการใช้ร่างกายและการคลื่อน
ไหวในรูปแบบใหม่ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวในการแสดงน ามาสร้าง

แบบฝึกหัดส าหรับผู้ที่เริม่ต้นเรียนทางดา้นศิลปะการแสดงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจร่างกายของตนเองและวิธีการใช้ร่างกายอย่าง
ถูกวิธี ท้ังนี้ได้ผสมผสานแนวคิดการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองการเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม 
แบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน เมื่อได้น าไปทดลองฝึกปฏิบัติกับกลุ่มตัวอย่าง 25 คน 
พบว่า ผู้เรียนตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับร่างกายของตนเองและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กระบวนการ
สร้างสรรค์จากการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์ท าให้ค้นพบความสามารถและขีดจ ากัดของร่างกายและการเคลื่อนไหวในมิติใหม่ 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
1. การเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวของตนเอง  

มนุษย์เรามักจะสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเราอยู่เสมอ หากแต่การรู้จักตนเองร่างกายของแต่ละวันเป็นอย่างไร ความรู้สึก 
จิตใจ หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของเราเป็นอย่างไรกลับเป็นสิ่งที่เรามักมองข้าม การสร้างแบบฝึกหัดนี้จึงมุ่งประเด็นแรกไปที่
การสร้างความตระหนักรูถ้ึงการให้คุณค่ากับร่างกายของเราเอง การดูแลรักษาร่างกายอย่างถูกวิธี James Penrod,Janice Gudde 
Plastino (1980) ได้กล่าวว่า “ ไม่มีใครสามารถสอนให้เราเป็นนักแสดงหรือศิลปินได้ หากแต่ครูผู้สอนสามารถให้ความรู้และสร้าง
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แรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในการค้นพบตนเองได้ ” ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในการร่างกายของตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะ
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดกับศาสตร์ทางด้านอื่นๆที่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะแต่ศิลปะการแสดงเท่านั้น จากแนวคิดการเรียนรู้ร่างกาย
และการเคลื่อนไหวของ Eric Franklin (1996) ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการสร้างสรรค์แบบฝึกหัดนั้น พบว่ามีวิธีการและแนวคิดที่
สอดคล้องกับโยคะ และการหายใจ(ปราณยามะ) Jennifer Hargreaves,Patricia Vertinsky (2015) “ในทุกๆศาสตร์ที่ใช้การ
เคลื่อนไหวจ าเป็นต้องเรียนรู้ร่างกายของตนเองซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อการสร้างรูปแบบของการเคลื่อนไหว” การเรียนรู้
ร่างกายและการเคลื่อนไหวนั้นจึงแนวคิดที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ อาทิ เช่น นักกีฬา ฟิตเนส 
นักยิมนาสติก เทคนิคการเคลื่อนไหวในการแสดง การเต้น กายกรรม เป็นต้น (ประทุม ชอบใจ,สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2561)              
ได้กล่าวถึงการให้ความส าคัญทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักกีฬาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านสรีระวิทยาและเข้าใจ
กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอย่างดีเพราะกีฬาในแต่ละประเภทมีการใช้ร่างกายและการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน หาก
นักกีฬาไม่เข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของตนเองอาจเกิดการใช้การท างานของกล้ามเนื้อที่ผิดหลัก
ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ หรือยากที่จะพัฒนาศักยภาพไปยังขั้นสูงได้  (ภวิณวัชร์ ธัมมะกิตมงคล,สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2561) การ
เรียนรู้ร่างกายของนักกีฬานอกจากจะต้องเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสรีระวิทยาอย่างละเอียด ในการฝึกปฏิบัติจะต้องอาศัยการท าซ้ าเพื่อให้
กล้ามเน้ือเกิดความจดจ าการเคลื่อนไหว ทั้งนี้การก าหนดลมหายใจเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญที่จะสามารถช่วยสร้างความ
สอดคล้องกับหลักการทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬา เช่น จังหวะการกระโดดตบลูกบอลจะต้องกลั้นหายใจก่อนและปล่อยลม
หายใจออกอย่างแรงเหมือนกับการระเบิดเพื่อสร้างแรงดันให้กับการเคลื่อนไหว เป็นต้น ท้ังนี้การสร้างองค์ความรู้ในด้านการเรียนรู้
ร่างกายและการเคลื่อนไหวควรเริ่มต้นจากการให้ความรู้กับผู้เรียนในการวิเคราะห์ร่างกายของตนเอง การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
หรือการแนะน าวิธีการเรียนรู้ร่างกายอย่างถูกหลักวิธี จึงเป็นแนวคิดที่ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สรีระและการเคลื่อนไหวของตนเอง  

 
2. กระบวนการสร้างสรรค์ท่าทางและการเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ 

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบสัตว์ตามแนวคิดของสมพร ฟูราจ (2554) ได้กล่าวว่า “การเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ช่วยให้ผู้
แสดงเข้าไปส ารวจตนเองผ่านการสร้างจินตนาการ การปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอย่างอื่น” กระบวนการสร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์เป็นการศึกษาในเชิงของการค้นคว้าและทดลองด้วยตนเอง แสดงออกให้เห็นถึงจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน ความกล้าที่จะละทิ้งตัวตนและสภาพร่างกายการเคลื่อนไหวแบบมนุษย์ ท าให้ผู้เรียนสามารถค้นพบ
ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบท่ีแตกต่างจากการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน การสวมบทบาทเป็นสัตว์ไม่ใช่แค่
เพียงการลอกเลียนแบบให้เหมือน แต่เป็นเปรียบว่าตัวเองเป็นสัตว์ตัวนั้นและแสดงออกถึงพฤติกรรม ความคิด การจัดวางร่างกาย 
และการเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณของ ผู้วิจัย พบว่าได้ถูกน ามาประยุกต์เป็นท่าทางในการออกก าลั งกายในโยคะ เช่น ท่างู ท่า
แมว ท่าสิงโต เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าในศาสตร์การบ าบัดของแพทย์แผนจีน ชาญ ธนประกอบ (2558) “อู่ฉินซี่ คือ การ
เลียนแบบท่าเคลื่อนไหวของสัตว์ 5 ชนิด เสือ กวาง หมี ลิง นก เป็นท่ากายบริหารที่เก่าแก่ของจีนช่วยรักษาสุขภาพของอวัยวะ
ภายในทั้ง 5” การเคลื่อนไหวท่ีเลียนแบบสัตว์ท าให้มนุษย์ได้กลับมาเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านศิลปะการแสดง  

ส าหรับผู้วิจัยที่มีความสนใจในการน าแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบ
สัตว์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการเรียนรู้รา่งกายของนักแสดงสามารถน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทางด้านศิลปะการแสดงด้าน
ต่างๆ เช่น นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล การแสดงละครใบ้ กายกรรม เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าพัฒนาแบบฝึกหัด
เพื่อท่ีสามารถน าไปปรับใช้กับศาสตร์ต่างๆทางการแสดงได้ 
2. ด้านศาสตร์ประยุกต์แขนงอื่นๆ 
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ส าหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านการเรยีนรู้ทางด้านรา่งกายและการเคลื่อนไหว เช่น วิทยาศาสตร์การกีฬา การเคลื่อนไหว
เพื่อการออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวเพื่อการบ าบัดทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นต้น สามารถน าแบบฝึกหัดการเรียนรู้ร่างกาย
และการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์น าไปประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างหลักการเรียนรู้ร่างกายและการเคลื่อนไหว
อย่างถูกวิธี    
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสาร และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการให้บริการของสายการบินภายในประเทศ  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน ในการวิจัยค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochranเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Independent 
Samples t-test และ Importance Performance Anglysis (IPA)เพื่อน าเสนอผลการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผู้โดยสาร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการ
ให้บริการของสายการบินภายในประเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบคะแนนควำม
คำดหวังและคะแนนควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรสำยกำรบินภำยในประเทศมำวิเครำะห์ด้วยเทคนิค IPA คะแนน
ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรอยู่ในระดับสูงตกอยู่ใน Quadrant 2 แสดงว่ำ มีควำมสมดุลระหว่ำงควำมคำดหวังของ
ผู้โดยสำรกับควำมสำมำรถให้บริกำรของสำยกำรบินภำยในประเทศในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสำร ผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนกำรวิจัยพบว่ำ ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรสำยกำรบินภำยในประเทศ มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  และกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรที่ใช้
บริกำรสำยกำรบินภำยในประเทศ ได้แก่ ด้ำนบริกำร ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนบุคลำกร ด้ำนลักษณะทำง
กำยภำพ และด้ำนกระบวนกำรจัดกำร โดยควำมพึงพอใจมีค่ำสูงกว่ำควำมคำดหวัง 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research to study expectations and satisfaction of Customers and to compare the 
expectations and satisfaction of Customers on airlines delivering services. Data collection and date complete 
qualification were 400. This research’s the working statistics for data analysis were Percentage, mean, Standard 
Deviation, t-test and using IPA method. The results of the research show that expectation and satisfaction 0f 
the service of domestic airlines was at a high level. When comparing the satisfaction and the expectation by 
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employing the IPA technique, the means of both were in Quadrant 2, showing that there is a balance between 
the customers on airlines delivering services in creating the satisfaction. There is a significant difference 
between the expectation and the satisfaction of the customers on airlines delivering services at the significant 
level of 0.05. Comparison of satisfaction and the expectation passengers using domestic airline services, 
including price services, personnel distribution channels, physical characteristics and the management process. 
Satisfaction is higher than expectations. 
 
Keywords : expectation , satisfaction,, airlines delivering services 
 

บทน า 
ในปัจจุบันประชากรโลกมีการขยายตัวเป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และในขณะที่

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ธุรกิจบางประเภทต้องมีการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อ
สนองความต้องการได้ดีที่สุด  เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวการคมนาคมขนส่งก็มีความส าคัญตามมาด้วย การคมนาคมขนส่งมี
ความส าคัญอย่างชัดเจนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก คือ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยกว่าการคมนาคมขนส่งอื่น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดีประเทศไทยการเดินทางทาง
อากาศได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น 
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเดินทาง การประหยัดเวลาในการเดินทาง ฯลฯ ท าให้ธุรกิจการบินเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีสายการบินจ านวนมากเกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ าหรือ 
Low Cost Airline ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากสถิติจ านวนผู้โดยสารสายการบินที่ใช้บริการผ่านทาง
สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งชาติของประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีแนวโน้มที่จะ
ต้อนรับผู้โดยสารมากขึ้นทุกปี โดยในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2557 มีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 8.8 ล้านคน เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2551 ที่มีผู้ใช้บริการเพียง 5 ล้านคน โดยประมาณ (กระทรวงคมนาคม, 2555 อ้างถึงใน 
รัฐนันท์ พุกภักดี, 2557 : 1)  

ส าหรับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยนั้นหลังจากเปิดเสรีทางด้านการบินในปี พ.ศ. 2545 อุตสาหกรรมการบิน
ในประเทศไทยมีการแข่งขันกันมากขึ้น สายการบินใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ าเช่น ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ 
และสายการบินวันทูโกแอร์ไลน์ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคในการเดินทางทางอากาศทั้งในด้านราคาและความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง ทั้งนี้การด าเนินธุรกิจนั้นต่างมีการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลก าไรโดยเฉพาะปัจจุบันได้น าความก้าวหน้าทาง
วิทยาการต่างๆเข้ามาช่วยในการสนับสนุนในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้เปรยีบคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันและเพื่อสร้างความตอ้งการ
ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากข้ึน ดังที่ Robledo (2001) (Atilgan E., Akinci S., Aksoy S. อ้างถึงใน กรรนภัทร  กันแก้ว, 2555 : 3)
ว่าไม่มีข้อกังขาใดๆที่ว่าคุณภาพคือสิ่งส าคัญในการจัดการกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดส าหรับองค์กรที่ส่งมอบการบริการ
ความพึงพอใจและความซื่อสัตย์ของลูกค้ามีปัจจัยมาจากคุณภาพที่ดีที่จะน ามาซึ่งความอยู่รอดและการประสบความส าเร็จของ
องค์กร Atilga E., Akinci S., Aksoy S. (2008) ยังได้กล่าวถึงการส่งมอบการบริการว่า การส่งมอบการบริการที่เหนือความ
คาดหมายให้กับลูกค้าให้ได้นั้นองค์กรตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงความคาดหวังและการปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจะสามารถชิงความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดได้ (กรรนภัทร  กันแก้ว, 2555 : 3) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยมีแนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ทฤษฎีความคาดหวังของ Zeithaml, 
Bitner and Gremler (2006 อ้างถึงใน มณีรัตน์  รัตนพันธ์, 2559 : 15) ได้กล่าวว่าความคาดหวังของลูกค้าแต่ละคนจะ
แตกต่างกันไป แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความคาดหวังที่ผู้รับบริการหวังว่าจะได้รับ  2) ระดับขั้นต่ าของบริการที่
ผู้รับบริการยอมรับได้ในการรับบริการแต่ละครั้งซึ่งอาจมีอุปสรรคท าให้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ ระยะห่างระหว่างความ
คาดหวังท่ีผู้รับบริการหวังไว้ว่าจะได้รับกับระดับต่ าที่สุดของการบริการที่ผู้รับบริการยอมรับได้ เรียกว่า ระยะห่างระหว่างความ
คาดหวังของผู้รับบริการ 3) ระยะห่างระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการที่จะได้ผลลัพธ์จากการบริการขององค์กรธุรกิจกับ
การยอมรับผลลัพธ์ขั้นต่ าที่ผู้รับบริการยอมรับได้ 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บริการได้รับการบริการ
แล้วและบริการนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของลูกค้าก่อนที่จะได้รับบริการ (Kotler & Armstrong, 2002 อ้างใน  
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กรรนภัทร กันแก้ว, 2555) แต่ในทางกลับกันหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้รับการตอบสนองในทิศทางเดียวกับความต้องการหรือ
ความคาดหวังในบริการก็จะเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการดังกล่าว ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ การประเมินผลิตภัณฑ์
หรือบริการว่าเป็นไปตามความต้องและการคาดหวังของผู้ใช้บริการหรือไม่ (กฤษณา รัตนพฤกษ์, 2545) นอกจากน้ี Mullins (1996 
อ้างใน ณัฏฐฐิฌา อ่วมอารีย์, 2554) ได้อธิบายสอดคล้องกันว่าความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นสภาพ
ภายในท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในงานท้ังด้านปริมาณและคุณภาพเกิดจากการที่มนุษย์มี
แรงผลักดันบางประการในตนเองและพยายามจะบรรลุเป้าหมายบางอย่าง เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการหรือความคาดหวังที่มีอยู่ 
เมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพึงพอใจเป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้อบริการ กล่าวโดยสรุป พบว่างานวิจัย
ของกรรนภัทร กันแก้ว (2555) ท าการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการบริการสายการบิน: 
กรณีศึกษาสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย” จากการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังใน
ระดับมากที่สุดจากการบริการของสายการบิน และมีความพึงพอใจในระดับมากจากการได้รับบริการ  และณัฏฐฐิฌา อ่วมอารีย์ 
(2554) ท าการศึกษาเรื่อง “โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความ
จงรักภักดีของลูกค้า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด” พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดมี
อิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าที่รับรู้ของลูกค้าสายการบินไทยแอร์เอเชีย และคุณค่าที่รับรู้ของลูกค้านั้นมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคามีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจของลูกค้าสาย
การบินไทยแอร์เอเชียผ่านทางการรับรู้คุณค่า ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการ
ให้บริการของสายการบินภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบถึงสิ่งที่ผู้โดยสารคาดหวังเพื่อที่จะพัฒนาตอบสนองในสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการได้และสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อการจัดการ
คุณภาพที่ดีในการให้บริการของสายการบินในประเทศไทยที่จะก้าวเป็นผู้น าในด้านการบินในภูมิภาคต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาดของผู้โดยสารกับการให้บริการของสาย
การบินภายในประเทศ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการให้บริการของสายการบินภายในประเทศ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ มีความคาดหวังและความพึ ง

พอใจไม่แตกต่างกัน และระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความคาดหวัง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้โดยสารที่เป็นประชากรไทย ที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  400 คน โดยก าหนด
ระดับค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสายการบินไทย ประกอบด้วย ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการจัดการ 

2) เครื่องมือที่ในการในการวิจัยเป็นแบบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี ้1)  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทย มีทั้งหมด 7 ด้าน  3) เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ทั้งนี้ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องเที่ยงตรงและความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนักวิชาการที่มีความรู้
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ความสามารถในแขนงวิชา และจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งประกอบด้วย ข้ันตอน 
2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา เครื่องมือได้ครอบคลุมเนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องการวัดได้
ครบถ้วนมากน้อยเพียงใด ขั้นตอนที่ 2 หาค่าความเช่ือม่ันของเครื่องมือ ด้วยการใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ เพื่อแสดงความเช่ือมั่นกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า แสดงความเช่ือมั่นแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยด้วยเทคนิค 
Importance – Performace Analysis ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วย Dependen t-test ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลที่ส าคัญได้ดังนี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีช่วงอายุ

ระหว่าง 31 – 40 ป ีคิดเป็นร้อยละ 34.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 70.0  มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.0 และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.0 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยพบว่า  

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 

บริการที่ได้รับจากสายการบิน 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

ด้านการบริการ 3.93 0.87 มาก 4.22 0.58 มากที่สุด 
ด้านราคา 3.80 0.99 มาก 3.96 0.62 มาก 
ด้านการจัดจ าหน่าย 3.78 0.97 มาก 4.07 0.72 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.81 0.43 มาก 3.71 0.71 มาก 
ด้านบุคลากร 3.79 0.97 มาก 4.08 0.65 มาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.89 0.90 มาก 4.34 0.71 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการจัดการ 3.82 0.97 มาก 4.37 0.69 มากที่สุด 

รวม 3.83 0.87 มาก 4.11 0.67 มาก 
 

1) ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบว่า คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับสูงซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 สามารถเรียงล าดับคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศจากสูงที่สุดไปต่ าที่สุดด้วยเทคนิค IPA ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ในภาพรวม 

 
2) เมื่อท าการเปรียบเทียบด้านบริการ พบว่า คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูงซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ส าหรับด้านท่ีมีคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่
ในกลุ่มสูงสุด คือ ตารางบินมีให้เลือกหลายเที่ยวบิน ดังภาพท่ี 2 
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A 

B 
C D 

E 
F 

G 

Quadrant 1 Quadrant 2 

Quadrant 3 Quadrant 4 A=ด้านการบริการ 
B=ด้านราคา 
C=ด้านการจัดจ าหนา่ย 
D=ด้านการส่งเสริมการตลาด 
E=ด้านบุคลากร 
F=ด้านลักษณะทางกายภาพ 
G=ด้านกระบวนการจัดการ 
 

ความพึงพอใจ 

ความ
คาดหวัง 

A 
B 

D C 

Quadrant 1 Quadrant 2 

Quadrant 3 Quadrant 4 A=การเช็คอินมีความรวดเร็ว 
B=ตารางบินมีให้เลือกหลายเท่ียวบิน 
C=มีการให้ค าแนะน าและสาธิตการ 
   ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
D=การให้บริการอาหารและ 
    เครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
 

ความพึงพอใจ 

ความ
คาดหวัง 

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ด้านบริการ 
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  3) เมื่อท าการเปรียบเทียบด้านราคา พบว่า คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูงซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ส าหรับด้านท่ีมีคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ใน
กลุ่มสูงสุด คือ ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมกับการได้รับบริการ ดังภาพที่ 3 
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4) เมื่อท าการเปรยีบเทียบดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการ
บินภายในประเทศทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูงซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ส าหรับด้านที่มีคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ใน
กลุ่มสูงสุด คือ สามารถซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจ าหน่ายใกล้บ้านได้ ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

A B 

D C 

Quadrant 1 Quadrant 2 

Quadrant 3 Quadrant 4 A=ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับเส้นทาง 
B=ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมกับการได้รับบริการ 
C=การแจกแจงรายละเอียดของราคาค่าโดยสารมีความ
ชัดเจน 
D=มีการลดราคาค่าโดยสารอยู่เสมอ 
    เครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
 

ความพึงพอใจ 

ความ
คาดหวัง 

B A 

D 
C 

Quadrant 1 Quadrant 2 

Quadrant 3 
Quadrant 4 

A=สามารถซ้ือบัตรโดยสารผ่านทาง Call Center  
B=สามารถซ้ือบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจ าหน่ายใกล้บา้นได้ 
C=สามารถช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บัตรเครดิต 
เอทีเอ็ม ฯลฯ 
D=สามารถส ารองที่นั่งผ่านโทรศัพท์ได้ง่าย 
 

ความพึงพอใจ 

ความ
คาดหวัง 

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ด้านราคา 
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5) เมื่อท าการเปรียบเทียบด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูงซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ส าหรับด้านที่มีคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในกลุ่ม
สูงสุด คือ ส่วนลดบัตรโดยสารหากจองในงานท่องเที่ยวต่างๆเช่น งานท่องเที่ยวไทยและคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจที่อยู่
ในกลุ่มต่ าสุดคือ การโฆษณาของสายการบินผ่านสื่อต่างๆ ดังภาพที่ 5 
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6) เมื่อท าการเปรียบเทียบด้านบุคลากร พบว่า คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูงซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ส าหรับด้านที่มีคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในกลุ่ม
สูงสุด คือ การให้บริการของพนักงานภาคพื้นดินมีความเป็นมืออาชีพสามารถแก้ปัญหาได้ดี ดังภาพที่ 6 
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B 
A 

D C 

Quadrant 1 Quadrant 2 

Quadrant 3 
Quadrant 4 

A=รายการส่งเสริมการขาย โดยการลดราคาค่าบัตร
โดยสาร  
B=ส่วนลดบัตรโดยสารหากจองในงานท่องเท่ียวต่างๆเช่น 
งานท่องเท่ียวไทย 
C=มีให้เปลี่ยนวันเวลาเดินทางได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
D=การโฆษณาของสายการบินผ่านสื่อตา่งๆ 
 

ความพึงพอใจ 

ความ
คาดหวัง 

B 
A 

D 
C 

Quadrant 1 Quadrant 2 

Quadrant 3 Quadrant 4 A=การให้บริการของพนักงานภาคพื้นดนิมีความเป็นมืออาชพี  
สามารถแกป้ัญหาได้ด ี
B=การให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความเป็น
มืออาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี 
C=พนักงานแจ้งข้อมูลได้อย่างถูกตอ้งชัดเจน 
D=พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สวยงามต่างๆ 
 

ความพึงพอใจ 

ความ
คาดหวัง 

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ด้านบุคลากร 
 

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ด้านส่งเสริมการตลาด 
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7) เมื่อท าการเปรียบเทียบด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สายการบินภายในประเทศทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูงซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ส าหรับด้านท่ีมีคะแนนความคาดหวังและความ
พึงพอใจอยู่ในกลุ่มสูงสุด คือ ความสะอาดภายในห้องโดยสารเครื่องบิน ดังภาพท่ี 7 
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8) เมื่อท าการเปรียบเทียบด้านกระบวนการจัดการ พบว่า คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สายการบินภายในประเทศทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูงซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ส าหรับด้านท่ีมีคะแนนความคาดหวังและความ
พึงพอใจอยู่ในกลุ่มสูงสุด คือ ขั้นตอนการเช็คอินสะดวกและรวดเร็ว ดังภาพท่ี 8 
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B 
A 

D 

C 

Quadrant 1 Quadrant 2 

Quadrant 3 
Quadrant 4 

A=เคาน์เตอร์ของสายการบินทันสมัย 
สวยงาม 
B=รูปลักษณ์และสีสีนของที่นั่งบน
เครื่องบิน 
C=รูปลักษณ์และสีสันของตัวเครื่องบิน 
D=ความสะอาดภายในห้องโดยสาร
เครื่องบิน 

ความพึงพอใจ 

ความ
คาดหวัง 

B A 

D 
C 

Quadrant 1 Quadrant 2 

Quadrant 3 
Quadrant 4 

A=ขั้นตอนการเช็คอินสะดวกและรวดเรว็ 
B=ขั้นตอนการเรียกผูโ้ดยสารขึ้นเครื่องบินรวดเร็วเป็น
ระบบ 
C=การส่งมอบสัมภาระรวดเร็วและ 
ไม่สูญหาย 
D=การให้บริการการช่วยเหลือตลอดการเดินทาง 
 

ความพึงพอใจ 

ความ
คาดหวัง 

ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ 
 

 

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ  ด้าน
กระบวนการจัดการ 
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3. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน
ภาพรวม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ 
ด้วยค่าสถิติ Dependent t-test  พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการให้บริการของสายการบินภายในประเทศ 
กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ ความ
คาดหวังของผู้โดยสารกับการให้บริการของสายการบินภายในประเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินมี
ความคาดหวังในการได้รับบริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบริการ และด้านการจัดจ าหน่ายมีความคาดหวังต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มณีรัตน์  รัตนพันธ์ (2558) ศึกษาเรื่อง “การคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์
เอเชีย” พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้รับบริการสายการบินไทยแอร์เอเชียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินมีความพึงพอใจในการได้รับบริการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านกระบวนการจัดการ และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นฤทธ์ิ  วงษ์มณฑา (2554) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของบริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการในการให้บริการ บุคลากร การน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้ริการอยู่ในระดับดีมากและมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการให้บริการของสายการบิน
ภายในประเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านกระบวนการจัดการ
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านส่งเสริมทางการตลาดได้รับความพึงพอใจต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ 
กรรนภัทร กันแก้ว (2555) ท าการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการบริการสายการบิน: 
กรณีศึกษาสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย” พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับมาก
ที่สุดจากการบริการของสายการบิน และมีความพึงพอใจในระดับมากจากการได้รับบริการ ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการของผู้โดยสารนั้น ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความปลอดภัย ตารางเที่ยวบินความสะดวกสบายของที่
นั่ง ราคาที่เหมาะสม การส่งมอบสัมภาระที่รวดเรว็ ความสะดวกในการจองตั๋วโดยสาร ความสุภาพของพนักงาน และความเป็น
มืออาชีพของพนักงานในการแก้ปัญหา  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ โดยสารที่ ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศ ได้แก่ ด้านบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการจัดการ มีคะแนนความพึงพอใจมีค่าสูงกว่าคะแนนความคาดหวัง ในขณะที่ด้านการส่งเสริมการตลาด มีคะแนน
ความพึงพอใจต่ ากว่าคะแนนความคาดหวังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และเมื่อน าคะแนนความคาดหวังและคะแนน
ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA พบว่าคะแนนความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผู้โดยสารอยู่ในระดับสูงตกอยู่ใน Quadrant 2 มีความสมดุลระหว่างความคาดหวังของผู้โดยสารกับ
ความสามารถให้บริการของสายการบินภายในประเทศในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร แต่ผู้โดยสารให้ความคาดหวัง
ต่อการให้บริการของสายการบินภายในประเทศแต่ละด้านไม่เท่ากัน กล่าวคือ ผู้โดยสารให้ความคาดหวังด้านบริการ  ในขณะ
ที่ผู ้โดยสารมีความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการมากที ่ส ุด  สามารถอภิปรายได้ว่า การให้บริการของสายการบิน
ภายในประเทศทั้ง 7 ด้าน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้โดยสารได้เป็นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
วราพัณณ์  ถิระภิรมย์ไชย (2555) ท าการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อการให้บริการของท่าอากาศยาน
ดอนเมือง” พบว่า ด้านความคาดหวังของลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และลูกค้ามีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองมีการให้บริการดูแล การจัดระเบียบในการให้บริการตามล าดับ
ก่อน-หลัง มีการอ านวยความสะดวกสบายในการให้บริการรับฟังความคิดเห็นอีกทั้งยังให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็น
อย่างมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์ และคณะ (2560) ท าการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

678



                                                                                                                           การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

และความพึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์” พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและความพึง
พอใจของการให้บริการ 7Ps อยู่ในระดับมาก และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการได้รับบริการของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ 
บุคลากรและกายภาพในแต่ละแผนกแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.5 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาระดับความคาดหวังของผู้โดยสารต่อการบริการอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน แสดงให้เห็นว่า

ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่อการให้บริการของสายการบินที่สูง ซึ่งผู้ประกอบการสายการบินจึงควรรักษาระดับมาตรฐานของ
การให้บริการให้อยู่ในระดับที่ดีหรือดีกว่าปัจจุบันเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจองผู้โดยสารให้คงอยู่
ในระยะนานท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของการบริการของสายการบินต่างประเทศ  
2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกับองค์การธุรกิจอื่น  ๆที่ท าธุรกิจให้บริการ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของ
บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมกับการ
ให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในการให้บริการซึ่งมีความต่างทางวัฒนธรรม
และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีผลต่อการรับรู้และ
ความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ  

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5,725 คน เก็บข้อมูลและคัดเลือกฉบับสมบูรณ์ได้ 326 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.56 
ในการวิจัยค านวณได้จากสูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบสมมติฐานใช้
ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัยการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อให้บริการของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านการสื่อสาร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านความต้องการบริการ  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05   

 
ค าส าคัญ : การให้บริการ, ความต่างทางวัฒนธรรม, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research to study Perception and Understanding of cultural differences and 
services provided by flight attendants, Thai Airways International Public Company Limited, in providing 
services of cultural diversity and studies the personal factors influencing on understanding and accepting 
the cultural diversity of passengers. 

The sample size was 5,725  persons. Data collection and date complete qualification were 326 as 
90.56 percentages. The research is based on the formulas of Krejcie and Morgan.This research’s the 
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working Perception and Understanding the passenger's cultural diversity and their effect on flight 
attendant's service competency. Statistics for data analysis were Percentage, mean, Standard Deviation, T- 
test and F-test. At the statistical significance level of .05. 

The findings were as follows: Perception and Understanding the passenger's cultural diversity and 
their effect on flight attendant's service competency the overall level is very high. And it is considered 
that each side. Personality of the user. The highest mean was communication. The lowest average was 
service demand. The study also found that flight attendants having different personal factors, there is no 
difference in perception and understanding of cultural differences among users at the significant level of 0.05. 
 
Keywords : services, , Cultural Diversity, Flight Attendant 
 

บทน า 
สังคมในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจได้มีการเปิดกว้างอย่างเสรี ส่งผลท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขัน

และการผกผันทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งทางอากาศที่มี
อัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังมีความก้าวหน้าและพัฒนาการที่ทันสมัยตามไปเช่นกันโดย ธุรกิจด้าน
การขนส่งทางอากาศที่ได้รับความนิยมและมีบทบาทส าคัญต่อผู้บริโภคมากเนื่องมาจากเป็นรูปแบบการขนส่งเดินทางที่มีความ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและมีความคุ้มค่าด้านเวลาและราคาที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการขนส่งอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินยังมีความรุนแรงอย่างมากเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจสายการบินท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท าให้มีจ านวนคู่แข่งขันที่มากขึ้น เช่น สายการบินต้นทุนต่ าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง การให้บริการด้านการเพิ่มแบบ
เครื่องบินท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือการเปิดเส้นทางซ้ าซ้อนกันการที่ลูกค้ามีข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจสายการบินจึงมีความ
จ าเป็นต้องสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขันในด้านใดดา้นหนึ่งระหว่างด้านราคาหรือดา้นคุณภาพบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท่ี
จะท าให้ธุรกิจตนเองนั้นด ารงอยู่และด าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง(ธนพล อินประเสริฐกุล, 2557 : บทความ) 

การบริการลูกค้า (Customer Service) ถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจการบริการความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นได้
เมื่อได้รับคุณภาพการบริการที่พึงประสงค์โดยที่คุณภาพของการให้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโดยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้ให้บริการมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้า (ศิริพร วิษณุมหิหาชัย, 2551) ส่งผลให้การบริการที่เกิดขึ้นนั้นมี
ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพส าหรับธุรกิจสายการบินท่ีถือเป็นธุรกิจการบริการหนึ่งจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติข้างต้นเช่นกันโดยที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถือเป็นบุคลากรที่มีส าคัญเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ
ลูกค้าท าหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัทสามารถส่งผ่านความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นท าให้ตราสินค้าเป็ นที่
ปรากฏเด่นชัดและยังท าหน้าที่เสมือนแผ่นโฆษณาเคลื่อนที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินอีกด้วยพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินจึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโดยตรงซึ่งความพึงพอใจน้ันส่งผลตอ่การพิจารณาการกลับมาใช้
บริการซ้ าอีกในอนาคตทั้งนี้หากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท าหน้าที่ได้ดีแล้วย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจแต่หากว่าท้าหน้าที่ได้แย่
แล้วนั้นย่อมสร้างความเสียหายต่อธุรกิจเป็นอย่างมากเช่นกันดังนั้นการที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะสามารถส่งมอบ
คุณค่าและความประทับใจให้กับผูโ้ดยสารไดอ้ย่างเต็มที่น้ันต้องเริ่มจากการรบัรู้และเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของ
ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการต่อการรับบริการที่แตกต่างกัน เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญในการก าหนด
ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคม เพราะวัฒนธรรมความเช่ือและค่านิยมของคนที่อยู่รวมกันสร้างขึ้นมาด้วยการเรียนรู้
จากกันและกัน วัฒนธรรมจึงเป็นรูปแบบของพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คนในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจได้ ดังนั้นการ
แสดงพฤติกรรมของคน อาจแสดงพฤติกรรมต่างกันไปในสถานการณ์เดียวกัน หากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถรับรู้
และเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ได้ จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับคุณค่าจากการบริการที่ดีขึ้นและท าให้สายการบินมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันมากยิ่งข้ึน จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยมแีนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ทฤษฎีและแนวคิดการรับรู้
เป็นกระบวนการที่แปลความจากสิ่งที่สัมผัส โดยผ่านประสานสัมผัสต่าง ๆ และตีความเป็นข้อมูลตามความสามารถและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การรับรู้ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้สึก และสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค ผู้บริโภคไม่สามารถเปิดรับ
ข้อมูลได้ทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้หรือเปิดรับข้อมูลเท่าที่ศักยภาพในการรับรู้ของแต่ละคนจะท าได้เท่านั้น (ฉัตยาพร  เสมอใจ, 
2550 อ้างถึงใน จันทร์กวี  สุทธิพินิจธรรม, 2552 : 20)   
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แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจ Minton J. Rosenberg and Carl I Hovland (โกศล  รุ่งเรืองชัยศรี, 2559 : 58) ได้
อธิบายความเข้าใจ ได้แก่ ความเช่ือ หรือความนึกคิดหรือการส าเหนียกต่อสิ่งหนึ่งสิ่ งใด ซึ่งเป็นไปในทิศทางดีและทิศทางไม่ดี 
ความรู้ความเข้าใจนี้เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากกลุ่มสังคมมาสู่ตัวบุคคล นอกจากนี้ Benjamin S. Bloom (โกศล  รุ่งเรืองชัยศรี, 
2559 : 58) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจไว้ว่า ความสามารถทางปัญญาและทักษะ อันได้แก่ความสามารถที่จะให้
ความหมายของค า (การแปล) ความสามารถในการเข้าใจความหมายของค า (การตีความ) และความสามารถในการคาดคะเน
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากการกระท า (การประเมินค่า) ดังนี้ บุคคลจะมีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องมีองค์ประกอบท้ัง 3 
นี้ ซึ่งมิใช่ความรู้ หรือจ าได้ บอกได้เท่านั้น แต่จะประกอบด้วยการใช้สติปัญญาในการคิดเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ คือ ขั้นการรู้ 
ขั้นความเข้าใจ ขั้นการน าไปใช้ ข้ันการวิเคราะห์ ขั้นสังเคราะห์ และขั้นการประเมินผล ตามล าดับ   

แนวคิดวัฒนธรรม ราชบัณฑิตยสถาน (2546 อ้างถึงใน สมชาย  เบ็ญจวรรณ์, 2555 : 15) ได้ให้ความหมายของค า
ว่า วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และ
มนุษย์กับธรรมชาติ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการให้บริการของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน พบว่างานวิจัยของวรางค์ศิริ  ทรงศรี (2550) ท าการศึกษาเรื่อง “การก าหนดขีดความสามารถหลักและ
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด” จากการศึกษาพบว่าขีดความสามารถหลักของบุคลากรที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอันดับที่ 1 คือการมีส านึกของ
ความรับผิดชอบ รองลงมาคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในต าแหน่งระดับบังคับบัญชาอันดับที่ 1 คือ การแก้ไขปัญหา รองลงมาคือ การเป็นผู้น าและสร้างแรง
บันดาลใจ และไปรยพัชร ทองเวส (2552) ท าการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินช้ันหนึ่ง กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 271 คน โดยประชากรส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 44-50 ปี พบว่าด้านการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินช้ันหนึ่ง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง และส่วนการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินช้ันหนึ่งโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปฏิบัติปานกลางเช่นกัน จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการรับรู้และความเข้าใจความ
ต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมกับการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในการให้บริการซึ่งมีความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีผลต่อการ
รับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. การรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ขีดความสามารถในการให้บริการ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)แตกต่างกัน 

2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีการ
รับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยไดแ้ก่ พนักงานฝ่ายต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5,725 คน 

(รายงานประจ าปี 2559, บมจ.การบินไทย) ขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ใช้วิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Krejcie and 
Morgan จากการค านวณตามสูตร จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 360 คน ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และการสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ค านึงถึงโอกาสของการถูกเลือก (Non-probability sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
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จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ได้ผลของการวิจัยมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด มีตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล และการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการบริการ และด้านบุคลิกภาพ
ของผู้ใช้บริการ  ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

2) เครื่องมือที่ในการในการวิจัยเป็นแบบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้ 1)  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ มีทั้งหมด 3 ด้าน  3) เป็น
ข้อค าถามเกี่ยวกับขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน   4) เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ทั้งนี้ในการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงและความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้ขอความร่ วมมือจาก
นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในแขนงวิชา และจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ จ านวน 3 ท่าน  ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้ันตอน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา เครื่องมือได้ครอบคลุมเนื้อหาหรือ
ประเด็นที่ต้องการวัดได้ครบถ้วนมากน้อยเพียงใด ขั้นตอนที่ 2 หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ด้วยการใช้สูตรการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ เพื่อแสดงความเช่ือมั่นกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า แสดงความเช่ือมั่นแบบสอบถาม ซึ่งผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที ่.05 
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลที่ส าคัญได้ดังนี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 187 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57.36 อายุพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส่วนใหญ่ คือ กลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.05  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 67.48 สถานภาพสมรสของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 163คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ช้ันหนึ่ง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 35.28 และมีประสบการณ์ในการท างาน อยู่ในช่วง มากกว่า 15 ปี 
จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 60.74  
  2. ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อให้บริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ ในภาพรวม 
 

การรับรู้และความเข้าใจ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านการสื่อสาร  4.47 0.62 มาก 
ด้านความต้องการบริการ  4.46 0.60 มาก 
ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้บริการ   4.55 0.57 มากที่สดุ 

รวม 4.49 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบน ระดับการรับรู้และความเข้าใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 
4.49, S.D = 0.60) และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้บริการ ( = 4.55 , S.D = 
0.57) รองลงมาคือ ด้านการสื่อสาร ( = 4.47 , S.D = 0.62) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านความต้องการบริการ ( = 4.46 
, S.D = 0.60) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มี
ผลต่อขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ด้านการสื่อสาร 
 

ด้านการสื่อสาร   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.1  ท่ านเข้าใจว่าผู้ โดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาเดียวกับท่านในการสื่อสารต่างกัน  

4.61 0.70 มากที่สุด 

1.2  ท่านสามารถสื่อสารกับผู้โดยสารที่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่เป็นส าเนียง
ที่ไม่ถูกต้อง 

4.27 0.58 มาก 

1.3  ท่านพยายามท าความเข้าใจถึงความต้องการของผู้โดยสารที่ไม่
สามารถสื่อสารกับท่านด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาเดียวกับท่านได้ 

4.55 0.56 มากที่สุด 

1.4  ท่านพยายามใช้วิธีการสื่อสารอื่น เช่น ภาษามือ และการสังเกตด้วย
สายตากับผู้โดยสารเพื่อท าให้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้โดยสารได้ดีขึ้น 

4.50 0.59 มากที่สุด 

1.5  ท่านยินดีใช้เวลามากขึ้น เพื่อสื่อสารกับผู้โดยสารที่ไม่สามารถ
สื่อสารกับท่านได้ในเวลารวดเร็ว 

4.43 0.69 มาก 

รวม 4.47 0.62 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบนมีค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการ ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก ( = 4.47) และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เข้าใจ
ว่าผู้โดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเดียวกับท่านในการสื่อสารต่างกัน ( = 4.61) รองลงมาคือ 
ท าความเข้าใจถึงความต้องการของผู้โดยสารที่ไม่สามารถสื่อสารกับท่านด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาเดียวกับท่านได้ ( = 4.55) 
รองลงมา คือ พยายามใช้วิธีการสื่อสารอื่น เช่น ภาษามือ และการสังเกตด้วยสายตากับผู้โดยสารเพื่อท าให้ท่านสามารถสื่อสารกับ
ผู้โดยสารได้ดีขึ้น ( = 4.50)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารที่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่เป็นส าเนียงที่ไม่
ถูกต้อง( = 4.27) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อ
ขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบนิของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ด้านความต้องการบริการ 
 

ด้านความต้องการบริการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 
2.1 ท่านเข้าใจดีว่าผู้โดยสารต่างวัฒนธรรมย่อมต้องการได้รับการบริการ
ที่แตกต่างกัน 

4.49 0.68 มาก 

2.2 ท่านยินดีให้บริการผู้โดยสารที่มีข้อร้องขอมากและบ่อย หากเป็นไป
ตามสิทธิของผู้โดยสารพึงได้รับ 

4.28 0.68 มาก 

2.3  ท่านยินดีศึกษาว่าผู้โดยสารแต่ละเช้ือชาติต่างมีความต้องการที่
แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ดีที่สุด 

4.37 0.54 มาก 

2.4 ท่านมีใจเป็นกลางในการให้บริการแก่ผู้โดยสารต่างกลุ่มวัฒนธรรม
หรือต่างเชื้อชาติ 

4.47 0.60 มาก 

2.5 ท่านตระหนักดีว่าผู้โดยสารแต่ละเช้ือชาติและวัฒนธรรม ย่อมมี
ข้อจ ากัดหรือความต้องการในการบริโภคอาหารที่ต่างกัน 

4.68 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.60 มาก 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

684



                                                                                              การประชุมวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบนมีค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้และความเข้าใจความต่างทาง
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ ด้านความต้องการบริการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.46) และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ตระหนักดีว่าผู้โดยสารแต่ละเช้ือชาติและวัฒนธรรม ย่อมมีข้อจ ากัดหรือความต้องการในการบริโภคอาหารที่
ต่างกัน ( = 4.68) รองลงมาคือ เข้าใจดีว่าผู้โดยสารต่างวัฒนธรรมย่อมต้องการได้รับการบริการที่แตกต่างกัน ( = 4.49) 
รองลงมา คือ มีใจเป็นกลางในการให้บริการแก่ผู้โดยสารต่างกลุ่มวัฒนธรรมหรือต่างเชื้อชาติ ( = 4.47)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ ยินดีให้บริการผู้โดยสารที่มีข้อร้องขอมากและบ่อย หากเป็นไปตามสิทธิของผู้โดยสารพึงได้รับ ( = 4.28) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการรับรูแ้ละความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อขีด
ความสามารถในการใหบ้ริการของพนักงานต้อนรับบนเครือ่งบินของบรษิทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ด้านบุคลิกภาพของผูใ้ช้บริการ 
 

ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้บริการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 
3.1 ท่านเข้าใจดีว่าผู้โดยสารแต่ละเช้ือชาติหรืออาชีพย่อมมีบุคลิก
ต่างกัน 

4.71 0.48 มากที่สุด 

3.2 ท่านมีใบหน้าท่ียิ้มแย้มอย่างเป็นมิตรที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร 4.73 0.45 มากที่สุด 
3.3 ท่านยินดีให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์หรือมีความ
ผิดปกติทางร่างกาย 

4.29 0.61 มาก 

3.4 ท่านยินดีให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีแต่งกายไม่สะอาดและมีกลิ่นที่
พึงประสงค์ 

4.48 0.71 มาก 

3.5 ท่านยินดีให้บริการแก่ผู้ โดยสารที่ เดินทางตามล าพัง แม้ว่า
ผู้โดยสารจะเป็นผู้สูงอายุ หรือเด็ก 

4.54 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.57 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบนมีค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้และความเข้าใจความต่างทาง
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตรที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร  ( = 4.73) รองลงมาคือ เข้าใจดีว่า
ผู้โดยสารแต่ละเช้ือชาติหรืออาชีพย่อมมีบุคลิกต่างกัน ( = 4.71) รองลงมา คือ ยินดีให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางตาม
ล าพัง แม้ว่าผู้โดยสารจะเป็นผู้สูงอายุ หรือเด็ก ( = 4.54)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ยินดีให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มี
ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือมีความผิดปกติทางร่างกาย ( = 4.29) ตามล าดับ 
 

3.  ผลการวิเคราะห์ระดับขีดความสามารถให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   
 

ขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน   S.D. ระดับความคิดเห็น 
4.1 ท่านสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างถูกต้อง 4.26 0.47 มาก 
4.2 ท่านสามารถสื่อสารกับผู้โดยสาร ที่ใช้ภาษาต่างกันได้ โดยไม่มี
ปัญหาและข้อจ ากัด 

4.00 0.73 มาก 

4.3 ท่านสามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่มีความ
ต้องการต่างกันได้เป็นอย่างดี 

4.14 0.53 มาก 
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ตารางที่ 5 (ต่อ)   
 

ขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน   S.D. ระดับความคิดเห็น 
4.4 ท่านสามารถท าให้ผู้โดยสาร เกิดความประทับใจและมีความ
จงรักภักดีต่อการให้บริการของสายการบิน 

4.07 0.59 มาก 

4.5 ท่านสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสารทุกรายที่มี
ความคาดหวงัในเรื่องการให้บริการของสายการบิน 

3.99 0.66 มาก 

4.6 ท่านสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
และครบถ้วน 

4.27 0.48 มาก 

4.7 ท่านสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้า ท่ีเกิดขึ้นจากความต้องการ
ที่ต่างกันของผู้โดยสารที่มีมีวัฒนธรรมต่างกัน 

4.09 0.53 มาก 

รวม 4.12 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบนมีค่าเฉลี่ยของระดับขีดความสามารถในการให้บริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก ( = 4.12)  และพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน  ( = 4.27) 
รองลงมาคือ สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างถูกต้อง ( = 4.26) รองลงมา คือ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้โดยสารที่มีความตอ้งการต่างกันไดเ้ป็นอย่างดี ( = 4.14)  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สามารถสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสารทุกรายที่มีความคาดหวังในเรื่องการให้บริการของสายการบิน ( = 3.99) ตามล าดับ 

4. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานทางการวิจัยข้อที่ 1 การรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผล

ท าให้ขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อขีดความสามารถในการ
ให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 
 

ขีดความสามารถในการให้บริการ F-test Sig. แปลผล 

 
การรับรู้และเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม 
 

 
4.239 

 
0.073 

 
แตกต่าง 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที6่ พบว่า การทดสอบการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ กับขีด
ความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.073 ซึ่งมีค่ามากกว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง ท่ีตั้งไว้ หมายความว่า การรับรู้และความเข้าใจความต่างทาง
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้ขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

สมมติฐานทางการวิจัยข้อที่ 2 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกันจะมีการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
 ผลการวิจัย การรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อให้บริการของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยได้
ดังนี้  

ระดับการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อให้บริการของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในภาพรวม อยู่ในระดับมากกล่าวคือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นมีการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของ
ผู้ใช้บริการที่มาก ทั้งนี้การรับรู้และความเข้าใจของพนักงานตอ้นรับบนเครื่องบินที่อยูใ่นระดับมากนั้น อาจเพราะบรษิัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นสายการบินระดับนานาชาติ ที่ให้บริการเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศจึงส่งผลท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมี
โอกาสได้พบปะกับผู้โดยสารที่มาจากหลากหลายเช้ือชาติและวัฒนธรรม ส่งผลท าให้เกิดการเรียนรู้หรือการรบัรู้ถึงความตา่งทางวัฒนธรรม
จนส่งผลให้เกิดความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฉัตยาพร  เสมอใจ (2550, อ้างถึงใน จันทร์กวี 
สุทธิพินิจธรรม, 2552 : 20) เรื่องการรับรู้เป็นกระบวนการที่แปลความจากสิ่งที่สัมผัส โดยผ่านประสานสัมผัสต่าง ๆ และตีความ
เป็นข้อมูลตามความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การรับรู้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้สึก และสภาพแวดล้อมของ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคไม่สามารถเปิดรับข้อมูลได้ทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้หรือเปิดรับข้อมูลเท่าที่ศักยภาพในการรับรู้ของแต่ละคน
จะท าได้เท่านั้น และแนวคิดของ Benjamin S. Bloom (โกศล  รุ่งเรืองชัยศรี, 2559 : 58) เรื่องความเข้าใจว่า ความสามารถ
ทางปัญญาและทักษะ อันได้แก่ความสามารถที่จะให้ความหมายของค า (การแปล) ความสามารถในการเข้าใจความหมายของ
ค า (การตีความ) และความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากการกระท า (การประเมินค่า) ดังนี้ บุคคลจะมีความ
เข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 3 นี้ ซึ่งมิใช่ความรู้ หรือจ าได้ บอกได้เท่านั้น แต่จะประกอบด้วยการใช้
สติปัญญาในการคิดเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดับ คือ ข้ันการรู้ ข้ันความเข้าใจ ขั้นการน าไปใช้ ข้ันการวิเคราะห์ ขั้นสังเคราะห์ และขั้น
การประเมินผล ตามล าดับ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการรับรู้และความเข้าใจ คือการสะสมประสบการณ์ ความทรงจ า ข้อมูลต่าง ๆ 
ที่บุคคลได้เก็บไว้ในสมอง โดยสมารถน ามาใช้ได้ในการให้ข้อมูล อธิบายหรือความสามารถในการแปลความหมาย 

ระดับขีดความสามารถให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับ
มาก กล่าวคือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีขีดความสามารถในการให้บริการอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงาน
ต้อนรับบนบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับการมี
ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งดังกล่าว การที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีขีดความสามารถในการให้บริการสูง จะส่งผลท า
ให้เกิดคุณภาพของการบริการที่ดีตามมาด้วย โดยคุณภาพการให้บริการที่ดีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ อีก
ทั้งยังเป็นการจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Heskett, Sasser, and Schlesinger (1997, อ้าง
ถึงใน สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, 2556 : 5) ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจบริการ ดังนั้นคุณภาพการบริการ (Service Quality) จึง
เป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญในความส าเร็จขององค์กร องค์กรธุรกิจสายการบินต่างวางกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อ
ช่วงชิงรางวัลให้องค์กรของตนเพื่ออยู่แนวหน้าและมีช่ือเสียงในระดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นหลักประกัน
ให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าคุณภาพการบริการขององค์กรของตนนั้นมีคุณภาพการบริการที่ดีเลิศ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ 
ความน่าเชื่อถือ ความโดดเด่น ภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้างความจงรักภักดขีองผู้โดยสารหรือการที่จะมีลูกค้ารายใหม่สนใจ
ที่จะมาใช้บริการอีกด้วย  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิราพร  รัตนธร (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อ
บริหารความขัดแย้งในการท างานศึกษากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยและชาวเยอรมันของสายการบินลุฟท์ฮันซ่า 
พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อวิธีการสือ่สารเมื่อเผชิญความขัดแย้งกับหัวหน้า
งานแตกต่างกัน และผลงานวิจัยของน้ าเพชร  อยู่สกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นเลิศในการบริการของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยของคุณลักษณะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความแตกต่างกันและมีผล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานบริการส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการตามล าดับ  

สมมติฐานทางการวิจัยข้อที่ 1 การรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลท า
ให้ขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน พบว่า 
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การรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้บริการ ด้านการสื่อสาร และ
ด้านความต้องการบริการ ส่งผลท าให้ขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กล่าวคือ เมื่อพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินมีการรับรู้และเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมมากขึ้น ก็จะท าให้ขีดความสามารถในการให้บริการสูงขึ้น
ตามล าดับ จึงแสดงให้เห็นว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความเข้าใจว่าผู้ใช้บริการแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ส่งผลท าให้
การให้บริการมีแตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดด้านความต้องการ
ของผู้รับบริการ ที่ว่ามนุษย์มีความแตกต่างกัน และความต้องการของบุคคลเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการตอบสนองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจบริการ ควรเริ่มต้นจากการค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ หาวิธีการตอบสนองความต้องการ พยายามท าให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดและกลับมาใช้บริการอีกในที่สุด (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 อ้างถึงใน 
ธนพล  อินประเสริฐกุล, 2557 : 153) และความพึงพอใจเกิดขึ้นจากผู้โดยสารนั้นมีพฤติกรรมหรือความต้องการต่อการบริการที่
แตกต่างกันนั่นเอง (ณพศิริ แซ่เต็ง, 2555 อ้างถึงใน ธนพล  อินประเสริฐกุล, 2557 : 153) 

สมมติฐานทางการวิจัยข้อที่ 2 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกันจะมีการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธนพล  อินประเสริฐกุล (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความเข้าใจและการยอมรับต่อความ
ต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารที่มีผลต่อขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พบว่า การ
ยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กล่าวคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่ีมีปัจจัย
ส่วนบุคคลในทุกด้านต่างกัน มีการยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารไม่ต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ธุรกิจบริการควรมีการเพิ่มระดับขีดความสามารถในการให้บริการบนความต่างทางวัฒนธรรมของพนักงาน ด้วย
การสร้างการรับรู้ว่าผู้ใช้บริการแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างไร โดยจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน  

2. ธุรกิจบริการควรมีการสร้างบรรยากาศและการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีหรือเทคนิคการให้บริการผู้โดยสารที่มีความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม  

3. ธุรกิจบริการควรค านึงถึงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการให้เกิดกับ
พนักงานหรือผู้ให้บริการในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นไปที่การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้บริการ 
ด้านการสื่อสาร และด้านความต้องการบริการ อันเป็นผลน าสู่การสร้างขีดความสามารถในการให้บริการได้สูงสุด เพื่อท าให้ลูกค้า
เกิดการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม 
2. ควรศึกษาถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่แบ่งตามเส้นทางการบิน เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษา

ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการได้ 
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บทคัดย่อ 

     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอ่ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ระดับความผูกพันองค์การ
ของพนักงาน เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานกับความผูกพันองค์การ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความผูกพันองค์การของพนักงาน บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จ ากัด.
(มหาชน) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา.คือ.พนักงานบริษัทฯ จ านวน 405 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน    
201 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นแบบโควต้า เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.เปรียบเทียบความแตกต่างใช้.t-test.
และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test).กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจะใช้การทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี (LSD).ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
      ผลการวิจัย พบว่า 1).ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บรหิาร บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
คือ.ผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 2).ความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท.
ประกันภัยไทยวิวัฒน์.จ ากัด.(มหาชน).อยู่ในระดับมาก.โดยมีความผูกพันมากท่ีสุดคือ.ความผูกพันด้านการคงอยู่ 
3).ปัจจัยส่วนบุคคล.ได้แก่.เพศ.อายุ.สถานภาพสมรส.ระดับการศึกษา.และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน.ที่แตกต่างกัน.
ท าให้พนักงานฯ มีความผูกพันองค์การแตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 4) ความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร.มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัทฯ มากที่สุดคือ.ภาวะผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ที่
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are to study of opinions of Manager’s leadership, the 
level of organization commitment of employee between the personal factors and to study 
the relationship between personal and organization commitment of Thaivivat Insurance 
Public Company Limited employees. The population size include 405 Thaivivat Insurance 
Public Company Limited with the sample size 201 individual The probability sampling was 
used to collect the data along with Quota sampling method. The tool of this research was 
the questionnaire. The statistics in this data analysis as a percentage, frequency of 
distribution, Arithmetic Mean, Standard Deviation,  t-test, the one way analysis (One-way 
ANOVA) the Least Significant Difference (LSD) and Pearson product moment Correlation : r . 

The research findings include: 1)  The opinions to leadership of managers are 
Consultative leadership style at the highest level. 2) Employee’s organizational commitment 
of Thaivivat Insurance Public Company Limited at a high level. The highest commitment is 
the Continuance Commitment. 3) The different in personal factors of gender, age, marital 
status, educational level, and average monthly income cause the employees of Thaivivat 
Insurance Public Company Limited to have different organizational commitment with 
significance level of 0.05. 4) The opinions to leadership of the managers with relates to the 
employee’s organizational commitment of Thaivivat Insurance Public Company Limited at 
the highest level includes Participative leadership style that relates to the employee’s 
organizational commitment at a moderate level and is associated in the same direction with 
significance level of 0.01. 

 

Keywords : Opinion to Leadership, Organization Commitment, Thaivivat Insurance 
Public Company Limited 
 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันอย่าง

สมบูรณ์ ซึ่งทุกองค์การจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจ ทั้งทางด้าน
ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ นโยบาย หรือแม้กระทั่งวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการของผู้น า 
ผู้น าถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จ มีงานวิจัยจ านวนมากท่ีได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญา ความคิดและแนวปฏิบัติของผู้น า ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของ
องค์การ ผู้น าเป็นบุคคลที่มีอ านาจอิทธิพลในการบังคับบัญชา มอบหมายงานก ากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์การ ประสานความต้องการของบุคคล ความต้องการของงาน และความต้องการขององค์การเข้า
ด้วยกัน (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2549:7 อ้างถึงใน มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค, 2554:148) ศึกษาเรื่องภาวะผู้น า
อย่างเป็นระบบ โดยพยายามค้นคว้าถึงคุณลักษณะ ความสามารถ พฤติกรรม แหล่งที่มาของอ านาจ และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า โดยได้ค้นหาวิธีการที่มีอิทธิพลเหนือผู้ตาม และสามารถท างานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
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บทคัดย่อ 

     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอ่ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ระดับความผูกพันองค์การ
ของพนักงาน เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานกับความผูกพันองค์การ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความผูกพันองค์การของพนักงาน บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จ ากัด.
(มหาชน) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา.คือ.พนักงานบริษัทฯ จ านวน 405 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน    
201 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นแบบโควต้า เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.เปรียบเทียบความแตกต่างใช้.t-test.
และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test).กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจะใช้การทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี (LSD).ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
      ผลการวิจัย พบว่า 1).ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บรหิาร บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
คือ.ผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 2).ความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท.
ประกันภัยไทยวิวัฒน์.จ ากัด.(มหาชน).อยู่ในระดับมาก.โดยมีความผูกพันมากท่ีสุดคือ.ความผูกพันด้านการคงอยู่ 
3).ปัจจัยส่วนบุคคล.ได้แก่.เพศ.อายุ.สถานภาพสมรส.ระดับการศึกษา.และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน.ที่แตกต่างกัน.
ท าให้พนักงานฯ มีความผูกพันองค์การแตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 4) ความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร.มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัทฯ มากที่สุดคือ.ภาวะผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ที่
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are to study of opinions of Manager’s leadership, the 
level of organization commitment of employee between the personal factors and to study 
the relationship between personal and organization commitment of Thaivivat Insurance 
Public Company Limited employees. The population size include 405 Thaivivat Insurance 
Public Company Limited with the sample size 201 individual The probability sampling was 
used to collect the data along with Quota sampling method. The tool of this research was 
the questionnaire. The statistics in this data analysis as a percentage, frequency of 
distribution, Arithmetic Mean, Standard Deviation,  t-test, the one way analysis (One-way 
ANOVA) the Least Significant Difference (LSD) and Pearson product moment Correlation : r . 

The research findings include: 1)  The opinions to leadership of managers are 
Consultative leadership style at the highest level. 2) Employee’s organizational commitment 
of Thaivivat Insurance Public Company Limited at a high level. The highest commitment is 
the Continuance Commitment. 3) The different in personal factors of gender, age, marital 
status, educational level, and average monthly income cause the employees of Thaivivat 
Insurance Public Company Limited to have different organizational commitment with 
significance level of 0.05. 4) The opinions to leadership of the managers with relates to the 
employee’s organizational commitment of Thaivivat Insurance Public Company Limited at 
the highest level includes Participative leadership style that relates to the employee’s 
organizational commitment at a moderate level and is associated in the same direction with 
significance level of 0.01. 

 

Keywords : Opinion to Leadership, Organization Commitment, Thaivivat Insurance 
Public Company Limited 
 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันอย่าง

สมบูรณ์ ซึ่งทุกองค์การจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจ ทั้งทางด้าน
ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ นโยบาย หรือแม้กระทั่งวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการของผู้น า 
ผู้น าถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จ มีงานวิจัยจ านวนมากท่ีได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญา ความคิดและแนวปฏิบัติของผู้น า ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของ
องค์การ ผู้น าเป็นบุคคลที่มีอ านาจอิทธิพลในการบังคับบัญชา มอบหมายงานก ากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์การ ประสานความต้องการของบุคคล ความต้องการของงาน และความต้องการขององค์การเข้า
ด้วยกัน (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2549:7 อ้างถึงใน มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค, 2554:148) ศึกษาเรื่องภาวะผู้น า
อย่างเป็นระบบ โดยพยายามค้นคว้าถึงคุณลักษณะ ความสามารถ พฤติกรรม แหล่งที่มาของอ านาจ และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า โดยได้ค้นหาวิธีการที่มีอิทธิพลเหนือผู้ตาม และสามารถท างานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
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วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนพิจารณาว่าเพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีลักษณะเป็นผู้น า ปัจจัยใดเป็นตัวก าหนด
วิธีการของผู้น า รวมทั้งประสิทธิผลของภาวะผู้น า ซึ่งจะเห็นว่าผู้น าจะมีความสามารถในการจูงใจหรือมีอิทธิพล
ต่อบุคคลอื่น เพื่อให้ด าเนินการหรือปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้นั่น คือ รูปแบบภาวะผู้น า ซึ่งใช้
พฤติกรรมทางการบริหารงานได้แก่การใช้กระบวนการภาวะผู้น า การใช้อิทธิพลจูงใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การควบคุม และการก าหนดเป้าหมายของ
การท างาน นอกจากผู้น ามีการบริหารที่ดีแล้วยังต้องมีการสร้างความผูกพันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม เพื่อน าพา
องค์การไปสู่ความส าเร็จ โดยจะต้องใช้หลักการที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน และ
มุ่งพัฒนาให้เพื่อร่วมงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความผูกพันองค์การ คือ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อองค์การทั้งความรู้สึกผูกพัน จงรักภักดี และ
ผลตอบแทนแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานกับองค์การ ที่น าไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกที่หลากหลาย ท้ังในแง่
ความพยายามปฏิบัติงาน ความช่วยเหลือระหว่างทีมงานเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ (Steers, 1997:46 อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2552 : 170) ความผูกพันองค์การ
มลีักษณะส าคัญ คือการที่พนักงานยอมรับแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และมีค่านิยมของตน
ที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ การใช้ความสามารถ ความพยายามของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานของ
องค์การประสบความส าเร็จ ความต้องการของพนักงานท่ีมีความสมัครใจจะอยู่ปฏิบัติงานในองค์การ  
 Hewitt  Associates (2003 อ้างถึงใน สมจิตร  จันทร์เพ็ญ , 2557:14) บริษัทที่ปรึกษาในงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า หนึ่งในเจ็ดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การคือ ภาวะผู้น า ซึ่งความท้าทาย
ที่ส าคัญของผู้น า คือ การสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานให้เกิดขึ้นในองค์การ ทั้งนี้ความส าคัญของ
ความผูกพันในองค์การ ถือเป็นตัวช้ีประสิทธิภาพขององค์การ และได้น าแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การรวมถึงภาวะผู้น ามาเป็นเครื่องมือในการวัดความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การในประเทศแคนาดา 
จ านวน 120 องค์การ ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่ติดอันดับในกลุ่มผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุดจ านวน 50 องค์การ 
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าบริษัทที่ไม่ติดอันดับถึง 21% และมีอัตรารายรับสูงถึง 16.1% ในขณะ
ที่อัตราการเติบโตของรายรับของบริษัทที่ไม่ติดอันดับมีเพียง 6.1% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันในองค์การ
เป็นตัวแปรหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นแนวโน้มผลการประกอบการขององค์การ  
 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านการรับประกัน
วินาศภัยเป็นหลัก ซึ่งเป็นองค์การที่มีการขยายขนาดของธุรกิจและเพิ่มประเภทของการให้บริการมาโดยตลอด 
ท าให้องค์การมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีจ านวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อเป็น
ตอบสนองต่อการให้บริการของลูกค้าและท าให้สามารถแข่งขันในตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ประกอบ
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันอย่างสูงระหว่างบริษัทเอกชนใน
การสร้างผลส าเร็จด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงมุ่งหาวิธีการกระบวนการท างานที่ดีที่สุด เพื่อ
จะน าไปสู่การสร้างผลงานหรือ ผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่จะเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมทั้งความผูกพันของพนักงานต่อองค์การเป็นปัจจัย
หลักท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความผูกพัน
องค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)” เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ
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ผู้บริหารบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) กับความสัมพันธ์ความผูกพันองค์การของพนักงาน ทั้งนี้
เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น ามาเป็นข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1..เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 2..เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

3..เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานกับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท 
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

4..เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความผูกพันองค์การ ของพนักงาน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ความผูกพัน
องค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

2. ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด 
(มหาชน)  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 405 

คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 คน หาได้จากการค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้
ทฤษฎีไม่อาศัยความน่าจะเป็น แบบโควต้า (Quota Sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วนดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ค าถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับส านักงานฯ รวมทั้งหมด 6 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ของพนักงานต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัท ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย เครื่องมือในการประเมินความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทั้ง 4 แบบโดยใช้
พฤติกรรมการบริหารงานของผู้น า ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้กระบวนการภาวะผู้น าด้านลักษณะการใช้
อิทธิพลจูงใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการควบคุม และด้านการก าหนดเป้าหมายของการท างาน แบ่งข้อค าถามแต่ละด้าน ๆ ละ 8 
ข้อ รวม 56 ข้อ โดยไม่ได้ระบุข้อความให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบดังนี้  

ข้อที่ 1 – 2 ของแต่ละด้านรวม 14 ข้อ เป็นผู้น าแบบเผด็จการ  
ข้อที่ 3 – 4 ของแต่ละด้านรวม 14 ข้อ เป็นผู้น าแบบเผด็จการแบบมีส่วนร่วม  
ข้อที่ 5 – 6 ของแต่ละด้านรวม 14 ข้อ เป็นผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ  
ข้อที่ 7 – 8 ของแต่ละด้านรวม 14 ข้อ เป็นผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้มีส่วนร่วม 
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วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนพิจารณาว่าเพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีลักษณะเป็นผู้น า ปัจจัยใดเป็นตัวก าหนด
วิธีการของผู้น า รวมทั้งประสิทธิผลของภาวะผู้น า ซึ่งจะเห็นว่าผู้น าจะมีความสามารถในการจูงใจหรือมีอิทธิพล
ต่อบุคคลอื่น เพื่อให้ด าเนินการหรือปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้นั่น คือ รูปแบบภาวะผู้น า ซึ่งใช้
พฤติกรรมทางการบริหารงานได้แก่การใช้กระบวนการภาวะผู้น า การใช้อิทธิพลจูงใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การควบคุม และการก าหนดเป้าหมายของ
การท างาน นอกจากผู้น ามีการบริหารที่ดีแล้วยังต้องมีการสร้างความผูกพันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม เพื่อน าพา
องค์การไปสู่ความส าเร็จ โดยจะต้องใช้หลักการที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน และ
มุ่งพัฒนาให้เพื่อร่วมงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความผูกพันองค์การ คือ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อองค์การทั้งความรู้สึกผูกพัน จงรักภักดี และ
ผลตอบแทนแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานกับองค์การ ที่น าไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกที่หลากหลาย ท้ังในแง่
ความพยายามปฏิบัติงาน ความช่วยเหลือระหว่างทีมงานเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ (Steers, 1997:46 อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2552 : 170) ความผูกพันองค์การ
มลีักษณะส าคัญ คือการที่พนักงานยอมรับแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และมีค่านิยมของตน
ที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ การใช้ความสามารถ ความพยายามของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานของ
องค์การประสบความส าเร็จ ความต้องการของพนักงานท่ีมีความสมัครใจจะอยู่ปฏิบัติงานในองค์การ  
 Hewitt  Associates (2003 อ้างถึงใน สมจิตร  จันทร์เพ็ญ , 2557:14) บริษัทที่ปรึกษาในงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า หนึ่งในเจ็ดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การคือ ภาวะผู้น า ซึ่งความท้าทาย
ที่ส าคัญของผู้น า คือ การสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานให้เกิดขึ้นในองค์การ ทั้งนี้ความส าคัญของ
ความผูกพันในองค์การ ถือเป็นตัวช้ีประสิทธิภาพขององค์การ และได้น าแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การรวมถึงภาวะผู้น ามาเป็นเครื่องมือในการวัดความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การในประเทศแคนาดา 
จ านวน 120 องค์การ ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่ติดอันดับในกลุ่มผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุดจ านวน 50 องค์การ 
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าบริษัทที่ไม่ติดอันดับถึง 21% และมีอัตรารายรับสูงถึง 16.1% ในขณะ
ที่อัตราการเติบโตของรายรับของบริษัทที่ไม่ติดอันดับมีเพียง 6.1% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันในองค์การ
เป็นตัวแปรหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นแนวโน้มผลการประกอบการขององค์การ  
 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านการรับประกัน
วินาศภัยเป็นหลัก ซึ่งเป็นองค์การที่มีการขยายขนาดของธุรกิจและเพิ่มประเภทของการให้บริการมาโดยตลอด 
ท าให้องค์การมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีจ านวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อเป็น
ตอบสนองต่อการให้บริการของลูกค้าและท าให้สามารถแข่งขันในตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ประกอบ
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันอย่างสูงระหว่างบริษัทเอกชนใน
การสร้างผลส าเร็จด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงมุ่งหาวิธีการกระบวนการท างานที่ดีที่สุด เพื่อ
จะน าไปสู่การสร้างผลงานหรือ ผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่จะเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมทั้งความผูกพันของพนักงานต่อองค์การเป็นปัจจัย
หลักท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความผูกพัน
องค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)” เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ
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ผู้บริหารบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) กับความสัมพันธ์ความผูกพันองค์การของพนักงาน ทั้งนี้
เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น ามาเป็นข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1..เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 2..เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

3..เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานกับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท 
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

4..เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความผูกพันองค์การ ของพนักงาน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ความผูกพัน
องค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

2. ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด 
(มหาชน)  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 405 

คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 คน หาได้จากการค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้
ทฤษฎีไม่อาศัยความน่าจะเป็น แบบโควต้า (Quota Sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วนดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ค าถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับส านักงานฯ รวมทั้งหมด 6 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ของพนักงานต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัท ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย เครื่องมือในการประเมินความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทั้ง 4 แบบโดยใช้
พฤติกรรมการบริหารงานของผู้น า ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้กระบวนการภาวะผู้น าด้านลักษณะการใช้
อิทธิพลจูงใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการควบคุม และด้านการก าหนดเป้าหมายของการท างาน แบ่งข้อค าถามแต่ละด้าน ๆ ละ 8 
ข้อ รวม 56 ข้อ โดยไม่ได้ระบุข้อความให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบดังนี้  

ข้อที่ 1 – 2 ของแต่ละด้านรวม 14 ข้อ เป็นผู้น าแบบเผด็จการ  
ข้อที่ 3 – 4 ของแต่ละด้านรวม 14 ข้อ เป็นผู้น าแบบเผด็จการแบบมีส่วนร่วม  
ข้อที่ 5 – 6 ของแต่ละด้านรวม 14 ข้อ เป็นผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ  
ข้อที่ 7 – 8 ของแต่ละด้านรวม 14 ข้อ เป็นผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้มีส่วนร่วม 
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย ความผูกพัน
ทางด้านจิตใจ  ความผูกพันด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 15 ข้อ  

ค าตอบในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 แบ่งระดับและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบตาม
หลักของ Likert Scale เป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 คุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อ ( IOC) ได้ระดับ 0.8 และหาความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น ต่อความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า ดังนี้ ผู้น าแบบเผด็จการ มีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.854 ผู้น าแบบเผ็ดการแบบมีศิลป์ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.835 ผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิง
ปรึกษาหารือ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.840 ผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้มีส่วนร่วม มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.925 และได้ค่าความเช่ือมั่นต่อความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้ ด้านความผูกพันทางด้านจิตใจ มีความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.886  ด้านความผูกพันด้านการคงอยู่ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.862 ด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.925 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ มีดังนี ้
3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ส่วนที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลใช้สถิติ .จ านวน.

(Frequency).ค่าร้อยละ.(Percentage).ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและระดับ
ความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3.2 การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ค่า t-test และสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis.of Variance) ใช้สถิติ F-test กรณีพบความ
แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  จ ะ ใ ช้ ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร า ย คู่  โ ด ย วิ ธี 
Least.Significant.Difference.(LSD).ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์           
เพียร์สัน.(Pearson‘s.Correlation : r) 

 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 128 

คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 อายุระหว่าง 25 – 34 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 สถานภาพโสด 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 ระดับการศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 124 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 61.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 และมี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 

2. ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
ภาวะผู้น า X  S.D. แปลผล ล าดับ 

แบบเผด็จการ 2.04 0.20 น้อย 4 
แบบเผด็จการแบบมีศิลป์ 2.27 0.14 น้อย 3 
แบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 4.55 0.21 มากที่สุด 1 
แบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 4.35 0.34 มากที่สุด 2 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด มหาชน มีความคิดเห็นว่า ภาวะ
ผู้น า เป็นผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.55) รองลงมา 
คือ ผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.35) ผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ .
อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.27) และผู้น าแบบเผด็จการ อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.04) ตามล าดับ 

3. ความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  
ความผูกพันองค์การ X  S.D. แปลผล ล าดับ 

ด้านจิตใจ 4.08 0.42 มาก 3 
ด้านการคงอยู ่ 4.17 0.38 มาก 1 
ด้านบรรทดัฐาน 4.12 0.41 มาก 2 

ภาพรวม 4.12 0.40 มาก  
จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด มหาชน มีความผูกพันองค์การใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) ความผูกพันองค์การด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการคงอยู่ อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.17) รองลงมา คือ ด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) และด้านจิตใจ อยู่ ในระดับมาก             
( X = 4.08,) ตามล าดับ 

4. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกันกับความผูกพันองค์การของพนักงาน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกันกับความผูกพันธ์องค์การ
ของงพนักงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความผูกพันองค์การ 

ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู ่ ด้านบรรทัดฐาน ภาพรวม 
เพศ ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
อาย ุ ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
สถานภาพสมรส ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
ระดับการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย ความผูกพัน
ทางด้านจิตใจ  ความผูกพันด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 15 ข้อ  

ค าตอบในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 แบ่งระดับและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบตาม
หลักของ Likert Scale เป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 คุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อ ( IOC) ได้ระดับ 0.8 และหาความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น ต่อความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า ดังนี้ ผู้น าแบบเผด็จการ มีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.854 ผู้น าแบบเผ็ดการแบบมีศิลป์ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.835 ผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิง
ปรึกษาหารือ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.840 ผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้มีส่วนร่วม มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.925 และได้ค่าความเช่ือมั่นต่อความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้ ด้านความผูกพันทางด้านจิตใจ มีความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.886  ด้านความผูกพันด้านการคงอยู่ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.862 ด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.925 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ มีดังนี ้
3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ส่วนที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลใช้สถิติ .จ านวน.

(Frequency).ค่าร้อยละ.(Percentage).ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและระดับ
ความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3.2 การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ค่า t-test และสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis.of Variance) ใช้สถิติ F-test กรณีพบความ
แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  จ ะ ใ ช้ ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร า ย คู่  โ ด ย วิ ธี 
Least.Significant.Difference.(LSD).ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์           
เพียร์สัน.(Pearson‘s.Correlation : r) 

 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 128 

คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 อายุระหว่าง 25 – 34 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 สถานภาพโสด 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 ระดับการศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 124 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 61.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 และมี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 

2. ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
ภาวะผู้น า X  S.D. แปลผล ล าดับ 

แบบเผด็จการ 2.04 0.20 น้อย 4 
แบบเผด็จการแบบมีศิลป์ 2.27 0.14 น้อย 3 
แบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 4.55 0.21 มากที่สุด 1 
แบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 4.35 0.34 มากที่สุด 2 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด มหาชน มีความคิดเห็นว่า ภาวะ
ผู้น า เป็นผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.55) รองลงมา 
คือ ผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.35) ผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ .
อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.27) และผู้น าแบบเผด็จการ อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.04) ตามล าดับ 

3. ความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  
ความผูกพันองค์การ X  S.D. แปลผล ล าดับ 

ด้านจิตใจ 4.08 0.42 มาก 3 
ด้านการคงอยู ่ 4.17 0.38 มาก 1 
ด้านบรรทดัฐาน 4.12 0.41 มาก 2 

ภาพรวม 4.12 0.40 มาก  
จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด มหาชน มีความผูกพันองค์การใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) ความผูกพันองค์การด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการคงอยู่ อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.17) รองลงมา คือ ด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) และด้านจิตใจ อยู่ ในระดับมาก             
( X = 4.08,) ตามล าดับ 

4. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกันกับความผูกพันองค์การของพนักงาน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกันกับความผูกพันธ์องค์การ
ของงพนักงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความผูกพันองค์การ 

ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู ่ ด้านบรรทัดฐาน ภาพรวม 
เพศ ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
อาย ุ ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
สถานภาพสมรส ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
ระดับการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยอมรับสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวม พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพันองค์การของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ยกเว้นระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันองค์การของพนักงานไม่แตกต่างกัน 

5. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทย
วิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของ
พนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ์
P - Value 

ระดับ 
ความสัมพันธ ์

ภาวะผู้น าแบบเผด็จการ -0.409** 0.0000 ปานกลาง 
ภาวะผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศลิป์ -0.330** 0.0000 น้อย 
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ 0.152* 0.0032 น้อยที่สุด 
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้ส่วนร่วม 0.506** 0.0000 ปานกลาง 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
** ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

จากตารางที่ 4 พบว่า 
    - ภาวะผู้น าแบบเผด็จการ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การระดับปานกลางและเป็น

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (r = -0.409)  
    - ภาวะผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การระดับน้อยและเป็น

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (r = -0.330)  
    - ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ ระดับ

น้อยที่สุดและเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r.= 0.152)  
    - ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การระดับปาน

กลางและเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r.= 0.506)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. พนักงานบริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
เป็นภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมากที่สุด  
 2. พนักงานบริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันองค์การโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความผูกพันด้านการคงอยู่  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน มีความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงาน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) มากท่ีสุด คือ ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้
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มสี่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายถึง ถ้าผู้น าใช้ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้มีส่วนร่วมมากเท่าใด ก็จะส่งผลท าให้พนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) คือ ผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ เป็นผู้น าที่มีความเช่ือมั่น ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ปรึกษาหารือผู้ใต้บังคับบัญชาก่อน
ก าหนดเป้าหมายและสั่งการ ให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
แต่การตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญกระท าโดยผู้บังคับบัญชา การติดต่อสื่อสารเป็นแบบสองทาง ผลตอบแทนจะถูก
น ามาใช้จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นอิสระเมื่อปรึกษางานกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงการวิจัย Global Leadership and Organization Effectiveness.(อ้างถึงใน มธุมนต์  แคเทอร์เรนชัค. 
2554:2) ใช้เวลาในการศึกษา 11 ปี ศึกษาทั้งหมด 62 ประเทศเพื่อค้นหาคุณสมบัติ ของภาวะผู้น าที่เป็นที่
ยอมรับ คือ การสร้างแรงบันดาลใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการท างาน 

ความผูกพันองค์การของพนักงาน อยู่ในระดับมาก ความผูกพันด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการคงอยู่ซึ่ง
ด้านการคงอยู่นี้พนักงานมีความคิดเห็นมากที่สุดคือประเด็นท่ีหากพนักงานลาออกจากองค์การนี้ พนักงานจะมี
ความยากล าบากในการหางานใหม่ ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทช้ันน าในด้านการประกันภัยที่ด าเนินกิจการมายาวนานมากกว่า 60 ปี และมีความมั่นคงทางการเงิน
บริษัทมีผลประกอบการเป็นก าไรอยา่งต่อเนื่องและมนีโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2560 พบว่า ตามการพัฒนาที่ส าคัญของกิจการในปี 2559 
คือมีการพัฒนาระบบการประกันภัยรูปแบบใหม่เป็นแบบเติมเงิน ส่งผลท าให้กิจการมีผลประกอบการที่เป็น
ก าไรมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุกปี จึงท าให้พนักงานมีความคิดเห็นว่า 
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดีสุดเหมาะแก่การปฏิบัติงาน จะสูญเสียผลประโยชน์
ถ้าลาออกจากบริษัท พนักงานมีความจ าเป็นที่จะอยู่ในองค์การ (Need) โดยเน้นเรื่องการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลท าให้ความผูกพันองค์การ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่ Mowday et al. 
(อ้างถึงใน จรัญญา  ส่งเสริม. 2556: 12-14) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ คือ ลักษณะส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ เพศหญิงจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงผ่านอุปสรรคในการ
เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การมากกว่าเพศชาย จึงมีความตั้งใจเปลี่ยนงานน้อยกว่า  อายุ บุคคลที่มีอายุมากจะมี
ความผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคคลที่อายุน้อย เช่นเดียวกันกับพนักงานที่มีรายได้ระดับปานกลางมีความ
ผูกพันที่จะด ารงอยู่ในองค์การสูง เพราะต้องการที่จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ และต้องการที่จะได้เลื่อน
ต าแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้น ระดับการศึกษา บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันต่อองค์การต่ า เพราะบุคคลที่มี
การศึกษาสูงจะมีความหวังต่อสิ่งที่จะได้รับสูง และเช่ือมั่นในตนเองว่าสามารถหางานใหม่ได้ง่ายกว่าบุคคลที่มี
การศึกษาต่ า ท าให้โอกาสเปลี่ยนแปลงงานใหม่ได้ง่ายกว่า ซึ่งผลการวิจัยจะขัดแย้งกับแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัย
วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง พบว่า ผู้มีการศึกษาสูงจะท างานในต าแหน่งระดับหัวหน้างาน
เพราะการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากระดับการศึกษาและความช านาญในงานตาม
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จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวม พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพันองค์การของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ยกเว้นระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันองค์การของพนักงานไม่แตกต่างกัน 

5. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทย
วิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของ
พนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ์
P - Value 

ระดับ 
ความสัมพันธ ์

ภาวะผู้น าแบบเผด็จการ -0.409** 0.0000 ปานกลาง 
ภาวะผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศลิป์ -0.330** 0.0000 น้อย 
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ 0.152* 0.0032 น้อยที่สุด 
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้ส่วนร่วม 0.506** 0.0000 ปานกลาง 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
** ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

จากตารางที่ 4 พบว่า 
    - ภาวะผู้น าแบบเผด็จการ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การระดับปานกลางและเป็น

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (r = -0.409)  
    - ภาวะผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การระดับน้อยและเป็น

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (r = -0.330)  
    - ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ ระดับ

น้อยที่สุดและเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r.= 0.152)  
    - ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การระดับปาน

กลางและเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r.= 0.506)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. พนักงานบริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
เป็นภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมากที่สุด  
 2. พนักงานบริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันองค์การโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความผูกพันด้านการคงอยู่  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน มีความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงาน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) มากท่ีสุด คือ ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้
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มสี่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายถึง ถ้าผู้น าใช้ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้มีส่วนร่วมมากเท่าใด ก็จะส่งผลท าให้พนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) คือ ผู้น าแบบประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ เป็นผู้น าที่มีความเช่ือมั่น ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ปรึกษาหารือผู้ใต้บังคับบัญชาก่อน
ก าหนดเป้าหมายและสั่งการ ให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
แต่การตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญกระท าโดยผู้บังคับบัญชา การติดต่อสื่อสารเป็นแบบสองทาง ผลตอบแทนจะถูก
น ามาใช้จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นอิสระเมื่อปรึกษางานกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงการวิจัย Global Leadership and Organization Effectiveness.(อ้างถึงใน มธุมนต์  แคเทอร์เรนชัค. 
2554:2) ใช้เวลาในการศึกษา 11 ปี ศึกษาทั้งหมด 62 ประเทศเพื่อค้นหาคุณสมบัติ ของภาวะผู้น าที่เป็นที่
ยอมรับ คือ การสร้างแรงบันดาลใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการท างาน 

ความผูกพันองค์การของพนักงาน อยู่ในระดับมาก ความผูกพันด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการคงอยู่ซึ่ง
ด้านการคงอยู่นี้พนักงานมีความคิดเห็นมากที่สุดคือประเด็นท่ีหากพนักงานลาออกจากองค์การนี้ พนักงานจะมี
ความยากล าบากในการหางานใหม่ ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทช้ันน าในด้านการประกันภัยที่ด าเนินกิจการมายาวนานมากกว่า 60 ปี และมีความมั่นคงทางการเงิน
บริษัทมีผลประกอบการเป็นก าไรอยา่งต่อเนื่องและมนีโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2560 พบว่า ตามการพัฒนาที่ส าคัญของกิจการในปี 2559 
คือมีการพัฒนาระบบการประกันภัยรูปแบบใหม่เป็นแบบเติมเงิน ส่งผลท าให้กิจการมีผลประกอบการที่เป็น
ก าไรมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุกปี จึงท าให้พนักงานมีความคิดเห็นว่า 
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดีสุดเหมาะแก่การปฏิบัติงาน จะสูญเสียผลประโยชน์
ถ้าลาออกจากบริษัท พนักงานมีความจ าเป็นที่จะอยู่ในองค์การ (Need) โดยเน้นเรื่องการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลท าให้ความผูกพันองค์การ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่ Mowday et al. 
(อ้างถึงใน จรัญญา  ส่งเสริม. 2556: 12-14) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ คือ ลักษณะส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ เพศหญิงจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงผ่านอุปสรรคในการ
เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การมากกว่าเพศชาย จึงมีความตั้งใจเปลี่ยนงานน้อยกว่า  อายุ บุคคลที่มีอายุมากจะมี
ความผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคคลที่อายุน้อย เช่นเดียวกันกับพนักงานที่มีรายได้ระดับปานกลางมีความ
ผูกพันที่จะด ารงอยู่ในองค์การสูง เพราะต้องการที่จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ และต้องการที่จะได้เลื่อน
ต าแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้น ระดับการศึกษา บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันต่อองค์การต่ า เพราะบุคคลที่มี
การศึกษาสูงจะมีความหวังต่อสิ่งที่จะได้รับสูง และเช่ือมั่นในตนเองว่าสามารถหางานใหม่ได้ง่ายกว่าบุคคลที่มี
การศึกษาต่ า ท าให้โอกาสเปลี่ยนแปลงงานใหม่ได้ง่ายกว่า ซึ่งผลการวิจัยจะขัดแย้งกับแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัย
วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง พบว่า ผู้มีการศึกษาสูงจะท างานในต าแหน่งระดับหัวหน้างาน
เพราะการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากระดับการศึกษาและความช านาญในงานตาม
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ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นค่อนข้างสูง 
จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่พนักงานที่มีการศึกษาสูงมีความผูกพันต่อองค์การมาก สถานภาพ สมรสและหย่า/ร้าง บุคคล
ที่มีภาระครอบครัวจะมีความผูกพันตอ่องค์การมากกว่าคนโสด เพราะภาระที่ต้องรับผดิชอบท าให้ต้องการความ
มั่นคงมากกว่าคนโสด 

ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การมากที่สุดคือภาวะผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ระดับ ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของ Rensis Likert (อ้างถึงใน นนทวัฒน์ เสี่ยงโชคอยู่. 2558:45) ที่ว่า การบริหารงานแบบ
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้มีส่วนร่วม เป็นรูปแบบการบริหารงานที่ดีที่สุด คือ สะท้อนให้เห็นลักษณะ
ของผู้น าที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาแบบสนับสนุนเกื้อกูล (Supportive Relationship) และเป็น
องค์การที่ยึดคนเป็นหลัก หรือเป็นศูนย์ในการบริหารงาน (Employee-centered Organization) อาทิเช่น 
ความเชื่อถือไว้วางใจความห่วงใยในอนาคตเข้าใจปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา และพยายามช่วยเหลือช่วยสอน
งานฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ข่าวสารยอมรับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างยอมรับนับถือและเชื่อใจกัน ผู้บังคับบัญชากระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององค์การ 
กระตุ้นให้เกิดทัศนคติในทางเกื้อกูลองค์การน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งท าให้พนักงานมีความ
ผูกพันองค์การทางด้านจิตใจ พนักงานมีความปรารถนา (Want) ที่จะอยู่ในองค์การ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มีส่วนร่วมกับองค์การ รวมทั้งมีความผูกพันองค์การทางด้านบรรทัดฐานคือพนักงานมีความรู้ สึกว่าควรจะ 
(Ought) อยู่ในองค์การ การคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ส่วนด้านการคงอยู่พนักงานมีความจ าเป็นท่ีจะอยู่
ในองค์การ (Need) โดยเน้นเรื่องการเปรียบเทียบผลประโยชน์เท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
จากการวิจัยท าให้ทราบถึงภาวะผู้น าที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน ซึ่งผู้วิจัยมี

ข้อเสนอดังนี ้
 1.1 บริษัทฯ ควรมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดความผูกพันองค์การของพนักงานท้ัง 3 
ด้านอย่างสมดุล ได้แก่ ด้านจิตใจเพื่อให้พนักงานมีความปรารถนา (Want) ที่จะอยู่ในองค์การ ด้านบรรทัดฐาน
คือพนักงานมีความรู้สึกว่าควรจะ (Ought) อยู่ในองค์การ รวมทั้งด้านการคงอยู่พนักงานมีความจ าเป็นที่จะอยู่
ในองค์การ (Need)  
 1.2 บริษัทฯ ควรมีแผนพัฒนาบุคลากร ตามหลักสูตรการเป็นผู้บริหาร ท้ังระดับต้น ระดับกลาง 
และ ระดับสูง โดยบรรจุเนื้อหาของการพัฒนาบุคลากรส าหรับผู้บริหารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงาน
ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้กระบวนการภาวะผู้น า ด้านลักษณะการใช้อิทธิพลจูงใจ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการควบคุม และ
ด้านการก าหนดเป้าหมายของการท างาน  
 1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์การมาก
ขึ้น ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก าหนดเป้าหมาย หรือนโยบายขององค์การ  ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ เกิดความรัก 
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ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นค่อนข้างสูง 
จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่พนักงานที่มีการศึกษาสูงมีความผูกพันต่อองค์การมาก สถานภาพ สมรสและหย่า/ร้าง บุคคล
ที่มีภาระครอบครัวจะมีความผูกพันตอ่องค์การมากกว่าคนโสด เพราะภาระที่ต้องรับผดิชอบท าให้ต้องการความ
มั่นคงมากกว่าคนโสด 

ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การมากที่สุดคือภาวะผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ระดับ ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของ Rensis Likert (อ้างถึงใน นนทวัฒน์ เสี่ยงโชคอยู่. 2558:45) ที่ว่า การบริหารงานแบบ
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยเชิงให้มีส่วนร่วม เป็นรูปแบบการบริหารงานที่ดีที่สุด คือ สะท้อนให้เห็นลักษณะ
ของผู้น าที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาแบบสนับสนุนเกื้อกูล (Supportive Relationship) และเป็น
องค์การที่ยึดคนเป็นหลัก หรือเป็นศูนย์ในการบริหารงาน (Employee-centered Organization) อาทิเช่น 
ความเชื่อถือไว้วางใจความห่วงใยในอนาคตเข้าใจปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา และพยายามช่วยเหลือช่วยสอน
งานฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ข่าวสารยอมรับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างยอมรับนับถือและเชื่อใจกัน ผู้บังคับบัญชากระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององค์การ 
กระตุ้นให้เกิดทัศนคติในทางเกื้อกูลองค์การน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งท าให้พนักงานมีความ
ผูกพันองค์การทางด้านจิตใจ พนักงานมีความปรารถนา (Want) ที่จะอยู่ในองค์การ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มีส่วนร่วมกับองค์การ รวมทั้งมีความผูกพันองค์การทางด้านบรรทัดฐานคือพนักงานมีความรู้ สึกว่าควรจะ 
(Ought) อยู่ในองค์การ การคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ส่วนด้านการคงอยู่พนักงานมีความจ าเป็นท่ีจะอยู่
ในองค์การ (Need) โดยเน้นเรื่องการเปรียบเทียบผลประโยชน์เท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
จากการวิจัยท าให้ทราบถึงภาวะผู้น าที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน ซึ่งผู้วิจัยมี

ข้อเสนอดังนี ้
 1.1 บริษัทฯ ควรมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดความผูกพันองค์การของพนักงานท้ัง 3 
ด้านอย่างสมดุล ได้แก่ ด้านจิตใจเพื่อให้พนักงานมีความปรารถนา (Want) ที่จะอยู่ในองค์การ ด้านบรรทัดฐาน
คือพนักงานมีความรู้สึกว่าควรจะ (Ought) อยู่ในองค์การ รวมทั้งด้านการคงอยู่พนักงานมีความจ าเป็นที่จะอยู่
ในองค์การ (Need)  
 1.2 บริษัทฯ ควรมีแผนพัฒนาบุคลากร ตามหลักสูตรการเป็นผู้บริหาร ท้ังระดับต้น ระดับกลาง 
และ ระดับสูง โดยบรรจุเนื้อหาของการพัฒนาบุคลากรส าหรับผู้บริหารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงาน
ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้กระบวนการภาวะผู้น า ด้านลักษณะการใช้อิทธิพลจูงใจ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการควบคุม และ
ด้านการก าหนดเป้าหมายของการท างาน  
 1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์การมาก
ขึ้น ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก าหนดเป้าหมาย หรือนโยบายขององค์การ  ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ เกิดความรัก 
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ความหวงแหนองค์การ และส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการท างาน การอยู่ร่วมกันในองค์การประดุจพี่น้อง 
 1.4 ควรจัดกิจกรรมภายในองค์การเพื่อเพิ่มพูนความผูกพันในองค์การท าให้พนักงานในแต่ละฝ่าย
มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ซึ่งท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1.ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความ

ผูกพันองค์การของพนักงาน.โดยใช้ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามแนวความคิดอื่นๆ เช่น ตามแนวความคิด 
Managerial Grid เป็นต้น 

 2.2.ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความ
ผูกพันองค์การของพนักงานโดยใช้ความผูกพันองค์การของพนักงานด้านอ่ืน ๆ เช่น ความเช่ือมั่นในการยอมรับ
เป้าหมายและยอมรับค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์การ 
และด้านความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในองค์การ เป็นต้น 
 2.3.ควรศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกับความผูกพันองค์การของพนักงาน เช่น ปัจจัยด้าน
ลักษณะของงาน ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ และ ประสบการณ์จากการท างาน เป็นต้น 
 2.4.ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีส่งผลกับความผูกพันองค์การของพนักงาน บริษัท 
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารอ้างอิง 
จรัญญา  ส่งเสริม. (2556). ปัจจัยท านายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

จังหวัดสกลนคร. สาระนิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
นนทวัฒน์  เสี่ยงโชคอยู่. (2558). ความคาดหวังของข้าราชการกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครต่อ

ระบบผู้น าในการบริหาร.กรุงเทพฯ: การค้นคว้าอิสระ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ. 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน). (2561). รายงานประจ าปี 2560. สืบค้นข้อมูลเมื่อ  
20 กุมภาพันธ์ 2561.แหล่งที่มา : http://www.thaivivat.co.th/th/investor_annual.php.  

พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ. (2552). ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ : ความหมาย 
 ทฤษฎี วิธีวิจัย การวัด และงานวิจัย. ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
มธุมนต์  แคเทอร์เรนชัค. (2554). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

กับความผูกพันองค์การของพนกังานในองค์การพหุวัฒนธรรม ABC. โครงการทางธุรกิจ 
 บธ.ม. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สมจิตร  จันทร์เพญ็. (2557). ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การ

มหาชน). การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหารพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

อุษณะ  อ านาจสกุลฤทธิ์. (2551). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาบริหารรัฐกิจ. คณะรัฐศาสตร์.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

699



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ความหวงแหนองค์การ และส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการท างาน การอยู่ร่วมกันในองค์การประดุจพี่น้อง 
 1.4 ควรจัดกิจกรรมภายในองค์การเพื่อเพิ่มพูนความผูกพันในองค์การท าให้พนักงานในแต่ละฝ่าย
มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ซึ่งท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1.ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความ

ผูกพันองค์การของพนักงาน.โดยใช้ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามแนวความคิดอื่นๆ เช่น ตามแนวความคิด 
Managerial Grid เป็นต้น 

 2.2.ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความ
ผูกพันองค์การของพนักงานโดยใช้ความผูกพันองค์การของพนักงานด้านอ่ืน ๆ เช่น ความเช่ือมั่นในการยอมรับ
เป้าหมายและยอมรับค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์การ 
และด้านความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในองค์การ เป็นต้น 
 2.3.ควรศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกับความผูกพันองค์การของพนักงาน เช่น ปัจจัยด้าน
ลักษณะของงาน ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ และ ประสบการณ์จากการท างาน เป็นต้น 
 2.4.ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีส่งผลกับความผูกพันองค์การของพนักงาน บริษัท 
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารอ้างอิง 
จรัญญา  ส่งเสริม. (2556). ปัจจัยท านายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

จังหวัดสกลนคร. สาระนิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
นนทวัฒน์  เสี่ยงโชคอยู่. (2558). ความคาดหวังของข้าราชการกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครต่อ

ระบบผู้น าในการบริหาร.กรุงเทพฯ: การค้นคว้าอิสระ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ. 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน). (2561). รายงานประจ าปี 2560. สืบค้นข้อมูลเมื่อ  
20 กุมภาพันธ์ 2561.แหล่งที่มา : http://www.thaivivat.co.th/th/investor_annual.php.  

พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ. (2552). ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ : ความหมาย 
 ทฤษฎี วิธีวิจัย การวัด และงานวิจัย. ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
มธุมนต์  แคเทอร์เรนชัค. (2554). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

กับความผูกพันองค์การของพนกังานในองค์การพหุวัฒนธรรม ABC. โครงการทางธุรกิจ 
 บธ.ม. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สมจิตร  จันทร์เพญ็. (2557). ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การ

มหาชน). การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหารพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

อุษณะ  อ านาจสกุลฤทธิ์. (2551). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาบริหารรัฐกิจ. คณะรัฐศาสตร์.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

700



การประชุมวิชาการระดับชาติ                       

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561 

______________________________________________________________________________________________ 
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ประทุม ชอบใจ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล  จากกลุมตัวอยางท่ีใชในครั้งน้ี เปน

นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2560  โดยจําแนกออกเปน 2 กลุมตามสถานท่ีพักอาศัยของ

นิสิต คือ กลุมท่ีมีท่ีพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย และกลุมท่ีมีท่ีพักอาศัยอยูภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการสุมแบบ

แบงกลุมและใชวิธีเลือกสุมตัวอยางอยางงาย ผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 360 ชุด ไดรับกลับคืนมา รวมท้ังสิ้น 340 ชุด รอยละ 

94.44  จากน้ัน นําขอมูลท่ีไดกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ และนํามาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสถิติท่ีใชครั้งน้ี คือ 

สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยการทดสอบ สมมติฐานดวยคา t-test และคา F-test สําหรับตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการวิจัยพบวา   นิสิตมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดีทุกดาน ประกอบดวย ดานสุขภาพอนามัย 

ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ ดานจิตใจ ดานสถานท่ีพักอาศัย ดานการเรียน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดาน

การรับบริการพ้ืนฐาน และดานอาหารและโภชนาการ  และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีมี

ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ สถานท่ีพักอาศัยของนิสิต อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 

จํานวนสมาชิกท่ีเขาพัก รายไดตอเดือนและภูมิลําเนา มีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ยกเวนดานศาสนา ไม

มีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต 

 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, นิสติ, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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Quality of Life of Students in Rattana Bundit University 
 

Prathum Chobjai 

Rattana Bundit University 
e-mail: prathum14@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to study and to repair the level and quality of life of students in 

Rattana Bundit University. This research is survey research. The researcher collected data from 340 students 

of Rattana Bundit University under the academic year 2560. They  consisted of two groups of student 

residences: the residences in the university dormitories and outside the university by convenience sampling. 

The 360 respondents received a total of 340 copies, of which 94.44% were returned. Then the information 

returned to check the integrity. The data was analyzed by computer. The statistics used are descriptive 

statistics and deductive research and used  t-test and f-test for more than 2 groups at the .05 level. 

The research found that students have good quality of life in all aspects including health and hygiene, 

social and economic relationships , mind , residence, learning, safety in life and property, the basic service 

and food and nutrition. 

The result of comparison about quality of life of Rattana Bundit University students with different 

personal factors found that the individual factors were sex, residence, age, branch, average score, number of 

guest , monthly income and domicile affecting the quality of life of Rattana Bundit Uniersity students except 

religious does not affect the quality of life of students. 

 

Keywords: Quality of Life, Students, Rattana Bundit University 

 

บทนํา 

  คุณภาพชีวิตของประชากร  เปนสิง่จําเปนในการพัฒนาประเทศ เพราะมนุษยเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดและปญหาสวนใหญ

น้ัน มีสาเหตุมาจากมนุษยการพัฒนาประชากรใหมคีุณภาพชีวิตท่ีดี และจําเปนตองเริม่ตั้งแตวัยเด็กโดยองคประกอบท่ีสําคญัท่ีชวย

ใหมนุษยมีศักยภาพสูงสดุคือ การศึกษา มนุษยจะพัฒนาใหมีคณุภาพดีข้ึนน้ัน อยูท่ีการไดรับการศึกษา เพราะการศึกษาเปน

รากฐานของการ พัฒนาคุณภาพของมนุษย ดังคํากลาวท่ีวา “การศกึษาพัฒนาคน คนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ ประเทศชาติ” 

กลาวคือ ประชากรท่ีมีความรูความสามารถ จะสามารถพัฒนาประเทศให เจริญกาวหนาและสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนได 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

702



การประชุมวิชาการระดับชาติ                       

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561 

______________________________________________________________________________________________ 

 

(สุพรรณิการ มาศยคง, 2554: 2)  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544 : 27) ไดใหความหมายของการศกึษาวาเปนเครื่องมือใน การ

พัฒนามนุษยทุกๆดานท้ังทางรางกายจิตใจและสติปญญาเพ่ือชวยใหเปนพลเมืองดี มีคณุภาพมี ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ดวงกมล 

สินเพ็ง (2553: 2) ยังไดกลาวถึงความสําคญัของการศึกษาไววา “การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตบุคคลและสังคมใหมี

คุณภาพ  มีความเจริญงอกงาม ซึง่เปน ปจจัยในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”  หนวยงานท่ีมีหนาท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชนให

ไดรับการศึกษา คือ สถาบันการศกึษา  เพราะมหีนาท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรยีนใหมีรางกายจิตใจอารมณสังคม

และสติปญญาตาม ศักยภาพและความสามารถของผูเรียน  โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปรญิญาตรีในช้ันปท่ี 1 หลักสูตร  4 ป  และ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 3 หลักสูตร 4 ปเทียบโอน  เปนกลุมนักศึกษาท่ียางกาว พนจากสถาบันการศึกษาระดับโรงเรยีน

และ ระดับอาชีวศึกษา  ซึ่งเปนชวงวัยรุนท่ีอยูระหวางวัยเด็ก และวัยผูใหญ เปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนหลายๆดานพรอมกัน 

ไมวาจะเปนดานรางกาย ดานอารมณ ดานจติใจ และดานสังคม ทําใหตองมีการปรับตัวหลายๆดานในเวลาพรอมๆ กัน หากกลุม 

นักศึกษาเหลาน้ีสามารถปรับตัวไดสําเรจ็ก็จะเติบโตเปนผูใหญท่ีมีบุคลิกภาพดมีีทักษะความรู ความสามารถและความพรอมในการ

ดํารงชีวิต  ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานสําคญัของการเปนผูใหญในอนาคต 

มหาวิทยาลยัรัตนบัณฑติ เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปดสอนในระดับปรญิญาตรีท้ัง หลักสูตร4 ป และในป

การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยฯ รบันักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษา ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะมี อายุในชวง 18-20 ป เปนชวงวัยท่ี

ตองการความสนใจ การดูแลเอาใจใสจากครูอาจารยใน สถานศึกษา โดยเปดรับท้ังในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด สถานศึกษาตางๆ 

ก็มีรูปแบบวัฒนธรรมภายในแตละสถาบันในการดูแลนักเรียนนักศึกษาในขณะท่ีศึกษาอยูท่ีแตกตางกัน และเมื่อมหาวิทยาลัยฯรับ

นักศึกษาเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ท้ังหลักสูตร 4 ปและหลักสตูร 4 ปเทียบโอน จึงเปนหนาท่ีหลักและบทบาทท่ีสําคญั

ของคณาจารยทุกฝายในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีตองใหความสําคญัและดแูลนักศึกษาเขาใหมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขและมีทักษะ

ความรู เตมิเตม็ใหนักศึกษามีศักยภาพ ซึ่งนักศึกษาจะเจริญเติบโตไปในทางท่ีถูกตองและเหมาะสม ไมเกิดปญหาลาออกกลางคัน 

และเกิดปญหาการมั่วสุมทะเลาะวิวาท เพราะการขาดการเอาใจใสดแูล และช้ีแนะแนวทางใหแกนักศกึษา อีกท้ัง การท่ีนักศึกษามา

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จะมแีนวความคิดและความมุงหวังตองการสําเร็จการศึกษามีอาชีพเปนท่ียอมรับของหนวยงานตางๆ 

ในสังคม จึงเปนความสําคัญท่ีจะตองรูถึงความคิด ความรูสึก  ความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาในขณะท่ีศึกษาอยูเพ่ือ

เสรมิสรางความรูทางดานวิชาการ วิชาชีพตลอดจนกิจกรรมตางๆ เพ่ือแทรกซึมความรู ความคิดท่ีดีใหแกนักศึกษากอนท่ีจะเปน

บัณฑิต และกาวไปสูองคกรหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป การพัฒนาปรับปรุงคณุภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เปนเรื่องสําคญัและตองดูแลรับทราบขอมูลตางๆ เพ่ือรวมนําเสนอแนวทางแกไขขอปญหาและปองกันมิใหเกิดข้ึนแกนักศึกษารุน

ตอๆ ไปอีก  

ดังน้ัน ผู วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเขาใหม ในปการศึกษา 2560 วา มีคุณภาพชีวิตอยูใน

มหาวิทยาลัยเปนอยางไร ในขณะท่ีทําการศึกษาอยู และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตท่ีจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานตางๆ ของนิสิต  โดยมี

ปจจัยใดบางท่ีทําใหนิสิต มีคุณภาพชีวิตอยูในมหาวิทยาลัย แตกตางจากสถาบันการศึกษาเดิมกอนท่ีจะมาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

เพ่ือนําผลการศึกษามาเปนขอมูลและแนวทางในการวางแผนสงเสริมและปรับปรุงพัฒนากําหนดแผนยุทธศาสตรในการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย ในดานกายภาพ และสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกนิสิต ใหเปนสถาบันท่ีนาอยู นาเรียน นิสติมีความ

พึงพอใจ สามารถพัฒนาตนเองไดมีศักยภาพ และใชชีวิตอยูในรั้วมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ตอไป 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to study and to repair the level and quality of life of students in 

Rattana Bundit University. This research is survey research. The researcher collected data from 340 students 

of Rattana Bundit University under the academic year 2560. They  consisted of two groups of student 

residences: the residences in the university dormitories and outside the university by convenience sampling. 

The 360 respondents received a total of 340 copies, of which 94.44% were returned. Then the information 

returned to check the integrity. The data was analyzed by computer. The statistics used are descriptive 

statistics and deductive research and used  t-test and f-test for more than 2 groups at the .05 level. 

The research found that students have good quality of life in all aspects including health and hygiene, 

social and economic relationships , mind , residence, learning, safety in life and property, the basic service 

and food and nutrition. 

The result of comparison about quality of life of Rattana Bundit University students with different 

personal factors found that the individual factors were sex, residence, age, branch, average score, number of 

guest , monthly income and domicile affecting the quality of life of Rattana Bundit Uniersity students except 

religious does not affect the quality of life of students. 

 

Keywords: Quality of Life, Students, Rattana Bundit University 

 

บทนํา 

  คุณภาพชีวิตของประชากร  เปนสิง่จําเปนในการพัฒนาประเทศ เพราะมนุษยเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดและปญหาสวนใหญ

น้ัน มีสาเหตุมาจากมนุษยการพัฒนาประชากรใหมคีุณภาพชีวิตท่ีดี และจําเปนตองเริม่ตั้งแตวัยเด็กโดยองคประกอบท่ีสําคญัท่ีชวย

ใหมนุษยมีศักยภาพสูงสดุคือ การศึกษา มนุษยจะพัฒนาใหมีคณุภาพดีข้ึนน้ัน อยูท่ีการไดรับการศึกษา เพราะการศึกษาเปน

รากฐานของการ พัฒนาคุณภาพของมนุษย ดังคํากลาวท่ีวา “การศกึษาพัฒนาคน คนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ ประเทศชาติ” 

กลาวคือ ประชากรท่ีมีความรูความสามารถ จะสามารถพัฒนาประเทศให เจริญกาวหนาและสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนได 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีมีปจจัยบุคคลแตกตางกัน  

 

สมมติฐานการวิจัย 

นิสิตท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลตางกัน จะมีคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร ไดแก เปนนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,845 คน โดย

จําแนกออกเปน 2 กลุมตามสถานท่ีพักอาศัย คือ กลุมท่ีพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย และพักอาศัยภายนอก

มหาวิทยาลัย  

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 จํานวน 

360 คน โดยจําแนกออกเปน 2 กลุมตามสถานท่ีพักอาศัย คือ กลุมท่ีพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย และพักอาศัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจากสูตรการหากลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ท่ีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง รอยละ 0.05 ใน

กรณ ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน (Finite Population) ใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973: 125 อางใน ธีรวุฒิ เอ

กะกุล, 2543) โดยท้ัง 2  กลุมท่ีจําแนกตามสถานท่ีพักอาศัย  ใชวิธีการสุมแบบแบงกลุมและใชวิธีเลือกสุมตัวอยางอยางงาย 

(simple random sampling) คือ 1)กลุมท่ีพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 หอพักๆละ15 คน รวมท้ังสิ้น 180 คน 

และ 2) กลุมท่ีพักอาศัยภายนอกบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 12 หอพักๆละ 15 คน รวมท้ังสิ้น 180 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด ตาง ๆ รวมถึง งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสอดคลองตามวัตถุประสงค รวมท้ัง กรอบแนวคิดท่ี

กําหนดข้ึน เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีสวนประกอบท่ีสามารถแบง ได 3 สวน ดังน้ี  

  สวนท่ี 1 ขอมลูท่ัวไปของนิสิต มีคาํถามท้ังสิ้น 9 ขอ ประกอบดวย คาํถามเก่ียวกับเพศ อาย ุคะแนนเฉลี่ยสะสม สถานท่ี

พักอาศัย จํานวนสมาชิกในหองพัก แหลงรายได ภูมลิําเนา และศาสนา    

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของนิสิต ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิต ดานการเรียน  ดานอาหารและ

โภชนาการ ดานท่ีอยูอาศัย ดานสุขภาพอนามัย ดานการรับบริการพ้ืนฐาน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานจิตใจ  

ดานความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยแบบสอบถามมีลักษณะ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 อันดับ 

และจากเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดตาม เกณฑการแปลความหมายของ คาเฉลี่ยโดยใชเกณฑ

สมบูรณ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของเบสต (Best, 1981)  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

704



การประชุมวิชาการระดับชาติ                       

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561 

______________________________________________________________________________________________ 

 

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูในระดบัดีมาก  

คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูในระดบัดี  

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูในระดบัปานกลาง  

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูในระดบัพอใช  

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูในระดบัควรปรบัปรุง  

     สวนท่ี 3 ขอมลูเก่ียวกับขอเสนอแนะตางๆ และความตองการ ในการพัฒนาคณุภาพชีวิตของนิสติ ประกอบดวยคาํถามเก่ียวกับ

ขอเสนอแนะและความตองการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตในดานการเรียน ดานอาหารและโภชนาการ ดานสถานท่ีอยูอาศยั  ดานสุขภาพ

อนามยั  ดานการรบับริการพ้ืนฐาน  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน ดานจิตใจ และดานความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ  โดย

แบบสอบถามมลีักษณะเปนคาํถามปลายเปด   

  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถาม และพัฒนาข้ึนมาโดยศึกษาจากเอกสารวิชาการ บทความ 

ตํารา ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนําประเดน็จากวรรณกรรมดังกลาวมาปรบัปรุงเน้ือหาขอคําถามบางสวน

เพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต  และไดนําเสนอผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพ่ือขอขอเสนอแนะ และ

ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของเน้ือหา ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ทาน ท่ีได

กรุณาเปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ไดแก   1) รองศาสตราจารย ดร.กําโชค  เผือก

สุวรรณ   2) อาจารยมนตรี ไชยพันธุ และ 3) ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษวงศ  จากน้ัน ผูวิจัยไดนําประเด็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ของ

ผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไข และไดนําแบบสอบถามท่ีผานการปรบัปรุงแกไขแลวไปทําการทดสอบ (Pretest) กับนิสิต 30 คน ท่ี

ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาความเช่ือถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยการวัดความสอดคลองภายใน (Internal 

Consistency) ซึ่งไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา Alpha = 92.96  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

หลังจากท่ีผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือเสร็จแลวจะดําเนินการเก็บ รวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง ซึ่งมี 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี 1 เก็บขอมูลปฐมภูมิจากนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวย

ตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาตามแหลงท่ีพักของนักศึกษาท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเปน

รอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยเนนใหมีการกระจายและมีการคลอบคุมของขอมูล  

ข้ันตอนท่ี 2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ กับการปฏิบัติงาน ตลอดจน 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บขอมูลโดยวิธี Focus Group และการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมและชัดเจน

ยิ่งข้ึนโดยแบงออกเปนกลุมยอย ตามสาขาวิชาและชวงเวลาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาจัดประชุมนิสิตเพ่ือช้ีแจงในเรื่องตางๆ 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

นํามาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสถิติท่ีใชครั้งน้ี ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) และการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม คาเฉลี่ย

ของประชากรและนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปของตารางประกอบความเรียง   

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 340 คน พบวา สวนใหญเปนนิสิตท่ีอาศัยอยู

หอพักของมหาวิทยาลัย จํานวน 211 คน รอยละ 62.1 รองลงมา อาศัยอยูบานเชา/หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 129 คน 

รอยละ 37.9 เปนเพศหญิง รอยละ 62.4 เปนเพศชาย รอยละ 37.6 มีอายุระหวาง 19-20 ป รอยละ 64.4 รองลงมา อายุต่ํากวา 

18 ป รอยละ 27.6 ในภาพรวม นิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสม ระหวาง 2.75–3.24 รอยละ 83.5 สวนใหญ เปนนิสิตสาขาวิชาการจัดการ

การโรงแรม รอยละ 20.6 รองลงมา เปนนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน รอยละ 16.8 สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 

94.4 รองลงมา เปนนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 5.6 มีสมาชิกอาศัยอยูรวมในหองพัก 4 คน รอยละ 53.8 รองลงมา สมาชิกอาศัย

อยูรวมในหองพัก 2 คน รอยละ 29.1 ดานท่ีมาของรายไดของนิสิต พบวา รายไดมาจากทุนการศึกษามากท่ีสุด รอยละ 62.4 

รองลงมา มีรายไดมาจากพอแมหรอืผูปกครอง รอยละ 33.5 สวนใหญ มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 60.6 รองลงมา มีรายได 

ระหวาง 10,000-15,000 บาท รอยละ 16.8 สวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูทางภาคตะวันออก รอยละ 29.1 รองลงมา มีภูมิลําเนาอยู

ทางภาคเหนือ รอยละ 28.8 เพ่ือพิจารณาตามสถานท่ีพักของนิสิต พบวา 

นิสติท่ีอาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลยัรัตนบัณฑิต สวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 66.8 และเพศชาย รอยละ 33.2 สวน

ใหญ มีอายุระหวาง 19-20 ป รอยละ 64.0 รองลงมา อายุต่ํากวา 18 ป รอยละ 29.9 เปนนิสิตสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 

รอยละ 33.2 รองลงมา เปนนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน รอยละ 20.4 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 95.3 รองลงมา เปน

นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 4.7 สวนใหญ มีสมาชิกอาศัยอยูรวมในหองพัก 4 คน รอยละ 80.1 มีรายไดมาจากทุนการศึกษา มาก

ท่ีสุด รอยละ 93.4 รองลงมา มีรายไดมาจากพอแมหรือผูปกครอง จํานวน 14 คน รอยละ 6.6 จํานวนรายไดต่ํากวา 5,000 บาท 

รอยละ 96.2 รองลงมา มีรายได ระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ 3.3 สวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ รอยละ 33.2 

รองลงมา อยูภาคตะวันออก รอยละ 27.0 

นิสิตท่ีอาศัยอยูบานเชา/หอพักภายนอกมหาวิทยาลยั สวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 55.0 และ เพศชาย รอยละ 45.0 มี

อายุระหวาง 19-20 ป รอยละ 65.1 รองลงมา อายุต่ํากวา 18 ป รอยละ 24.0 เปนนิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร รอยละ 22.5 

รองลงมา เปนนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน รอยละ 11.6 สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 93.8 รองลงมา เปนนับถือ

ศาสนาอิสลาม รอยละ 6.2 มีสมาชิกอาศัยอยูรวมในหองพัก 2 คน รอยละ 55.0 รองลงมา สมาชิกอาศัยอยูรวมในหองพัก 1 คน/

คนเดียว รอยละ 22.5 สวนใหญ มีรายได ระหวาง 10,000-15,000 บาท รอยละ 43.4 รองลงมา มีรายได ระหวาง 5,001-10,000 

บาท รอยละ 31.0 มีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออก รอยละ 32.6 รองลงมา มีภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ รอยละ 22.5  

ผลการวิเคราะหเก่ียวกับคุณภาพชีวิตนิสิตมหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต กรณีศึกษา นิสิตเขาใหม ปการศึกษา 2560 ในภาพรวม 

พบวา ในภาพรวมมีระดับอยูในระดับดี (Χ =3.86) เมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวา อยูในระดับดี ทุกรายการเรียงลําดับ ดังน้ี 
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ดานสุขภาพอนามัย ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ ดานจิตใจ ดานสถานท่ีพักอาศัย ดานการเรียน ดานความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน ดานการรับบริการพ้ืนฐาน และดานอาหารและโภชนาการ (Χ =4.05,4.00,3.95,3.91,3.88,3.86,3.73,3.71 

ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามสถานท่ีพักของนิสิต พบวา นิสิตท่ีอาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีคุณภาพชีวิต สูงกวา 

นิสติท่ีอาศัยอยูบานเชา/หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี นิสิตท่ีอาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในภาพรวม อยูใน

ระดับดี (Χ =4.25) เมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวา อยูในระดับดี ทุกรายการ ดังน้ี ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ ดาน

สุขภาพอนามัย ดานจิตใจ ดานการเรียน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานสถานท่ีพักอาศัย ดานอาหารและโภชนาการ 

และดานการรับบริการพ้ืนฐาน (Χ =4.49,4.38,4.36,4.32,4.29,4.28, 4.05,4.00 ตามลําดับ) และนิสิตท่ีอาศัยอยูบานเชา/หอพัก

ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาพรวม มีระดับอยูในระดับปานกลาง(Χ =3.26) เมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวา สวนใหญ อยูใน

ระดับปานกลาง ยกเวน รายการท่ี 4 ดานสุขภาพอนามัย จัดอยูในระดับ ดี (Χ =4.05) ดังตารางท่ี 1  

 

  ตารางท่ี 1 ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตจําแนกตามสถานท่ีพักของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน พบวา ปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย ดานเพศ สถานท่ีพักอาศัยของนิสิต อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม จํานวนสมาชิกท่ีเขาพัก รายไดตอเดือนและ

ภูมิลําเนา  มีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ทุกรายการ ยกเวนดานศาสนา ไมมผีลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต 

ดังตารางท่ี 2  

 

 

 

 

คุณภาพชีวิต 
 หอพักของ

มหาวิทยาลัย 

บานเชา/ หอพัก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวม 

Χ . แปรผล Χ . แปรผล Χ . แปรผล 

ดานการเรียน 4.32 ดี 3.15 ปานกลาง 3.88 ดี 

ดานอาหารและโภชนาการ 4.05 ดี 3.15 ปานกลาง 3.71 ดี 

ดานที่พักอาศัยของนกัศึกษา 4.28 ดี 3.30 ปานกลาง 3.91 ดี 

ดานสุขภาพอนามัย 4.38 ดี 3.51 ดี 4.05 ดี 

ดานการรับบรกิารพ้ืนฐาน 4.00 ดี 3.27 ปานกลาง 3.73 ดี 

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4.29 ดี 3.19 ปานกลาง 3.86 ดี 

ดานจิตใจ 4.36 ดี 3.28 ปานกลาง 3.95 ดี 

ดานความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกจิ 4.49 ดี 3.19 ปานกลาง 4.00 ดี 

รวม 4.25 ดี 3.26 ปานกลาง 3.86 ดี 
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 ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีมีปจจัยสวนบุคคล 

คุณภาพชีวิต เพศ ท่ีพัก อายุ สาขาวิชา 
เกรด

เฉล่ีย 

จํานวน

สมาชิก 

ท่ีมา

รายได 

จํานวน

รายได 
ศาสนา ภูมิลําเนา 

ดานการเรียน .000 .000 .038 .000 .000 .000 .000 .000 .670 .000 

ดานอาหารและโภชนาการ .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .702 .003 

ดานที่พักอาศัยของนสิิต .244 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .893 .000 

ดานสุขภาพอนามัย .000 .000 .687 .000 .000 .000 .000  .000 .935 .000 

ดานการรับบรกิารพ้ืนฐาน .368 .000 .032 .000 .000 .000 .000 .000 .368 .000 

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .581 .000 

ดานจิตใจ .025 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .304 .000 

ดานความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .581 .000 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต กรณีศึกษา นิสิตเขาใหมปการศึกษา 2560” ผูวิจัย

มีประเด็นท่ีนาสนใจนําเสนอ ดังน้ี 

1. ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  จัดอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวา อยูในระดับ 

ดี ทุกรายการ เรียงลําดับ ดังน้ี ดานสุขภาพอนามัย ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ ดานจิตใจ ดานสถานท่ีพักอาศัย ดานการ

เรียน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานการรับบริการพ้ืนฐาน และดานอาหารและโภชนาการ และเมื่อพิจารณาตาม

สถานท่ีพักของนิสิต พบวา นิสิตท่ีอาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีคุณภาพชีวิต ดีกวา นิสิตท่ีอาศัยอยูบานเชา/หอพัก

ภายนอกมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไดใสใจกับนิสิตดานคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะดานสุขภาพอนามยั ท่ี

อยูในระดับดีสูงสุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมชัย วงษนายะ (2547) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภาคปกติของ สถาบัน

ราชภัฏกําแพงเพชร พบวา คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอยูในระดับดี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการตรวจสุขภาพรายป มีการจัดปฐมนิเทศให

ความรูดานสุขภาพเพ่ือชีวิตและการใชชีวิตใหกับนิสิตเพ่ือใหนิสติทุกคนมีสขุภาพท่ีดี ตามท่ี พัชราภรณ คนกลา (2547) กลาววาการ

มีชีวิตท่ีสมบูรณในแงดีท้ังทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเกิดจากการให ความสําคัญและความพึงพอใจตอองคประกอบตาง ๆ ตาม

สภาพการณและสิง่แวดลอมท่ีมีอยู เปนอยู หรือไดรับอยู ดวยการรับรูและตัดสนิใจของมนุษยในชวงเวลาหน่ึง สามารถเปลี่ยนแปลง

ไดตาม กาลเวลาและสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และในดานท่ีควรพิจารณาคือ ดานอาหารและโภชนาการ ซึ่งผลการศึกษาอยูใน

ระดับต่ําสุด แสดงใหเห็นวา นิสิตสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับอาหาร และโภชนาการของตนเองเทาท่ีควร เชน การรับประทาน

ผักและผลไมนอย การรับประทานอาหารไม ครบ 3 มื้อ และนักศึกษาดื่มนํ้าสะอาดนอยกวาวันละ 8-12 แกว เปนตน ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัย ควรสงเสริมใหความรูความเขาใจถึงความสําคัญของอาหาร การเลือกซื้ออาหารในสังคมเมือง รับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชนตอรางกายและใหถูกตองตามหลักโภชนาการ 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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 ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีมีปจจัยสวนบุคคล 

คุณภาพชีวิต เพศ ท่ีพัก อายุ สาขาวิชา 
เกรด

เฉล่ีย 

จํานวน

สมาชิก 

ท่ีมา

รายได 

จํานวน

รายได 
ศาสนา ภูมิลําเนา 

ดานการเรียน .000 .000 .038 .000 .000 .000 .000 .000 .670 .000 

ดานอาหารและโภชนาการ .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .702 .003 

ดานที่พักอาศัยของนสิิต .244 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .893 .000 

ดานสุขภาพอนามัย .000 .000 .687 .000 .000 .000 .000  .000 .935 .000 

ดานการรับบรกิารพ้ืนฐาน .368 .000 .032 .000 .000 .000 .000 .000 .368 .000 

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .581 .000 

ดานจิตใจ .025 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .304 .000 

ดานความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .581 .000 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต กรณีศึกษา นิสิตเขาใหมปการศึกษา 2560” ผูวิจัย

มีประเด็นท่ีนาสนใจนําเสนอ ดังน้ี 

1. ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  จัดอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวา อยูในระดับ 

ดี ทุกรายการ เรียงลําดับ ดังน้ี ดานสุขภาพอนามัย ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ ดานจิตใจ ดานสถานท่ีพักอาศัย ดานการ

เรียน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานการรับบริการพ้ืนฐาน และดานอาหารและโภชนาการ และเมื่อพิจารณาตาม

สถานท่ีพักของนิสิต พบวา นิสิตท่ีอาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีคุณภาพชีวิต ดีกวา นิสิตท่ีอาศัยอยูบานเชา/หอพัก

ภายนอกมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไดใสใจกับนิสิตดานคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะดานสุขภาพอนามยั ท่ี

อยูในระดับดีสูงสุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมชัย วงษนายะ (2547) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภาคปกติของ สถาบัน

ราชภัฏกําแพงเพชร พบวา คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอยูในระดับดี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการตรวจสุขภาพรายป มีการจัดปฐมนิเทศให

ความรูดานสุขภาพเพ่ือชีวิตและการใชชีวิตใหกับนิสิตเพ่ือใหนิสติทุกคนมีสขุภาพท่ีดี ตามท่ี พัชราภรณ คนกลา (2547) กลาววาการ

มีชีวิตท่ีสมบูรณในแงดีท้ังทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเกิดจากการให ความสําคัญและความพึงพอใจตอองคประกอบตาง ๆ ตาม

สภาพการณและสิง่แวดลอมท่ีมีอยู เปนอยู หรือไดรับอยู ดวยการรับรูและตัดสนิใจของมนุษยในชวงเวลาหน่ึง สามารถเปลี่ยนแปลง

ไดตาม กาลเวลาและสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และในดานท่ีควรพิจารณาคือ ดานอาหารและโภชนาการ ซึ่งผลการศึกษาอยูใน

ระดับต่ําสุด แสดงใหเห็นวา นิสิตสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับอาหาร และโภชนาการของตนเองเทาท่ีควร เชน การรับประทาน

ผักและผลไมนอย การรับประทานอาหารไม ครบ 3 มื้อ และนักศึกษาดื่มนํ้าสะอาดนอยกวาวันละ 8-12 แกว เปนตน ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัย ควรสงเสริมใหความรูความเขาใจถึงความสําคัญของอาหาร การเลือกซื้ออาหารในสังคมเมือง รับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชนตอรางกายและใหถูกตองตามหลักโภชนาการ 
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2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา  ปจจัยสวน 

บุคคล ประกอบดวย เพศ สถานท่ีพักอาศัยของนิสิต อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม จํานวนสมาชิกท่ีเขาพัก รายไดตอเดือนและ

ภูมิลําเนา มีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ทุกรายการ ยกเวนดานศาสนา ไมมผีลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต 

            2.1 ดานเพศ มีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต  มี 6 ดาน  ไดแก  ดานการเรียน ดานอาหารและโภชนาการ  ดาน 

สุขภาพอนามัย  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ดานจิตใจ  และดานความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยท่ี เพศหญิง จะมี

คุณภาพชีวิตสูงกวาหรือมากกวา เพศชาย ทุกดาน และม ี2 ดาน ไมมีความแตกตาง คือ ดานท่ีพักอาศัยของนิสิต และดานการรับบริการ

พ้ืนฐาน เหตุท่ีเปนเชนน้ีนาจะมาจาก เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดบริการดานสวัสดิการตางๆ เพ่ือรองรับนิสิตท้ังดานหอพัก

อาศัย การจัดใหบริการสวัสดิการพ้ืนฐาน การใหคําปรึกษาท้ังในเรื่องวิชาการและการใชชีวิตของนิสิตทุกคน จึงสงผลให ไมมีผลตอ

คุณภาพชีวิตของนิสติ   

   2.2 ดานสถานท่ีพักอาศัยของนิสิต  มผีลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต ทุกดาน  โดยท่ีสถานท่ีพักในหอพักของ

มหาวิทยาลยัรัตนบัณฑติ  จะมรีะดับคุณภาพชีวิตท่ีด ีมากกวา บานเชาหรือหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต ทุกรายการ 

2.3 ดานอายุ มผีลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต จํานวน 7 ดานคือ ดานการเรยีน ดานอาหารและโภชนาการ ดานท่ี 

พักอาศัยของนิสิต ดานการรับบรกิารพ้ืนฐาน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานจติใจ และดานความสัมพันธทางสังคม

และเศรษฐกิจ โดยท่ี กลุมท่ีมีอายุ ต่ํากวา18 ป  จะมีระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต สูงกวาหรือมากกวา กลุมอายุระหวาง 19-20 ป และ

กลุมท่ีมีอายุ 21 ป ข้ึนไป ทุกดาน  สวน ดานสุขภาพอนามัย ท่ีไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต ซึ่งนาจะมาจาก ชวงอายุของนิสิตนิสิต

เขาใหม สวนใหญใกลเคียงกัน ไมหางกันมากนัก ดังน้ัน ดานสุขภาพอนามัย จึงไมสงผลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต เทาท่ีควร 

   2.4 ดานเกรดเฉลี่ยสะสม และดานสาขาวิชาท่ีศึกษา มีผลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต แตเมื่อทําการทดสอบความ 

แตกตางเปนรายคู ไมพบรายคูใดท่ีมีสงผลคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต  เหตุท่ีเปนเชนน้ีนาจะมาจาก กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี เปนนิสติเขาใหมช้ันปท่ี 1 ปจจัยดังกลาว  จึงยังไมสงผลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต

เทาท่ีควร  

  2.5 ดานจํานวนสมาชิกในหอพัก มีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต ทุกดาน โดยท่ี กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในหอพัก 1  

คน จะมีระดับคุณภาพชีวิต  สูงกวาหรือมากกวา กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในหอพัก 2 คน และ 3 คน  ในดาน จิตใจและดานความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และในขณะท่ี กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในหอพัก 2 คน จะมีระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต นอยกวา กลุมท่ีมี

จํานวนสมาชิกในหอพัก 3 คน และ กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในหอพัก มากกวา 4 คน  ในเรื่องของ  ดานท่ีพักอาศัยของนิสิต ดานการรับ

บริการพ้ืนฐาน  และดานความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ 

  2.6 ดานรายได  มีผลตอความแตกตางคุณภาพชีวิตของนิสิต ทุกดาน  โดยท่ี กลุมท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท 

จะมีระดับคุณภาพชีวิต  มากกวา กลุมท่ีมีรายได ระหวาง 5,001-10,000 บ.กลุมท่ีมีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บ. และกลุมท่ีมี

รายได 15,001 บ.ข้ึนไป 
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  2.7 ดานภมูิลําเนา มีผลตอความแตกตางคุณภาพชีวิตของนิสิต ทุกดาน  โดยท่ี กลุมท่ีมีภูมลิําเนาอยูภาคเหนือ   

จะมีระดับคุณภาพชีวิต  มากกวา กลุมท่ีมีภูมลิําเนาอยูภาคใต และในขณะท่ี กลุมท่ีมีภูมิลําเนาอยูภาคใต จะมีระดับคุณภาพชีวิต  นอย

กวา กลุมท่ีมีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออก 

   2.8 ดานศาสนา ไมมผีลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต ทุกดาน โดยมหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคญักับทุกศาสนาท่ี

นิสิตนับถือ มีการจัดกิจกรรมสําหรับกิจรรมทางศาสนา มีการจดัสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกของทุกศาสนาท่ีนิสิตนับถือ จึง

เปนเหตุใหไมมผีลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือใหคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรณีศึกษา นิสิตเขาใหมปการศึกษา 2560 

มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1) ควรมีการศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตของนิสิตในดานตาง ๆ ในเชิงลึกเพ่ือใหรับทราบ

ปญหาท่ีแทจริงและสามารถแกปญหาไดตรงความตองการของนิสติมากยิ่งข้ึน  

  2) ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุท่ีนิสติท่ีเคยพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย แลว ลาออกไปอาศัยหอพักนอก

มหาวิทยาลยั เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําใหนิสิตลาออกจากหอพักของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนขอมลูในการปรับปรุงการใหบริการหอพัก

นิสิตของมหาวิทยาลัยใหดยีิ่งๆข้ึนไป  

3) ควรมีการศึกษาคณุภาพชีวิตของนิสิตในช้ันปอ่ืนๆ  และในแตละสาขาวิชาท่ีเปดเรียน 

4) ควรมีการศึกษาคณุภาพชีวิตของนิสิตระหวางสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนเพ่ือเปนขอมลูในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนิสติใหมีคณุภาพสอดคลองกับแผนพัฒนาของชาต ิตอไป 
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2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา  ปจจัยสวน 

บุคคล ประกอบดวย เพศ สถานท่ีพักอาศัยของนิสิต อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม จํานวนสมาชิกท่ีเขาพัก รายไดตอเดือนและ

ภูมิลําเนา มีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ทุกรายการ ยกเวนดานศาสนา ไมมผีลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต 

            2.1 ดานเพศ มีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต  มี 6 ดาน  ไดแก  ดานการเรียน ดานอาหารและโภชนาการ  ดาน 

สุขภาพอนามยั  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ดานจิตใจ  และดานความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยท่ี เพศหญิง จะมี

คุณภาพชีวิตสูงกวาหรือมากกวา เพศชาย ทุกดาน และมี 2 ดาน ไมมีความแตกตาง คือ ดานท่ีพักอาศัยของนิสิต และดานการรับบริการ

พ้ืนฐาน เหตุท่ีเปนเชนน้ีนาจะมาจาก เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดบริการดานสวัสดิการตางๆ เพ่ือรองรับนิสิตท้ังดานหอพัก

อาศัย การจัดใหบริการสวัสดิการพ้ืนฐาน การใหคําปรึกษาท้ังในเรื่องวิชาการและการใชชีวิตของนิสิตทุกคน จึงสงผลให ไมมีผลตอ

คุณภาพชีวิตของนิสติ   

   2.2 ดานสถานท่ีพักอาศัยของนิสิต  มผีลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต ทุกดาน  โดยท่ีสถานท่ีพักในหอพักของ

มหาวิทยาลยัรัตนบัณฑติ  จะมรีะดับคุณภาพชีวิตท่ีด ีมากกวา บานเชาหรือหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต ทุกรายการ 

2.3 ดานอายุ มผีลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต จํานวน 7 ดานคือ ดานการเรยีน ดานอาหารและโภชนาการ ดานท่ี 

พักอาศัยของนิสิต ดานการรับบรกิารพ้ืนฐาน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานจติใจ และดานความสัมพันธทางสังคม

และเศรษฐกิจ โดยท่ี กลุมท่ีมีอายุ ต่ํากวา18 ป  จะมีระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต สูงกวาหรือมากกวา กลุมอายุระหวาง 19-20 ป และ

กลุมท่ีมีอายุ 21 ป ข้ึนไป ทุกดาน  สวน ดานสุขภาพอนามัย ท่ีไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต ซึ่งนาจะมาจาก ชวงอายุของนิสิตนิสิต

เขาใหม สวนใหญใกลเคียงกัน ไมหางกันมากนัก ดังน้ัน ดานสุขภาพอนามัย จึงไมสงผลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต เทาท่ีควร 

   2.4 ดานเกรดเฉลี่ยสะสม และดานสาขาวิชาท่ีศึกษา มีผลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต แตเมื่อทําการทดสอบความ 

แตกตางเปนรายคู ไมพบรายคูใดท่ีมีสงผลคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต  เหตุท่ีเปนเชนน้ีนาจะมาจาก กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี เปนนิสติเขาใหมช้ันปท่ี 1 ปจจัยดังกลาว  จึงยังไมสงผลตอคณุภาพชีวิตของนิสิต

เทาท่ีควร  

  2.5 ดานจํานวนสมาชิกในหอพัก มีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิต ทุกดาน โดยท่ี กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในหอพัก 1  

คน จะมีระดับคุณภาพชีวิต  สูงกวาหรือมากกวา กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในหอพัก 2 คน และ 3 คน  ในดาน จิตใจและดานความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และในขณะท่ี กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในหอพัก 2 คน จะมีระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต นอยกวา กลุมท่ีมี

จํานวนสมาชิกในหอพัก 3 คน และ กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในหอพัก มากกวา 4 คน  ในเรื่องของ  ดานท่ีพักอาศัยของนิสิต ดานการรับ

บริการพ้ืนฐาน  และดานความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ 

  2.6 ดานรายได  มีผลตอความแตกตางคุณภาพชีวิตของนิสิต ทุกดาน  โดยท่ี กลุมท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท 

จะมีระดับคุณภาพชีวิต  มากกวา กลุมท่ีมีรายได ระหวาง 5,001-10,000 บ.กลุมท่ีมีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บ. และกลุมท่ีมี

รายได 15,001 บ.ข้ึนไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนกุฎีจีน และสาเหตุที่ท าให้
เกิดความเข้มแข็งจากมุมมองของคนในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ านวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ผู้น า
เศรษฐกิจ ครู ผู้อาวุโสชายและหญิง คนหนุ่มสาวชายและหญิง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์ที่เป็น
แนวทางในการสัมภาษณ์ (guideline interview) น าข้อมูลที่สัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ข้อมูลและวิเคราะห์ และอธิบายผลโดย
เชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนกุฎีจีนในอดีตจนถึงปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับปัจจุบัน และยังด ารงความสัมพันธ์อันดีในชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน  นอกจากนี้ผล
การศึกษาพบว่า คนในชุมชนมองความเข้มแข็งชุมชนของตนเองประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน ความมั่นคงและปลอดภัยของชุมชน ความรักและหวงแหนชุมชน และเครือข่ายในชุมชน สาเหตุที่ท าให้เกิดความ
เข้มแข็งมาจาก ทุนทางสังคม การร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชน และการมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง  

เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนกุฎีจีนให้มีความยั่งยืนต่อไป ข้อเสนอแนะ คือ ความเข้มแข็งควรเริ่มจาก
ครอบครัว โดยมีการปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้มีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวม สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงผู้น าชุมชนควรยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการควบคุมบริหารจัดการและ
พัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจภายในชุมชน ทั้งนี้
ร่วมมือกับเครือข่ายภายในชุมชน นอกจากนี้ควรมีการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ชุมชนเข้มแข็ง, ทุนทางสังคม, ผู้น าชุมชน, ผู้ให้ข้อมูลหลกั, ชุมชนกุฎีจีน 
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ABSTRACT 
 This is a qualitative research aimed at studying the strength community and the causation to be 
occurred the strength community in the Kudee Jeen community from the people's perspective in this 
community. The main representative of the community as 8 informants includes community leaders, 
religious leaders, economic leaders, teacher, elder man and women and young people, men and women.  
In depth interview method used to gather the data by guideline interviews, after that classifying interview 
data, doing data analysis and explaining descriptive description. 

The research found that Kudee Jeen community in the past to the present life, culture, tradition 
are changed to match with the current and it also maintains a good relationship in the community until 
strengthened within the community. 

According to studies, it has been found that people in the community look at their own 
strengths, their communities consist of 4 aspects as follows ability to self-reliance, safe and security of 
community, love and cherish the community and community network. The cause of the strength comes 
from social capital, cooperation from both inside and outside community so having strength leaders in 
order to promote the strength of the Kudee Jeen community to ensure the sustainability. 

The suggestion is strength should start from the family. The cultivation of family members to 
have a good conscience to the public and encourage family members to participate in community 
activities and social stability. Includes community leaders should be based on good governance used in 
the control and development of the community more effectively. Beyond in the community, there 
should be activities that induce unity and participation within this community collaborating with network 
within the community. In addition, there should be continuous contact with the community network 
outside to support and strengthen the community sustainability. 

 
Keywords : Strength community, Social capital, Community leaders,  Keyinformant,  
                 Kudee Jeen community  
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บทน า 

 การพัฒนาประเทศจะสามารถเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงได้ ย่อมมาจากคนในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไปพร้อมกัน ถือว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาที่เน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นแบบองค์รวมที่
เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน (ปรเมธี วิมลศิริ, 2560)  ดังนั้นการสร้างโอกาสให้
คน ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ก็จะท าให้คนในชุมชนมีความร่วมมือกัน
ท าให้เกิดการพ่ึงพาตนเองได้ทั้งในฐานะบุคคลและชุมชน เกิดการพัฒนาคุณภาพคนและชีวิตของคนในชุมชน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นั้นหมายถึงความเข้มแข็งในชุมชนได้เกิดขึ้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่าความเข้มแข็งของ
ชุมชน มาจากทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นกลไกที่ส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพราะจะเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาที่จะช่วยส่งเสริม
ให้ชุมชนที่มีอยู่ในประเทศเกิดความเข้มแข็ง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2545) 
 การที่ชุมชนจะเกิดความเข้มแข็งได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ในการ
ช่วยเหลือและประสานงานกันเป็นอย่างดี สามารถช่วยกันก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการน าไปสู่การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายชุมชน โดยมีความสัมพันธ์แบบ
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัย, 2545) นอกจากนี้ในแต่ละชุมชนจะมีทุนทางสังคม
ที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากร ทุนมนุษย์ รวมทั้งยังมีทุนที่เป็นสถาบันต่างๆ ซึ่ง
สถาบันเหล่านี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดพลังของคนในชุมชนและสังคม (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548) 
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทุนทางสังคม เป็นพลังที่มีอยู่ในชุมชนและสังคม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคน
เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกันเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม บนพ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ ความ
เอ้ืออาทร มีความรู้สึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน (ส านักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, 2548)  
 ชุมชนกุฎีจีนเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ของ  1 ใน 6 ชุมชนที่อยู ่ในแขวงวัดกัลยาณ์
ซึ่งประกอบไปด้วย ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดประยูรวงศาวาส ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนโรงคราม ชุมชนวัดกัลยาณ์ 
คนในพ้ืนที่แห่งนี้ได้มีการรวมตัวกันและก่อตั้งกันเป็นชุมชนชื่อ “กุฎีจีน” ชุมชนนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่ง
ธนบุรี และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า 200 ปี ชุมชนแห่งนี้ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2535 จนถึงปัจจุบันมี
จ านวนครัวเรือนประมาณ 200 หลังคาเรือน คนในชุมชนนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือมีคนอยู่ร่วมกัน
ถึงสามศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ และอิสลาม แต่ประชากรส่วนใหญ่ ในชุมชนนับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก จากการสัมภาษณ์ประธานชุมชน (ปิ่นทอง วงษ์สกุล, 2560) กล่าวว่า “คนในชุมชนมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด สามัคคีกลมเกลียวฉันท์เครือญาติ เมื่อมีกิจกรรมหรือปัญหาในชุมชนสมาชิกในชุมชนต่าง
พร้อมใจให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่” นอกจากนี้กิจกรรมที่ท าร่วมกันในชุมชน ยังมีการประสานงานร่วมกับ
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เครือข่ายภายนอก เช่น กลุ่มอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน(อ.พ.ป.ร) ที่ได้ท างานร่วมกับสถานีต ารวจ 
บุปผาราม ท าให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด 
 จากข้อมูลของชุมชนกุฎีจีนที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะพิจารณาเห็นได้ว่าเป็นชุมชนที่แสดงให้เห็น ถึงการ
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งนี้มาจากปัจจัยทางสังคมหลายปัจจัยด้วยกันที่ผสมผสานกันและรวมถึง
การเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งภายในภายนอกได้ดี ท าให้มีประเด็นที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความ
คิดเห็นของคนในชุมชนว่าเขามองว่าชุมชนที่ตนอยู่อาศัยนั้นมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใดและอะไรเป็นตัวชี้วัด
ที่แสดงถึงความเข้มแข็ง การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนกุฎีจีนว่าปัจจัยใดที่ดีอยู่แล้วจะต้องพัฒนาขึ้นไปและถ้าปัจจัยตัวใดที่ยังไม่เข้มแข็งมากต้องแก้ไขพัฒนา
ต่อไปและนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน
พ้ืนที่ และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับชุมชนอ่ืนๆ น าไปประยุกต์ใช้ 

 ในการน าเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาถึงมุมมองของคนใน
ชุมชนกุฎีจีนต่อความเข้มแข็งของชุมชนและสาเหตุที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาบริบทของชุมชนกุฎีจีนที่แสดงความเข้มแข็งของชุมชน 
2. ศึกษาสาเหตุที่ท าให้ชมุชนกุฎีจีนเกิดความเข้มแข็งของชุมชน 

 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการศึกษาจากผู้ให้
ข้อมูลหลักของคนในชุมชน ด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์หรือท่ี
เรียกว่า guideline interview เพ่ือให้ทราบถึงมุมมองและสาเหตุที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนกุฎีจีน 
ดังต่อไปนี้ 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ดังนี้ คือ เป็นผู้ที่รู้ความเป็นมาและบริบทต่างๆ ใน
ชุมชน คือ ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา และรู้เรื่องเศรษฐกิจในชุมชนเป็นอย่างดี คือ ผู้น าเศรษฐกิจ และทางสังคมที่
เกี่ยวข้องทั้งผู้ปกครองและนักเรียน คือ ครู และผู้อาวุโสในชุมชนคือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและอยู่ในชุมชน
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป เพราะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และต้องการทราบ
มุมมองความคิดเห็นของคนวัยหนุ่มสาวที่มีต่อชุมชน 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) จ านวน 8 คน ดังนี้ ผู้น าชุมชน, ผู้น าศาสนา, ผู้น าเศรษฐกิจ, ครู, 
ผู้อาวุโสฝุายชาย-หญิง (ท่านละ 1 คน), ตัวแทนคนหนุ่มสาวฝุายชาย-หญิง (ท่านละ 1 คน มีอายุ 20 ปีขึ้นไป) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างแนวทางการสัมภาษณ์(guideline interview) โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาและครอบคลุมบริบทของชุมชน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ ความเป็นมาของ
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความคิดเห็นของผู้น าในชุมชนที่มีต่อความเข้มแข็ง และอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข้ง โดยแนวทางการสัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นอกเหนือจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยมีการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประกอบใน
การวิเคราะห ์
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางแบบสัมภาษณ์ น ามาจัดรวมเป็นหมวดหมู่
และน ามาวิเคราะห์และบรรยาย สรุปเป็นหมวดหมู่เพ่ือหาข้อมูลตามค าถามในการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 ความเป็นมาของชุมชนกุฎีจีน 
 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับโปรตุเกสและถือว่าเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่ส่งทูตมา
เจริญสัมพันธไมตรีกับไทย โดยเนื้อหาของสนธิสัญญาเป็นไปเพ่ือการค้าและการเผยแพร่ศาสนา อีกทั้งชาว
โปรตุเกสได้เขามาช่วยรบกับพม่า จากความดีความชอบในครั้งนั้นท าให้ชาวโปรตุเกสได้เข้ามาตั้งภูมิล าเนาที่
กรุงศรีอยุธยา พอถึงคราวที่อาณาจักรอยุธยาล่ม ลูกหลานชาวโปรตุเกสที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ช่วยพระเจ้าตากสินใน
การร่วมรบด้วยจึงได้รับมอบที่ดินผืนนี้เป็นการตอบแทนให้ลูกหลานชาวโปรตุเกสคือ(ชุมชนกุฎีจีนในปัจจุบัน) 
ได้อาศัยและมีการสร้างโบสถ์หลังแรกโดยคุณพ่อกอรร์ หรือที่เรารู้จักกัน คือ โบสถ์ซางตาครู้ส ส าหรับบริเวณ
แห่งนี้ ที่เรียกชุมชนนี้ว่า“กุฎีจีน”ในประวัติศาสตร์ได้มีการกล่าวว่าชุมชนบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งที่อยู่ของชุมชน
ชาวจีนและที่แห่งนี้ได้มีการสร้างเก๋งจีนคล้ายศาลเจ้าอยู่ในบริเวณชุมชนแห่งนี้ จึงเรียกต่อๆ กันมาว่าชุมชนกุฎี
จีน (วรวุฒิ กิจสกุลและกลุ่มองค์กรต่างๆของวัด, 2559) 

สมัยก่อนอาจไม่ได้มีโครงสร้างหรือรูปแบบการปกครองท่ีชัดเจนเท่าปัจจุบัน ปัจจุบันจะเป็นการ
ปกครองแบบคาทอลิกเพราะวัดซางตาครู้สถือเป็นวัดในการปกครองของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เพราะฉะนั้น
จะต้องมีคุณพ่อบาทหลวงประจ าโบสถ์ มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพ่ือการดูแลแต่ละวัดทุกๆ 3-5 ปี ท าให้
ชุมชนแห่งนี้จะเคารพและเชื่อฟังคุณพ่อบาทหลวง เวลาจะขอด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต้อง
มาขออนุญาตคุณพ่อ นอกจากน้ียังมีสภาภิบาลคือกลุ่มคนที่ถูกรับเลือกจากชุมชนขึ้นมาช่วยบริหารวัด เวลามี
การจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ประธานชุมชนและสภาภิบาลวัดจะมาประชุมและปรึกษากัน ซึ่งคุณพ่อ
บาทหลวงจะเป็นคนรับฟังและช่วยตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และเมื่อมีการก่อตั้งชุมชนกุฎีจีนขึ้น ชุมชนมีลักษณะ
เปิดมากขึ้น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาในชุมชนมากขึ้น อีกทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกและ
เครือข่ายเข้ามาให้ความร่วมมือที่จะช่วยพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพ
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ติด โครงการเช่าจักรยานเที่ยวชมชุมชน แผนผังสถานที่ส าคัญต่างๆ ภายในชุมชน และปูายบอกทางตามซอย
ต่างๆ เป็นต้น 
 ชุมชนกุฎีจีนในอดีตกับปัจจุบัน 

ความเป็นอยู่  สมัยก่อนอยู่กันแบบวิถีไทยเรียบง่าย ท ามาหากินด้วยการค้าขาย ถ้าพอมีการศึกษาก็
จะรับราชการ ส่วนบ้านที่ท าขนมกุฎีจีนก็จะขายขนมอยู่หน้าบ้านของตน ซึ่งในชุมชนจะมีอาชีพที่เป็น
เอกลักษณ์ คือ ช่างท าทองและหมอยาไทย ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วคงเหลือแต่การท าขนมฝรั่งกุฎีจีน การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยท าให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ผู้คนมีการท างานรับราชการ 
บริษัทเอกชนและท าธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น รวมไปถึงมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นในชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษา  

วัฒนธรรมประเพณี แต่ก่อนมีความเชื่อความผูกพันที่เหนี่ยวแน่นระหว่างชุมชนกับโบสถ์ พอปัจจุบัน
อาจจะเบาบางลงเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมของชาวคริสต์เวลามีงานฉลองที่
ส าคัญก็จะมาปฏิบัติศาสนกิจกันอย่างสม่ าเสมอ เช่น พิธีฉลองวัด พิธีวันพระเกิด พิธีถอดพระ เป็นต้น ซึ่งด้วย
ความที่ชุมชนแห่งนี้มีด้วยกันถึง 3 ศาสนา ท าให้มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น ในสมัยก่อนคนที่เป็น
คาทอลิกจะต้องแต่งงานกับคาทอลิกด้วยกัน เวลามีการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาก็จะท ากันอย่างสม่ าเสมอท า
ให้ความเชื่อไม่ได้หายไป ปัจจุบันพอมีการแต่งงานกันข้ามศาสนา ท าให้ด้านของความเชื่อและการปฏิบัติ
ศาสนกิจอาจจะน้อยลง 

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ในอดีตอยู่ร่วมกันแบบญาติพ่ีน้อง มีการพ่ึงพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
อีกทั้งยังมีเพลงประจ าชุมชนคือ “ลูกกุฎีจีน” ซึ่งทุกคนในชุมชนสมัยก่อนส่วนใหญ่ร้องกันได้ เป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พอมาปัจจุบันถึงแม้เพลงนี้จะเลือนหายไปแต่คนในชุมชนก็ยังมี
ความรักและเคารพให้เกียรติกันอย่างที่เคยเป็นมา ส าหรับผู้อาศัยในชุมชนที่มีอายุอาวุโสยังคงร้องเพลงนี้กันได้ 
 บทบาทของกิจกรรมและประเพณีในชุมชน ชุมชนแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี
และงานส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับศาสนาคริสต์ โดยที่นี่จะมีกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอาวุโส กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี 
กลุ่มศาสนา ฯลฯ และจะมีกลุ่มสภาภิบาลวัด คอยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและประสานงานกับชุมชนเวลามีการ
จัดงาน ส่วนคนในชุมชนที่นับถือศาสนาอ่ืนก็จะมาร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือและท าหน้าที่ของตนเพ่ือให้
งานออกมาส าเร็จ ท าให้เห็นว่าการนับถือศาสนาที่ต่างกันไม่ได้ท าให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชน เพราะการมี
กิจกรรมหรือประเพณีท าให้คนในชุมชนที่มาจากครอบครัวที่มีอาชีพต่างกันและต่างวัยกัน รวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ต่างวัยกัน ได้มีโอกาสมาร่วม โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวจะเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนทุกครั้ง ได้ออกมา
พบปะกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มาท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกัน ท าให้เกิดการยอมรับใน
ความต่างของแต่ละศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจ 
 กลุ่มและเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน ในชุมชนจะมีกลุ่มต่างๆ ที่มีสมาชิกเป็นคนในชุมชน ซึ่ง
มีหน้าที่สนับสนุนและช่วยงานชุมชนในด้านต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มีการประชุมกับคุณพ่อเจ้า
อาวาสและตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ถ้าในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับศาสนางานจะ
เป็นในเรื่องของการฟ้ืนฟูจิตใจ การให้ค าปรึกษา และในส่วนกลุ่มของชุมชนงานจะเป็นในส่วนที่ต้องติดต่อ
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ประชุมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดหาสวัสดิการ งบประมาณ สาธารณูปโภคในชุมชน และในทุกๆ วันที่ 
2 ของเดือนจะมีการประชุมร่วมกับเขตธนบุรีและชุมชนอ่ืนๆ ที่อยู่ในเขตเดียวกัน การที่ชุมชนมีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานเขตธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีหรือโรงเรียนในละแวก
ใกล้เคียง และสถานีต ารวจบุปผาราม ฯลฯ ท าให้ได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับชุมชน เรียกได้ว่าเป็นการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ความเข้มแข็งในชุมชน โดยเฉพาะโครงการชุมชนบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 
 ความเข้มแข็งของชุมชนกุฎีจีน 
คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเอง มีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง ท าให้คนในชุมชน
สามารถด ารงชีพได้อย่างมีความสุขและสงบ อีกทั้งภายในชุมชนยังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีและ
สามารถจัดการได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน และยังมี
การติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับกลุ่มและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีการ
ประสานงานและให้ความร่วมมือเวลาชุมชนมีการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้งานต่างๆ
ออกมาสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งชุมชนยังมีการเข้าร่วมโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติดกับสถานีต ารวจ 
บุปผาราม ซึ่งได้การรับรองว่าชุมชนกุฎีจีนเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการเข้ามาตรวจตามจุดตรวจต่างๆ ในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่
ปลอดภัยและสงบสุข รวมไปถึงในเรื่องกิจกรรมประเพณีต่างๆ ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือกันภายใน
ชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนได้กล่าวว่า “…การที่ทุกคนมาช่วยงานกันต่างท าหน้าที่ของตนจะท าน้อยท า
มากแต่ก็ยังได้ท า และยังส่งผลต่อส่วนรวมให้ดีขึ้น…” และด้วยความที่ชุมชนกุฎีจีนเป็นชุมชนเก่าแก่คนใน
ชุมชนก็จะมีการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นให้มีความรักและหวงแหนชุมชน  
 สาเหตุที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนกุฎีจีน มาจากคนในชุมชนอยู่อาศัยกันแบบรักใคร่ 
สามัคคี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และทุกคนเห็นความส าคัญซึ่งกันและกัน มีความเชื่อใจและไว้วางใจต่อกันแม้จะ
มีศาสนาที่ต่างกันแต่ก็สามารถมองปัญหาและวิธีแก้ได้ตรงกัน นับว่าชุมชนแห่งนี้มีทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง จะ
เห็นได้ว่าเวลามีงานคนในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมงานต่างๆ เป็นอย่างดีสามารถ
ดูได้จากเวลาประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆ คนในชุมชนจะออกมาท ากันด้วยใจ ท าเพ่ือ
ชุมชนของตน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอกท าให้แต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาจกล่าวได้ว่ามีการใช้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกร่วมกันอย่างดี สาเหตุของความ
เข้มแข็งอีกอย่างหนึ่งคือศาสนา เพราะการที่คนเรามีศาสนานั้นหมายถึงมีศีลธรรมและคุณธรรมในใจซึ่งการจะ
อยู่ร่วมกันได้ทุกคนต้องมีพ้ืนฐานเหล่านี้ และประเด็นที่ส าคัญก็คือผู้น า เพราะการมีผู้น าที่มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ น าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน มีส่วนช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้
เกิดข้ึนในชุมชนได้ 
 สิ่งที่ชุมชนอยากจะพัฒนา ปัจจุบันชุมชนยังไม่มีการก าหนดหรือวางแผนในเรื่องนี้ แต่จะมีด้านอ่ืนๆ
ในชุมชนที่อยากรักษาให้คงอยู่และแก้ไขพัฒนากันต่อไป โดยเรื่องที่อยากรักษาให้คงอยู่ต่อไปคือ การที่คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทุกคนเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมประเพณีที่
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เราถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่วนเรื่องที่ควรแก้ไขและพัฒนาจะเป็นในเรื่องความร่วมมือของคณะกรรมการใน
ชุมชน ในช่วงที่มีเทศกาลหรือพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ คนในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะรู้หน้าที่ของตน แต่จะมี
บางส่วนที่เป็นส่วนน้อยมากที่มาร่วมบ้างเป็นบ้างครั้งกับไม่เคยมาร่วมเลย ซึ่งในการจัดงานให้ออกมาเสร็จ
สมบูรณ์ในแต่ละครั้ง จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายตั้งแต่ผู้น าชุมชน คณะกรรมการและคนในชุมชน แต่
จากที่ผ่านมาคณะกรรมการในชุมชนส่วนหนึ่งได้ให้ความร่วมมือกับงานที่จัดขึ้นค่อนข้างน้อยทั้งที่มีบทบาท
หน้าที่ในชุมชนค่อนข้างชัดเจน จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้น าชุมชนมีความคิดเห็นว่า “…ในอนาคตถ้าต้องมีการ
เลือกคณะกรรมการชุดใหม่ จะเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ในชุมชนเข้ามาร่วมกันท างาน…” เพราะด้วยความที่
ชุมชนยึดติดว่าจะต้องเป็นผู้อาวุโสเท่านั้นถึงจะสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ซึ่งในความเป็นจริงพลังของคนรุ่น
ใหม่และทุกคนในชุมชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษามุมมองของคนในชุมชนกุฎีจีนในเรื่องของความเข้มแข็ง จากการที่ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาใน
สถานการณ์จริงของชุมชนกุฎีจีน และจากกลุ่มตัวแทนคนในชุมชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในมุมมองความเข้มแข็ง
ของชุมชนกุฎีจีน จากการศึกษาพบว่าความเข้มแข็งในชุมชนกุฎีจีนมี 4 ประการซึ่งได้ตรงกับดัชนีความเป็น
ชุมชนเข้มแข็งของ นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550) โดยแยกออกเป็นดัชนีย่อย 4 ตัว คือ ความสามารถ
ในการพ่ึงตนเองของชุมชน ความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน ความรักและหวงแหนชุมชน และการมีวิสัยทัศน์
ของชุมชน แต่จากการศึกษาประเด็นความเข้มแข็งพบคล้ายคลึงกันอยู่ 3 ตัว คือ ความสามารถในการ
พ่ึงตนเองของชุมชน ความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน ความรักและหวงแหนชุมชน และพบความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่แตกต่างออกไปอีกอย่างหนึ่ง คือ เครือข่าย เป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและ
กันทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน มีการประสานงานและให้ความร่วมมือเพ่ือให้งานออกมาส าเร็จตามที่
วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพ์วัลย์ บุญมงคล และคณะ (2546) กล่าวอธิบายว่า เครือข่าย คือ การที่ผู้คนใน
สังคมเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมหรือมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่จิตส านึกร่วมกัน สื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาหรือการกระท าบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรัก ความสมานฉันท์ ความเอ้ืออาทรต่อกัน ภายใต้การจัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็ นเครือข่าย โดย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้วและคณะ (2559) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
กรณีศึกษาชุมชนพูนบ าเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณลักษณะชุมชนเข้มแข็งของชุมชน
บ าเพ็ญสะท้อนได้จากความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน ความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน การมีวิสัยทัศน์
ของชุมชน และความรักหวงแหนชุมชน โดยมีปัจจัยที่น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนพูนบ าเพ็ญ ได้แก่ 
ความสัมพันธ์เชิงสังคมแบบเครือญาติ ลักษณะการเรียนรู้เพ่ือชีวิตของคนในชุมชน เครือข่ายของชุมชน ผู้น า
ตามธรรมชาติ และลักษณะเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองของชุมชน  

สาเหตุที่ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง คือ ทุนทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Putnam (2002) 
กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ ความไว้วางใจ ความช่วยเหลือกัน ความร่ วมมือ ความสมานฉันท์ และได้ตรงกับ
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แนวคิดของ Woolcock and Narayan (2000) ได้กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน
ไม่ว่าจะเป็นไมตรีจิต มิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจ และหากแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนบ้าน
และขยายออกไปเรื่อยๆ อันจะน าไปสู่การสะสมทุนทางสังคมในชุมชนนั้นๆ และสาเหตุของความเข้มแข็งอีก
ประการหนึ่ง คือ การร่วมมือและประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน เวลามีงานหรือกิจกรรมต่างๆ
รวมถึงได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอกชุมชน ซึ่งได้ตรงกับแนวคิดความร่วมมือของ สมิต 
สัชฌุกร (2553)  ไ ด้อธิบายว่า ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือด้วยความสมัครใจแม้จะไม่มีหน้าที่
โดยตรง อาจจะท าเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลาก็ได้  แม้กระทั่งอาจให้ความร่วมมือท าบางเรื่อง
บางเวลา  แต่การประสานงานต้องประสานจิตใจ ความสามารถ ก าลังงานในเวลาเดียวกันเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเดียวกันด้วยการแบ่งหน้าที่กันท า และต้องการความร่วมมือจนกว่างานจะบรรลุผลส าเร็จ  อีกทั้ง
จากการศึกษายังพบสาเหตุที่ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งคือ การมีผู้น าที่เข้มแข็ง รับผิดชอบต่อหน้าที่และมี
ธรรมาภิบาล ได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทวีศักดิ์ นพเกสร (2542) กล่าวว่าชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องมี
ลักษณะความเป็นประชาสังคม ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน จากแนวคิดลักษณะชุมชน
เข้มแข็งมีองค์ประกอบ 5 ประการ แต่จากการศึกษาพบสาเหตุของความเข้มแข็งอยู่ 1 ประการ คือ ภาวการณ์
น าและผู้น าชุมชน การที่ผู้น ามีความสัมพันธ์กับคนอ่ืน มองปัญหาชุมชนอย่างเชื่อมโยงพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และความคิดเห็น รวมไปถึงการเป็นผู้น าจะไม่แบ่งแยกชนชั้นกับผู้ตาม แต่ผู้น าจะผนึกตนเองเข้ากับ
ชุมชนและร่วมท าประโยชน์เพ่ือชุมชนด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการท างาน ซึ่งได้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ปริญญา สิงห์เรือง (2551) ศึกษาเรื่องชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาบ้านดอนหมู ต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผลการศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
บ้านดอนหมู เกิดจากการที่ชุมชนได้เริ่มคิดค้นกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบเครือญาติที่แน่นแฟูน การนับถือผู้อาวุโสและภาวะผู้น า 
เป็นตัวขับเคลื่อนท าให้เกิดกิจกรรม และสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จ ซึ่งวัดได้จาก
คุณภาพของคนในชุมชน ที่สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไข รวมไปถึงด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
การแก้ไขปัญหา กิจกรรมที่ เกิดขึ้นมีคุณภาพ ปริมาณและความต่อเนื่องในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
มีพัฒนาการของกิจกรรมให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการพึ่งพาอาศัยของกัน
และกัน เป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในที่สุด ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดความ
เข้มแข็งคือ วัฒนธรรมชุมชน ระบบเครือญาติ ผู้น าชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถจัดการได้อย่าง
สมบูรณ์ นั้นหมายถึงทุนทางสังคมนั่นเอง นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกโดย นโยบายรัฐและ
การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนจะเป็นตัวหนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
  1.1 ความเข้มแข็งควรที่จะเริ่มจากในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจภายในครอบครัว มี
การปลูกฝังให้มีการจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวม โดยการสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ เพราะจะช่วยให้ชุมชนหรือสังคมท่ีเราอาศัยอยู่มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง 
  1.2 ผู้น าที่ดีมีส่วนช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ดังนั้นผู้น าควรยึดหลักธรรมภิบาลมาใช้ใน
การควบคุมบริหารจัดการชุมชน เพราะจะท าให้ชุมชนมีระบบจัดการที่มีคุณธรรม มีการบริหารที่ดี โปร่งใส่ 
และสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นหลักการที่ผู้น าชุมชนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
ได้  
  1.3 ภายในชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
กิจกรรมท าร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจภายในชุมชน ท าให้สามารถจัดการแก้ไข
ปัญหาและพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 
  1.4 ชุมชนควรมีการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีการจัดประชุมร่วมกันเป็นประจ า เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึง
แนวทางในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 
 2. ข้อควรพิจารณาในการพัฒนา 
  2.1 ชุมชนควรมีการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวเข้ามาช่วยท างานและมีบทบาทหน้าที่
ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นการอนุรักษ์ของเก่าและกิจกรรมที่ฝึกความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบต่อชุมชนที่
อาศัยอยู่ อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางความคิดระหว่างคนอาวุโสและวัยหนุ่มสาวในชุมชน 
  2.2 สร้างกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือเป็นการต่อยอดและเป็นการ
ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป อาทิ เปิดสอนและฝึกอบรมการท าขนมฝรั่งกุฎีจีน จัดท าโครงการท่องเที่ ยว
ภายในชุมชนโดยมีมัคคุเทศก์ที่มาจากเยาวชนภายในชุมชน 
  2.3 ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มี
บทบาทในการท างานหรือการเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่าน
สังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลของการศึกษาจะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจการขาย
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ งานวิจัยครั้งน้ีเป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) และสุ่มแจกแบบเจาะจงเฉพาะผู้บริโภคเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินค้าประเภทแม่และ
เด็กผ่านสื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.611  ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคม

ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภท
เฟซบุ๊ก พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อด้านโอกาสในการเลือกซื้อสินค้า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ความถ่ีในการตัดสินใจซื้อและด้าน
เหตุผลในการเลือกซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ สินค้าประเภทแม่และเด็ก สังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก พฤติกรรมการซื้อ 
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ABSTRACT 

The research aims to study Factors Affecting Purchasing Behavior of Mother and Baby Products on  
the Facebook in Bangkok Metropolitan Area. The results of the study will help business owners sell their  
products through Facebook can be used to plan, improve or develop the business. This research is a 
quantitative research. Populations of this research are female in Bangkok who used to order mother and  
baby’s product on Facebook and population samplings size was 385 samples that were random by using   
Convenience Sampling. The questionnaire is distributed as a tool for collecting data. Data were analyzed 
with descriptive statistics, including percentage, mean and standard deviation. Inferential Statistics tested 
the hypothesis with the one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient 

The research showed that the different characteristics of consumers differ in the way they shop 
online. The satisfaction of consumers in the marketing mix on mother and baby products was correlated 
with the purchase behavior of mother and baby products on Facebook. Satisfaction of consumers 
in marketing mix on mother and baby products was correlated with purchasing behavior in shopping 
opportunity, the person who influences the purchase, frequency of purchasing decisions and reasons 
for purchase were statistically significant at 0.05. 

 
Keywords: Satisfaction, mother and baby products, Facebook, Purchasing Behaviors 
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บทน า 

ธุรกิจแม่เละเด็กในปัจจุบันถือได้ว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เก่ียวกับแม่และเด็กที่มี
การขยายตัวอย่างรวดเร็วสวนกระแสอัตราการเกิดของจ านวนทารกในประเทศไทยท่ีมีจ านวนน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับ
สมัยก่อนแต่ก าลังการซื้อกลับเพ่ิมมากข้ึนกว่าในสมัยก่อนเน่ืองมาจากไลฟ์สไตล์การเลี้ยงลูกของคนในยุคน้ีที่เปลี่ยนไ ป 
(https://www.smartsme.co.th/content/64079) โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองที่มีลูกน้อยลง ท าให้มีการใช้เงินกับ
ลูกแต่ละคนมากข้ึนส่งผลให้ธุรกิจแม่และเด็กมีมูลค่าการตลาดรวมที่สูงโดยสินค้าท่ีก าลังได้รับความสนใจในตอนน้ีคือสินค้าท่ีท า
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ในการใช้ถึงจะน่าสนใจส าหรับคุณแม่ทั้งหลาย  

โดยสิ่งที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้น้ันต้องมีทั้งหน้าร้านที่ท าควบคู่กับการขายออนไลน์ด้วย ซึ่งในปัจจุบันไลฟ์
สไตล์ของคุณแม่ยุคใหม่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันคือ กลุ่มแรก ท างานนอกบ้านและต้องรีบกลับบ้าน ไม่มีเวลาไป
จับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้า ส่วนกลุ่มสองเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่แต่ในบ้านไม่มีชีวิตนอกบ้านและไม่มีเวลาไปจับจ่ายใช้สอยใน
ศูนย์การค้าเช่นกัน โพสต์ทูเดย์. (2559) ดังน้ันแนวโน้มกลุ่มสินค้าแม่และเด็กในช่องทางออนไลน์จึงมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก 
การขายออนไลน์ถือได้ว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าการเปิดหน้าร้าน ซึ่งการท าการตลาดทางด้านออนไลน์น้ันสิ่งที่จะมา
พิสูจน์ได้ว่าสินค้าหรือบริการมีความเหมาะส าหรับแม่และเด็กน้ันจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยการรีวิว การท าคอนเทนท์เพ่ือเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือ เพราะผู้บริโภคในยุคน้ีเสพติดการรีวิวสินค้าเพราะจะท าให้พวกเขาเหล่าน้ันมั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการของคุณดี
และเหมาะกับคุณแม่และคุณลูก (Nismanee, 2560) หรือผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจแม่และเด็กสิ่งแรกที่ควรท า
คือ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหน่ึงให้ได้ก่อน เพ่ือที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค อาทิเช่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านคุณพ่อเลี้ยงเด่ียว หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุณแม่เลี้ยงเด่ียว การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเครื่องด่ืมที่ดีต่อ
แม่และเด็ก หรืออาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสื้อผ้าของแม่และเด็ก เป็นต้น และในช่วงหลังการคลอดเป็นช่วงที่มีคุณแม่มี
ความต้องการสินค้าและบริการหลากหลายมากที่สุด จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ ในการเร่งพัฒนาสินค้าเพ่ือขยายตลาดสู่กลุ่มแม่และเด็กน้ี โดยสินค้าและบริการของไทยท่ีมีศักยภาพ
ประกอบด้วย เสื้อผ้าและรองเท้าเด็ก ของเล่นเด็ก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประจ าวันของเด็ก เฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็ก อาหารเสริม 
ศูนย์เสริมทักษะการเรียนรู้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่
และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรมการซื้อ และความ
คิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทาง
ให้กับบริษัทในการวางแผนการตลาดเพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าประเภทแม่และเด็กจ าแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อสินค้าประเภทแม่และเด็กกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคม

ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและในข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) สามารถแบ่ง
วิธีการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้บริโภคเพศหญิงที่เคยซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้บริโภคเพศหญิงที่เคยซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภท

เฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน การก าหนดตัวอย่างจึงค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:165)  

n =    𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝)𝑍𝑍2      

 𝑒𝑒2 
ก าหนดให้  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

Z = ระดับความเชื่อมั่น 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ 
p = สัดส่วนของประชากรที่ต้องการ 

จากสูตรก าหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยความเชื่อมั่น 95% แทนค่าในสูตรเพ่ือค านวณหากลุ่มตัวอย่าง 
 P= 0.5 
 Z=1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 E=0.05 
ดังน้ัน n =        (0.5)(1 − 0.5)(1.96)2  

              (0.5)2 
   = 385  
ดังน้ันต้องก าหนดตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผู้บริโภคเพศหญิงที่

เคยใช้บริการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยออก

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยได้แบ่งล าดับเน้ือหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้  
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการด้านส่วนประสมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เป็นแบบสอบถาม 
(Rating Scale) จ านวน 4  ด้าน 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  (checklist) 
จ านวน 5 ข้อ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมซึ่งมี
ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือตามล าดับดังต่อไปน้ี 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ การส ารองข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแม่และเด็กผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพ่ือทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสินค้าแม่ และเด็กในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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   3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ Second Data การรวบรวมข้อมูลจากต ารา บทความ นิตยสาร วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการศึกษาในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลในการอ้างอิง ต่างๆ 

   3.3 น าข้อมูลที่ได้รับมาสร้างแบบสอบถาม  
   3.4 น าแบบสอบถามที่ว่าได้ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา Content Validity จากผู้เชี่ยวชาญ   พิจารณา

ตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุงเพ่ือให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตาม ความมุ่งหมายของการวิจัย 
   3.5 น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค าแนะน าแล้วมาด าเนินการทดสอบ (try out) กับกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้า

ประเภทแม่และเด็กผ่านสื่อออน์ไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก จ านวน 30 ชุดและน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555:445) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.611  

   3.6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 ชุด 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

4.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เป็นค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้บรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

4.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติซึ่งสถิติที่ใช้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Variance analysis) และการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 

 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุในช่วง 21-30 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-25,000 บาท 

ส่วนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดต่อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 รองลงมาคือส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 และ ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในด้านโอกาสใน
การเลือกซื้อสินค้าแม่และเด็ก พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแม่และเด็กเพ่ือน าไปใช้เอง ด้านบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ส่วนใหญ่คือ เพ่ือน/คนรู้จักแนะน า ด้านความถ่ีในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์จ านวนครั้งไม่แน่นอน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง 501-1,000 บาท และด้านเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านทาง
ออนไลน์ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคซื้อเพราะความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการซื้อสินค้า 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคเพศ
หญิงที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่าน
สังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กแตกต่างกันในด้านความถ่ีในการซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อสินค้าแม่และเด็กมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทาง
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การตลาดทุกด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในด้านโอกาสในการเลือกซื้อสินค้า ด้านบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า ด้านความถ่ีในการตัดสินใจซื้อสินค้า และด้านเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ส่วนความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แม่และ
เด็กในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กกับ
โอกาสในการเลือกซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 

ความพึงพอใจ 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

โอกาสในการเลือกซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก 

r P ระดับความสัมพันธ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.463** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
ด้านราคา 0.449** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.446** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.447** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กกับ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 

ความพึงพอใจ 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก 

r P ระดับความสัมพันธ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ -0.573** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 
ด้านราคา -0.568** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย -0.590** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 
ด้านการส่งเสริมการตลาด -0.540** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กกับ
ความถ่ีในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 

ความพึงพอใจ 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ความถ่ีในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 
r P ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.178** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
ด้านราคา 0.185** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.174** 0.001 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.223** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กกับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง 

ความพึงพอใจ 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง 
r P ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ -0.074 0.148 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ด้านราคา -0.060 0.237 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย -0.043 0.405 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด -0.007 0.892 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
ตาราง 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กกับ
เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านทางออนไลน์ 

ความพึงพอใจ 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็ก 
ผ่านทางออนไลน์ 

r P ระดับความสัมพันธ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ -0.220** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 
ด้านราคา -0.217** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย -0.234** 0.000 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 

 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภท

เฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังต่อไปน้ี 
1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน จากผล

การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกันในด้านความถ่ี
ในการซื้อสินค้า และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า เน่ืองจากวุฒิภาวะที่สูงข้ึนและสถานภาพการเงินเริ่มมั่นคงเน่ืองจากท างาน
มาเป็นระยะเวลาหน่ึง ส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ความถ่ีในการซื้อสินค้า
และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ามากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของปริญดา เจริญกูล (2549) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ Wedding Service Online ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31 ปีข้ึนไป มีราคาเฉลี่ยของ
บริการ Wedding Service Online ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ที่
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและบริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วม
กลุ่มซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO  ด้านความถ่ีในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใน 1 เดือนที่ผ่านมาแตกต่างกัน เน่ืองจากผู้ที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่ามีการเปรียบเทียบ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลสินค้าจากหลากหลายช่องทาง ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพผู้บริโภค
ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความถ่ีในการซื้อสินค้าและมีค่าใช้จ่ายในการซื้อมากท่ีสุด  เพราะพนักงาน
บริษัทเอกชนมีความสามารถในการเข้าถึงการซื้อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เพราะต้องใช้การออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังยังสามารถติดต่อได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของกรีฑาพล ปันทวังกูร (2552) ศึกษา
ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มี
อาชีพแตกต่างกันมีจ านวนครั้งที่ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระยะเวลา 3 เดือนแตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านรายได้พบว่า ผู้บริโภคที่รายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน  เน่ืองจากสินค้าแม่
และเด็กเป็นสินค้าท่ีต้องมีคุณภาพสูงส่งผลให้ราคาสูงตามคุณภาพผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจึงมีก าลังซื้อที่แตกต่างกับผู้บริโภคที่มี
รายได้ต่ ากว่าสอดคล้องกับพิชยารักษ์ มณีเลอเลิศ (2553) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของ
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ผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ใน
ด้านมูลค่าสินค้าท่ีซื้อผ่านระบบออนไลน์ครั้งล่าสุดแตกต่างกัน 

2. ความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก  

จากทดสอบสมมติฐานพบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กทั้งในด้านโอกาสในการเลือก
ซื้อสินค้าแม่และเด็ก ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ด้านความถ่ีในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งและด้านเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านทางออนไลน์  
เน่ืองจากความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสอดคล้องกับ ธัญญพัสส์ 
เกตุประดิษฐ์(2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้ากับสินค้าตรงกับความ
ต้องการ ด้านราคากับราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายกับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ด้าน
ส่งเสริมการตลาดกับการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ความส าคัญมากที่สุดเก่ียวกับปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้ากับตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า กับเมื่อซื้อสินค้าแล้วอยาก
กลับมาซื้ออีก ด้านความไว้วางใจกับการจัดให้มีศูนย์ติดต่อสอบถามข้อมูล และให้ความส าคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตกับสินค้าและบริการตรงกับความต้องการ และทุกส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยด้าน
สินค้า ราคา สถานที่จัดจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด และทุกปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
ความภักดีต่อตราสินค้า ความไว้วางใจที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

นอกจากน้ีการใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลของเฟซบุ๊กก็มีความส าคัญสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย มุ่งศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านองค์ประกอบเว็บไซต์7C และปัจจัย
ด้านความน่าเชื่อถือ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยม
ของประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่าลูกค้าจะกลับมาซื้ออีกครั้งเมื่อได้รับข่าวสารเก่ียวกับสินค้าใหม่หรือเคยได้รับบริการที่
พึงพอใจก่อนหน้าน้ี รวมไปถึงราคา และการได้รับส่วนลดเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่
สั่งซื้อสินค้าแผนกเด็กอ่อนผ่านเว็บไซต์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ อีกท้ังกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ มีผลมากท่ีสุดต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเกี่ยวกับเด็กซึ่งมากกว่าค าแนะน าจากครอบครัวและเพ่ือนฝูง (Marketing Oop,2560) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการด าเนินงานดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-25,000 บาท ส่วนใน
ด้านพฤติกรรมการซื้อพบว่าเลือกซื้อสินค้าแม่และเด็กเพ่ือน าไปใช้เอง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์
ส่วนใหญ่คือ เพ่ือน/คนรู้จักแนะน า ซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์จ านวนครั้งไม่แน่นอน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง 501-
1,000 บาท และเลือกซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านทางออนไลน์ เพราะความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการซื้อสินค้า 
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ดังน้ัน ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กควรน าข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดพบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่าน
สังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านความถ่ีในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ และเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านทางออนไลน์ ดังน้ัน ผู้ประกอบการ
ธุรกิจออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กต้องมีการแสดงรูปผลิตภัณฑ์ชัดเจน มีผู้ดูแลระบบคอยตอบค าถามได้อย่างรวดเร็ว มีช่องทางใน
การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าเลือกได้อย่างหลากหลาย มีส่วนลดพิเศษ มีรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลก่อนหรือหลังการขายสินค้า 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก  
2. ควรเพ่ิมการศึกษาให้ครอบคลุมไปยังการซื้อขายออนไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพ่ือสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
จันทร์ฉาย อมรยิ่งเจริญ, นฤนาท ลิ้มอุทัยรัตน์ และ วีรยุทธ จันทร์สิงห์ 

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
e-mail: tikjanchay@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ รวมทั้งปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพ ในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Survey)จ านวน 200 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร t-test for Independent sample ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA 
(Analysis of Variance) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที ่.05 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลตอ่การตัดสินใจเลือกบรโิภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพ ในเขตบางกะปิส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงอาย ุ31 – 40 ปีมากที่สุดส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนโดยมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาทมากที่สุด พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจในการเลือกบริโภคคือ ซื้อเส้น
ก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ 1-5 ครั้งต่อเดือน (64 %) โดยตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ (74.5 %) ขนาดที่ซื้อคือขนาด 101-200 
กรัม (48 %) จ านวนที่ซื้อครั้งละ1-2 ห่อ (84.5 %) ซื้อที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (86 %) ราคาเหมาะสม (64 %) เหตุผลที่ซื้อคือ
ต้องการควบคุมน้ าหนัก (68.5 %) และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (57 %) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยวสุขภาพของบุคคลท่ีดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันจะมีผลท าให้พฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : เส้นก๋วยเตี๋ยว, สุขภาพ, แข็งแรง, บริโภค, การบริโภค 
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Factors affecting decision to Consume Noodles to health of people who health 
care at Bangkapi District in Bangkok 

 
Janchay Amornyingcharoen, Narunat Limuthairat and Weerayut Junsing 

Faculty of Business Administration, Rattanabundit University 
e-mail: tikjanchay@gmail.com 

 
ABSTRACT 

This research was conducted with the aim to identify personal factors and study the marketing mix 
factors affecting decision to consumption Noodle Healthy of people who health care at Bangkapi District in 
Bangkok. The study sample consisted of a group of 200 questionnaires with Accident Survey. Statistics used in 
the data analysis comprised of frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, Test of 
difference of means. The statistics used in this research were statistical hypothesis testing, The difference of 
mean between 2 groups is tested by using t-test for Independent sample. The difference of mean of the 
study groups containing more than 2 groups is tested by using One-way ANOVA (Analysis of Variance) and 
Pearson Correlation Coefficient at the level of statistical significance of .05 and qualitative analysis 
(interviews). The results were as follows. 

 The analysis of individual factors affecting decision to consume noodles to health of people who 
health care at Bangkapi district revealed that the majority were females between 31-40 years old, bachelor 
degree graduates, working for private company average income per month from 20,001 to 30,000 baht. 
Behavior and satisfaction of consumers is buying noodle healthy 1-5 times per month (64 %), he is an 
influential person in their buying decisions (74.5 %), size that bought are 101-200 grams (48 %), volume that 
bought are 1-2 packs (84.5 %), buy at department stores (86 %), appropriate price (64 %), reason to buy are 
want to control weight (68.5 %), and benefit for the body (57 %). The marketing mix factors affecting are 
product, price, distribution channel, promotion and person who has influence were correlated with the 
decision to consume noodles to health of people who health care at Bangkapi district. Demographic different 
factors to affecting decision to consume noodles to health of people who health care at Bangkapi district are 
gender, age, education ,career and average income per month in various case different significance at level 
the .05. 
Keywords : noodle, health, healthy, consume, consumption 
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บทน า 
ในปัจจุบันนี้คนไทยส่วนมากที่ใส่ใจในสุขภาพมีการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น เพราะการรับประทานอาหารที่มี

คุณค่าทางโภชนาการและมีไขมันต่ าท าให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ ท าให้ปราศจากโรคภัยต่างๆ  และยังสามารถควบคุมน้ าหนักท าให้
ร่างกายแข็งแรง อีกทั้งปัจจุบันกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีมากขึ้นท าให้ผู้บริโภคมีความสนใจสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัวมากขึ้น เพื่อให้ห่างไกลโรค เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น จึงพิจารณาเลือกซื้อ
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี หรือผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด ดังนั้นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพที่คนทั่วไปนิยมบริโภค ไม่ว่าจะเป็นอาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร
ต่างๆ จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ท าให้ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพมีการขยายตัวในธุรกิจมากขึ้น  (อุทัยวรรณ, 2552)  
ซึ่งก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริโภคกันเป็นจ านวนมากรองจากข้าวที่คนไทยนิยมบริโภคเป็นอาหารหลัก  เนื่องจากให้
พลังงานและราคาถูกโดยก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ท ามาจากแป้งข้าวเจ้า ก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตจากข้าวมีหลายชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่
ก๋วยเตี๋ยว เส้นเล็ก และเส้นหมี่ การผลิตก๋วยเตี๋ยวของไทย ส่วนมากใช้ปลายข้าวเป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังมีการน าวัตถุดิบอื่นๆที่
เป็นผักและผลไม้อีกหลายชนิดมาผสมเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว เช่นเผือกหอม ฟักทอง ข้าวโพด แห้ว ถั่วเขียว แก่นตะวัน เป็นต้น เพื่อให้
ลดแป้งท่ีจะไปท าให้เกิดน้ าตาล ซึ่งอาจจะท าให้เกิดโรคอ้วน และเพิ่มเส้นใยอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี ซึ่งก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่สามารถ
น ามาประกอบอาหารได้ง่าย และสะดวกในการรับประทาน เช่น การท าก๋วยเตี๋ยวน้ า ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว เป็นต้น
คุณค่าทางอาหารท่ีได้จะเป็นสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต  (ฉวีวรรณ และภริตา, 2546) โดยพฤติกรรมการบริโภคและ
ความสามารถทางสมองของมนุษย์ ท าให้สามารถเลือกอาหารเพื่อให้สนองความต้องการของมนุษย์ได้  การรับประทานอาหารของ
คนในแต่ละสังคมถูกจ ากัดอยู่ในกรอบของการเลือกอาหารด้วยปัจจัยต่างๆหลายปัจจัยด้วยกัน  ตั้งแต่สภาพทางภูมิศาสตร์
ความสามารถในการจัดหา การกระจายของตลาด ปัจจัยด้านวัฒนธรรมความเช่ือ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร ภาวะว่างงาน และรายได้ของครอบครัวอันจะส่งผลมาถึงการบริโภคในชีวิตประจ าวัน การปรับตัวหลายสิ่งหลาย
อย่างเกิดขึ้นวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันท่ีมีความรีบเร่งต่อการท างานท าให้ไม่มีเวลาในการปรุงอาหารโดยเฉพาะสังคมที่การท างาน
นอกบ้านอาหารที่รับประทานต้องใช้เวลาในการท าอย่างรวดเร็วจนท าให้การรับประทานก๋วยเตี๋ยวได้รับความนิยมในการบริโภค
ทั่วไปเช่นวัยหนุ่มสาวคนในวัยท างานนักเรียนนิสิตนักศึกษา รวมทั้งกลุ่มเด็กเล็กเป็นต้ นรูปแบบของก๋วยเตี๋ยวที่รับประทานมี
หลากหลายเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ าก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวลุยสวน (ณัฐกฤตา, 2557) 
เป็นต้น ซึ่งด้านคุณค่าอาหารของก๋วยเตี๋ยวพบว่า ส่วนใหญ่จะท าให้อ้วนง่ายเนื่องจากมีส่วนประกอบของแป้งเนื้อสัตว์ไขมัน 
โดยทั่วไปก็ยังเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเดิมๆ และในร้านก๋วยเตี๋ยวกับในท้องตลาดก็ยังมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพจ าหน่ายอยู่ไม่กี่ยี่ห้อ 
และยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ผู้บริโภคจึงไม่ค่อยมีทางเลือกในการบริโภค ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการ
บริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการปรับวิสัยทัศน์ให้บุคคลเลือกที่จะหันมาใส่ใจดูแลในสุขภาพมากขึ้นและเพื่อส ารวจความต้องการของผู้บริโภคด้าน
ความต้องการในด้านต่างๆทั้งนี้เพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ผลิตนั้นได้ทราบความต้องการในด้านต่างๆของผู้บริโภคซึ่งเป็นผลดีในการสร้าง
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จุดมุ่งหมายการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มยอดจ าหน่ายให้มากขึ้นและลดสิ่งต่างๆที่ไม่จ าเป็น
ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลติอาจจะเป็นการตัดสินใจในการเพิ่มหรอืลดสายผลติภัณฑ์ตามข้อมูลที่ได้รบัมาโดยข้อมูลต่างๆที่
ได้รับมานี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายคือท้ังด้านผู้บริโภคและด้านผู้ผลิตที่ต้องการแนวทางส าหรับธุรกิจต่อไป (เสรี,2542) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อ
สุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย  

ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดจะมีผลในการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพแตกต่างกัน 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิ และอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Survey) จ านวน 200 คน 

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา 
อาชีพและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ปัจจัยการเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ และระดับความพึงพอใจ
ในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี ้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) โดยประกอบไปด้วยเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2.เป็นการสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพและความพึงพอใจและด้านผู้มี

อิทธิพลในการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
3. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อ

สุขภาพประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด 
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โดยมีข้อค าถามปลายปิด (Close-ended Question)และมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของ Likert Scale  

3..วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
1.1.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง

ดังนี ้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงหาค่าความถี่ 

(Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 ความพึงพอใจของการตัดสินใจบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพและ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

1.2. สถิติเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งขึ้นได้แก่ค่า Independent t-test ค่า One – Way ANOVA 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร t-test for Independent sample ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA 
(Analysis of Variance) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยงานวิจัยนี้ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
1.ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ 
3. ความพึงพอใจในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพ 
4. ผลการวิจัย 
ประชากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68และเพศชาย มี

จ านวนทั้งสิ้น 64คน คิดเป็นร้อยละ 32 ตามล าดับ 
อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 

22.5 อายุระหว่าง 21 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 18อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 15 และน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.5
ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาจบสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 
19.5และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 
 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 21 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 17.5 อาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14.5 และอาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ 
10.5 ตามล าดับ 
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 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001–30,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.0 
รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง มากกว่า 30,000 
บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 9ตามล าดับ 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลตอ่การตัดสินใจเลือกบรโิภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพ ในเขตบางกะปิส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 48.5) อายุเฉลี่ย34.5 ปีอายุ31 – 40 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 42) ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 68) อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง (ร้อยละ 36.5) โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-
30,000 บาทมากท่ีสุด (ร้อยละ42) พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านทั้งด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายด้านการส่งเสริมการขายและด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยว
เพื่อสุขภาพของผู้รักษาสุขภาพในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี1 ผลการสรุปพฤติกรรมการเลือกบริโภคและความพึงพอใจในการบริโภคเส้นก๋วยเตีย๋วเพื่อสุขภาพ 

ความพึงพอใจของผู้รักษาสุขภาพที่มีต่อการบริโภคเส้นก๋วยเต๋ียวเพ่ือสุขภาพ 
จ านวน 

(N= 200) 
ร้อยละ 

ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ1-5 ครั้งต่อเดือน 128 64 
ตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ 149 74.5 
ขนาดที่ซื้อเป็นประจ าขนาด 101-200 กรัม 96 48 
ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพครั้งละ1-2 ห่อ 169 84.5 
ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ ่ 172 86 
ราคาเหมาะสม 129 64.5 
ต้องการควบคุมน้ าหนัก 137 68.5 
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 114 57 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
 ในการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ในการศึกษาได้ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพแตกต่างกัน 
 สมมติฐานย่อยที่ 1.1ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในเรื่องเพศ ได้แก่เพศชาย และเพศหญิงให้ระดับความส าคัญกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เพศแตกต่างกัน จะ
ให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่
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ดูแลสุขภาพท่ีแตกต่างกันในด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่.05 

สมมุติฐานย่อยที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในเรื่องอายุที่แตกต่างกันให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ One – Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 อายุที่แตกต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพ 
โดยจ าแนกตามอายุแตกต่างกันในทุกด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและ
ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

สมมุติฐานย่อยที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในเรื่องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ระดับความส าคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ (One - way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่
ดูแลสุขภาพ โดยจ าแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันในทุกด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

สมมุติฐานย่อยที่ 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในเรื่องอาชีพท่ีแตกต่างกันให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ One – Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 อาชีพท่ีแตกต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพ 
โดยจ าแนกตามอาชีพแตกต่างกันในทุกด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

สมมุติฐานย่อยที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ One – Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนให้ความส าคัญกับปจัจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีแตกตา่งกัน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่
แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของ
บุคคลที่ดูแลสุขภาพ โดยจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันในทุกด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
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ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แกเ่พศอายุ ระดบัการศึกษาอาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะให้ระดบัความส าคัญกับ
ปัจจัยในการตดัสินใจเลือกบรโิภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเฉลี่ยเดือน 

ด้านผลิตภณัฑ ์      
ด้านราคา      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
ด้านการส่งเสริมการตลาด      
ด้านบุคคลทีม่ีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึงมีความแตกต่างท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบรโิภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพ ในเขตบางกะปิ

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68) อายุเฉลีย่ 36.60 ปีอายุ 31 – 40 ปีมากที่สดุ (ร้อยละ 42) ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า (ร้อยละ 68) อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง (ร้อยละ 36.5) โดยมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
20,001-30,000 บาทมากที่สดุ (รอ้ยละ42) 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านทั้งด้านผลิตภณัฑด์้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการขาย
และด้านบคุคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสขุภาพของผู้รักษาสุขภาพใน
ระดับมาก 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากข้อท่ีอยู่ในระดับสูงสุดคือมีความส าคัญในระดับมากที่สุดคือข้อ
มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉลี่ย 4.50) 

2.2 ด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ในมาก ข้อท่ีอยู่ในระดับสูงสุดคือมีความส าคัญในระดับมากที่สุด คือข้อราคาควร
มีความเหมาะสมกับปริมาณ (ค่าเฉลี่ย 4.60)  

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากข้อที่อยู่ในระดับสูงสุดคือมีความส าคัญในระดับ
มากที่สุด คือข้อความสะดวกในการซื้อเช่นในห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาแหล่งชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.50) 

2.4 ด้านการส่งเสริมการขายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุดคือมีความส าคัญในระดับมาก
คือข้อการทดลองบริโภคก่อนตัดสินใจซื้อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้บริโภคได้พิจารณา (ค่าเฉลี่ย4.10) 

2.5 ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุดคือมี
ความส าคัญในระดับมาก คือข้อตนเองมีความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย4.20) 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุข หิบ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตจังหวัดนนทบุรี พบว่าปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมมีน้ าหนักการตัดสินใจอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอันดับแรกคือด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมีน้ าหนักการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก  

3. พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจในการเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขต
บางกะปิส่วนใหญ่นิยมซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ 1-5 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 64) โดยตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเส้น
ก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 74.5) ซึ่งส่วนใหญ่ขนาดที่ซื้อเป็นประจ าคือขนาด 101-200 กรัม (ร้อยละ 48) จ านวนที่ซื้อเส้น
ก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพครั้งละ1-2 ห่อ (ร้อยละ 84.5) โดยไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (ร้อยละ 86) และ
ราคาเหมาะสม (ร้อยละ 64) เหตุที่ซื้อคือต้องการควบคุมน้ าหนัก (ร้อยละ 68.5) และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (ร้อยละ 57) ซึ่งก็
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะพร มิตรภานนท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่าปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
เพื่อสุขภาพด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญมากท่ีสุดเรื่องรสชาติอาหารเพื่อสุขภาพด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญมากที่สุด
เรื่องมารยาทและอัธยาศัยของพนักงานด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญมากที่สุด เรื่องหาซื้อง่ายทุกที่ทุกเวลาด้านราคา
ให้ความส าคัญมากท่ีสุด เรื่องราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

การอภิปรายผล 
ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะให้ระดับความส าคัญกับปัจจัย

ในการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพแตกต่างกันในทุกด้าน จึงสรุปได้ว่า 
1. เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีผลท าให้พฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยว

สุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านท้ังด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด

และด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยวสุขภาพของบุคคลที่ดูแล
สุขภาพในเขตบางกะปิ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่ารสชาติอร่อย เป็นเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุด ผู้ประกอบการ

ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพควรเน้นเรื่องการใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มี ความสะอาด และปลอดภัยน ามาผลิต 
ตลอดจนควรมีการช้ีแจงรายละเอียดถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับจากการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพควรมีการพัฒนาเรื่อง
ของรสชาติให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคทั้งนี้เพื่อตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด 
และบรรจุภัณฑ์ควรระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุให้ชัดเจน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท ผลิตภัณฑ์ควรเน้นถึงการมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการมากท่ีสุดตลอดจนควรระบุในเรื่องของรายละเอียดในฉลากของผลิตภัณฑ์
ให้ชัดเจนผลิตภัณฑ์ควรได้รับการรับรองมาตรฐานจากมอก ./อย./จีเอ็มพีและมีความหลากหลายของขนาดและบรรจุภัณฑ์ควร
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ปรับปรุงรูปแบบให้น่าสนใจสวยงามและดึงดูดควรมีความหลากหลายสามารถจูงใจกลุ่มผู้บริโภคได้หลายกลุ่มหรือมีให้เลือกหลายๆ
ขนาด 
 2. ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่าราคาควรมีความเหมาะสมกับปริมาณเป็นเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมาก
ที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการตั้งราคาที่สมเหตุสมผล และควรมีการแจ้งราคาที่ชัดเจนกล่าวคือควรให้
ความส าคัญในเรื่องราคาของท่ีเหมาะสมราคาไม่ควรสูงจนเกินไปโดยควรมีราคาถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพและปริมาณราคาควรมี
ความหลากหลายตามขนาดและเหมาะสมกับกลุ่มอายุและฐานะทางเศรษฐกิจ 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุดในเรื่องความสะดวกในการซื้อ
เช่นในห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาแหล่งชุมชน ผู้ประกอบการควรเลือกสถานที่ใกล้กับแหล่งชุมชนหรือแหล่งธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้ามากขึ้น  

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่องข้อการทดลอง
บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้บริโภคได้พิจารณาเพื่อที่จะเปิดโอกาส ลูกค้าได้ทดลองรสชาติของสินค้า ท าให้มี
โอกาสจ าหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น 

5.ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่อง คือตนเอง
เป็นผู้ตัดสินใจซื้อเอง ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ ว่ามี
ประโยชน์ด้านใด บริโภคแล้วดีอย่างไร เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคให้ได้ 
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กาฬสนิธุ.์ ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติวิทยาลยับัณฑติศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สุข หิบ.  2554. ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี.ปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต (การจัดการการตลาด) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.  
เสรี วงษ์มณฑา. 2542. กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จ ากัด.  
อุทัยวรรณ สุวรรณพรหม. 2552. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพกรณีศึกษาผู้รับบริการแผนกผู้ป่วย

นอกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน. โครงการศึกษาบณัฑติศึกษาวทิยาลัยคริสเตียน วิทยาลัยครสิเตยีน. 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  
: กรณีศึกษาเขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 

 
สุภาวดี  เรืองมัจฉา  , นารี  น้อยจินดา 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
e-mail :supawadee_ru@hotmail.com  , naree5060@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต      
บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม 148,392 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เลือกเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ ณ 
เวลาขณะที่ทําการเก็บข้อมูลได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน  การกําหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตรของ ทาโร่  ยามาเน่ ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณผลการวิจัยพบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เรียงลําดับพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติตามงาน มีคา่เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหาด้านการวางแผนดําเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาท่ีตั้งถ่ิน

ฐานอยู่ในพ้ืนท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันยกเว้นประชาชนที่มีมีอายุ 21-30 ปีมีระดับการมี

ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าประชาชนท่ีมีอายุ 41 - 50 ป ีและ 51 ปีขึ้นไป  
 ผลการทดสอบปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปรรูปขยะและปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะมีพิษส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครปัจจัยทั้งสองร่วมกันอธิบายการมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะมูลฝอยในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (Y) ได้ร้อยละ 50.5 ( R Square = 0.505) เว้นแต่ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 
และปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงขยะมีพิษพบว่าไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
 
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม ปัจจัย การจัดการ ขยะมูลฝอย 

 
Factors that affect the people participation in waste management in 

Bangkapi , Bangkok.  
Supawadeeruangmacha ,nareenoijinda 

e-mail :supawadee_ru@hotmail.com  , naree5060@hotmail.com 
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Abstract 
 This research aims 1) to study the level of participation in solid waste management in Bangkapi, 
Bangkok 2) to compare the differences in the participation of solid waste management of people 
inBangkapi Bangkok were classified by personal factors3) to study the external factors affecting the 
participation in solid waste management in Bangkapi , Bangkok. This research is the quantitative research . 
The 148,392 populations who living in Bangkapi by usingrandom sampling. The sample were chosenonly 
households that have residents can live at the time of collection.The 400 samples were determined by 
Taro Yamane.The instrument used was questionnaires. The statistics used werefrequency, percentage, 
mean, standard deviation and the hypothesis test to compare the mean difference with the variance 
analysis. An analysis of external factors affecting participation in solid waste management by multiple 
regression analysis.The research found that the level of participation in solid waste management in 
Bangkapi, Bangkok as the overall was moderate. When the sort wasfound that participation in workingis 
high average and second, the problem is involvedand causes of planning problems and  the participation, 
monitoring and evaluation, respectively.The results of the hypothesis test found that sex, occupation, 
education level, monthly average income and the period of settlement in different areas have 
participation in solid waste management was not different. The people is between  21-30years havethe  
level of participation in solid waste management is more than 41-55 years and 51 years. 
 The test result of external factors affecting participation in solid waste management in Bangkapi , 
Bangkok  found that the factors of the opinions about the waste processing and the factors of opinions 
about the toxic waste contributed to the participation in solid waste management in the Bangkapi, 
Bangkok. Both factors explain the participation in solid waste management in Bangkapi, Bangkok (Y) was 
50.5% (R Square = 0.505), except for the factor of awareness. And Factors related to the perception of 
toxic waste were not affected by participation in waste management. 
 
Key words: Participation,  factors  ,  waste management  
 

บทนํา 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มี

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย เพ่ือนํามาผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภค และสิ่งอํานวยความ

สะดวกให้แก่มนุษย์มากมาย เป็นเหตุให้มีเศษสิ่งเหลือใช้ท่ีเกินความจําเป็นเหลือท้ิงมากมาย ซ่ึงนับเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่

ก่อให้เกิดปัญหาขยะท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนตามมา 
 จากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมา พบว่า แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นท่ัวประเทศ มีแนวโน้มที่

เพ่ิมขึ้นในทุกปี จากข้อมูลของ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ,รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอย

ชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 พบว่าปริมาณและอัตราขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 พบว่ามีปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น คือในปี 2551 จํานวน 23.93 ล้านตัน ในปี 2553 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจํานวน 
24.22 ล้านตัน และมีการคาดการณ์ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อยมาทุกปี ซ่ึงในปี พ.ศ. 2559 คาดการณ์ว่าจะมี

ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน จํานวน 27.06 ล้านตัน  
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 จากสถานการณ์ท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงทุกปี ในขณะที่อัตราขยะมูลฝอยที่

ถูกนําไปกําจัด และอัตราขยะมูลฝอยที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท้ังน้ี วิกฤตปัญหาขยะมูล

ฝอย จึงถือเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาทวีความรุนแรงมากข้ึนท้ังด้าน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไม่ถูกต้องยังคงไม่ได้รับการปรับปรุง รวมทั้งใน

สังคมเมืองท่ีมีการขยายตัวสูงตามจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังเทคโนโลยี ส่งผลให้
เกิดการบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพิ่มขึ้นตามไป 

กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีผลิตขยะมูลฝอยมากท่ีสุดในประเทศไทยถึงร้อยละ 20 ของขยะท้ังหมด และมีอัตราสร้างขยะ
เฉลี่ยต่อคนสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆข้อมูลจากสํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ ย้อนหลังไป 4 ปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ยของขยะใน
กรุงเทพฯ ต่อวัน ในปี 2556 จํานวน 9,963 ตัน ปี 2557 จํานวน 9,939 ตัน และปี 2558 เพ่ิมขึ้นเป็น 10,166 ตัน ส่วนในปี 
2559 ลดลงมา 10,130 ตันต่อวันล่าสุดปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนเป็นเฉลี่ย 
10,453.91 ตัน ต่อวัน ซ่ึงตัวเลขรวมถึงทั้งปีถึง 3,177,988.55 ตัน เขตท่ีมีปริมาณขยะมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เขตจตุจักร 
124,251 ตัน เขตบางกะปิ 102,247 ตัน เขตบางขุนเทียน 99,125 ตันส่วนเขตท่ีมีปริมาณขยะน้อยสุด 3 อับดับแรกคือ 
เขตสัมพันธวงศ์ 17,224 ตัน เขตบางกอกใหญ่ 22,684 ตัน และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 25,326 ตัน 

เขตบางกะปิ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ซ่ึงถือเป็นเขตท่ี

อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนใต้)มีพ้ืนท่ี  28.523 ตร.กม  มีประชากร  148,392  คน แยก
เป็นชายจํานวน 67,641 คน หญิง 80,751 คน ความหนาแน่น  5,193  คน/ตร.กม. จํานวนบ้าน 100,751 ครัวเรือน  

จากบริบทดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย และผลกระทบท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย ซ่ึงผู้
ศึกษาได้เห็นแนวทางในการขับเคล่ือนด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยในเขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร และเน้นการให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วม

ในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา มีส่วนร่วมวางแผนดําเนินการ มีส่วนร่วมการปฏิบัติตามงาน มีส่วนร่วมติดตามและ

ประเมินผล ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย อันเป็นการแก้ปัญหาตรงเป้าหมาย และทําให้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นอาจลดน้อยลงได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ

มูลฝอยและนําไปปฏิบัติให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
2. เ พ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานท่ีใช้ในการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครอยู่ใน

ระดับสูง 
 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนท่ีอาศัยในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ

บังเอิญ เลือกเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือน ณ เวลาท่ีทําการเก็บข้อมูล ครัวเรือนละ 1 คนได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
400 คน การกําหนดขนาดตัวอย่างใช้วิธีการคํานวณโดยใช้สูตรของ ทาโร่ยามาเน่ ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในหมู่บ้านท่ีผู้วิจัยทําการศึกษา ท่ี
ประกอบด้วยข้อคําถามท้ังหมด 4 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนข้อคําถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกตัวประชาชนที่มีผลต่อกระบวนการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยประกอบด้วยข้อคําถามท้ังหมด 4 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะมีพิษ และด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปรรูปขยะ ข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ตอนท่ี 3 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 4 
ด้านได้แก่ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนดําเนินการ ด้านการปฏิบัติ และด้านการติดตามและ

ประเมินผลข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตอนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิดให้กลุ่มตัวอย่างเขียนตอบ

ลงในแบบสอบถามทําให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรท่ีทําการวิจัยดังนี้ตัวแปรอิสระ ได้แก่ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ 
อาชีพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ระยะเวลาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นท่ีและปัจจัยภายนอกประกอบด้วย ด้านการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยเป็นพิษ และด้านความ

คิดเห็นเก่ียวกับการแปรรูปขยะมูลฝอยส่วนตัวแปรตาม ได้แก่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

ประกอบด้วยด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนดําเนินการ ด้านการปฏิบัติตามงาน และด้านการ

ติดตามและประเมินผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คํานวณจากค่าสถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ระดับปัจจัยภายนอกตัวประชาชนท่ีมีผลต่อกระบวนการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบปัจจัยภายนอกตัวประชาชนท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยใช้วิธีการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
 

ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยส่วนที่ 1 ประชาชนที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ  52.0 ส่วนใหญ่มีอายุ

อยู่ระหว่าง 31 – 40  ปี จํานวน 196 คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 125 คนคิดเป็นร้อยละ 31.3 
การศึกษาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 222 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง  
20,001 – 30,000 บาทจํานวน 193 คนคิดเป็นร้อยละ 48.3 และระยะเวลาท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า 10 ปี จํานวน 274 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.5  

ผลการวิจัยส่วนที่ 2 พบว่าปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14
รองลงมาคือ ปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะมีพิษอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และปัจจัยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 เกี่ยวกับการแปร

รูปขยะ 
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 ผลการวิจัยส่วนที่ 3 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติตามงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.73 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยด้านการวางแผนดําเนินการอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลอยูในระดับน้อยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีเพศอาชีพระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาที่ตั้งถ่ินฐาน

อยู่ในพื้นท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ยกเว้นประชาชนท่ีมีมีอายุ 21-30 ปีมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าประชาชนที่มีอายุ 
41 - 50 ป ีและ51 ปีขึ้นไป  
 ผลการทดสอบปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปรรูปขยะและปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีสมการพยากรณ์เป็น 
 Y = .204 (การแปรรูปขยะ) +.109(การจัดการขยะ)  
 จากสมการยังพบว่าปัจจัยท้ังสองร่วมกันอธิบายการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร (Y) ได้ร้อยละ 50.5 ( R Square = 0.505) เว้นแต่ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร และปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การรับรู้ถึงขยะมีพิษพบว่าไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
สรุปแผนภาพการวิจัย 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 บทสรุปผลการวิจัย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ท้ัง 4 
ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการการวางแผนดําเนินการ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุก

ด้านสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้ความสนใจและตระหนักในความสําคัญต่อการมีส่วนร่วม

ในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่พอสมควร ท่ีเป็นเช่นนี้อาจจะเน่ืองจากการประชาสัมพันธ์เพ่ือการให้ข้อมูลข่าวสารของเขต    
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บางกะปิ กรุงเทพมหานครในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ยังอาจไม่ท่ัวถึงหรือเข้าถึงพ้ืนท่ีในทุกๆส่วนมากนักส่งผลให้ประชาชน

บางส่วนขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึนในบ้านของตนเองทุกๆวัน ซ่ึงส่งผลให้ชุมชนท่ีอาศัยเกิด

ปัญหาเก่ียวกับขยะตามมาภายหลังจากผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของสุพจน์  ทรัพย์ผดุงชนม์ (2546) 
ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยศึกษากรณีเทศบาลตําบลบ้านฉางอําเภอบ้านฉางจังหวัด

ระยองผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านฉางในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ใน

ระดับปานกลางและระดับมาก แต่ยังไงผลการวิจัยยังให้ความแตกต่างกับการวิจัยของกัญญาภัทร  อินทรสอาด (2551) ศึกษา

ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานด้วนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลเวียง

ฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นท่ัวไปของประชาชนอยู่ในระดับดี และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ประชาชนท่ีมีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตําบลเวียงฝาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าประชาชนท่ีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลา
ท่ีตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ยกเว้นประชาชนท่ีมีมีอายุ 21-30 ปีมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าประชาชนที่มี

อายุ 41 - 50 ปี และ51 ปีขึ้นไป ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเน่ืองมาจากว่า ปัจจุบันมุมมองของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น เพศ อาชีพ หรือ

รายได้ท่ีตนเองได้รับย่อมไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของประชาชน ซ่ึงในมุมมองของประชาชนเองแทบ

จะไม่ให้ความสําคัญและไม่มีความคิดท่ีจะเตรียมความพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตามมาทั้งๆ ท่ีปัญหา

ขยะที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาท่ีอยู่ใกล้ตัวกับทุกคน ซ่ึงประชาชนทุกคนจะให้ความสําคัญก็ต่อเมือปัญหาเหล่าน้ันได้ส่งผลกระทบกับ

ตนเองเสียก่อน จะมีเพียงคนบางกลุ่มท่ีได้รับการปลูกฝังหรือการได้รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นเม่ือไม่ได้รับการจัดการกับขยะ     
มูลฝอย ซ่ึงกลุ่มคนดังกล่าวมักจะอยู่ในกลุ่มท่ีมีการเข้าร่วมชมรมเพื่อการรณรงค์ในเรื่องการจัดการขยะและมักจะเป็นคนรุ่น

ใหม่มีอายุยังน้อยท่ียอมสละเวลาเพ่ือการทํากิจกรรมต่างๆ ภายใต้กลุ่มหรือชมรมท่ีตนเองเข้าร่วม ด้วยสาเหตุดังกล่าวที่ทําให้

กลุ่มประชาชนท่ีมีมีอายุ 21-30 ปีมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าประชาชนที่มีอายุ 41 - 50 ปี และ
51 ปีข้ึนไป จากการวิจัยยังพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของธนาวิทย์  กางการ (2546) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสําโรงใต้อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นผลสืบเนื่องมาจากอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลเป็นปัจจัยท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในการพัฒนาท้องถ่ินและอายุช่วง 41-50 ปีมีส่วนร่วมมากในการพัฒนา

ท้องถ่ิน  
 ผลการทดสอบปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปรรูปขยะและปัจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะมีพิษส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากว่าเม่ือประชาชนทราบถึง

คุณค่าของขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํามาเพื่อการแปรรูปใหม่แล้วย่อมส่งผลให้ตนเองน้ันคอยทําการบริหารจัดการขยะว่าสิ่งใดเป็นขยะ

ท่ีสามารถนํากลับมาแปรรูปใหม่ได้ และสิ่งของใดที่ต้องท้ิงในแบบหรือลักษณะใดจึงจะไม่ก่อให้เกิดโทษ ท่ีตามมาต่อตนเองและคน

อ่ืนจึงเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดแนวคิดถึงความต้องการอยากมีส่วนร่วมในการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนตนเอง จาก
ผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของวุฒิพล  มณฑาทอง (2547) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดทําแผนส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบว่า การ
รับรู้ในปัญหาและความรู้ความเข้าใจในปัญหาย่อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนสิ่งแวดล้อมท้องถิ ่นอย่างที่

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับการวิจัยของกัญญาภัทร  อินทรสอาด (2551) ศึกษาความคิดเห็นและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานด้วนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัด
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เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นท่ัวไปของประชาชนอยู่ในระดับดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีความรู้ในเร่ือง

ของการบริหารจัดการขยะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลเวียงฝาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินการจากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
ดังนั้น เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านนี้มากข้ึน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการวางแผน แก้ไขปัญหา ประสานงาน เสนอแนะและ ให้ข้อคิดเก่ียววิธีการดําเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง

สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลจากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 

ดังนั้น เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านนี้มากข้ึน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครควรแสดงความโปร่งใสในทุกๆ 
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการโดยการเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานให้ประชาชนทราบโดยผ่านช่องทาง

ต่างๆ ให้มากและทั่วถึงแก่ประชาชน 
3. เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครควรมีการกําหนดแนวทางเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการมูลฝอยโดย

ใช้หลักแนวความคิด การทําให้ขยะเหลือน้อยท่ีสุดและกําจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล 
4. เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนท่ี นอกจากน้ีควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนถึงการนําขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนที่สามารถนํากลับมาใช้ซํ้าหรือแปรรูปใหม่

ได้เพ่ือไม่เป็นการเพิ่มปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
5. เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครควรออกกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย 
 

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ดังนั้น จึงควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการศึกษาเชิงลึก เช่น การใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐาน  
 2. อีกตัวแปรหนึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่สมควรจะนํามาใช้ในการศึกษาให้

เด่นชัดขึ้นในฐานะท่ีเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยคือ จิตสํานึกในการรักความ

สะอาดในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ 
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลและส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
4. ควรมีการศึกษาหรือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่นการศึกษา

ประสิทธิภาพในการคัดแยก เช่น สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลและความสะอาดของขยะมูลฝอยแต่ละประเภท

ท่ีคัดแยกได้เป็นต้น 
 5. การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะเขตบางกะปิ ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้ครบ

ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่ครอบคลมุท้ังประชากร 
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ABSTRACT 

 The study of the service quality of accounting firms in Chanthaburi province aimed 
to investigated on service quality. The sample was 139 accountants in Chanthaburi province 
sampling by W.G. Cochran (1953). The questionnaire was applied for collecting the data. The 
statistics used in the study were percentages, mean, and standard deviation. 
 The result reveals that the overall of the service quality is great. The most  service 
quality is the policy and management. The second is service quality punctuality and 
correctness. Next, it’s qualification of an accountant. The fourth factor is the opportunity in 
learning and progress. The last service quality is type of accounting firm. Therefore, the 
accounting firms should manage the service quality efficiently, and encourage their 
accountants to be potential for making the reliability on a customer. Moreover, the financial 
report can affect on economic decision and strategic planning that make the success for the 
customer. 
 
Keywords: service quality, accounting firms 
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บทน า 
 การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC : 
ASEAN Economic Community) คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่ได้มีการขยายความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ ท าให้การแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างรุนแรง คุณภาพการบริการจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากที่จะท า
ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการพึงพอใจในคุณภาพของบริการนั้นๆ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจส านักงานบัญชี เป็นอีก
หนึ่งธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้กรอบตกลงว่าด้วยการบรกิารของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Services: AFAS) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซยีนเปิดเสรดี้านการบริการทางการบัญชี และกระทรวง
พาณิชย์ยังได้ร่วมลงนามใน “ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพบัญชี” ((ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Accountancy Services: MRA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าไปให้บริการด้านบัญชีในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้น การ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นสิ่งท้าทายของส านักงานบัญชีที่จะใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการครอบครอง
ส่วนแบ่งในตลาดให้มากที่สุด ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริการให้เป็นที่พึงพอใจและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป (เสริมโชค ไชยเลิศ, 2557) 
 คุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อบริการของลูกค้าเนื่องจากข้อมูล
การบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีส านักงานบัญชีจัดท าให้ลูกค้าจะส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและการ
วางแผนกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความส าเร็จให้กับลูกค้าของส านักงานบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่มีเป็นจ านวนมากในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลตามนโยบายฟื้นฟูและ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดใหญ่ โดยลูกค้าของส านักงานบัญชี
กลุ่มนี้เป็นพลังที่ใหญ่ที่สุดของภาคธุรกิจ และมีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็น
ธุรกิจที่สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลทั้งในแง่ของการสร้างแรงงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง
รายได้ในบทบาทที่หลากหลาย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นลูกค้าของส านักงานบัญชี ดังนั้นการบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ของส านักงานบัญชีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส านักงานบัญชีต้องพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายใน
ส านักงานบัญชีเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านคุณภาพการบริการที่ให้กับลูกค้า นอกจากนี้คุณสมบัติผู้ท า
บัญชีของส านักงานบัญชีก็เป็นเสมือนกลไกหลักที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการให้บริการลูกค้าของส านักงานบัญชี 
เนื่องจากผลงานที่ส านักงานบัญชีส่งมอบให้ลูกค้าเป็นผลส าเร็จมาจากความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณ
ของผู้ท าบัญชี ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ผู้ท า
บัญชีในส านักงานบัญชีจัดท าให้ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจให้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ดังนั้นคุณสมบัติผู้ท าบัญชีของส านักงานบัญชีสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
การบริการของส านักงานบัญชี(เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, 2552) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศในอาเซียนได้ อีกท้ังเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทน า 
 การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC : 
ASEAN Economic Community) คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่ได้มีการขยายความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ ท าให้การแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างรุนแรง คุณภาพการบริการจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากที่จะท า
ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการพึงพอใจในคุณภาพของบริการนั้นๆ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจส านักงานบัญชี เป็นอีก
หนึ่งธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้กรอบตกลงว่าด้วยการบรกิารของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Services: AFAS) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซยีนเปิดเสรดี้านการบริการทางการบัญชี และกระทรวง
พาณิชย์ยังได้ร่วมลงนามใน “ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพบัญชี” ((ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Accountancy Services: MRA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าไปให้บริการด้านบัญชีในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้น การ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นสิ่งท้าทายของส านักงานบัญชีที่จะใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการครอบครอง
ส่วนแบ่งในตลาดให้มากที่สุด ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริการให้เป็นที่พึงพอใจและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป (เสริมโชค ไชยเลิศ, 2557) 
 คุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อบริการของลูกค้าเนื่องจากข้อมูล
การบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีส านักงานบัญชีจัดท าให้ลูกค้าจะส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและการ
วางแผนกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความส าเร็จให้กับลูกค้าของส านักงานบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่มีเป็นจ านวนมากในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลตามนโยบายฟื้นฟูและ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดใหญ่ โดยลูกค้าของส านักงานบัญชี
กลุ่มนี้เป็นพลังที่ใหญ่ที่สุดของภาคธุรกิจ และมีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็น
ธุรกิจที่สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลทั้งในแง่ของการสร้างแรงงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง
รายได้ในบทบาทที่หลากหลาย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นลูกค้าของส านักงานบัญชี ดังนั้นการบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ของส านักงานบัญชีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส านักงานบัญชีต้องพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายใน
ส านักงานบัญชีเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านคุณภาพการบริการที่ให้กับลูกค้า นอกจากนี้คุณสมบัติผู้ท า
บัญชีของส านักงานบัญชีก็เป็นเสมือนกลไกหลักที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการให้บริการลูกค้าของส านักงานบัญชี 
เนื่องจากผลงานที่ส านักงานบัญชีส่งมอบให้ลูกค้าเป็นผลส าเร็จมาจากความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณ
ของผู้ท าบัญชี ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ผู้ท า
บัญชีในส านักงานบัญชีจัดท าให้ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจให้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ดังนั้นคุณสมบัติผู้ท าบัญชีของส านักงานบัญชีสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
การบริการของส านักงานบัญชี(เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, 2552) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศในอาเซียนได้ อีกท้ังเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  พนักงานบัญชีของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  พนักงานบัญชีของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 
18 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ได้แก่ 1) KS Accounting and Consultant 2) ส านักงาน เอส. พี. การ
บัญชี 3) นันทพรธุรกิจและการบัญชี 4) บริษัท กัญจน์ชญาพรการบัญชี จ ากัด 5) บริษัท ตากสินการบัญชี 
จ ากัด 6) บริษัท ตากสิน ไทยโค จ ากัด 7) บริษัท เอ แอนด์ เอ บัญชีและภาษีอากร (ตะวันออก) จ ากัด  8) 
บริษัท เมืองจันท์การบัญชีและภาษีอากร จ ากัด 9) ส านักงาน ซี.เจ.โอ การบัญชี 10) ส านักงาน แหลมทอง
ธุรกิจและการบัญชี 11) ส านักงานอานัฎฐ์ นรากร ทนายความและการบัญชี 12) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิรการ
บัญช ี13) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส านักงานบูรพาการบัญชี 14) ห้างหุ้นส่วนสามัญ รักษ์บัญชี 15) หสม. บัญชีธุรกิจ
จันทบุรี 16) สนง.บัญชีจันทบุรี17) หจ. บูรพาการบัญชี 2017 18) สนง. เรืองโรจน์การบัญชี จ านวน 139 คน  
ค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ W.G. Cochran  (1953)  ได้ก าหนดระดับความเช่ือมั่น  
95%  ค่าความคลาดเคลื่อน  5% 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการสร้างเครื่องมือเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นสูง  คณะผู้ศึกษาได้สร้าง
เครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  โดยมีวิธีการจัดสร้างเครื่องมือ  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา
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 ขั้นตอนท่ี 1 ได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือ 
 ขั้นตอนท่ี 2 น าข้อมูลที่ได้มาท าการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของ
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 ขั้นตอนที่ 3 ร่างแบบสอบถามคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรีเป็นแบบ
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มาก คุณภาพการใหบ้ริการปานกลาง คุณภาพการใหบ้ริการน้อยและคุณภาพการให้บริการน้อยที่สุด เสนอต่อ
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  แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน 
  แบบสอบถามตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรีแบ่งเป็น  5  ด้าน  ประกอบไปด้วย  ด้านนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี ด้าน
รูปแบบของส านักงานบัญชี ด้านคุณสมบัติพนักงานบัญชีของส านักงานบัญชี ด้านความทันเวลา ถูกต้อง และ
ครบถ้วนของงาน และด้านโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating  Data)   
   
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การประมวลข้อมูล  ทางคณะผู้ศึกษาจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยการแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายเชิงพรรณาโดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี 
 2.วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบ้ริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี 

 
ผลการวจิัย 

 1.  พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 3 ปี และต าแหน่งงานพนักงานบัญชี 
 2.  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า คุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก  เรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี ด้านความทันเวลา ถูกต้อง 
และครบถ้วนของงาน ด้านคุณสมบัติของส านักงานบัญชี ด้านโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า และด้าน
รูปแบบของส านักงานบัญชี ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบรุี 

คุณภาพการให้บริการ 
ของส านกังานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี 
2. ด้านรูปแบบของส านักงานบัญชี 
3. ด้านคุณสมบัติพนักงานบัญชีของส านักงานบัญชี 
4. ด้านความทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนของงาน 
5. ด้านโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า 

4.31 
4.08 
4.16 
4.27 
4.09 

0.55 
0.67 
0.60 
0.61 
0.67 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

ภาพรวม 4.18 0.46 มาก 
  
 3.  ผลการวิจัยพบว่า ด้านนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับมากไปน้อย คือ ความสามารถ
ด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบัญชีความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายและ
กระบวนการของส านักงานบัญชีความสามารถด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 
ความสามารถด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชีและความสามารถด้านการจัดการทรัพยากรของ
ส านักงานบัญชี ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
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 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี ด้านนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญช ี

ด้านนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญช ี  S.D. ระดับคณุภาพ 
1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายและกระบวนการ 
ของส านักงานบัญชี 
2. ความสามารถด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ
ของส านักงานบัญชี 
3. ความสามารถด้านกระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้าของ
ส านักงานบัญชี 
4. ความสามารถด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 
5. ความสามารถด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงาน
บัญช ี

4.35 
 

4.40 
 

4.32 
 

4.23 
 

4.26 

0.71 
 

0.62 
 

0.66 
 

0.73 
 

0.70 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ภาพรวม 4.31 0.55 มากที่สุด 
 
 4.  ผลการวิจัยพบว่า ด้านรูปแบบของส านักงานบัญชี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆในการปฏิบัติงานทันสมัย เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งานภายในหน่วยงานของท่ านมี
การแบ่งแผนกการท างานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนต าแหน่งที่ตั้งของส านักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจนภายใน
ส านักงานมีอากาศถ่ายเทไม่มีกลิ่นเหม็นอับไม่มีฝุ่นละอองขนาดพื้นที่ในการท างานกว้างขวางสะดวกในการ
ปฏิบัติงานตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี ด้านรูปแบบของส านักงานบัญชี 

ด้านรูปแบบของส านักงานบัญช ี  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ต าแหน่งท่ีตั้งของส านักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
2. วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในการ
ปฏิบัติงานทันสมัย เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 
3. ภายในหน่วยงานของท่านมีการแบ่งแผนกการท างาน
เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 
4. ภายในส านักงานมีอากาศถ่ายเทไม่มีกลิ่นเหม็นอับไม่มี
ฝุ่นละออง 
5. ขนาดพื้นที่ในการท างานกว้างขวางสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

4.06 
4.21 

 
4.09 

 
4.06 

 
3.99 

0.94 
0.79 

 
0.83 

 
0.78 

 
0.85 

มาก 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม 4.08 0.67 มาก 
 
 5.  ผลการวิจัย พบว่า ด้านคุณสมบัติของพนักงานบัญชี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็น พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ คุณค่า จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการสื่อสารความรู้ด้านบัญชีและการเงินความรู้ด้านองค์กร
และธุรกิจความรู้และสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
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                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี ด้านคุณสมบัติพนักงานบัญชีของส านักงานบัญชี 

ด้านคุณสมบัติพนักงานบัญชขีองส านักงานบัญช ี  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
2. ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ 
3. ความรู้และสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. คุณค่า จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
5. ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการ
สื่อสาร 

4.16 
4.10 
3.99 
4.30 
4.23 

0.70 
0.73 
0.77 
0.66 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวม 4.16 0.60 มาก 
 
 6.  ผลการศึกษา พบว่า ด้านความทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนของงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเดน็พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ การ
ให้บริการเป็นไปตามที่ตกลงกันไวง้บการเงินมีความถูกต้อง และแมน่ย ามีความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลมี
ความทันสมัยและเป็นปัจจุบันข้อมูลมีความชัดเจนและเขา้ใจง่าย ตามล าดับ ดังตารางที่ 5 
 ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการใหบ้ริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี ด้านความทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนของงาน 

ด้านความทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนของงาน  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. การให้บริการเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ 
2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. งบการเงินมีความถูกต้อง และแม่นย า 
4. ข้อมูลมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
5. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

4.35 
4.25 
4.32 
4.21 
4.22 

0.64 
0.75 
0.67 
0.85 
0.84 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวม 4.27 0.61 มากที่สุด 
 
 7.  ผลการศึกษา พบว่า  ด้านโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ของท่านเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของท่านท่านได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทางการ
บัญชีอย่างต่อเนื่องท่านได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายท่าน
ได้รับการฝึกอบรมทางบัญชีเท่าเทียมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานการปรับเลื่อนต าแหน่งในองค์กรมีความยุติธรรม 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 6 
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี ด้านคุณสมบัติพนักงานบัญชีของส านักงานบัญชี 

ด้านคุณสมบัติพนักงานบัญชขีองส านักงานบัญช ี  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
2. ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ 
3. ความรู้และสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. คุณค่า จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
5. ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการ
สื่อสาร 

4.16 
4.10 
3.99 
4.30 
4.23 

0.70 
0.73 
0.77 
0.66 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวม 4.16 0.60 มาก 
 
 6.  ผลการศึกษา พบว่า ด้านความทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนของงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเดน็พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ การ
ให้บริการเป็นไปตามที่ตกลงกันไวง้บการเงินมีความถูกต้อง และแมน่ย ามีความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลมี
ความทันสมัยและเป็นปัจจุบันข้อมูลมีความชัดเจนและเขา้ใจง่าย ตามล าดับ ดังตารางที่ 5 
 ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการใหบ้ริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี ด้านความทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนของงาน 

ด้านความทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนของงาน  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. การให้บริการเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ 
2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. งบการเงินมีความถูกต้อง และแม่นย า 
4. ข้อมูลมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
5. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

4.35 
4.25 
4.32 
4.21 
4.22 

0.64 
0.75 
0.67 
0.85 
0.84 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวม 4.27 0.61 มากที่สุด 
 
 7.  ผลการศึกษา พบว่า  ด้านโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ของท่านเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของท่านท่านได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทางการ
บัญชีอย่างต่อเนื่องท่านได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายท่าน
ได้รับการฝึกอบรมทางบัญชีเท่าเทียมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานการปรับเลื่อนต าแหน่งในองค์กรมีความยุติธรรม 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 6 
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 ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการใหบ้ริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดจันทบุรี ด้านโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า 

ด้านโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ท่านได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ 
ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
2. ท่านได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีที่เหมาะสมกับ
หน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ท่านได้รับการฝึกอบรมทางบัญชีเท่าเทียมกันระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน 
4. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันของท่านเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของท่าน 
5. การปรับเลื่อนต าแหน่งในองค์กรมีความยุติธรรม 

4.12 
 

4.11 
 

4.11 
 

4.16 
 

3.98 

0.72 
 

0.80 
 

0.74 
 

0.75 
 

0.97 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ภาพรวม 4.09 0.67 มาก 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี คณะผู้ศึกษาได้น าผล
การศึกษามาอภิปราย ดังนี้ 
 1.  ด้านนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี คุณภาพการให้บริการ ภาพรวมมีคุณภาพการ
ให้บริการมากที่สุด ในส่วนของนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชีมีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความสามารถ ในด้านการปฏิบัติตาม
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ล าบากใจให้กับส านักงานบัญชีต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันของงานด้านการให้บริการของ
ส านกังานบัญชีสูงมาก ดังนั้นผู้บริหารของส านักงานบัญชีจึงต้องก าหนดนโยบายและกระบวนการของส านักงาน
บัญชีเป็นอย่างดีและด าเนินการขอรับรองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันกับส านักงานบัญชีอื่น  ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของ
ส านักงานบัญชีในประเทศไทย ภาพรวมพบว่า นโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชีอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 2.  ด้านคุณสมบัติพนักงานบัญชีของส านักงานบัญชี ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ 
ส านักงานบัญชี ภาพรวมมีคุณภาพการให้บริการมาก เนื่องจากคุณสมบัติพนักงานบัญชีของส านักงานบัญชีมี
ความส าคัญที่ส่งผลถึงคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชี และเนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูงใน
ด้านมาตรฐานการจัดท าบัญชีที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การปฏิบัติงานบัญชี ส่งผลให้พนักงานบัญชีต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการ
เข้าสู่อาเซียนในปัจจุบันเพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี 
(2552) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในประเทศไทย  
ผลการศึกษา พบว่า คุณสมบัติพนักงานบัญชีของส านักงานบัญชีอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 ในการศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรีมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 1)  นโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชีมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของส านักงานบัญชีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความสามารถด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ
ส านักงานบัญชี ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความล าบากใจให้กับส านักงานบัญชีเนื่องจากการแข่งในงานบริการของ
ส านักงานบัญชีสูงมาก ดังน้ันผู้บริหารของส านักงานบัญชีต้องก าหนดนโยบายและกระบวนการของส านักงาน
บัญชีเป็นอย่างดีและด าเนินการขอรับรองคุณภาพเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันกับส านักงานบัญชีอื่น 
 2)  ความทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนของงานมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของส านักงานบัญชีมากพอสมควรโดยเฉพาะการให้บริการเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ดังน้ันส านักงานบัญชีต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของพนักงานบัญชีเพื่อให้เกิดความแม่นย าในหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการบัญชี 
   
 
2.  ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)  ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มความหลากหลายส าหรับ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของส านักงานบัญชีต่อไป 
 2)  ควรศึกษาถึงความต้องการของผู้รับบริการว่ามีความคาดหวังในการรับบริการด้านใดมากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ         
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยการขนส่ง ท่ีมีต่อการขายสินค้าผ ่านสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขนส่งที่มต่ีอการขายสินค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยสุ่มตัวอย่างมาจ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในเน้ือหามีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ 
และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้เท่ากับ 0.923  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ความถ่ี    
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง     
ตัวแปร จะใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ไคก าลังสอง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อ 1) ปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการ โดยภาพรวมระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือด้านการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) รองลงมาคือด้านการสั่งซื้อ
สินค้า และด้านการช าระเงินเท่ากันอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82)  และน้อยท่ีสุดคือด้านการให้บริการหลังการขาย        
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) 
 ข้อ 2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายจ่ายเฉลี่ย   
ต่อเดือน  ส่วนด้านอื่น  ๆได้แก่สถานภาพการสมรส และประสบการณ์การท างานไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
ค าส าคัญ การขายสินค้า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการ 
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ABSTRACT 
        A study on “Factors Transporting the Sale of Goods through Electronic Media of 
Entrepreneurs In Bangkok” aims at 1) investigating factors transportation the sale of goods 
through electronic media of entrepreneurs and 2) studying the relationship between  factors 
transport the Sale of Goods through Electronic Media of Entrepreneurs In Bangkok with 
personal information. The sample was 400 persons and a tool as questionaires. The 
researcher has verified the accuracy in the content is greater than 0.05 and the value of 
reliability was equivalent to 0.923. The data were analyzed using descriptive statistics as 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The data were analyzed inferential 
statistics testing of Chi - square statistically significant at 0.05 level. 
 The results found that 1) factors Transporting the Sale of Goods through Electronic 
Media of Entrepreneurs In Bangkok  in overall, were  at the high level (mean 3.80).            
The average level of search was at 3.86 (mean 3.86), followed by order and payment at the 
high level (mean 3.82), and the least of after-sales service was at  the high level (mean 3.75) 
 2) personal information related to transportation factors for electronic goods sales of 
entrepreneurs in Bangkok were Sex, age, education, average income per month, and average 
monthly expenses. Other aspects include marriage status. And the experience has no 
relationship. 
 
Keywords : sale of goods, electronic media, entrepreneur 
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ABSTRACT 
        A study on “Factors Transporting the Sale of Goods through Electronic Media of 
Entrepreneurs In Bangkok” aims at 1) investigating factors transportation the sale of goods 
through electronic media of entrepreneurs and 2) studying the relationship between  factors 
transport the Sale of Goods through Electronic Media of Entrepreneurs In Bangkok with 
personal information. The sample was 400 persons and a tool as questionaires. The 
researcher has verified the accuracy in the content is greater than 0.05 and the value of 
reliability was equivalent to 0.923. The data were analyzed using descriptive statistics as 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The data were analyzed inferential 
statistics testing of Chi - square statistically significant at 0.05 level. 
 The results found that 1) factors Transporting the Sale of Goods through Electronic 
Media of Entrepreneurs In Bangkok  in overall, were  at the high level (mean 3.80).            
The average level of search was at 3.86 (mean 3.86), followed by order and payment at the 
high level (mean 3.82), and the least of after-sales service was at  the high level (mean 3.75) 
 2) personal information related to transportation factors for electronic goods sales of 
entrepreneurs in Bangkok were Sex, age, education, average income per month, and average 
monthly expenses. Other aspects include marriage status. And the experience has no 
relationship. 
 
Keywords : sale of goods, electronic media, entrepreneur 
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บทน า 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มี เทคโนโล ยีเ ข้ามามี ส่วนส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ของคนทั่วโลก โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology) ที่เข้ามา
ช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการท างานและการติดต่อสื่อสาร 
อย่างเช่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์ ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การค้นหาข้อมูล การศึกษา ความบันเทิง และการท าการค้าเชิงพาณิชย์ โดยใช้เวิลด์ไวด์เว็บ ( world 
wide web หรือ www) ช่วยแก้ปัญหาทางด้านระยะทาง ด้านเวลาและสถานที่ ท าให้สามารถติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ท าให้ เกิดรูปแบบของระบบธุรกิจ เชิงพาณิชย์บนระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต  
เป็นการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือที่เรียกกันว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ 
E – Commerce ) การติดต่อซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต (E- Commerce) ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของบริการทางอินเตอร์เน็ต ในการท าธุรกิจการค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะมีกิจกรรมต่างๆ
ทั้งทางด้าน การผลิต การขนส่ง  การกระจายสินค้า การตลาด การจัดจ าหน่าย  การบริการลูกค้า 
ระบบการช าระเงิน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายท าให้การติดต่อกันระหว่าง
ธุรกิจพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง บริษัทขนาดเล็กสามารถขายสินค้าบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยมีโอกาสเท่าเทียมกับบริษัทขนาดใหญ่ เป็นการลดต้นทุนทางการค้าเป็นอย่าง
มาก ส าหรับผู้บริโภคที่ใช้อินเตอร์เน็ต อาจเปิดหาข้อมูลของสินค้าต่างๆ มากมายที่ มีอยู่บนเว็บไซต์ต่าง
ของผู้ ขาย หากสนใจสินค้า ชิ้นใดก็สามารถที่จะคลิกเพื่ออ่านรายระเอียด และดูรูปสินค้าได้ทันที 
ถ้าหากต้องการซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้านั้นได้ โดยผ่านทาง เ ว็บไซต์ ท าให้บริษัท ห้ างร้าน
ต่างๆ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปหันมาท าตลาดหรือขายสินค้า บนอินเตอร์เน็ตกันเป็นอย่างมาก (พิพัฒน์ 
จงตระกูล. 2545 : 2) 

ปัจจุบันนี้ คนไทยใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าเมื่อก่อนมาก เรา สามารถเชื ่อมต่อกับโลก
อินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พกพาติดตัวไปไหน
ต่อไหนได้อย่างสะดวก เรียกว่าออนไลน์ตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเป็นลูกค้าที่ใช้เวลา
อยู่กับอินเตอร์เน็ต ท าให้ผู้ขายสินค้าสามารถน าเสนอขายสินค้าในอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คนจึงนิยม
ค้นหาข้อมูลสินค้าและร้านค้าบนอินเตอร์เน็ตมากข้ึน คนไทยกล้าซื้อของออนไลน์กันมากข้ึน เพ่ิมช่องทาง 
การขายส าหรับคนขายสินค้าที่มีร้านค้า หรือสถานที่ขายของเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้ว การเปิดร้านค้า
ออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยท าให้ได้ลูกค้าเพ่ิมข้ึน สามารถขายของให้กับลูกค้าที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาที่ร้านได้ 
ทุกวันนี้พ่อค้าแม่ขายจึงหันหน้ามาเปิดร้านค้าออนไลน์กันมากขึ้น  www.dspace.bu.ac.th (2 พฤศจิกายน 
2559) ได้กล่าวว่า การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ถือเป็นช่องทางการท าธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการท าการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อมูล และไอเดีย      
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากน้ี การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะ
เครื่องมือที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดในการตลาดแบบเดิม เป็นกิจกรรมการตลาดที่ท าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์    
ที่ท าให้สามารถส่งผ ่านข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับสินค้าหรือบริการ  กระจายสู ่ผู ้บ ริโภค  และการใช้
ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์เพ่ือสร้างการปฏิสัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริโภคต้ังกลุ่มพูดคุยแชร์ และ
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รวมถึงการสร้างข้อมูลโดยผู้บริโภคเองซึ่งจากการควบคุมดูแลข้อมูล ที่สร้างโดยผู้บริโภคจะท าให้ธุรกิจสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างแม่นย าย่ิงข้ึน 
 แต่ในทางกลับกันในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ก็พบปัญหา
อยู่เช่นกัน คือ 1) มีการแข่งขันสูง ใครๆ ก็สามารถท าได้เพราะมันง่าย เราท า เขาก็ท าได้ 2) พ่อค้าแม่ขายไม่มี
มาตรฐานการก าหนดราคา จึงมีการตัดราคากันเกิดข้ึน 3) ลูกค้าบางท่านยังไม่เชื่อมั่นกล้าที่จะตัดสินใจซื้อ      
4) สินค้าไม่สามารถจับต้องได้ จนกว่าจะถูกส่งถึงมือลูกค้า 5) ไม่มีความชัดเจนของมาตรฐานและกฎหมาย      
ที่เก่ียวข้อง 6) ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูเว็บไซต์ที่ดีพอเสี่ยงต่อการติดไวรัส และอาจถูกเจาะระบบได้ และ   
7) เรื่องของเวลาในการจัดส่งสินค้า อย่างเร็วส่งแบบ EMS ใช้ส่งสินค้าไม่เกิน 3 วัน  
 จากปัญหาเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการธุรกิจออนไลน์เกือบทุกราย โดยเฉพาะผู้ขายสินค้า
จะต้องหาวิธีการวางแผนทางด้านการตลาด ทั ้งด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้านราคาที่เหมาะสม   
ไม่เช่นน้ันจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขาดทุน สินค้าขายไม่ได้ ลูกค้าหาย โดยลูกค้าน้ันเป็นบุคคลที่ส าคัญ
อย่างย่ิงเพราะว่าลูกค้าที่มาซ้ือสินค้าจากผู้ขายสินค้าไปแล้ว ถ้าสินค้าของผู้ขายน้ันถูกใจลูกค้า ลูกค้าคน
น้ันก็จะเป็นคนบอกต่อๆกันไปในทางที่ดีและชวนเพ่ือนๆคนรู้จะมาซื้อสินค้าของผู้ขายสินค้าน้ันเน่ืองจาก
สินค้าน้ันมีความน่าสนใจและเกิดการชักจูง แต่ในทางกลับกันถ้าสินค้าของผู้ขายไม่ถูกใจลูกค้า ลูกค้าก็จะ
พูดถึงสินค้าของผู้ขายสินค้านั้นในทางลบ ท าให้สินค้าน้ันขายไม่ได้ เน่ืองจากเกิดการกลัวว่าถ้าซื้อสินค้า
จากผู้ขายรายนี้จะได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเหมือนลูกค้าคนที่เคยซื้อและคนที่พูดต่อๆกันมา สิ่งส าคัญอีก
อย่างที่ผู้ประกอบการอาจไม่มีความรู้ หรือวิธีการจัดการทางโลจิสติกส์เรื่องการขนส่งเช่นระยะเวลาการส่งมอบ 
ความรวดเร็ว ต้นทุน ความถูกต้อง ฯลฯ   ซึ่งถือเป็นความส าคัญอันดับแรกของผู้ประกอบการที่จะน าสินค้าไป
ยังลูกค้าให้เร็วที่สุด ซึ่งจะท าให้การขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประสบความส าเร็จ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่อ  
อินเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาเป็นแนวทาง
ส าหรับพัฒนาแนวโน้ม การขายสินค้าผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของผู้ประกอบการใน
อนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการขนส่งท่ีมีต่อการซ้ือสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน น่าจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการขนส่งที่มี ต่อการขายสินค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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รวมถึงการสร้างข้อมูลโดยผู้บริโภคเองซึ่งจากการควบคุมดูแลข้อมูล ที่สร้างโดยผู้บริโภคจะท าให้ธุรกิจสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างแม่นย าย่ิงข้ึน 
 แต่ในทางกลับกันในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ก็พบปัญหา
อยู่เช่นกัน คือ 1) มีการแข่งขันสูง ใครๆ ก็สามารถท าได้เพราะมันง่าย เราท า เขาก็ท าได้ 2) พ่อค้าแม่ขายไม่มี
มาตรฐานการก าหนดราคา จึงมีการตัดราคากันเกิดข้ึน 3) ลูกค้าบางท่านยังไม่เชื่อม่ันกล้าที่จะตัดสินใจซื้อ      
4) สินค้าไม่สามารถจับต้องได้ จนกว่าจะถูกส่งถึงมือลูกค้า 5) ไม่มีความชัดเจนของมาตรฐานและกฎหมาย      
ที่เก่ียวข้อง 6) ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูเว็บไซต์ที่ดีพอเสี่ยงต่อการติดไวรัส และอาจถูกเจาะระบบได้ และ   
7) เรื่องของเวลาในการจัดส่งสินค้า อย่างเร็วส่งแบบ EMS ใช้ส่งสินค้าไม่เกิน 3 วัน  
 จากปัญหาเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการธุรกิจออนไลน์เกือบทุกราย โดยเฉพาะผู้ขายสินค้า
จะต้องหาวิธีการวางแผนทางด้านการตลาด ทั ้งด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้านราคาที่เหมาะสม   
ไม่เช่นน้ันจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขาดทุน สินค้าขายไม่ได้ ลูกค้าหาย โดยลูกค้าน้ันเป็นบุคคลที่ส าคัญ
อย่างย่ิงเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าไปแล้ว ถ้าสินค้าของผู้ขายน้ันถูกใจลูกค้า ลูกค้าคน
น้ันก็จะเป็นคนบอกต่อๆกันไปในทางที่ดีและชวนเพ่ือนๆคนรู้จะมาซ้ือสินค้าของผู้ขายสินค้าน้ันเน่ืองจาก
สินค้าน้ันมีความน่าสนใจและเกิดการชักจูง แต่ในทางกลับกันถ้าสินค้าของผู้ขายไม่ถูกใจลูกค้า ลูกค้าก็จะ
พูดถึงสินค้าของผู้ขายสินค้านั้นในทางลบ ท าให้สินค้าน้ันขายไม่ได้ เน่ืองจากเกิดการกลัวว่าถ้าซื้อสินค้า
จากผู้ขายรายนี้จะได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเหมือนลูกค้าคนที่เคยซื้อและคนที่พูดต่อๆกันมา สิ่งส าคัญอีก
อย่างที่ผู้ประกอบการอาจไม่มีความรู้ หรือวิธีการจัดการทางโลจิสติกส์เรื่องการขนส่งเช่นระยะเวลาการส่งมอบ 
ความรวดเร็ว ต้นทุน ความถูกต้อง ฯลฯ   ซึ่งถือเป็นความส าคัญอันดับแรกของผู้ประกอบการที่จะน าสินค้าไป
ยังลูกค้าให้เร็วที่สุด ซึ่งจะท าให้การขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประสบความส าเร็จ 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่อ  
อินเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาเป็นแนวทาง
ส าหรับพัฒนาแนวโน้ม การขายสินค้าผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของผู้ประกอบการใน
อนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการขนส่งท่ีมีต่อการซ้ือสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน น่าจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการขนส่งที่มี ต่อการขายสินค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ         
ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 527,324 คน (ที่มา https://www.etda.or.th) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 400 คน
โดยวิธีการค านวณของ Taro Yamane (ขจาริน บุนนาค : 2546 : 4) 

 
เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม ซึ่งสร้างข้ึนจากวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิด     
ในการศึกษา โดยได้ข้อมูลจากแนวความคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ โดยแบ่งโครงสร้างของ
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  

ตอนที่ 1 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
โดยข้อค าถามจะมีลักษณะปลายปิดให้เลือก มีค าถามท้ังหมด 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการสั่งซื้อ
สินค้า ด้านการช าระเงิน ด้านการส่งมอบสินค้า และด้านการให้บริการหลังการ ซื้อ มีจ านวน 25 ข้อ            
โดยค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  

ตอนที่ 3 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค าถามจะเป็นแบบปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและเที่ยงตรงในเน้ือหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ และผู้วิจัยได้ท าการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับผู้ประกอบการขายสินค้า
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับประชากรที่ก าหนด
และไม่ใช่ตัวอย่างของการวิจัยโดยกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบแบบสอบถามครั้ งนี้เป็นผู้ประกอบการขายสินค้า
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 
0.923 จากน้ันผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกกับกลุ่มตัวอย่าง และน าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย    

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะต่างๆ เพ่ือสรุปลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง      
ที่ศึกษา 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้สถิติ Chi – Square ก าหนดระดับนัยส าคัญ            
α = 0.05  
 
ผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ           
ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยสรุปเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 
ตารางค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        
ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาพรวม) 

ปัจจัยการขนส่ง X S.D ระดับประสิทธิภาพ 
ด้านการค้นหาข้อมูล 3.86 0.566 มาก 
ด้านการสั่งซื้อสินค้า 3.82 0.572 มาก 
ด้านการช าระเงิน 3.82 0.572 มาก 
ด้านการส่งมอบสินค้า 3.77 0.567 มาก 
ด้านการให้บริการหลังการขาย 3.75 0.592 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.470 มาก 
 
จากตารางพบว่า 
 ปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) รองลงมาคือด้านการสั่งซื้อสินค้า  และด้านการช าระเงินเท่ากัน
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) ด้านการส่งมอบสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.77)  และน้อยที่สุดคือด้านการให้บริการหลังการซื้ออยู่
ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.75) 
 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขนส่งท่ีมีต่อการขายสินค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลส่วนบุคคล  โดยสรุปเป็นรายด้าน ดังน้ี 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย    

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะต่างๆ เพ่ือสรุปลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง      
ที่ศึกษา 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้สถิติ Chi – Square ก าหนดระดับนัยส าคัญ            
α = 0.05  
 
ผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ           
ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยสรุปเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 
ตารางค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        
ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาพรวม) 

ปัจจัยการขนส่ง X S.D ระดับประสิทธิภาพ 
ด้านการค้นหาข้อมูล 3.86 0.566 มาก 
ด้านการสั่งซื้อสินค้า 3.82 0.572 มาก 
ด้านการช าระเงิน 3.82 0.572 มาก 
ด้านการส่งมอบสินค้า 3.77 0.567 มาก 
ด้านการให้บริการหลังการขาย 3.75 0.592 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.470 มาก 
 
จากตารางพบว่า 
 ปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) รองลงมาคือด้านการสั่งซื้อสินค้า  และด้านการช าระเงินเท่ากัน
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) ด้านการส่งมอบสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.77)  และน้อยที่สุดคือด้านการให้บริการหลังการซื้ออยู่
ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.75) 
 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขนส่งที่มี ต่อการขายสินค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลส่วนบุคคล  โดยสรุปเป็นรายด้าน ดังน้ี 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตาม 
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ไม่เป็นไป 
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

1. เพศ  - 
2. อายุ  - 
3. ระดับการศึกษา  - 
4. สถานภาพสมรส -  
5. ประสบการณ์การท างาน -  
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  - 
7. รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  - 

   
จากตารางพบว่า 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายจ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือน ส่วนด้านอื่น  ๆได้แก่สถานภาพการสมรส และประสบการณ์การท างานไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุปผลและอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. จากการศึกษาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของปัจจัยการ
ขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการส่ง
มอบสินค้า พบว่าเวลาในการจัดเตรียมสินค้า และส่งภายในเวลาท่ีก าหนด ด้านมีความปลอดภัยและรับประกัน
สินค้า ด้านมีต้นทุนที่ต่ าในการส่งมอบสินค้า ด้านมีความสะดวกในการส่งมอบสินค้า และความรวดเร็วในการส่ง
มอบสินค้าไปถึงมือลูกค้า ตรงเวลาตามที่นัดหมายอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีแลมเบิร์ท Lambert, 
Stock & Ellran.(24 ตุลาคม 2559) ได้ให้ความหมายของโลจิสติกส์ (Logistics) ไว้ว่าเป็นกระบวนการวาง
แผนการด าเนินงาน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปน้ีคือ ความรวดเร็ว การประหยัด ความปลอดภัย 
ความสะดวกสบาย ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา 
 2. จากการศึกษาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของปัจจัยการ
ขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการ
สั ่งซื ้อสินค้าพบว่าด้านสินค้ามีความเชื่อถือได้ ด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า และด้านความแน่นอนและ
เชื่อถือได้ของผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีของสเติร์น. (2 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า ความไว้วางใจ 
คือ พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่ การสื่อสาร (Communication) 
การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) และการให้ความไว้วางใจ (Trust) 
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 3. จากการศึกษาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของปัจจัยการ
ขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการ
ค้นหาข้อมูลพบว่าด้านข้อมูลสินค้าต่างๆตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้านการจัดล าดับของข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆของสินค้า ด้านความน่าสนใจของข้อมูลสินค้าต่างๆ ด้านความทันสมัยของข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆของสินค้า และด้านความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของสินค้าต่างๆอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Gibson and Ivancevich.(24 ตุลาคม 2559) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้
ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการส าคัญขององค์การที่ผู้บริหารจะต้องกระท าอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลข่าวสาร 
 4. จากการศึกษาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของปัจจัยการ
ขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการ
ช าระเงินพบว่า ด้านความสะดวกในการช าระสินค้าสามารถใช้บัตรเครดิต พร้อมเพย์ หรือเงินสด เป็นต้น  
ด้านมีช่องทางและตัวเลือกในการช าระสินค้า และด้านมีความเข้าใจในวิธีการในการช าระสินค้าอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีของของ www.th.wikipedia.org.(2 พฤศจิกายน 2559) ได้ให้ความหมาย
ว่า การช าระเงิน เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีต้องการในข้ันถัดมาจะเป็นการก าหนดวิธีการช าระเงิน ข้ึนอยู่กับ
ความสะดวกของลูกค้าว่าจะเลือกวิธีไหน 
 
ข้อเสนอแนะ 
   การศึกษาปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย 
 1. ด้านการค้นหาข้อมูล ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรมีสินค้าท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน  มีการเพ่ิมความดึงดูดในการโฆษณาสินค้า อัพเดตรายการตารางของสินค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา และ
โปรแกรมค้นหาสินค้าควรมีการเสนอค าอัตโนมัติเพ่ือให้ค้นหาง่ายข้ึน เพ่ือความสะดวกและความพ่ึงพอใจสูงสุด
ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ของร้านค้า 
 2. ด้านการสั่งซื้อสินค้า ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรมีข้ันตอนการสมัครเป็น
สมาชิกที่ง่ายข้ึน มีการใส่รหัสผ่านทุกครั้งในการเข้าใช้งานเพ่ือความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ มีข้อมูลและรูปภาพ
จริงของสินค้าที่ต้องการซื้อเพ่ือความมั่นใจของลูกค้า มีการยืนยันหมายเลขพัสดุของสินค้าที่ท าการจัดส่งไปยัง
ลูกค้า และ ควรแจ้งข้อมูลของสินค้าในทุกๆครั้ง หากสินค้าหมดผ่านหน้าเว็บไซต์ เพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการ 
 3. ด้านการช าระเงิน ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรที่จะให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
สูงสุด เช่น สามารถช าระค่าสินค้าภายหลังได้ เมื่อได้รับสินค้าแล้วและมีค าอธิบายในการช าระเงินอย่างชัดเจน
ภายหลัง มีช่องทางช าระสินค้าหลายช่องทาง มีข้ันตอนในการช าระสินค้าทุกครั้งและมีการแจ้งเตือนผ่าน sms 
เมื่อช าระสินค้าแล้วเสมอ เพ่ือความมั่นใจของลูกค้า 
 4. ด้านการส่งมอบสินค้า ในการประกอบธุรกิจหน่ึงๆ ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ควรค านึงถึงพนักงานที่มีเพียงพอในการจัดเตรียมสินค้า ซึ่งการจัดส่งสินค้าน้ันไม่ควรจัดส่งสินค้าเกินภายใน 3 
วัน บริษัทควรมีการออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์เองเพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ และ
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 3. จากการศึกษาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของปัจจัยการ
ขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการ
ค้นหาข้อมูลพบว่าด้านข้อมูลสินค้าต่างๆตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้านการจัดล าดับของข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆของสินค้า ด้านความน่าสนใจของข้อมูลสินค้าต่างๆ ด้านความทันสมัยของข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆของสินค้า และด้านความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของสินค้าต่างๆอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Gibson and Ivancevich.(24 ตุลาคม 2559) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้
ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการส าคัญขององค์การที่ผู้บริหารจะต้องกระท าอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลข่าวสาร 
 4. จากการศึกษาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของปัจจัยการ
ขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการ
ช าระเงินพบว่า ด้านความสะดวกในการช าระสินค้าสามารถใช้บัตรเครดิต พร้อมเพย์ หรือเงินสด เป็นต้น  
ด้านมีช่องทางและตัวเลือกในการช าระสินค้า และด้านมีความเข้าใจในวิธีการในการช าระสินค้าอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีของของ www.th.wikipedia.org.(2 พฤศจิกายน 2559) ได้ให้ความหมาย
ว่า การช าระเงิน เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีต้องการในข้ันถัดมาจะเป็นการก าหนดวิธีการช าระเงิน ข้ึนอยู่กับ
ความสะดวกของลูกค้าว่าจะเลือกวิธีไหน 
 
ข้อเสนอแนะ 
   การศึกษาปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย 
 1. ด้านการค้นหาข้อมูล ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรมีสินค้าท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน  มีการเพ่ิมความดึงดูดในการโฆษณาสินค้า อัพเดตรายการตารางของสินค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา และ
โปรแกรมค้นหาสินค้าควรมีการเสนอค าอัตโนมัติเพ่ือให้ค้นหาง่ายข้ึน เพ่ือความสะดวกและความพ่ึงพอใจสูงสุด
ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ของร้านค้า 
 2. ด้านการสั่งซื้อสินค้า ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรมีข้ันตอนการสมัครเป็น
สมาชิกที่ง่ายข้ึน มีการใส่รหัสผ่านทุกครั้งในการเข้าใช้งานเพ่ือความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ มีข้อมูลและรูปภาพ
จริงของสินค้าที่ต้องการซื้อเพ่ือความมั่นใจของลูกค้า มีการยืนยันหมายเลขพัสดุของสินค้าที่ท าการจัดส่งไปยัง
ลูกค้า และ ควรแจ้งข้อมูลของสินค้าในทุกๆครั้ง หากสินค้าหมดผ่านหน้าเว็บไซต์ เพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการ 
 3. ด้านการช าระเงิน ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรที่จะให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
สูงสุด เช่น สามารถช าระค่าสินค้าภายหลังได้ เมื่อได้รับสินค้าแล้วและมีค าอธิบายในการช าระเงินอย่างชัดเจน
ภายหลัง มีช่องทางช าระสินค้าหลายช่องทาง มีข้ันตอนในการช าระสินค้าทุกครั้งและมีการแจ้งเตือนผ่าน sms 
เมื่อช าระสินค้าแล้วเสมอ เพ่ือความมั่นใจของลูกค้า 
 4. ด้านการส่งมอบสินค้า ในการประกอบธุรกิจหน่ึงๆ ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ควรค านึงถึงพนักงานที่มีเพียงพอในการจัดเตรียมสินค้า ซึ่งการจัดส่งสินค้าน้ันไม่ควรจัดส่งสินค้าเกินภายใน 3 
วัน บริษัทควรมีการออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์เองเพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ และ
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ควรมีหน้าร้านหรือที่ต้ังของโรงงานที่สะดวกในการล าเลียงสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ และบรรจุภัณฑ์น้ันควรมี
การแพ็คสินค้าที่ได้มาตรฐานสามารถกันกระแทกของสินค้าในการจัดส่งได้ เพ่ือความปลอดภัยของสินค้าน้ันๆ 
ที่ถูกจัดส่งมายังลูกค้า 
 5. ด้านการให้บริการหลังการขาย เป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้อง
ค านึงถึงเป็นอย่างย่ิง เพ่ือสารความสัมพันธ์กับคู่ค้าหรือลูกค้าเก่าและต่อยอดลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ไปอีกใน
อนาคต โดยสิ่งที่จ าเป็นที่สุดน่ันคือการให้บริการ เช่น จะต้องมีใบก ากับข้ันตอนวิธีการใช้งานของสินค้าทุกชนิด
ในทุกๆครั้ง พนักงานควรให้ความรู้และวิธีการใช้งานของสินค้าน้ันๆ เสมอเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้า และให้ความรู้
ในเรื่องของวิธีการเก็บรักษาและดูแลสินค้า และสิ่งส าคัญคือควรมีการประกันภัยและระยะเวลาประกันภัยของ
สินค้าท่ีเหมาะสม โดยเมื่อสินค้าเกิดความช ารุดในระยะประกันภัย สามารถแลกเปลี่ยนได้ทันที เพ่ือเป็นความ
มั่นใจต่อการให้บริการของบริษัทน้ันๆ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยทางด้านอื่นๆ ท่ีมีต่อปัจจัยการขนส่งที่มีต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่มากข้ึน และน าผล
ที่ได้มาปรับปรุงในการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดีย่ิงข้ึน 
 2. ควรศึกษาในเรื่องของระดับการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว ข้ึน ภายในหน่ึงวันหรือ 24 ชั่วโมง เพ่ือให้
รองรับสู่ตลาดการแข่งขันในอนาคต 
 3. ควรศึกษาในเรื่องของปริมาณความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้ด าเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ต้ังไว้ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และในการท าธุรกิจต่อไปใน
อนาคต 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ของนักทองเท่ียวชาวไทย เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 200 ชุด กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยคํานวณไดจากสูตรไม
ทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา Independent Samples t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวท่ีสนใจชื้อผลิตภัณฑจากผาหมักโคลน เปนกลุมเพศหญิง (คิดเปนรอยละ72.5 ) มีชวงอายุ

ระหวาง 41 – 50 ป สถานภาพสมรสแลวการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมีอาชีพ

เปนขาราชการ โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลนมากท่ีสุด อันดับ 1 คือ ปจจัยดานรูปลักษณของสินคา

ผาหมักโคลน ( =4.07) รองลงมาคือเอกลักษณของสินคาท่ีระลึก ( =3.96) และดานราคาและการชําระเงินอยูในระดับอิทธิผลนอย

ท่ีสุด ( =3.37) จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวเปนไปตามสมมุติฐานท่ีนัยสําคัญ 0.05 

คําสําคัญ   การตัดสินใจซ้ือ,ผาหมักโคลน 

Factors considered to the Purchase Decision on Sukhothai Fermented Mud 

Cloth Suvernir, 

Si Satchanalai District 
Weerayut Junsing1,Ratsamee Ajchariyapaisankul2,Thavewat Kanchay3 

e-mail: mm-6619@hotmail.com 

 

Abstract 
The research on factors considered to purchase decision on Sukhothai fermented mud cloth suvernir, 

Si Satchanalai district aimed to study the personal factors affect to the purchase decision on Sukhothai 
fermented mud cloths, Si Satchanalai district of Thai tourists. The completely collect data are 200 samples, 
100 percent. Since the exact number of samples could not be identified, the W.G. Cochran infinite population 
formula was used to find a sample size. Questionnaires were used to collect the data. The data were analyzed 
by statistical package including percentage, mean, standard deviation, and independent samples t-test by 
statistically significant level at the 0.05 
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 The research result found that most of tourists who interest on Sukhothai fermented mud cloths are 
female (72.5 percent), the age range from 41-50 years old, married, Bachelor’s degree, the average salary income 
at 20,001-30,000 Baht, be the Government Official. Factors affected to the purchase decision on Sukhothai 
fermented mud cloths, Si Satchanalai district are the formal product of fermented mud cloths (=4.07), and the 
identity of product (=3.96). However, price and payment are the least factor (=3.37) at the 0.05 level of 
significance 
Keywords: fermented mud cloths , purchase decision 

 
บทนํา 

 ธุรกิจการผลิตสินคาท่ีระลึกเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีสรางงาน สราง
อาชีพ กระจายรายได โดยสินคาท่ีระลึกสวนใหญมาจากหัตถกรรมพ้ืนเมืองของแตละทองถิ่น (ยุพดี  เสตพรรณ, 2544) สามารถ
สรางความทรงจําใหกับกลุมนักทองเท่ียว นอกจากนี้ สินคาหัตถกรรมจึงเปนสินคาท่ีสรางเอกลักษณแกพ้ืนท่ีและประเทศไทยได
อยางดีเย่ียม สามารถทําใหนักทองเท่ียวท่ีเขามาในประเทศไทยไดรูจักวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของไทยมากขึ้น  

  “ผาหมักโคลน” หนึ่งในภูมิปญญาพ้ืนบาน ท่ีไดรับการสืบทอดมาอยางยาวนานจากรุนสูรุนของชาวบานในชุมชนบานนา
ตนจั่น ตําบลบานตึก อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ภูมิปญญาเรียบงายท่ีกลายมาเปนความมหัศจรรยของการผสมผสาน
ระหวางดินและผา จนกลายมาเปนหนึ่งในผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดรับความสนใจอยางมากจากผูท่ีมาเยือนยังหมูบานแหงนี้ 

  ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความตองการทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมัก
โคลน และสามารถดํารงซ่ึงเอกลักษณในความคิดเห็นของนักทองเท่ียวเพ่ือนําไปสูการพัฒนาสินคาท่ีระลึกประเภทผาหมักโคลนใน
รูปแบบท่ีนักทองเท่ียวตองการ นอกจากนี้ยังทําใหสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลนเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของจังหวัดสุโขทัย และ
สวนหนึ่งจากผลการวิจัยสามารถนํามาเปนขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสินคาท่ีระลึกประเภทผาหมักโคลน
เพ่ือใหตรงตอความตองการของนักทองเท่ียวชาวไทยได 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ของ

นักทองเท่ียวชาวไทย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันจะมีผลตอการตัดสินในซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลนท่ีแตกตางกัน 
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 The research result found that most of tourists who interest on Sukhothai fermented mud cloths are 
female (72.5 percent), the age range from 41-50 years old, married, Bachelor’s degree, the average salary income 
at 20,001-30,000 Baht, be the Government Official. Factors affected to the purchase decision on Sukhothai 
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วิธีการดําเนนิงานวิจัย 
1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ 

การศึกษาขอมูลทุติยภูมิโดยการจัดทําแบบสอบถาม 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย  
 แบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษาใชคําถามท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมกับขอมูลท่ีตรงกับงานวิจัยและแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน
ดังนี้  
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป เปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐานดานประชากรของกลุมนักทองเท่ียวชาวไทย 
  สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหลักโคลนของชุมชนบานนาตนจั่น ตําบลบานตึก อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7 P’s) ประกอบดวย ดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย 
การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) ประกอบดวยขอความท่ีเปนความสําคัญแตละดาน และมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ของ ลิเคิรท สเกล (Likert 
scale) ดังนี้  

กําหนดคาคะแนน 
  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอย 
  1 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

คําตอบท่ีไดจากเครื่องมือแตละตอนมีเกณฑการใหคะแนนแตกตางกันตามลักษณะของเครื่องมือ ซ่ึงประกอบดวย
ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด บุคลากร ขั้นตอนการผลิต บรรจุภัณฑ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
กําหนดความสําคัญของอิทธิพลตอการซ้ือสินคา โดยมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนด
เกณฑสําหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

ระดับคาเฉลี่ย =  คะแนนสูงสดุ – คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้น 

=   5 – 1 
          5 

=   0.8 
4.20 – 5.00  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลมากท่ีสุด 
3.40 – 4.19  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลมาก 
2.60 – 3.39  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลปานกลาง 
1.80 – 2.59  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลนอย 
1.00 – 1.79  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลนอยท่ีสุด  
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การศึกษาขอมูลปฐมภูมิโดยการจัดทําแบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณ  

โดยผูวิจัยไดกําหนดหัวขอท่ีตองการจะศึกษา และใชการสัมภาษณในลักษณะเปนคําถามปลายเปด ใหผูถูกสัมภาษณได
แสดงความคิดเห็นและใหคําตอบเองอยางอิสระ 
ประชากรกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
ประชากรท่ีจะทําการศึกษาครั้งนี้ คือ  

1.ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก กลุมนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาเย่ียมชมและซ้ือสินคาผาหลักโคลน อําเภอศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย จากการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 200 คน  โดยไดจากการเปรียบเทียบตารางของทาโร  ยามาเน ท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของการทองเท่ียว เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ 
สวนตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน ประกอบดวย รูปลักษณของสินคาจากผาหมัก
โคลน เอกลักษณของสินคาท่ีระลึก การขายและการชําระเงิน ชองทางการจัดจําหนาย การตกแตงราน  

2) เครื่องมือท่ีในการในการวิจัยเปนแบบแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 1)  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) เปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน 3) เปนคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากนักวิชาการท่ีมีความรู
ความสามารถในแขนงวิชา และจากผูท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จํานวน 3 ทาน  ซ่ึงประกอบดวย ขั้นตอน 2 
ข้ันตอน ไดแก ขั้นตอนท่ี 1 การหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา เครื่องมือไดครอบคลุมเนื้อหาหรือประเด็นท่ีตองการวัดไดครบถวน
มากนอยเพียงใด ขั้นตอนท่ี 2 หาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ดวยการใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ผูวิจัยได
นําแบบสอบถามท่ีไดปรบัปรุงแกไขแลวไปทดสอบ เพ่ือแสดงความเชื่อม่ันกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน แลว
นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา แสดงความเชื่อม่ันแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ไดคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.84 

3) การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้ง นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS วิธีการทางสถิติ
ท่ีใชวิเคราะหขอมูลมี ดังนี้ 

1. ขอมูลลักษณะทางประชากรของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาชมและชื้อสินคาผาหมักโคลนในอําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ใชการวิเคราะหดวยการ กระจายความถี่ (Frequency Distribution) และการหาคารอยละ (Percentage 
Distribution)  

2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน ของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีอําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย กระจายความถี่ (Frequency Distribution) และการหาคารอยละ (Percentage Distribution) การหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
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วิธีการดําเนนิงานวิจัย 
1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ 

การศึกษาขอมูลทุติยภูมิโดยการจัดทําแบบสอบถาม 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย  
 แบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษาใชคําถามท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมกับขอมูลท่ีตรงกับงานวิจัยและแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน
ดังนี้  
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป เปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐานดานประชากรของกลุมนักทองเท่ียวชาวไทย 
  สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหลักโคลนของชุมชนบานนาตนจั่น ตําบลบานตึก อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7 P’s) ประกอบดวย ดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย 
การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) ประกอบดวยขอความท่ีเปนความสําคัญแตละดาน และมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ของ ลิเคิรท สเกล (Likert 
scale) ดังนี้  

กําหนดคาคะแนน 
  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอย 
  1 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

คําตอบท่ีไดจากเครื่องมือแตละตอนมีเกณฑการใหคะแนนแตกตางกันตามลักษณะของเครื่องมือ ซ่ึงประกอบดวย
ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด บุคลากร ขั้นตอนการผลิต บรรจุภัณฑ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
กําหนดความสําคัญของอิทธิพลตอการซ้ือสินคา โดยมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนด
เกณฑสําหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

ระดับคาเฉลี่ย =  คะแนนสูงสดุ – คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้น 

=   5 – 1 
          5 

=   0.8 
4.20 – 5.00  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลมากท่ีสุด 
3.40 – 4.19  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลมาก 
2.60 – 3.39  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลปานกลาง 
1.80 – 2.59  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลนอย 
1.00 – 1.79  อยูในเกณฑ  ระดับอิทธิพลนอยท่ีสุด  
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ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลท่ีสําคัญไดดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาสวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 72.5 มีชวงอายุ
ระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 35.5 สถานภาพสมรสแลวคิดเปนรอยละ 52.5 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 45.0  มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.50 และมีอาชีพเปนคาราชการ คิดเปนรอยละ 24.0 

2. ผลการวิเคราะหระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลนของนักทองเท่ียวชาวไทย ในอําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา  
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลนของนักทองเท่ียวชาวไทย 
ในภาพรวม  

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
การตัดสินใจซ้ือ 

Χ  S.D. ระดับ 

ดานรูปลักษณของสินคาผาหมักโคลน 4.07 1.04 ระดับอิทธิพลมาก 

ดานเอกลักษณของสินคาท่ีระลึก 3.96 0.94 ระดับอิทธิพลมาก 
ดานราคาและการชําระเงิน 3.37 1.05 ระดับอิทธิพลปานกลาง 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.67 0.91 ระดับอิทธิพลมาก 
ดานการตกแตงราน 3.82 1.06 ระดับอิทธิพลมาก 

                   รวม 3.77 1 ระดับอิทธิพลมาก 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในภาพรวม 

อยูในระดับท่ีมีอิทธิพลมาก ( Χ  =3.77) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมัก

โคลนอยูในระดับท่ีมีอิทธิพลมากเปนจํานวน 4 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานรูปลักษณของสินคาผาหมักโคลน ( Χ
=4.07) ดานเอกลักษณของสินคาท่ีระลึก ( Χ =3.96) ดานการตกแตงราน ( Χ =3.82) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( Χ =3.67)

และอีก 1 ดาน คือ ดานราคาและการชําระเงินอยูในระดับท่ีมีอิทธิพลปานกลาง ( Χ =3.37) ตามลําดับ 
 

อภิปลายผล 
 การศึกษานี้  พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลนมากท่ีสุด  อันดับ 1 คือ ปจจัยดาน 
รองลงมาคือรูปลักษณของสินคาผาหมักโคลน อันดับ 2 ปจจัยดานเอกลักษณของสินคาท่ีระลึก  อันดับ 3 ปจจัยดานการตก
แตงหนาราน อันดับ 4 ปจจัยดานชองทางจําหนาย  และอันดับ 5 ดานราคาและการชําระเงินอยูในระดับอิทธิพลปานกลาง 
 
  โดยเปนท่ีนาสังเกตวาปจจัยดานรูปลักษณของสินคาจากผาหมักโคลนท่ีอยูในระดับมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจชื้อ  
ชี้ใหเห็นวาสินคาท่ีนักทองเท่ียวตองการ  ควรมีคุณสมบัติ 2 ประการหลักๆ คือ  1) สินคาตองมีคุณภาพดี  ใชงานไดดีมีใหเลือก
หลากหลาย ซ่ึงสอดคลอง ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ไดกลาวถึงองคประกอบของผลิตภัณฑประกอบไปดวย สินคามี
คุณภาพดี คือ สามารถใชงานไดดี สินคามีมาตรฐานของสินคา โดยยังใช วัตถุดิบท่ีไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ การมีสินคาให
เลือกมากจะทําใหลูกคามีทางเลือกและมีโอกาสในการตัดสินใจซ้ือมากกวารานท่ีมีสินคาใหเลือกนอย 2) นักทองเท่ียวชอบในความ
แปลกใหมของผลิตภัณฑไมซํ้ากวากับผาในทองถิ่นอ่ืนๆ ซ่ึงเปนเอกลักษณของทองถิ่น ความสวยงามของผลิตเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี
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อิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน หมายถึงวาจะตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑในคงความเปนปจจุบันและมีความคิด
สรางสรรคโดยมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณ ไมวาจะเปนตราสินคา  สัญลักษณ  การออกแบบ นอกจากนี้ตองเนนการออกแบบให
สวยงาม และหากเปนไปไดควรมีรูปแบบท่ีไมซํ้ากับทองตลาด  สามารถซ้ือสินคาไดท่ีเดียวไมสามารถสั่งซ้ือจากท่ีอ่ืนได  
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลรองลงมาคือปจจัยดานรูปลักษณของสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายการ  พบวา สิ่งท่ีบอกถึงเอกลักษณไดดี
ท่ีสุดคือ การรักษารูปแบบการผลิตผาแตปรับใหเขากับยุคสมัย เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในสายตาของนักทองเท่ียวชาวไทย 
และการท่ีผลิตภัณฑทําดวยฝมือคนในชุมชนและมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ จะมีระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลองลงมา 
ซึ่งสอดคลองกับ Kyungrok Do (2004) กลาววา เอกลักษณตราสินคานั้นมีหลายประเภท แตเอกลักษณท่ีโดดเดนอยางแทจริงคือ
สินคาท่ีตองประดิษฐดวยมือ (Handmade) และตัวสินคายังตองแสดงถึงตัวแทนท่ีเปนหนึ่งเดียวของชุมชนหรือสถานท่ีๆเปนผูผลิต  
นอกจากนี้ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาหลักโครนมีความเปนเอกลักษณของ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย  
 

ปจจัยดานการตกแตงหนารานและลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆของราน คือ การจัดสินคาตองผสมผสานสอดคลองเขากัน  
กอใหเกิดบรรยากาศในรานท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับ ศุภนารี  สุธารส  (2551) ซ่ึงทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
คาปลีกท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการซ้ือเฟอรนิเจอรไมสักในจังหวัดเชียงใหม” ท่ีพบวา การนําเสนอสินคา 
เปนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดโชวเฟอรนิเจอรผสมผสานกับบรรยากาศภายในราน ดังนั้นผูประกอบการควรจัดสินคาใหเขา
กับบรรยากาศในรานใหดูนาสนใจ  เพ่ือใหนักทองเท่ียวสะดวกในการเลือกชมสินคา  และนอกจากนี้ควรมีการเสนอภาพลักษณ
ทางดานกายภาพ  เพ่ือใหนักทองเท่ียวสังเกตเห็นไดงาย เนื่องจากนักทองเท่ียวจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ  ไมวาจะเปนปายหนาราน ก็ควรตกแตงใหสะดุดตา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษานี้ 

 
ปจจัยดานชองทางจําหนาย พบวาปจจัยการเขาถึงรานคา  เปนประเด็นสําคัญ  โดยเฉพาะในประเด็นสถานท่ีจอดรถ 

ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง ไ ด ง า ย ไ ม เ สี ย เ ว ล า ห า ท่ี จ อ ด ร ถ  มี ร ะ ดั บ อิ ท ธิ พ ล ม า ก  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ  ก า ร ศึ ก ษ า  
ศุภนารี  สุธารส  (2551) ซ่ึงทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาว
ไทยในการซ้ือเฟอรนิเจอรไมสักในจังหวัดเชียงใหม” ท่ีพบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คือ สถานท่ีจําหนายมีท่ี
จอดรถสะดวก  ถนนตองกวางขวาง  ตองคิดพัฒนาระบบ Logistics และการใชเทคโนโลยี  เชนเดียวกับงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ไดกลาววา สถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย อาจหมายถึงสถานท่ีอํานวยความสะดวกตางๆ 
เชน ท่ีจอดรถ หรือระยะทางท่ีจะไปถึงสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีบริการ หรือแมแตเวลาท่ีลูกคาจะตองเสียไปในการมาใชบริการ  
นอกจากนี้ยังพบอีกวาการสั่งชื้อทางโทรศัพทและการสั่งสินคาดวยการจัดทําแคตตาล็อก ไดรับอิทธิพลนอยท่ีสุด เนื่องจาก
การศึกษาทางดานประชากร จะเห็นไดวานักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโครนสวนใหญเปนผูหญิง อายุระหวาง 41 – 
50 ป และตองการท่ีจะเลือกสินคาในพ้ืนท่ีเทานั้นโดยใหเหตุผลวาตองไดสัมผัสในตัวผลิตภัณฑและบางครั้งทําใหไมสะดวกในการใช
ระบบออนไลน  

 
เปนท่ีนาสังเกตวาปจจัยท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ ดานราคาและการชําระเงิน แมวาจะนอยท่ีสุดท่ี

คาดหวังมาก ก็มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยางมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องราคาตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึง
สอดคลองกับความตองการดานรูปลักษณผลิตภัณฑ นอกจากนี้ นักทองเท่ียวชื่นชอบการซ้ือผลิตภัณฑจากผาโคลน เนื่องจากเห็นวา
สินคาจากผาหลักโคลนเปนภูมิปญญาและผลิตโดยชุมชนอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางตลาดของ Kotler  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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อิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโคลน หมายถึงวาจะตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑในคงความเปนปจจุบันและมีความคิด
สรางสรรคโดยมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณ ไมวาจะเปนตราสินคา  สัญลักษณ  การออกแบบ นอกจากนี้ตองเนนการออกแบบให
สวยงาม และหากเปนไปไดควรมีรูปแบบท่ีไมซํ้ากับทองตลาด  สามารถซ้ือสินคาไดท่ีเดียวไมสามารถสั่งซ้ือจากท่ีอ่ืนได  
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลรองลงมาคือปจจัยดานรูปลักษณของสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายการ  พบวา สิ่งท่ีบอกถึงเอกลักษณไดดี
ท่ีสุดคือ การรักษารูปแบบการผลิตผาแตปรับใหเขากับยุคสมัย เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในสายตาของนักทองเท่ียวชาวไทย 
และการท่ีผลิตภัณฑทําดวยฝมือคนในชุมชนและมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ จะมีระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลองลงมา 
ซึ่งสอดคลองกับ Kyungrok Do (2004) กลาววา เอกลักษณตราสินคานั้นมีหลายประเภท แตเอกลักษณท่ีโดดเดนอยางแทจริงคือ
สินคาท่ีตองประดิษฐดวยมือ (Handmade) และตัวสินคายังตองแสดงถึงตัวแทนท่ีเปนหนึ่งเดียวของชุมชนหรือสถานท่ีๆเปนผูผลิต  
นอกจากนี้ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาหลักโครนมีความเปนเอกลักษณของ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย  
 

ปจจัยดานการตกแตงหนารานและลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆของราน คือ การจัดสินคาตองผสมผสานสอดคลองเขากัน  
กอใหเกิดบรรยากาศในรานท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับ ศุภนารี  สุธารส  (2551) ซ่ึงทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
คาปลีกท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการซ้ือเฟอรนิเจอรไมสักในจังหวัดเชียงใหม” ท่ีพบวา การนําเสนอสินคา 
เปนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดโชวเฟอรนิเจอรผสมผสานกับบรรยากาศภายในราน ดังนั้นผูประกอบการควรจัดสินคาใหเขา
กับบรรยากาศในรานใหดูนาสนใจ  เพ่ือใหนักทองเท่ียวสะดวกในการเลือกชมสินคา  และนอกจากนี้ควรมีการเสนอภาพลักษณ
ทางดานกายภาพ  เพ่ือใหนักทองเท่ียวสังเกตเห็นไดงาย เนื่องจากนักทองเท่ียวจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ  ไมวาจะเปนปายหนาราน ก็ควรตกแตงใหสะดุดตา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษานี้ 

 
ปจจัยดานชองทางจําหนาย พบวาปจจัยการเขาถึงรานคา  เปนประเด็นสําคัญ  โดยเฉพาะในประเด็นสถานท่ีจอดรถ 

ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง ไ ด ง า ย ไ ม เ สี ย เ ว ล า ห า ท่ี จ อ ด ร ถ  มี ร ะ ดั บ อิ ท ธิ พ ล ม า ก  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ  ก า ร ศึ ก ษ า  
ศุภนารี  สุธารส  (2551) ซ่ึงทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาว
ไทยในการซ้ือเฟอรนิเจอรไมสักในจังหวัดเชียงใหม” ท่ีพบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คือ สถานท่ีจําหนายมีท่ี
จอดรถสะดวก  ถนนตองกวางขวาง  ตองคิดพัฒนาระบบ Logistics และการใชเทคโนโลยี  เชนเดียวกับงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ไดกลาววา สถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย อาจหมายถึงสถานท่ีอํานวยความสะดวกตางๆ 
เชน ท่ีจอดรถ หรือระยะทางท่ีจะไปถึงสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีบริการ หรือแมแตเวลาท่ีลูกคาจะตองเสียไปในการมาใชบริการ  
นอกจากนี้ยังพบอีกวาการสั่งชื้อทางโทรศัพทและการสั่งสินคาดวยการจัดทําแคตตาล็อก ไดรับอิทธิพลนอยท่ีสุด เนื่องจาก
การศึกษาทางดานประชากร จะเห็นไดวานักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคาท่ีระลึกจากผาหมักโครนสวนใหญเปนผูหญิง อายุระหวาง 41 – 
50 ป และตองการท่ีจะเลือกสินคาในพ้ืนท่ีเทานั้นโดยใหเหตุผลวาตองไดสัมผัสในตัวผลิตภัณฑและบางครั้งทําใหไมสะดวกในการใช
ระบบออนไลน  

 
เปนท่ีนาสังเกตวาปจจัยท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ ดานราคาและการชําระเงิน แมวาจะนอยท่ีสุดท่ี

คาดหวังมาก ก็มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยางมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องราคาตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึง
สอดคลองกับความตองการดานรูปลักษณผลิตภัณฑ นอกจากนี้ นักทองเท่ียวชื่นชอบการซ้ือผลิตภัณฑจากผาโคลน เนื่องจากเห็นวา
สินคาจากผาหลักโคลนเปนภูมิปญญาและผลิตโดยชุมชนอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางตลาดของ Kotler  
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(อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2536) กลาวถึง การพิจารณาถึงการยอมรับของลูกคาถึงความคุมคาในผลิตภัณฑ โดยสามารถสังเกตได
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บทคัดย่อ 
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ E-Commerce ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริโภคที่ใช้อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ได้แก่  
ผู้บริโภคเพศชายและหญิงมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่างกัน   และ f-test 
(One Way Anova)  ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงสุดต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตต่างกัน ใช้สถิติ F–test (One way ANOVA) และ ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่างกัน   ใช้สถิติ F–test (One-way ANOVA)  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุ
ระหว่าง 20 - 30 ปี ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ พบว่า ช่วงเวลาการใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุดช่วง 18.01 – 21.00 น. จ านวนครั้งการ
ใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ มากกว่า 15 ครั้ง จ านวนนาทีเฉลี่ยต่อการใช้งานต่อครั้ง 30 – 60 นาที สถานที่ใช้อินเตอร์เน็ตมาก
ที่สุดคือ บ้าน วัตถุประสงค์การใช้งาน คือ การสื่อสาร( e-mail, chat , Facebook, Instagram, Line) และมีอุปกรณ์ที่ใช้
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตคือ มือถือและสมาร์ทโฟน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์ของ
ผู้บริโภค ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านขนส่งและการจัดจ าหน่าย ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้าน
ความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือ ด้านค่านิยมและการด าเนินชีวิต ด้านมูลค่าสินค้าและบริการ ด้านความทันสมัยของ
เทคโนโลยี และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, พฤติกรรมการซื้อสินค้า  
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ABSTRACT 
This research aims to study the factors influencing the decision to purchase goods and services 

through the E-Commerce website in Bangkok. Using a questionnaire as a tool. The statistical data used in 
the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, consumers, male and 
female factors. One-way ANOVA is one of the most popular consumers in the Internet. F-test statistics 
(One way ANOVA) and consumers with different occupational factors have a significant influence on the 
decision to purchase goods and services. One-way ANOVA was used in the internet. The results showed 
that most of the samples used to purchase goods or services via Bangkok Internet. The age range is from 
20 to 30 years. And a career as a civil servant / state enterprise. Most internet usage times are from 18.01 
to 21.00 hours. Internet usage per week is more than 15 times. Average minutes per session is 30 - 60 
minutes. The purpose is to use the communication (e-mail, chat, Facebook, Instagram, Line) and have 
access to the Internet. Mobile and smartphone Factors affecting consumer purchasing decisions and 
services through consumer electronics. In overall, the mean was at the high level, ie transportation and 
distribution. The standard of goods and services. Security and reliability Values and lifestyles Value of 
goods and services. The modern technology. And the promotion of marketing, respectively. 
 
Keywords: Electronic Commerce, Purchasing Behavior 
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บทน า 
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ที่มีการ

พัฒนากันหลากหลายรูปแบบ การเกิดขึ้นของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไมjใช่มีเพียงระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยง  แต่เป็นการ
เกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคมด้วย เครือข่ายทางสังคมที่ว่าคือ การเชื่อมโยงระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ทั้งในลัษณะเพื่อน
ร่วมงาน บุคคลในครอบครัว กลายเป็นชุมชนเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวางที่สุด  เรียกว่า  ระบบอินเตอร์เน็ต ที่เป็น
ความก้าวหน้าทางระบบการสื่อสารที่เติบโตและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย  
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารมากกว่าสื่อและการติดต่อแบบอื่นเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในวงกว้าง ระบบ
อินเตอร์เน็ตนี้ได้มีการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่และมีอัตราเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ทั่วโลกมากกว่า 1.8พันล้านคน และคาดว่ามีผู้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยมากกว่า 21 ล้านคน และยังมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวการใช้มากขึ้น อันเนื่องจากการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ, 2553) 

เทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันมีหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่มนุษย์
ใช้สื่อสารข้อมูลระหว่างกันในทุก ๆ ด้าน จนท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ขึ้นมา น่ันก็คือ ธุรกิจการค้าผ่านสังคมออนไลน์หรือที่
เรียกกันว่า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce ซึ่งเป็นช่องทางการทางธุรกิจที่ท าให้ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถงึกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน โดยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ซึ่งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น เริ่มได้รับความ
สนใจในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสื่อสาร ท าให้ผู้คน
เริ่มมีช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Line 
Instragram หรือเว็บไซต์ ร้านค้าอื่นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องรู้จักใช้สังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่อ 
ธุรกิจของตน โดยการใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างยอดขายให้มากขึ้น หากใช้ให้ถูกวิธีก็จะกลายเป็น ช่องทางที่สามารถท าให้
ธุรกิจเติบโตไปได้ ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายได้เริ่มขยับขยายธุรกิจ ของตัวเองจากท่ีมีหน้าร้านในแบบออฟไลน์เพียง
อย่างเดียวมาเป็นการท าหน้าร้านแบบออนไลน์ควบคู่  ไปด้วย ในขณะที่เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะมีหน้าร้านเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์เท่านั้น เนื่องจาก ช่องทางออนไลน์นี้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเหมือนการท าหน้าร้านแบบออฟไลน์ และยัง
สามารถเปิดขาย ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงอีกด้วย ซึ่งสิ่งท่ีช่วยท าให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสามารถ เติบโตขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว คือ การพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม การพัฒนาความเร็วของ อินเทอร์เน็ต ท าให้การสื่อสารข้อมูลระหว่าง
กันผ่านทางอินเทอร์เน็ตท าได้สะดวกรวดเร็วกว่าในอดีต มาก ประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ท
โฟน หรือคอมพิวเตอร์ มีราคาที่ ถูกลง ท าให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อ สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึง อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ท าให้ตลาดของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมี  แนวโน้มขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยว่า แนวโน้มการ เจริญเติบโตของตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยในปีพ.ศ.2559 จะมีการขยายตัว ประมาณร้อยละ 15-20 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ประมาณ 230,000-
240,000 ล้านบาท 

จากผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ในปี 2559 พบว่า คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6.4 ช่ัวโมงต่อวัน  พื้นที่ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ 
กรุงเทพมหานคร อุปกรณ์ที่ ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันดับ หนึ่งคือ สมาร์ทโฟน รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กิจกรรม
ยอดนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ รองลงมาคือ การซื้อสินค้าออนไลน์ และการขายสินค้า
ออนไลน์ สื่อสังคม ออนไลน์ยอดนิยมสามอันดับแรก ได้แก่ Youtube Facebook และ Line ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

777



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

__________________________________________________________________________________ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง
เว็บไซต์ E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ทางเว็บไซต์ E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะส่วนบุคคล ดังนี ้
1. ผู้บริโภคเพศชายและหญิงมีปัจจัยที่มีผลต่อการตั ดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-

Commerce ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
2. ผู้บริโภคอายุต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
3. ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงสุดต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-

Commerce ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce 

ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกเก็บตัวอย่าง 2 วิธี คือ แจกแบบสอบถามด้วยตัวเองจ านวน 200 ชุด และเก็บแบบตัวอย่าง

ออนไลน์ 200 ชุดขั้นที่ 1 ใช้การเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกเฉพาะผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขั้นท่ี 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จนครบ 400 ชุด 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคที่ใช้อินเตอร์เน็ตที่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร (Questionnaire) จ านวน 1 ชุด โดยศึกษาความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบ่งแบบสอบถามออกเป็น2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งประกอบด้วยค าถามที่วัดลักษณะประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ใช้
อินเตอร์เน็ตเวลาใด ใน 1 สัปดาห์ใช้อินเตอร์เน็ตกี่ครั้งใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยครั้งละกี่นาที สถานท่ีใช้อินเตอร์เน็ต วัตถุประสงค์ใน
การใช้อินเตอร์เน็ตชนิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  ค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมีหลายค าตอบให้
เลือกและเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านมูลค่าสินค้าและ
บริการ ด้านการขนส่งและจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ลักษณะของเครื่องมือเป็นค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)ตามแบบของ Likert Scale โดยเลือกตอบตามล าดับความคิดเห็น และค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ E-Commerce ในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี ด้านค่านิยมและการด าเนินชีวิต เป็นแบบสอบถาม
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ตามแบบของ Likert Scale โดยเลือกตอบตามล าดับความคิดเห็น คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อยที่สุด แบ่งเป็นความส าคัญ 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถึง มีระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีระดับความส าคัญมาก 
3 หมายถึง มีระดับความส าคัญปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อย 
1 หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาค้นคว้า

เนื้อหาต่าง ๆ จากเอกสาร หนังสือ แนวคิดทฤษฎี บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดรูปแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและภาษาที่ใช้ 

 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซื้อ
สินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20 – 30 ปJ สถานภาพสมรสส่วนใหญ_มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

ผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุด คือ ช่วง 18.01 – 21.00 น. 1 สัปดาห์ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
มากกว่า 15 ครั้ง มากที่สุด การใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยครั้งละ 30 – 60 นาที มากที่สุด สถานที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด เป็น
อันดับแรก คือ บ้าน วัตถุประสงค์ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตมากที่สุด  คือ การสื่อสาร (e-mail, chat, Facebook, 
Instagram, Line) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้มากท่ีสุด เป็นอันดับแรก คือ มือถือหรือสมาร์ทโฟน 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 1. ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า 
สินค้าและบริการมีให้เลือกหลากหลาย เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สินค้าและบริการมีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ สินค้าและบริการมีรูปลกัษณส์วยงามดงึดูดใจ สินค้าและบริการมีคุณภาพและได้มาตรฐานและล าดับสุดท้าย คือ 
สินค้าและบริการมีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป 

3. ด้านขนส่งและจัดจ าหน่ายความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ทางเว็บไซต์ E-Commerce ด้านขนส่งและจัดจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าผู้บริโภค
พอใจในเรื่องสามารถสั่งซื้อสินค้าและบรกิารได้ตลอด 24 ชม. เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีขั้นตอนการ
ซื้อหรือจองที่สะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่าย มีการแจ้งข้อมูลจัดส่งสินค้า ตรงต่อเวลาในการบริการจัดส่ง และล าดับสุดท้าย คือ 
การจัดส่งมีมาตรฐาน ป้องกันการช ารุดหรือเสียหาย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาดความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ทางเว็บไซต์ E-Commerce ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้บริโภคพอใจในเรื่องมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการโฆษณาสินค้าและบริการในสื่อต่าง ๆ 
มีการรับประกันสินค้าหลังการขาย มีการลด แลก แจก แถม เมื่อมีการสั่งสินค้าหรือบริการ และล าดับสุดท้าย คือ มีการสะสม
ยอดซื้อแก่สมาชิก เพื่อน ามาเป็นส่วนลดหรือแลกของแถม 

ปัจจัยด้านทัศนคติ 1. ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า 
เว็บไซต์แสดงรูปและข้อมูลของตัวสินค้าและบริการที่ชัดเจน เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีระบบการช าระ
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เงินผ่านธนาคารที่เช่ือถือได้ และมีรายละเอียดการติดต่อผู้ขายอย่างชัดเจน ถูกต้อง ติดต่อง่าย เว็บไซต์มีการจดทะเบียนเป็น
ของตนเอง และล าดับสุดท้าย คือ มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างดี 

2. ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยีความคดิเหน็ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการตดัสนิใจซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้บริโภคพอใจในเรื่องเว็บไซต์มี
การจัดหมวดหมู_ประเภทสินค้าและบริการ เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือมีการซื้อสินค้าและบริการเสร็จสิน้ใน
ขั้นตอนเดียว เว็บไซต์มีการจัดองค์ประกอบทั้งหน้าเว็บ รูปภาพและกราฟิกที่สวยงาม มีการสื่อสารพูดคุยกับลูกค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ และล าดับสุดท้าย คือ มีการใส่คลิปวีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานของสินค้าต่าง ๆ 

3. ด้านค่านิยมและการด าเนินชีวิตความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ท าให้การด าเนินชีวิตของท่าน
สะดวกรวดเร็ว เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เชื่อว่าสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสินค้าและ
บริการที่ใหม่และทันสมัย ตามสมัยนิยม หรือคนส่วนใหญ่ช่ืนชอบกัน ท าให้ท่านเป็นคนทันสมัย และล าดับสุดท้าย คือ คนรอบ
ข้างมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ t-test F-test และ One-way ANOVA 
และก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 พบว่า ความแตกต่างของเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ของผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม_แตกต่างกันและต่างกันตามหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละ
ด้าน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ในเขต
กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซื้อสนิค้าหรอืบริการผ่านทางเว็บไซต์ E- 
Commerce เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี อยู่ในสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี   ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญธิดา ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ (2551) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 21 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท สาเหตุที่นักศึกษาเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด 
เพราะเพศหญิงเป็นเพศที่ให้ความสนใจและช่ืนชอบการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างมาก  ในอินเทอร์เน็ตมีร้านค้าที่ขาย
สินค้าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายเครื่องประดับ เครื่องส าอาง และน้ าหอม ซึ่งเป็นสินค้าท่ีตอบสนอง
ความต้องการด้านแฟช่ันของผู้หญิงมากที่สุด 

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ช่วงเวลาการใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุดช่วง 18.01- 21.00 น. จ านวนครั้งการ
ใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ มากกว่า 15 ครั้ง จ านวนนาทีเฉลี่ยต่อการใช้งานต่อครั้ง 30- 60 นาที สถานที่ใช้อินเตอร์เน็ตมาก
ที่สุด คือ บ้าน วัตถุประสงค์การใช้งาน คือ การสื่อสาร( e-mail, chat , Facebook, Instagram, Line) และมีอุปกรณ์ที่ใช้
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คือ มือถือและสมาร์ทโฟน ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ศึกษาไดต้ามทฤษฎีและแนวคิด
ของ Schiffman & Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่า
จะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  ทั้งเงิน เวลา และก าลัง
เพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของมยุรี ตั้งพานทอง (2552) ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บรโิภคเขตกรงุเทพมหานครผลการวิจัยพบ ได้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แก่กลุ่มผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตอายุ 21 ปี ถึง 30 ปี สถานท่ีใช้อินเตอร์เน็ต คือ ที่ท างาน ส่วนช่ัวโมงที่ใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ระหว่าง 11 ชม.- 15 ชม. 
ช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ต คือ 18.00 - 24.00 น. 
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 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ E-Commerce ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ปัจจัยทั้ง 7 ด้านมีความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านขนส่งและจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการอยู่ในระดับมาก ด้าน
ความปลอดภัยและความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับมาก ด้านค่านิยมและการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก ด้านมูลค่าสินค้าและ
บริการอยู่ในระดับมาก ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมากนั้นมี
ความส าคัญต่อการตัดสนิใจซื้อสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านขนส่งและจัดจ าหน่ายเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของภาวุธ  พงษ!วิทยภานุ (2550, น. 94-99) กล่าวว่าการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าสามารถส่งได้หลายวิธี  ซึ่งแต่ละวิธีมีความ
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันเจ้าของธุรกิจหรือผู้ขายในฐานะของผู้ให้บริการความสะดวกให้เกิดแก่ผู้สั่งซื้อสินค้าและ
บริการจะต้องเข้าร่วมระบบขนส่งสินค้าเป็นอย่างดี และสามารถจัดหาบริการระบบการขนส่งจัดเตรียมให้กับผู้ซื้อได้ในทุก ๆ 
กรณี ไม่ว่าจะเป็นในฝังของผู้ให้บริการที่เป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวิธีการส่งสินค้าที่สามารถปรับใช้ให้เข้ากับระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้หลายวิธีการ ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการมากเป็นอันดับสอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด (ศิริวรรณ และคณะ, 2541,น. 35-37) ว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) หมายถึง การ
พิจารณาถึงคุณสมบัติของผลติภัณฑ์ที่สามารถจูงใจตลาดได้ โดยถือเกณฑ์คุณสมบัต ิ4 ประการ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์นั้นเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายผลิตภณัฑ์ซึง่จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติ กล่าวคือ (1)ความสามารถของผลิตในการจูงใจตลาด (2) 
รูปลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (3) ส่วนประสมบริการและคุณภาพบริการ และขณะเดียวกัน (4) การตั้งราคานั้นถือ
เกณฑ์คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ (Value-Based Prices) อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริเพ็ญ 
มโนศิลปกร (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดขอนแก่น โดยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการใช้
อินเตอร์เน็ตเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านสินค้าและบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญมากที่สุด คือ สินค้าและบริการมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ปัจจัยด้านราคา คือ ราคาสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการมีรูปภาพและการน าเสนอที่น่าสนใจ 
และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด คือ เว็บไซต์ผู้ประกอบการมีการรับประกันสินค้า 
 และให้ความส าคัญมากกับปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นอันดับแรกซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีของกิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2547) ที่ว่า ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) 
เป็นส่วนบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ลูกค้าและสมาชิกท่ีสั่งซื้อสินค้าและบริการ ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้าง
ความไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการแล้ว ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กรอีกด้วย ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยบน
คอมพิวเตอร์ (Computer Security) ระดับความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Level Data Security) มาตรฐานการ
เข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) และระบบช าระเงิน (Payment System) เนื่องจากอีคอมเมิรช์จะต้องอาศัยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเป็นส าคัญ ซึ่งเปรียบได้เหมือนกับพื้นของบ้านที่ต้องการความมั่นคง และมีความยืดหยุ่นได้ตามความ
ต้องการ  ซึ่งจะช่วยค้ าจุนให้กับหลังคาและเสาเรือนได้อยู่อย่างมั่นคงและถาวร 
 ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ จากการศึกษา พบว่า เพศที่ต่างกันคือเพศชายหญิงให้ความส าคัญกับสินค้าที่ให้
เลือกหลากหลายและรูปลักษณ์สวยงามไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม พบว่าอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีต่างกันให้ความส าคัญ
กับสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลายและรูปลักษณ์สวยงามต่างกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า อายุ อาชีพ และการศึกษามีส่วนส าคัญกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler, Philip(1997) ว่า โมเดล
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจในการใช้บริการนั้น ๆ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่ง
กระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) ซึ่ง
ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้และลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s Characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา 
 ด้านมูลค่าสินค้าและบริการ จากการศึกษาพบว่า การศึกษาท่ีต่างกันให้ความส าคัญกับราคาสินค้าและบริการมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพและมีการแสดงราคาสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจนไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม พบว่า เพศ อาย ุและอาชีพ
ที่ต่างกันให้ความส าคัญกับราคาสินค้าและบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพและมีการแสดงราคาสินค้าและบริการไว้อย่าง
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ชัดเจนต่างกันนั่นแสดงให้เห็นว่า การศึกษาไม่มีส่วนส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์  เลิศจีระจรัส (2548, น.70) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา 
พบว่า ช้ันปีท่ีศึกษาของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ด้านการขนส่งและจัดจ าหน่าย จากการศึกษา พบว่า เพศที่ต่างกัน คือ เพศชาย หญิงให้ความส าคัญกับมีขั้นตอนการ
ซื้อหรือจองที่สะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่าย การจัดส่งมีมาตรฐาน ป้องกันการช ารุดหรือสูญหาย และมีการแจ้งข้อมูลจัดส่ง
สินค้า เช่น วันเวลาที่ส่ง เลขพัสดุไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม พบว่า อาชีพที่ต่างกันให้ความส าคัญกับมีขั้นตอนการซื้อหรือจองที่
สะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่ายการจดัสง่มีมาตรฐาน ป้องกันการช ารุดหรือสูญหาย และมีการแจ้งข้อมูลจัดส่งสินค้า เช่น วันเวลา
ที่ส่งเลขพัสดุต่างกันนั้นแสดงให้เห็นว่าเพศที่ต่างกันไม่มีส่วนส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับการศึกษาของพิชญธิดา ลิ้มสวัสดิวงศ์ (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อสินค้าระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการซื้อสินค้าและ
บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาที่พบเมื่อซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และลักษณะประชากรศาสตร์
หรือลักษณะส่วนบุคคลว่ามีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรเป็นการศึกษาข้อมูลผู้บริโภคขั้น
พื้นฐานและเฉพาะเจาะจงในบางหัวข้อ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ก าลังได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกันให้ความส าคัญกับมี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ  มีการโฆษณาสินค้าและบริการในสื่อต่าง ๆ และมีการลด แลก แจก แถม เมื่อมีการ
สั่งสินค้าหรือบริการไม่ตา่งกัน นั้นแสดงให้เห็นว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพไม่มีส่วนส าคัญกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อ
สินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่สอดคล้องกับศิริวรรณ  เสรีรัตน! (2539) ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค (Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตัดสินใจของผู้ซื้อได_รับอิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว อาชีพโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาค่านิยมหรือ
คุณค่า และรูปแบบของการด ารงชีวิต 
 ด้านทัศนคติ จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ต่างกันให้ความส าคัญกับมีระบบการช าระเงินผ่าน
ธนาคารที่เชื่อถือได้ มีรายละเอียดการติดต่อผู้ขายอย่างชัดเจน ถูกต้องติดต้อง่าย เว็บไซต์มีการจัดองค์ประกอบทั้งหน้าเว็บ 
รูปภาพ และกราฟิกที่สวยงาม มีการซื้อสินค้าและบริการเสร็จสิ้นในข้ันตอนเดียว และการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตท าให้ท่านเป็นคนทันสมัยไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม พบว่า อาชีพที่ต่างกันให้ความส าคัญกับมีระบบการช าระเงิน
ผ่านธนาคารที่เช่ือถือได้ มีรายละเอียดการติดต่อผู้ขายอย่างชัดเจน ถูกต้อง ติดต่อง่าย เว็บไซต์มีการจัดองค์ประกอบทั้งหน้า
เว็บ รูปภาพ และกราฟิกที่สวยงาม มีการซื้อสินค้าและบริการเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว และการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตท าให้ท่านเป็นคนทันสมัยต่างกัน นั้นแสดงให้เห็นว่า อาชีพมีส่วนส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Newsom & Carrell ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ทัศนคติ  และอธิบายว่าการเกิดทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ พื้นฐานของแต่ละบุคคลหรือเบื้องหลังทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Setting) หมายถึง  ลักษณะทางด้านชีวประวัติของแต่ละคน ได้แก่ สถานท่ีเกิด สถานท่ีเจริญเติบโต 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองที่ผ่านมาจะเป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล  และเป็นปัจจัยน าไปสู่การ
เกิดทัศนคติของคนนั้น ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์  E-Commerce ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจจากข้อมูลดังกล่าวสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการตลาดในการเสนอสินค้าและบริการส าหรับเพศ
หญิง  เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามจุดและช่วยเพิ่มยอดขายได้ 
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 จากผลการศึกษา พบว่า  ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดกับเรื่องสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมงในการซื้อ
สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นข้อดีและประโยชน!ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลาซื้อขาย
สินค้า  เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการซื้อขายสินค้าช่องทางอื่น ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกทั่วไป  ที่มีเวลาในการซื้อ
ขายที่แน่นอนและจ ากัดเวลาดังนั้น การท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จึงเป็นช่องทางการท าธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีข้อ
ได้เปรียบที่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถขายสินค้าได้ตลอดเวลา และสามารถเสนอ
ขายสินค้าได้ทุกท่ีทั่วโลกอีกด้วย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า  ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเรื่องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหม่  ๆ มาก  
ดังนั้นผู้ประกอบการหรือร้านค้าควรเน้นการส่งเสริมการตลาดให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีเว็บไซต์ร้านค้าในอินเทอร์เน็ตจ านวน
มาก  จึงเกิดการแข่งขันกันสูง การที่จะให้ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่สนใจร้านอยู่เสมอ ควรท าการโฆษณาให้รู้จักในสื่อต่าง ๆ  
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แจ้งสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะใน Social Network เช่น Facebook 
Twitter เป็นต้น เพราะสามารถส่งข่าวสารได้ตลอดเวลา  และมีการบอกต่อหรือแบ่งปนเว็บไซต์ร้านค้าได้เป็นวงกว้างในเวลา
อันรวดเร็ว 

ด้านค่านิยมและการด าเนินชีวิต พบว่า  ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตท า ให้การด าเนินชีวิตสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการซื้อ-ขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ท าได้สะดวกและง่าย  
ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางนี้ให้มากขึ้นเพื่อจะได้ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการเดินทาง และ
มีค่าด าเนินธุรกรรมการเงินท่ีประหยัดกว่า 

ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับมีสินค้าและบริการให้เลือกหลากหลาย ท าให้
ผู้บริโภคส่วนมากสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพราะสินค้าในระบบอินเตอร์เน็ตมีจ านวนมาก 
และหลากหลายท่ัวโลก ดังนั้นส าหรับบุคคลที่มองก าลังมองหาการท าธุรกิจส่วนตัว การซื้อ-ขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตเป็น
ช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถท ารายได้เป็นจ านวนมาก โดยไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้านหรือดูแลร้านเอง เพราะมีระบบการ
สั่งซื้อและการส่งสินค้าท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและกลุ่มพนักงานผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน 385 ตัวอย่าง จากสูตรการไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน
ของ W.G. Cochran.1953 ที่ความเชื่อมั่น 95% โดยสุ่มตัวอย่างแบบโคต้า แบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 73 ร้านๆ ละ 5 คน ใน
อัตราส่วน 1: 1:3 โดยใช้แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการปฏิบัติงาน  บุคลากร ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ  รูปแบบการบริหารจัดการ และค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมภายในองค์การ, การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม, สถานประกอบการ, ร้านอาหาร 
 
Factors that relate with the participative management in restaurant businesses 

in Ayutthaya 
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CULINARY ARTS AND KITCHEN MANAGEMEENT, RATTANABUNDIT UNIVERCITY 
e-mail: amsintonr@gmail.com. 

 
ABSTRACT 

This study aims to clarify factors that relate with the participative management in restaurant 
businesses in Ayutthaya by using quantitative research. A target group consists of 385 persons which includes 
business owners, executives and workers in restaurant businesses in Ayutthaya. According to W.G. Cochran’s 
formula at 95% reliability in case of the researcher unable to determine the finite amount of population, this 
study is targeting 73 restaurants by using Quota Sampling and random 5 people from each restaurant in a 
ratio of 1:1:3. The data which includes frequency distribution, percentage, mean and standard deviation have 
collected by a questionnaire and analysed with Descriptive Statistics. In addition, this research provided a 
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hypothesis testing in an inferential statistics namely Pearson’s Correlation Coefficient which has a statistical 
significant at .05. 
 The result of this study represents that 1) a perspective of business owners, executives and workers 
in restaurant businesses in Ayutthaya can be considered as a medium rate of the participative management. 
2) The outcome of hypothesis testing shown that an organisation’s environment factors i.e. organisation’s 
strategy, structure of organisation, staffs, skills, knowledge, abilities, share values, management and 
administration format, also the organisation’s culture are all relate with influence in a positive aspect for the 
participative management at a statistical significant .05 
Keywords: organisation’s environment, the participative management, business, restaurant 
 

บทน า 
องค์การ เกิดจากการที่มนุษย์รวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพ่ือตอบความสนองความต้องการแบบใด

แบบหน่ึง เช่น การรวมตัวกันของคนในสมัยก่อนเพ่ือการล่าสัตว์มาเป็นอาหาร การสร้างที่อยู่อาศัย การรวมตัวในลักษณะน้ียังช่วย
สร้างความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม โดยน าเอาการรวมกลุ่มเป็นเครื่องมือในการก าหนดความสัมพันธ์ จนกลายมาเป็นรูปแบบของ
องค์การในปัจจุบัน ที่เป็นการร่วมตัวกันเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ มากกว่าการที่รวมตัวกันโดยสัญชาตญาณของมนุษย์เอง ทุก
องค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ต้ังอย่างไร จ าเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ด าเนินงานขององค์การ การเติบโตและการด ารงอยู่ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องเผชิญ
กับ ปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี ท าให้องค์การ
ต้องมีแนวทางในการจัดการที่ทันสมัยเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center. 
2556) 

ในปัจจุบันการพัฒนาองค์การของไทยได้รับเอาแนวคิดการบริหารจากต่างประเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง ท้ังน้ีก็เพ่ือที่จะ
ด ารงสถานภาพทางการแข่งขัน หรือกล่าวอีกนัยคือเพ่ือความอยู่รอดในกระแสการแข่งขันอันเชี่ยวกรากในระบบทุนนิยม 
(Capitalist)   ดังน้ันสถานภาพที่องค์การต้องการคือการสร้างความย่ังยืนให้กับองค์การน่ันเอง ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าเครื่องมือ
ทางด้านการบริหารประการหน่ึงที่จะสามารถมีส่วนช่วยให้องค์การได้รับความส าเร็จอันย่ังยืนคือ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ซึ่งได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐได้ก าหนดให้มีการตราไว้ในกฎหมายคือ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 11  “ ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและเหมาะสมกับสถานการณ์   
รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” จากภาวะปัจจัยต่างๆ จึงท าให้เกิดความปรารถนาท่ีจะสร้างและพัฒนาองค์การ
ให้เป็นองค์การสมัยใหม่ บุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถได้อย่างต่อเน่ืองและสามารถสร้างผลงานได้ตามความ
ปรารถนาอีกทั้งเป็นแหล่งสร้างความคิดทางปัญญาโดยการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ร่วมกัน (พุฒิพงศ์  เอี่ยมสินธร.2556 : 12) ดังน้ัน
องค์การสมัยใหม่ควรจะมีลักษณะส าคัญดังน้ี    ต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning  Organization)  การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ต้องอาศัยความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการท าระบบย่อยทั้ง 5 ระบบขององค์การแห่งการเรียนรู้อันได้แก่ การเรียนรู้
(Learning)  องค์การ(Organization) คน (People) ความรู้(Knowledge) และเทคโนโลยี  (Technology) 
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______________________________________________________________________________________________ 
 

“ธุรกิจอาหาร” เป็นธุรกิจที่ผู้มีเงินมักชอบลงทุน เพราะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะ “ร้านอาหาร” อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมของการลงทุนในทศวรรษน้ี อย่างไรก็ตาม จะพบว่าร้านอาหารที่เปิดข้ึนมากมายในแต่ละปีน้ัน กลับล้มหาย
ตายจากออกจากวงจรธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุหลักคือ รายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดคิด ค่าใช้จ่ายสูง เงินทุนส ารองไม่เพียงพอ ใน
ที่สุดจ าเป็นต้องเลิกกิจการ เพราะขาดทุนมากจนไม่สามารถประคองให้ธุรกิจอยู่ต่อได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย เห็นถึงความส าคัญของความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหารดังกล่าวเป็นอย่างย่ิงว่าร้านอาหาร
ต่างๆ เหล่าน้ีที่สามารถด ารงอยู่ท่ามกลางปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร มี
แนวทางการบริหารจัดการร้านอาหารอย่างไรจึงสามารถฝ่าฟันปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ได้ โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเป็นอย่างไร มีการน าแนวทางการ
บริหารจัดการทางธุรกิจมาผสมผสานกับวัฒนธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมในสถานประกอบการทั้งเรื่องกระบวนการบริหาร
จัดการ คุณภาพการบริการ การมีส่วนร่วมอันจะท าให้ได้แนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที่มีศักยภาพ อันน าไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจฐานรากท่ีย่ังยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

            2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
สมมติฐานการวิจัย  

ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

อธิบายข้ันตอนการวิจัยด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหาร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยใช้สูตรของจากการค านวณโดยใช้สูตรการไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนของ W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จ านวน 385 คน การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกวิธี การสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non -Probability Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพ่ือจ าแนก
ตามผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 73 
สถานประกอบการๆ ละเท่าๆ กัน จ านวนสถานประกอบการละ 5 คน และตามด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยหลักความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
ดังน้ี กลุ่มผู้ประกอบการ  กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้วยอัตราส่วน 1:1:3 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ข้อ 
ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) ต าแหน่งหน้าท่ี (5) ประสบการณ์การท างาน และ (6) รายได้ต่อเดือน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบการปฏิบัติงาน  บุคลากร 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ  รูปแบบการบริหารจัดการ และค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร   จ านวน 35 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อันได้แก่  การก าหนดปัญหา  การตัดสินใจ  การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล   จ านวน 25 ข้อลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการน า
เครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ เป็นการบอกแนวทางกว้างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าด าเนินการอย่างไร ตลอดจน
เทคนิคทางสถิติที่เลือกใช้ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

แล้วน าเคร ื่องมือไปหาคุณภาพ โดย (1) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จไปให้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือทดสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน ามาหาค่า IOC ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 1.00 และ (2) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะใกล้เคียงและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.835 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางวิชาการ ที่ยอมรับได้ จึงน าแบบสอบถามไปด าเนินการขอเข้าเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการทั้ง 73 แห่งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แห่งละ 5 คน ตามที่ก าหนดไว้ จนได้ครบตามจ านวน 385 ชุด ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบความครบถ้วนและสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด แล้วจึงด าเนินการบันทึกข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธี
ทางสถิติ โดยค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เพ่ือศึกษาการแจกแจงของตัวแปร และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
ผลการวิจัย 

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบั ติงานในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่
ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60 เพศหญิง ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 45 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 45 รองลงมาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 35 ส่วนใหญ่ต าแหน่ง
หน้าท่ีพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 60 มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี ร้อยละ 50 รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี 
ร้อยละ 20 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ร้อยละ 38 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 
บาท ร้อยละ 30 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลต่อ การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ด้านกระบวนการบริหาร  = S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. กลยุทธ์ขององค์กร 3.45 .846 มาก 
2. โครงสร้างองค์กร 3.37 .835 ปานกลาง 
3. ระบบการปฏิบัติงาน   3.36 .839 ปานกลาง 
4. บุคลากร 3.34 .832 ปานกลาง 
5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 3.34 .842 ปานกลาง 
6. รูปแบบการบริหารจัดการ 3.32 .849 ปานกลาง 
7. ค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร    3.34 .864 ปานกลาง 

รวม 3.35 .733 ปานกลาง 
 

จากตารางผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี
ท าการศึกษาส่วนใหญ่ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( = 3.35) เมื่อพิจารณา
เป็นรายกรณีพบว่า กลยุทธ์ขององค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.45)  รองลงมาโครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง ( = 3.37) ระบบการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( = 3.36) บุคลากร ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร   อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( = 3.34) และรูปแบบการบริหารจัดการ อยู่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลาง ( = 3.32) ตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมทุกด้าน 
 

ปัจจัยการมีส่วนร่วม  = S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา 3.01 .869 ปานกลาง 
2. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 2.92 .883 ปานกลาง 
3. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินงาน 2.90 .890 ปานกลาง 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 2.77 .847 ปานกลาง 
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.80 .843 ปานกลาง 

รวม 2.88 .795 ปานกลาง 
 

 จากตารางผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ท าการศึกษา
ส่วนใหญ่ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 2.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายกรณีพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.01) รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมในตัดสินใจ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.92) ด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินงาน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.90) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
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(  = 2.80) และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.77) 
ตามล าดับ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างองค์ประกอบปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรกับการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม ในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 
กลยุทธ์ขององค์กร (X1) 1.000        
โครงสร้างองค์กร (X2) .665** 1.000       
ระบบการปฏิบัติงาน  (X3) .674** .683** 1.000      
บุคลากร (X4) .601** .588** .749** 1.000     
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ  (X5) .629** .641** .702** .761** 1.000    
รูปแบบการบริหารจัดการ (X6) .515** .367** .523** .524** .554** 1.000   
ค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร   (X7) .507** .399** .539** .546** .568** .846** 1.000  
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Y) .577** .452** .527** .567** .527** .632** .718** 1.000 

 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างองค์ประกอบปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรกับการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม ในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในแต่ละด้าน พบว่า 

1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรด้านกลยุทธ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม ในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (R=.577) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรด้านโครงสร้างองค์กร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม ในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (R=.452) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรด้านระบบการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม ในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (R=.527) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ใน
สถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (R=.567) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (R=.527) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6. ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรด้านรูปแบบการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (R=.632) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7. ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรด้านค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (R=.718) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

1) ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึงการน าแนวทางการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ
บริหารจัดการสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวงฤดี  เสมาพู (2559) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิตติ ค าภูษา (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนครเขต 1 พบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
แพรวผกาย จรรยาวิจักษ์ (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจใน
งานประจ าการของพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าในหลายๆ องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังให้ความส าคัญและการเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการไม่มาก จึงท าให้พนักงาน ผู้ปฏิบัติไม่เห็นคุณค่า หรือใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม
เข้ามาช่วยในการปรับปรุง ส่งเสริมธุรกิจให้มีการเจริญก้าวหน้ามากย่ิงข้ึนไปได้ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงท างานตามหน้าที่ ตามการ
ได้รับมอบหมาย ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน เพราะไม่รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ท าให้สถานประกอบหลายๆ
แห่งขาดการท างานแบบร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ขาดการมองเห็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ง ด่วน หรือแม้แต่
การพัฒนาสถานประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากของผู้ประกอบการในประเทศไทย 

 2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการปฏิบัติงาน  บุคลากร ทักษะ ความรู้ ความสามารถ  รูปแบบการบริหารจัดการ และค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวงฤดี  เสมาพู (2559) ศึกษาอิทธิพล
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในด้านกระบวนการท างาน ด้านการวางแผนงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการ
ประสานงานข้ามฝ่าย  ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านโครงสร้างองค์การ และการก าหนดนโยบายด้านทีมที่มีประสิทธิภาพ อันน ามาซึ่ง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า  องค์กรมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อหน่วยลดลง และบุคลากรสามารถสร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพ่ิมมาก
ข้ึน   สอดคล้องกับผลการศึกษาของ   กรกนก บุญชูจรัส (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการท างานเป็นทีมของพัฒนาการ
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  การจัดการความรู้และการคิดเชิงบวกโดยงานวิจัยมีตัว
แปรที่เก่ียวกับการท างานเป็นทีมดังน้ีด้านผู้น าทีมด้านกระบวนการท างานเป็นทีมผลวิจัยพบว่าปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อการท างาน
เป็นทีมของพัฒนากรในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีได้แก่ความคิดเชิงบวกการรวมทีมการ
จัดการความรู้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานความสมดุลของชีวิตกับการท างานโครงสร้างของทีมการก าหนดภารกิจ
ของหน่วยงานและกลยุทธ์ในการบริหารงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ   ทักษิณา สิทธิธรรม (2551) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 1 กระทรวงสาธารณสุขในการวิจัยครั้งน้ีพบว่ากลยุทธ์ของ
องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการปฏิบัติงาน  บุคลากร ทักษะ ความรู้ ความสามารถ  รูปแบบการบริหารจัดการ และค่านิยม
ร่วมหรือวัฒนธรรมองค์การ เป็นตัวชี้วัดความไว้วางใจการต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันและความเป็นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในงานเป็นต้น  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ    
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรน าหลักการ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในสถานประกอบการร้านอาหาร โดยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในด้านการก าหนด
ปัญหา  การตัดสินใจ  การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผลให้มากย่ิงข้ึนโดยสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนใน
องค์การต้ังแต่เรื่องการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างองคก์าร ระบบการปฏิบัติงาน  บุคลากร ทักษะ ความรู้ ความสามารถ  
รูปแบบการบริหารจัดการ และค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์การ ให้พนักงานในสถานประกอบการรู้สึกถึงบทบาทและความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมอันน ามาซึ่งผลประโยชน์แก่สถานประกอบการและตัวพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตจากรายได้ที่เพ่ิมข้ึนและ
ความย่ังยืนของสถานประกอบการร้านอาหารที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการและการน าเสนอต่อผู้บริโภคที่ต้องการ
ความหลากหลาย ความแปลกใหม่ และความถูกปากด้วยรสชาติและความน่ารับประทาน อันน ามาซึ่งความสามารถในการแข่งขัน
และการด ารงอยู่ของธุรกิจร้านอาหารให้มีความมั่นคงตลอดไปได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการศึกษาทางด้านวิชาการ ภาครัฐบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนควรมีแผนงานและโครงการในการสนับสนุน ส่งเสริมให้องค์ความรู้ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
ร้านอาหารให้ได้เรียนรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบอย่างเป็นรูปธรรมถึงการมีส่วนร่วมในด้านการก าหนดปัญหา  
การตัดสินใจ  การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล ในสถานประกอบว่าควรสร้างการมีส่วนร่วมอย่างไร สร้าง
เมื่อไร และเมื่อเกิดการมีส่วนร่วมในสถานประกอบการแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรกับธุรกิจ กับตัวพนักงานทุกคน อันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างย่ังยืน ตามแผนการพัฒนาประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป การศึกษาครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ยังมี
อีกหลายปัจจัยที่เชื่อว่าน่าจะมีอิทธิพล เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ  การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้ประสบความส าเร็จต่อไป  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
:  กรณีศึกษา ลาซาด้า ประเทศไทย 
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                                                         บทคัดย่อ 
        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์ และระดับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาลาซาด้า (ประเทศไทย) 2)
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย) จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและบริการของลาซาด้า ประเทศไทย จ านวน 367 คน เลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบอาศัยความสะดวก เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  
ค่ าร้อยละ ค่ า เฉลี่ ย  ค่ าส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  เปรียบ เที ยบความแตกต่ าง ใช้สถิติ  t-test ,..F-
test..(One..Way..Anova)..กรณีพบความความแตกต่างจะใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD และ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน     
         ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภค มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์  ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  โดยด้านการจัดซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการสารสนเทศ การขนส่ง 
การบริการลูกค้า และการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก 2)  ผู้บริโภค มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ใน
ระดับมากสุด รองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การก าหนดโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ และการเก็บ
รักษาลูกค้า ตามล าดับ 3).ผู้บริโภคที่มี เพศ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย)  ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ 

รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ0 .05 และ4) ผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์    มีความสัมพันธ์กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มากที่สุด
คือด้านการขนส่งอยู่ในระดับน้อยในทิศทางเดียวกัน   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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                                                         บทคัดย่อ 
        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์ และระดับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาลาซาด้า (ประเทศไทย) 2)
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย) จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและบริการของลาซาด้า ประเทศไทย จ านวน 367 คน เลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบอาศัยความสะดวก เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  
ค่ าร้อยละ ค่ า เฉลี่ ย  ค่ าส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  เปรียบ เที ยบความแตกต่ าง ใช้สถิติ  t-test ,..F-
test..(One..Way..Anova)..กรณีพบความความแตกต่างจะใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD และ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน     
         ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภค มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์  ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  โดยด้านการจัดซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการสารสนเทศ การขนส่ง 
การบริการลูกค้า และการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก 2)  ผู้บริโภค มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ใน
ระดับมากสุด รองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การก าหนดโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ และการเก็บ
รักษาลูกค้า ตามล าดับ 3).ผู้บริโภคที่มี เพศ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย)  ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ 

รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ0 .05 และ4) ผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์    มีความสัมพันธ์กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มากที่สุด
คือด้านการขนส่งอยู่ในระดับน้อยในทิศทางเดียวกัน   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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Factors  Affecting   the  Customer Relationship Management of  E-commerce  
Startup :  A  Case Study of Lazada (Thailand) 
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                                                ABSTRACT 

        The purposes of this  research  were 1) to study the level of the logistics activities  and 
the customer relationship management  of   E-commerce  startup :  a  case study of Lazada 
(Thailand) 2) to compare the customer relationship management  classified by  the  
demographic  factors and 3) to examine the relationships between logistics activities  and  
the customer relationship management . A questionnaire was used to collect data from 367 
sampled consumers of Lazada (Thailand).The collected data was analyzed through 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and F- test (One way 
Anova), the Least Significant Difference (LSD) and  Pearson Product  Moment Correlation. 

The results of this study revealed that: 1) The customer’s opinions about logistics 
activities in overall were at a high level in the respective aspects : purchasing, information 
management, transportation ,customer service and demand forecasting 2) The customer 
relationship management in overall and each aspect were at a high level in the following 
aspects: database, electronics, action and  retention respectively. The difference in gender, 
marital status, educational level and occupation did not cause the customers to have  
different  CRM. However, age, and monthly income caused the  customer to have different 
CRM at the statistical significance of 0.05 level. 4) The logistics activities related CRM at the 
highest  level includes transportation that related to  CRM at a low level in  the same 
direction with the statistical significance of 0 .01 level. 
 
Keywords: Logistics Activities, Customer Relationship Management, Lazada (Thailand) 
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                                                        บทน า 
        ในอดีตจะพบว่าประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจาก Thailand 1.0     
ที่เน้นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาสู่ Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบาและพัฒนาสู่ Thailand 3.0 ที่เน้น
อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระแสโลกาภิวัตน์เปิดกว้าง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต จากการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า
มาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ในช่วงต้นของการขับเคลื่อน Thailand 3.0 อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 7-8 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. 2559: 7-8) ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่มีการคาดหวังว่า ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แต่ในความเป็นจริง 
Thailand 3.0 เป็นโมเดลการพัฒนาที่ค่อนข้าง “เปราะบาง” เป็นการเร่งการเจริญเติบโต เพื่อไล่กวดให้ทัน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงใช้วิธีการแบบ “มักง่าย” ด้วยการพัฒนาบน “การปักช า” จึงมีการเจริญเติบโตแบบ
รากแขนง ในที่สุดประเทศไทยจึงต้องเผชิญกับวิกฤตต้มย ากุ้ง ในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3-4 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (2550 -
2559)   มีเพียงปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555 เท่านั้นที่อัตราเศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวเกิน
ร้อยละ 5 (ชนินทร เพ็ญสูตร. 2560) สภาพปัญหาของประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบันคือ ภาวะของการติด
อยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) การจะน าพาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้ สูง นับว่าเป็นโจทย์ส าคัญ ส าหรับ 
‘ยุทธศาสตร์เดินหน้า 20 ปี ประเทศไทย’ ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการให้
ประเทศไทยก้าวไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ในทุกมิติ” สิ่งที่น่าสนใจ คือ แรงขับเคลื่อนหลักทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศรายได้สูงทั่วโลก ไม่ได้มาจากธุรกิจขนาดใหญ่ แต่เป็นพลังที่เกิดจากการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดของกลุ่ม SMEs ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนธุรกิจทั้งหมด โดยหนึ่งในนโยบายของ
รัฐบาลคือการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) วิสาหกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจสตาร์ทอัพ จึงเป็นวิสาหกิจแห่งอนาคตที่จะ
เป็นอีกหนึ่งก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  (เกศรา มัญชุศรี.2560)    
        นอกจากนี้ กระแสโลกปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผลักดันให้ภาคธุรกิจต้อง
ปรับตัวเข้าสู่การค้าในโลกยุคดิจิทัล ผ่านเครื่องมือท่ีเรียกว่า Online Marketplace หรือท่ีเรารู้จักกันในรูปแบบ
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) หากพูดถึงเว็บไซต์ที่ขายสินค้าออนไลน์ในไทย เว็บแรกๆ คงจะหนี
ไม่พ้นช่ือของ ลาซาด้า (Lazada) หรือเว็บไซต์ www.lazada.co.th    เนื่องจากลาซาด้าถือได้ว่าเป็นธุรกิจ
สตาร์ทอัพ  ที่เป็น Unicorns (สตาร์ทอัพ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์)  ที่เป็นผู้น าทางด้านการขาย
สินค้าออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการขยายตัวของ Startup 
แบบก้าวกระโดด แต่ก็มี Startup เป็นจ านวนมากท่ีล้มเหลว ซึ่งจากการส ารวจ Startup จากหลายส านัก อาทิ 
CB Insights, ArcticStartup and CoFounder Magazine, Forbes ต่างพบว่า อัตราความล้มเหลวของ 
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Startup มีมากถึง 90%  ซึ่งจากกรณีการปิดตัวของ Ensogo ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในการมองเห็นปัญหาและแก้ไขจุดบอดที่ตนมี คือวิธีการส าคัญที่จะเปลี่ยน Startup ให้มาอยู่ฝั่ง 
10% ที่รอด 
          ด้วยความตระหนักถึงบทบาทของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งถือเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย   ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์ที่
มีผลต่อการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       :  กรณีศึกษา 
ลาซาด้า (ประเทศไทย) ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพประเภท
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       
ให้ประสบความส าเร็จ น าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและน าพาประเทศก้าวไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ”
ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0  
 
                                                   วัตถุประสงค์การวิจัย 
        1.  เพื่ อศึกษาระดับผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์ ของธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาลาซาด้า (ประเทศไทย) 
       2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
กรณีศึกษาลาซาด้า (ประเทศไทย) จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
       3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กรณีศึกษาลาซาด้า (ประเทศไทย) 
 
                                                     สมมติฐานการวิจัย  
           สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ :  
กรณีศึกษา ลาซาด้า (ประเทศไทย) ที่แตกต่างกัน 
           สมมติฐานข้อที่ 2  ผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ :กรณีศึกษา ลาซาด้า (ประเทศไทย)  

  
                                                      วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ ลาซาด้า ประเทศไทย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่าง
กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของคอแครน (Cochran, 1977) สุ่มตัวอย่างด้วยวิธอีาศัยความสะดวก  
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จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ลาซาด้า ประเทศไทย 
จ านวน 400 คน 
          2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่เพศ อายุ  สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา   อาชีพและรายได้ต่อเดือน จ านวนทั้งหมด 6 ข้อ 
            ส่วนที่ 2  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่องผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์ ของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ :  กรณีศึกษา ลาซาด้า  (ประเทศไทย ) ได้แก่ ด้านการบริการ

ลูกค้า  ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า   ด้านการขนส่ง    ด้านการจัดซื้อและด้านการจัดการ
สารสนเทศ จ านวนทั้งหมด 21 ข้อ  
           ส่วนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ
สตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  :  กรณีศึกษา ลาซาด้า (ประเทศไทย )  ได้แก่  ด้านการสร้าง

ฐานข้อมูลลูกค้า  ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   ด้านการก าหนดโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ และ ด้าน
การเก็บรักษาลูกค้า จ านวนทั้งหมด 17 ข้อ  
            ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
           แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) =0.82 น ามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน ามาทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อค าถามมีความน่าเชื่อถือเชิง
สถิติ ก่อนน าไปใช้จริง โดยท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากรที่จะ
ท าการศึกษา โดยทดลอง (Try  out) กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ชุดแล้วได้น ามาทดสอบด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาสัมประสิทธิ์อัลฟาโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient of Alpha) ของครอนบัค 
(Cronbach.1990) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา = 0.878 ซึ่งได้ค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
    3.1  สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าความถี่ (Frequency)  ร้อยละ(Percentage). อธิบายลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  แสดงระดับปัจจัย
ผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์และระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษา ลาซาด้า  (ประเทศไทย) 

    3.2 สถิติเชิงอนุมานใช้สถิติ t-test และค่า F-test (One way Anova) ในการเปรียบเทียบ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจะใช้
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ประชากร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05    ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์กับ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
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                                                  ผลการวิจัย 
          1.  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.1  มีอายุระหว่าง 
21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.0  สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ74.1 โดยมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี  คิดเป็นร้อยละ 41.1 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.4  
           2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ
ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ :  กรณีศึกษา ลาซาด้า  (ประเทศไทย) ดังแสดงตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจ

สตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์:  กรณีศึกษา ลาซาด้า (ประเทศไทย) ในภาพรวม 

 
ผลการด าเนินงานระบบโลจิสตกิส์ 

            
     X   S.D.  

ระดับผลการ
ด าเนินงาน 

ล าดับ 

1. ด้านการบริการลูกคา้ 3.76 0.36 มาก 4 

2. ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า 3.74 0.41 มาก 5 

3. ด้านการขนส่ง 3.99 0.36 มาก 3 

4. ด้านการจัดซื้อ 4.26 0.32 มากที่สุด       1 

5. ด้านการจัดการสารสนเทศ 4.12 0.45 มาก 2 

รวม 3.97 0.38 มาก  

  
          จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านการจัดซื้อ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดย รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านการขนส่ง และการบริการ
ลูกค้า ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า   

   
     3. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  :  
กรณีศึกษา ลาซาด้า (ประเทศไทย) ดังแสดงตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ

ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์:  กรณีศึกษา ลาซาด้า (ประเทศไทย) ในภาพรวม 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ ์ X  
 

S.D.  
 

ระดับบริหาร ล าดับ 

1. ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 4.07 0.46 มาก 1 

2. ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.04 0.47 มาก 2 

3. ด้านการก าหนดโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ 3.96 0.50 มาก 3 

4. ด้านการเก็บรักษาลูกค้า 3.89 0.52 มาก 4 

รวม 3.99 0.37 มาก  
 

      จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า  รองลงมาอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   ด้านการก าหนด
โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ ตามล าดับ และและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการเก็บรักษาลูกค้า  
       4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย) จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ดังแสดงตามตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศ
ไทย ) จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย ) 
การสร้าง
ฐานข้อมูล

ลูกค้า 

การใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

การก าหนด
โปรแกรมสร้าง
ความสัมพันธ ์

การเก็บรักษา
ลูกค้า 

ภาพรวม 

เพศ ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

อาย ุ ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

สถานภาพสมรส ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ระดับการศึกษา ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 
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อาชีพ ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ  
สมมติฐาน 

ยอมรับ      
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

      
จากตารางที่ 3  พบว่าผู้บริโภคที่มี เพศ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาขีพท่ีต่างกันมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย)  ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ 

ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย) แตกต่างกัน  ผู้บริโภคที่มี

รายได้ต่อเดือนท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย) แตกต่างกัน 
ในด้านการเก็บรักษาลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ 
: กรณีศึกษา ลาซาด้า (ประเทศไทย)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงตามตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์กับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย ) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ์
P - Value 

ระดับ 
ความสัมพันธ ์

  1. ด้านการบริการลูกค้า 0.235** 0.000 น้อย 

  2. ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า 0.177** 0.001 น้อยที่สุด 

  3. ด้านการขนส่ง 0.248** 0.000 น้อย 

  4. ด้านการจดัซื้อ 0.161**   0.002 น้อยที่สุด 

  5. ด้านการจดัการสารสนเทศ 0.196** 0.000 น้อย 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
                จากตารางท่ี   4 พบว่า ด้านการขนส่ง  การบริการลูกค้า และการจัดการสารสนเทศ  มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระดับน้อยในทิศทางเดียวกัน  ส่วนการคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกคา้และ การจัดซื้อ มีความสัมพันธ์กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระดับน้อยที่สุดในทิศทางเดียวกัน   
         
                                            สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
         1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านการจัดซื้อ รองลงมาคือ การจัดการสารสนเทศ การขนส่ง การ
บริการลูกค้าและการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา อ่อนลออ 
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(2559) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ท าให้ลาซาด้า (Lazada) ประสบความส าเร็จ ซึ่งจาก
สภาพการณ์การแข่งขันทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงท า
ให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างหากลยุทธ์ทางการตลาดมาเพื่อท าให้เว็บไซต์เป็นที่นิยมและให้ธุรกิจออนไลน์ของ
ตนเองนั้นประสบความส าเรจ็ตามที่ตั้งเป้าไว้ และด้วยความที่ลาซาดา้มีการสรา้งจุดแข็งด้วยการเป็นธุรกิจท่ีครบ
วงจร จึงท าให้ภาพลักษณ์ในการเป็นผู้น าทางการตลาดออนไลน์ หรือ e– Commerce ของลาซาด้าเป็นอันดับ
หนึ่งมายาวนาน โดยเน้นประสบการณ์การจัดซื้อสินค้าที่สะดวกสบายและการขนส่งที่รวดเร็ว จึงท าให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
             2) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดบัมากโดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แกด่้านการสรา้งฐานข้อมูลลูกค้า รองลงมาคือ ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   ด้าน
การก าหนดโปรแกรมสร้างความสมัพันธ์และดา้นการเก็บรักษาลูกคา้ ตามล าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย 
กิจเรืองโรจน (2557)  ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลกระทบตอการสรางการตอบรับจากลูกคาและผล
การด าเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ซึ่งเทคโนโลยเีปนหัวใจส าคัญที่สรา้งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน องคกรจึงตองมีการเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมในการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อ
สามารถสรา้งความสมัพันธ์เป็นรายบุคคลและสรางความพึงพอใจ และภาพลักษณ์องค์กรทีด่ีกับผู้บริโภคในที่สุด 

           3) ผู้บริโภคที่มี เพศ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาขีพท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย)   ไม่แตกต่างกัน  ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือน

ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า (ประเทศไทย ) แตกต่างกันสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ณัฐธยาน์ ภัทรพิเศษวงศ์ (2556)     ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของผลการด าเนินงานระบบ 
โลจิสติกส์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ผู้ที่มีอายุและรายได้ที่ต่างกันจะ
คาดหวังการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ต่างกัน  
          4) ผลการด าเนินงานระบบโลจสิติกส์ มีความสัมพันธ์กับการบริหารลูกคา้สัมพันธ์ทางบวกในทิศทาง
เดียวกัน  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ กล่าวได้ว่าหากผลการด าเนินงานระบบโลจสิติกส์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้
การบริหารลูกคา้สัมพันธ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวจิัยของ อภิชาติ ไชยหาเทพ (2559) ศึกษา
ผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการโลจสิติกสเ์ชิงกลยุทธ์ ทีม่ีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย เนื่องจากโลจสิติกส์ถือว่าเป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์ทางด้านเวลาและ
สถานท่ี โดยมีการส่งมอบคณุค่าที่ลูกค้าต้องการไปยังสถานท่ีที่ต้องการ ในเวลาทีต่้องการ ในสภาพที่ต้องการ 
และในต้นทุนท่ีต้องการ จึงย่อมส่งผลต่อการบรหิารลูกค้าสมัพันธ์ที่ดตีามไปด้วย 

                                                     ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1) ด้านผลการด าเนินงานของระบบโลจิสติกส์ พบว่า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มุ่งเน้นความส าคัญ
ที่จะส่งสินค้าทั้งคุณภาพและปริมาณให้ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ 
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ระบบโลจิสติกส์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น ธุรกิจควรรักษาคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ การตรงต่อเวลาและความรวดเร็ว
ในการจัดส่ง การบริการหลังการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประกันสินค้า หรือการรับคืนสินค้า และควร
หมั่นส ารวจความต้องการของลูกค้าโดยอาจจะผ่านการท าแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ลูกค้าโดยตรง เพื่อที่จะ
ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  

2) ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้น ธุรกิจควรมีการติดต่อถึงลูกค้าผ่านทางอีเมล์แจ้งข่าวสารใหม่ ๆ 
เพื่อเป็นการให้ลูกค้าจดจ าอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามธุรกิจควรเพิ่มการส่งการ์ดหรือของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ให้
ลูกค้า เพื่อเพิ่มความผูกพันกับลูกค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการแข่งขันกัน
รุนแรง อีกทั้งการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ก่อให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและตราสินค้าได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. การวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ย เชิ งปริม าณ   ดั งนั้ น  จึ งควรมี การท าวิจั ย เชิ งคุณ ภาพ                  
โดยการศึกษาเชิงลึก  เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นหรืออาจท าการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method)  เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐาน และที่
ส าคัญยังจะได้ข้อมูลส าคัญที่จะน ามาอภิปรายถึงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทเดียวกัน เพื่อทราบถึง
ความแตกต่างของระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้  

3.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างความเติบโต
ของธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน      
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
นันทพร ชเลจร   สุรีย์พร แดงมูล  

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
e-mail: mohyee.ch@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
      การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและระดับ

ความจงรักภักดีของผู้บริโภคสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคกับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในห้างสรรพสินค้าใน 10 เขตของกรุงเทพมหานคร จํานวน 
386 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม   สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างใช้สถิติ t-test ,..     
F-test.. (One..Way..Anova)..กรณีพบความความแตกต่างจะใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD 
และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน   

ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง 
การตลาดของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับ คือ ด้านช่องทางการ 
จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ   ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ และดานกระบวนการใหบริการ  2)  ผูบริโภค มีความจงรักภักดีตอสมารทโฟนหัวเวย ในภาพ

รวมและรายขอ อยูในระดับมาก โดยเรยีงลําดับ คือ ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขงดานการ

บอกตอกับบุคคลอื่น ดานการซื้อขายสายผลิตภัณฑและการบริการ และดานการซื้อซํ้า 3).ผูบริโภคที่มี เพศ  

ระดับการศึกษา อาชีพที่ตางกันมีความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มี อายุ  
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  และ 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อ สมาร์ทโฟน
หัวเว่ย มากที่สุดคือด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางในทิศทาง เดียวกัน มีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ความจงรักภักดี  สมาร์ทโฟนหัวเว่ย 
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    Factors  Affecting   the  Customer’s Loyalty  towards Huawei  Smartphone  
     in Bangkok  Metropolitan 

Nantaporn Chalaechorn  Sureeporn Dangmoon 
Rattana Bundit  University 
e-mail: mohyee.ch@hotmail.com 

ABSTRACT 
        The purposes of this  research  were  1) to study the marketing mix  factors  affecting 
the customer’s loyalty towards Huawei  Smartphone in  Bangkok  Metropolitan 2) to 
compare the customer’s loyalty towards Huawei  Smartphone  classified by  the  
demographic  factors and 3) to examine the relationships between the marketing mix  factors 
and  the loyalty towards Huawei  Smartphone. A questionnaire was used to collect data 
from 386 sampled consumers of Huawei  Smartphone.  The collected data was analyzed 
through frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and F- test (One 
way Anova), the Least Significant Difference (LSD) and  Pearson Product  Moment Correlation. 

The results of this study revealed that: 1) The customer’s opinions about marketing 
mix  factors of Huawei smartphone in overall and each aspect were at a high level in the 
respective aspects : distribution channel , promotion , people , physical  evidence , price , 
product, and process 2) The customer’s Loyalty towards Huawei smartphone was overall at 
a high level in the following aspects: anti-attraction to the competition, refer to other, 
product and service crossing and repurchasing respectively. 3) The difference in demographic 
factors of gender, educational level, occupation did not cause the customers to have  
different  loyalty. However, age , marital  status and monthly  income caused the  customer 
to have different loyalty at the statistical significance of .05 level. 4) Marketing mix factors 
related to customer’s Loyalty at the highest  level includes place that related to the 
customer’s Loyalty  at a moderate level in  the same direction with the statistical 
significance of .01 level. 

Keywords: Marketing Mix  Factor, Loyalty ,Huawei Smartphone 
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บทน า 
        โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถเป็นอุปสรรคของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอีกต่อไป ทั้งนี้เป็นผลมาจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโต
ของสมาร์ทโฟน ซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่กลายเป็นปัจจัยที ่5 ของวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ฟังก์ชันต่าง ๆ 
ของ สมาร์ทโฟนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นการขับเคลื่อนโดยใช้แอพพลิเคชันเข้ามามีบทบาทรองรับการ
ทํางานต่างๆ ของคนหลากหลายสไตล์ได้  สิ่งที่น่าจับตามองการแข่งขันของบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนท้ังโลกนั่นก็
คือการเข้ามายึดครองส่วนแบ่งทางการตลาดของแบรนด์จากประเทศจีน ในช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมา ส่วน
แบ่งตลาดสมาร์ทโฟน ของแบรนด์จีน  สามารถครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนไปแล้วราว 31.3 % ถือเป็น
สัญญาณที่ส่งให้เราเห็นว่า “แบรนด์จีน” เริ่มยึดครองในตลาดสมาร์ทโฟนแล้ว (ผู้จัดการออนไลน์ , 2558)  
เมื่อมองย้อนกลับมาในประเทศไทยท่ีเป็นช่วงที่สมาร์ทโฟนยังไม่เป็นที่นิยม โนเกียและซัมซุง เป็นผู้นําตลาดเป็น
ช่วงเวลาที่แบรนด์จีนเคยได้มายึดครองตลาดในประเทศไทย ด้วยการฉุดส่วนแบ่งตลาดโนเกียในเวลานั้นอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยฟีเจอร์โฟนที่ชูจุดเด่นอย่าง 2 ซิมดูทีวีได้   แต่ภายหลังจากสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในตลาด 
แบรนด์จีนเหล่านั้นปรับตัวจับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน ส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ส่งผลให้แบรนด์จีนที่เคยรุ่งเรืองในช่วงเวลานั้นไม่สามารถคงอยู่รอดได้ แต่
สถานการณ์ในปัจจุบันกลับพลิกผัน    เมื่อแบรนด์จีนที่เข้ามาทําตลาดสมาร์ทโฟน      ไม่ได้เป็นเพียงแค่เฮาส์
แบรนด์เหมือนแต่ก่อน แต่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทําให้ยกระดับแบรนด์ของตนเองขึ้นเป็นอินเตอร์แบรนด์
จากประเทศจีนในขณะนั้น มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด 
ทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์จีนไม่ใช่ผู้จําหน่ายสมาร์ทโฟนราคาถูก  จากผลการสํารวจส่วนแบ่งทางการตลาด
มือถือโลก ของบริษัทวิจัยตลาด Counterpoint  ในไตรมาสที่สาม ปี 2017 ( Counterpoint,2017) พบว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราการเติบโต 5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและมีอัตราการเติบโต 9% 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  โดย Samsung ยังคงเป็นผู้นําตลาดอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนโดยมีส่วนแบ่งตลาด 
21% ขณะที่ Apple  ตามมาเป็นอันดับสองด้วยส่วนแบ่งตลาด 12% บริษัทยักษ์ในด้านเทคโนโลยีของ
ป ระ เท ศ จี น อ ย่ า ง  Huawei อ ยู่ ใน ลํ าดั บ ส าม ด้ ว ย ส่ วน แ บ่ ง  10%  ต าม ด้ ว ย  OPPO ส่ ว น แ บ่ ง
8% Vivo และ Xiaomi มีส่วนแบ่งตลาดเท่ากัน 7% ครองลําดับท่ีห้าร่วม ส่วน Lenovo อยู่ในลําดับท่ีหกด้วย
ส่วนแบ่งตลาด 4%  จะเห็นได้ว่าจากการจัดอันดับส่วนแบ่งตลาดของสมาร์ทโฟนโลก มีแบรนด์สมาร์ทโฟนจาก
ประเทศจีนติดอันดับถึง 5 ใน 7 แบรนด์ 
            หัวเว่ย   (Huawei)  ถือเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์ของประเทศจีนที่มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมาก 
สามารถครองส่วนแบ่งตลาดจากผู้บริโภคทั่วโลกและในประเทศไทย ก้าวสู่ทําเนียบบริษัทช้ันนําในโลกธุรกิจ
โทรคมนาคมกลายเป็นผู้นําด้านการผลิตอุปกรณ์สื่อสารอันดับ 1 ของจีน โดยหัวเว่ย (Huawei) ได้มองภาพ
ตลาดแล้วว่าเทรนด์ของผู้บริโภคในการใช้สมาร์ทโฟนคือการใช้กล้องถ่ายรูป จึงเน้นเป็นคุณสมบัติหลัก จากนั้น
จึงจับมือกับไลก้า นําพันธมิตรระดับโลกมาช่วยสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือมากขึ้น  การเดินเกมที่ถูกจังหวะ และ
ถูกจริตผู้บริโภคในครั้งนี้ ทําให้หัวเว่ยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งใน
ระดับโลก และในประเทศไทย โดยทําให้ภาพลักษณ์ของหัวเว่ยดีขึ้น คนเปิดใจรับมากขึ้น มีการเปลี่ยน 
Perception ที่มีต่อแบรนด์จีนให้ดีขึ้น  (ทศพร นิษฐานนท์, 2560) 
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     จากสภาพการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทั้งหลายจึงต้อง
หันมาศึกษาและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างจริงจังเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ให้
เลือกซื้อสมาร์ทโฟนของตนเอง นอกจากนี้ ปัจจุบันนักการตลาดตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างตราสินค้า
ของตนเองให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในส่วนของธุรกิจสมาร์ทโฟนนั้น แต่ละ
บริษัทต่างพยายามสร้างตําแหน่งและภาพลักษณ์สมาร์ทโฟนให้ดูดีและทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าของตนเอง โดยเมื่อผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีมักจะมีพฤติกรรมแบบซื้อซ้ําการแนะนํา
บอกต่อผู้อื่นให้ใช้ตาม และมักจะไม่เปลี่ยนใจไปซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าอ่ืน 
             ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟน
หัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทผู้ผลิต รวมทั้ง
ผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมสามารถนําข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ 
ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด       และระดับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟน

หัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟน

หัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
        สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ     และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
สมาร์ทโฟนหัวเว่ยทีแ่ตกต่างกัน 
       สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพันธ์กับความจงรักภักดีต่อสมารท์โฟน

หัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริโภคที่ซื้อและใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยในเขตกรุงเทพมหานคร

กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยสูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนของ
คอแครน (Cochran, 1977) สุ่มตัวอย่างจาก ผู้บริโภคที่ซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในห้างสรรพสินค้าใน 10 เขตของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 386 คน ด้วยวิธกีารเลือกแบบหลายขั้นตอน  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถามไดแ้ก่  เพศ อาย ุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน จํานวนทั้งหมด 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยพิจารณาจาก 7 
ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ จํานวน 39  ข้อ 
        ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ประกอบด้วย การซื้อซ้ํา การ
ซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และบริการ  การบอกต่อกบับุคคลอื่น และ การมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง 

จํานวน 13 ข้อ 
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

           แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) =0.80 นํามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนํามาทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อคําถามมีความน่าเชื่อถือเชิง
สถิติ ก่อนนําไปใช้จริง โดยทําการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากรที่จะ
ทําการศึกษา โดยทดลอง (Try  out) กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 30 ชุด แล้วได้นํามาทดสอบด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อหาสัมประสิทธิ์อัลฟาโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา    (Coefficient of Alpha) ของครอนบัค 
(Cronbach. 1990)   ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา = 0.894 ซึ่งได้ค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
3.1  สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าความถี่(Frequency)  ร้อยละ(Percentage). อธิบาย ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ย(Mean)    และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  แสดงระดับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและระดับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย   

   3.2 สถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติ t-test และค่า F-test (One Way Anova) ในการเปรียบเทียบความ
จงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจะใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง   ส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.2   มีอายุ

ระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.7  สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 56.5 โดยมีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 53.3 ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.2 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.0  

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แสดงตามตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน
หัวเว่ย ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแต่ละด้านรวม 7 ด้าน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( ) S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.94 0.33 มาก 6 
2. ด้านราคา       3.97 0.29 มาก 5 
3. ด้านชองทางการจัดจําหน่าย 4.15 0.28 มาก  1 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.09 0.31 มาก 2 
5. บุคลากรผู้ให้บริการ 4.03 0.33 มาก 3 
6. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4.00 0.34 มาก 4 
7. กระบวนการให้บริการ 3.86 0.38 มาก 7 

รวม 4.01 0.17 มาก 

     จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
สมาร์ทโฟนหัวเว่ยในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ด้าน
การส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ 
และ ด้านกระบวนการให้บริการ ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ระดับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แสดงตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยระดับความจงรักภักดี 
ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแต่ละด้านรวม 4 ด้าน 

ความจงรักภักด ี ( ) S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ด้านการซื้อซ้ํา 3.56 0.70 มาก 4 
2. ด้านการซื้อขายสายผลิตภัณฑ์และบริการ 3.69 0.52 มาก 3 
3. ด้านการบอกต่อกับบุคคลอื่น 3.84 0.48 มาก 2 
4. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง 3.93 0.54 มาก 1 

รวม 3.77 0.39 มาก 

           จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย 
ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้  ด้านการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง 
ด้านการบอกต่อกับบุคคลอื่น ด้านการซื้อขายสายผลิตภัณฑและบริการและ ด้านการซื้อซ้ํา  

4. ผลการเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนก
ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ดังแสดงตามตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 

 ความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย 

   การซ้ือซ้ า 
การซ้ือข้าม
สายผลิตภัณฑ์์ 

  การบอกต่อ 
 กับบุคคลอื่น 

การมี 
ภูมิคุม้กันฯ 

ภาพรวม 

เพศ ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

อาย ุ ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

สถานภาพสมรส ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ระดับการศึกษา ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

อาชีพ ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

       จากตารางที่ 3  พบว่าผู้บริโภคที่มี เพศ  ระดับการศึกษา อาขีพที่ต่างกันมีความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟน
หัวเว่ยไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีความจงรักภักดีต่อ
สมาร์ทโฟนหัวเว่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความ
จงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ์
P - Value 

ระดับ 
ความสัมพันธ ์

1. ด้านผลิตภณัฑ์ 0.251** 0.001 น้อย 
2. ด้านราคา 0.293** 0.000 น้อย 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหนา่ย 0.513** 0.002 ปานกลาง 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.405** 0.000 ปานกลาง 
5. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 0.376** 0.000 น้อย 
6. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.179** 0.000 น้อยที่สุด 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 0.142**  0.000 น้อยที่สุด 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ด้านชองทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพันธ์กับ 
ความจงรักภักดีในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  มี 
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในระดับน้อยในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน สภาพ
แวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในระดับน้อยที่สุดในทิศทางเดียวกัน   

สรุปผลและอภปิรายผล 
1) ผู้บริโภค มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยใน

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดย ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  อยู่ในระดับมากที่สุด ช้ีให้เห็นว่า
ผู้บริโภคปัจจุบันให้ความสําคัญตอ่ความสะดวกรวดเรว็ในการซื้อสมาร์ทโฟนให้มีหลากหลายช่องทาง สอดคล้อง
กับงานวิจัย  ของธนวัฒน์ ข่ายแก้ว (2559)  ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       สํานักงานจังหวัดสุโขทัย พบว่า
กลยุทธ์การตลาดด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

2) ผู้บริโภค มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้  ด้านการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแข ่ง ด้านการบอกต่อกับ 
บุคคลอื่น ด้านการซื้อขายสายผลิตภัณฑและ ด้านการซื้อซ้ํา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพล ชูสนุก (2560) 
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าและความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้ 
บริการเติมเงินออนไลน์ เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคมีความภักดีจะทําให้ลูกค้าไม่มีใจเอนเอียงกับคําเชิญชวนในการ 

ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของคู่แข่งขัน และจะเป็นผู้บอกต่อรวมทั้งซื้อขายสายผลิตภัณฑ์ในที่สุด 
3) ส่วนอายุ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือนส่งผลต่อความจงรักภักดีที่ต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของวิมลนาฏ  ศรีโอฬาร์ (2557) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าประเภท
สมาร์ทโฟน ทั้งนี้ พบว่าอายุ  สถานภาพสมรส  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีใน
ตราสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนต่างกัน   โดยผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีความจงรักภักดีสูงกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงศ์รพี อัตศรัณย์ (2560)  ศึกษาความพึงพอใจและความภักดีที่ มีต่อ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตราสินค้าซัมซุง  เนื่องจากประชากรที่สูงอายุ จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม
และต้องการแอปพลิเคชันใหม่ๆ  ส่วนเพศ อาชีพและระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีในตรา
สินค้าประเภทสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา ดอกไม้คลี่ (2558) ศึกษากลยุทธ์
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดเพื่อสังคมที่ ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ธุรกิจเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 

4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวัฒน์ 
ข่ายแก้ว (2559) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7 P’s) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความพึงพอใจและความ
จงรักภักดี ท่ีชัดเจนและตรงประเด็น  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
           จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้กับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟน
หัวเว่ยที่มีจุดแข็งด้านต้นทุนและประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถผลิตสมาร์ทโฟนที่มี
คุณภาพดี ในต้นทุนการผลิตที่ต่ํา ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีการประหยัดต้นทุนจากการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีงบประมาณด้านการส่งเสริมการตลาดมาก ซึ่งควรนําจุดแข็งดังกล่าวมากําหนด
กลยุทธ์การตลาดในส่วนประสมทางการตลาด  ดังนี้ 
             1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ใช้จุดแข็งด้านคุณภาพที่ได้มาตรฐานจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างความรับรู้แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่าคู่แข่งขันแต่มีคุณภาพที่ดีกว่า 
             2.  ด้านราคา (Price)  การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยคํานึงถึงคุณค่าที่
ผู้บริโภคได้รับและราคาขายของคู่แข่งขันในตลาดเป็นหลัก ทําการสื่อสารเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า สร้างการ
รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าในราคาที่ผูผ้ลิตนําเสนอ รวมทั้งปรับเปลี่ยนราคาให้เหมาะสมกับคุณค่า คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามสายตาของผู้บริโภค 
              3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) โดยอาศัยช่องทางการจัดจําหน่ายของคู่แข่งขันภายใน
ตลาดที่มีอยู่เดิม โดยเลือกให้มีขนาดศูนย์บริการและจัดจําหน่าย ความเช่ียวชาญของพนักงานขายและ
ผลิตภัณฑ์จําหน่ายแตกต่างตามลักษณะของผู้บรืโภคในพื้นที่ต่าง ๆ และเน้นการขายออนไลน์มากขึ้น 
              4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดครบวงจร 
โดยเน้นย้ําถึงสิ่งที่ดีกว่าและคุ้มค่ากว่า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าระยะยาว การใช้สื่อโฆษณาให้
เกิดการรับรู้ที่แพร่หลายให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ
น่าเชื่อถือของบริษัท ลบคํากล่าวท่ีว่าสินค้าจากประเทศจีน  ตลอดจนมีการบริการหลังการขายที่ดี ได้แก่ การมี
ศูนย์บริการซ่อมบํารุงหลังการขายที่ด ีการมีพนักงานขายผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและให้คําปรกึษาทั่วไปหลัง
การขาย การรับประกันอายุการใช้งาน การรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 
    5.  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People)  เป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ โดย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งทําให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ต้องอาศัยการคัดเลือกการ ฝึกอบรม 
การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ดังนั้น พนักงานจึงต้องมี
ความรู้ความชํานาญในสายงาน   
               6.  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical  Evidence) เป็นองค์ประกอบของธุรกิจบริการที่
ลูกค้าสามารถมองเห็นและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อบริการได้ ควรต้องมีระบบการจัดการที่
ดีเพราะสามารถสร้างความประทับใจให้แกผู่้บริโภคได ้ 
               7.  ด้านกระบวนการให้บริการ  (Process) ด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะการบริการหลังการขายที่
มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
        1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ดังนั้น จึงควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพ    โดยการศึกษาเชิง
ลึก  เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น  หรืออาจทําการวิจัยแบบผสมผสาน 
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(Mixed Method)   เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐาน และที่สําคัญยังจะได้
ข้อมูลสําคัญที่จะนํามาอภิปรายถึงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนด้วยกัน เพื่อทราบถึงความแตกต่างของ
ระดับความจงรักภักดี และปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนในประเทศไทย  

3.  การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาความภักดี ต่อสมาร์ท โฟนหั วเว่ยของผู้บริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการขยายขอบเขตประชากรในการศึกษาให้ครอบคลุมเขต
ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ
ว่า มีความแตกต่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นท่ี 
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(Mixed Method)   เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐาน และที่สําคัญยังจะได้
ข้อมูลสําคัญที่จะนํามาอภิปรายถึงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนด้วยกัน เพื่อทราบถึงความแตกต่างของ
ระดับความจงรักภักดี และปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนในประเทศไทย  

3.  การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาความภักดี ต่อสมาร์ท โฟนหั วเว่ยของผู้บริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการขยายขอบเขตประชากรในการศึกษาให้ครอบคลุมเขต
ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ
ว่า มีความแตกต่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นท่ี 
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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันธุรกิจตางตองเผชิญกับการแขงขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ทําให ธุรกิจตางตระหนักถึง

ความสามารถในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพราะธุรกิจท่ีมีความไดเปรียบทางการแขงขันจะมีผล

การดําเนินงานท่ีเหนือกวาคูแขงท้ังการเติบโตของยอดขาย ความสามารถในการทํากําไร สวนครองตลาด ความ

พึงพอใจของลูกคา ตําแหนงทางการแขงขัน และความสามารถในการรักษาลูกคา ซึ่งปจจัยท่ีจะผลักดันใหธุรกิจ

สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางยั่งยืนน้ันเกิดจากปจจัยผลักดันบนพ้ืนฐานของทรัพยากร 

ทรัพยากรทางการตลาด และตําแหนงทางการแขงขัน ซึ่งปจจัยผลักดันดังกลาวจะสงผลตอขีดความสามารถใน

การแขงขันและสมรรถนะหลักในการสรางและสงมอบคุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดนท่ีจะสงผลใหธุรกิจเกิด

ความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนและทําใหธุรกิจมีผลการดําเนินงานท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 

 

คําสําคัญ:  ปจจัยผลักดันธุรกิจ ความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน  
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ABSTRACT 

 

Nowadays businesses face much more intense competitions that make them aware 

of competitive advantages that will make them have the superior performances than their 

competitors in sales growth, market shares, customers’ satisfaction, positioning and retaining 

their customers. Businesses find that Resource-Based Drivers, Market Resource-Based Drivers 

and Positioning-Based Drivers are very important to create sustainable competitive 

advantages. These will drive their businesses to gain capabilities and core competencies in 

creating and delivering unique value to their customers that are the causes of sustainable 

competitive advantages and superior performances.  

Keywords:  business drivers, sustainable competitive advantage 
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บทนํา 

  ปจจุบันธุรกิจตางตองเผชิญกับแรงผลักดันทางสังคมท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานทางการตลาดท่ีทํา

ให ธุรกิจตองปรับ เปลี่ยนตัวเองเพ่ือใหสามารถแขงขันได  อันเปนผลมาจากความเปนโลกาภิ วัตน 

(Globalization) ในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทําใหโลกสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว การ

ผอนคลายกฎระเบียบทางการคาระหวางประเทศ และกรอบความรวมมือทางการคาท่ีทําใหธุรกิจตองเผชิญกับ

การรุกตลาดของแบรนดจากตางประเทศมากข้ึน ทําใหมีตนทุนการตลาดท่ีสูงข้ึน และผลกําไรจากการ

ดําเนินงานลดลง รวมถึงการเติบโตของแบรนดผูจัดจําหนาย (Store Brands) ท่ีมีขอไดเปรียบกวาแบรนดของ

ผูผลิตท้ังทางดานราคาท่ีต่ํากวาและการมีสาขาจํานวนมากของตนเองในการจําหนายสินคา การเติบโตของการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการขายตรงสูผูบริโภคผานชองทางออนไลน ทําใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบราคา 

คุณสมบัติของสินคาและสั่งซื้อสินคาไดจากทุกมุมโลก นอกจากน้ีผูบริโภคในปจจุบันตางมีความคาดหวังใน

สินคาและบริการ มีอํานาจตอรองมากข้ึน มีความภักดีตอแบรนดนอยลง ท้ังมีความออนไหวตอราคาและ

คุณภาพ (Kotler and Keller, 2012)  การตองเผชิญกับการแขงขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ทําใหธุรกิจตาง

ตระหนักถึงความสามารถในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพราะจะสงผลดตีอการดาํเนินงาน ธุรกิจท่ี

มีความไดเปรียบทางการแขงขันจะมีผลการดําเนินงานท่ีเหนือกวาคูแขงท้ังทางดานการเงิน ไดแก การเติบโต

ของยอดขาย และ ความสามารถในการทํากําไร และท่ีไมไดเปนผลลัพธทางการเงิน ไดแก  สวนครองตลาด 

ความพึงพอใจของลูกคา ตําแหนงทางการแขงขัน และความสามารถในการรักษาลูกคาไวได  (Newbert, 

2008)  

 

นิยามของความไดเปรียบทางการแขงขัน ( Competitve Advantage Difinition)  

 

Brock (1984) ไดใหนิยามการสรางความไดเปรียบในการแขงขันวามีจุดเริ่มตนจากลูกคา คูแขงขัน 

และบริษัท โดยเนนถึงกลยุทธการสรางความแตกตางทางดานตนทุน ซึ่งมาจากการท่ีธุรกิจสามารถใชสินทรัพย

ท่ีมีอยูมาสรางประโยชนสูงสุดใหกับองคกรเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา และนําเสนอคุณคาน้ันใหกับลูกคาใน

ราคาท่ีลูกคายอมรับได ในขณะเดียวกันก็สรางผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจใหกับผูถือหุน 

Porter (1986) ไดกลาวถึงการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใน “Competitive Advantage, 

Creating and Sustaining Superior Performance” หมายถึง การท่ีธุรกิจมีการดําเนินงานท่ีเหนือกวาเมื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขงขันในตลาด โดยมาจากความสามารถในการใชจุดแข็งภายในองคกรตอบสนองตอโอกาส

และหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก รวมถึงการหลีกเลี่ยงจุดออนภายในองคกร และการสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันนับเปนวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

Bamberger (1989) กลาววา ความไดเปรียบทางการแขงขันคือ ตําแหนงท่ีเหนือกวาคูแขงขันใน

อุตสาหกรรมหรือในตลาด ซึ่งความเหนือกวาน้ันข้ึนอยูวาลูกคารับรูอยางไร 

Barney (1991) ไดนิยาม ความไดเปรียบทางการแขงขันคือ ผลประโยชน (benefits) ท่ีธุรกิจไดสั่ง

สมมาจากการมีทรัพยากรและทักษะท่ีมีลักษณะเฉพาะและยากตอการลอกเลียนแบบในการสงมอบคุณคาท่ีมี

ตอลูกคา 
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H.Kurt (2010)  กลาววา ความไดเปรียบทางการแขงขัน คือ คุณคาท่ีธุรกิจมอบใหกับลูกคาเพ่ือ    

โนมนาวใหลูกคาซื้อสินคาหรือบริการของตนมากกวาคูแขง และเปนคุณคาท่ีคูแขงขันไมสามารถลอกเลียนแบบ

ได โดยธุรกิจตองมีความเขาใจในลูกคาและคูแขงขัน  

 

 สรุปไดวา ความไดเปรียบทางการแขงขัน หมายถึง การท่ีธุรกิจมีการดําเนินงานท่ีเหนือกวาคูแขงขัน

จากการบริหารทรัพยากร ทักษะท่ีโดดเดนในการสรางและสงมอบคุณคาใหแกลูกคาท่ียากตอการ

ลอกเลียนแบบ โดยธุรกิจตองมีความเขาใจลูกคาและคูแขงขัน ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจมีผลการดําเนินงานท่ี

เหนือกวาท้ังในดานยอดขาย ตําแหนงท่ีสามารถแขงขันได สวนครองตลาด ความพึงพอใจของลูกคา และ

ความสามารถในการรักษาลูกคา ซึ่งมีผูกลาวถึงปจจัยท่ีชวยผลักดัน (drivers) ใหองคกรสามารถสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันท่ีใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีเหนือกวาคูแขงไดอยางยั่งยืนไวดังน้ี 

 

ปจจัยผลักดันการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางย่ังยืน ( Drivers of Business Sustainable 

Competitive Advantage) 

 

 แนวคิดบนพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource-Based Concept) 

ชวงตนป ค.ศ 1990 Prahalad and Hamel (1990) ไดกลาวถึง ความไดเปรียบทางการแขงขันของ

ธุรกิจวามาจากความเช่ียวชาญหรือสมรรถนะหลัก (Core Competency) ท่ี พัฒนามาจากทรัพยากร 

(Resources) และขีดความสามารถ (Capabilities) ท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีโดดเดนของธุรกิจ ซึ่งมาจากการ        

สั่งสมการเรียนรูขององคกรท่ีมีความสัมพันธกับงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากความสามารถและทักษะในการผลิต

ท่ีบูรณาการเขากับเทคโนโลยีในการผลิตสินคาท่ีใหผลประโยชน (benefit) แกลูกคาและยากตอการ

ลอกเลียนแบบจากคูแขงขัน ธุรกิจจะสรางความไดเปรียบไดน้ันมีความจําเปนท่ีธุรกิจตองมีสมรรถนะหลัก ซึ่ง

เปนทักษะหรือคุณลักษณะท่ีทําใหองคกรสามารถแสดงบทบาทและผลงานไดอยางโดดเดนแตกตางกวาองคกร

อ่ืนๆ ท้ังมีโครงสรางในการจัดการกิจกรรมตางๆ ในหวงโซคุณคาไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกลยุทธ

ทางการแขงขัน (H.Kurt, 2010)   

Grant  (1991)  ไดกลาวถึงขีดความสามารถขององคกรวาเปนสิ่งท่ีองคกรสามารถทําได โดยท่ี

ทรัพยากรเปนท่ีมาของขีดความสามารถขององคกร ท้ังทรัพยากรและขีดความสามารถขององคกรเปนจุด

กําเนิดท่ีสําคัญของความไดเปรียบทางการแขงขันและกลยุทธ ซึ่งธุรกิจควรแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรท่ีมี

อยูในปจจุบันในการจัดการกับปจจัยท่ีจะสงผลตอความสาํเร็จ (Key Success Factors) และความเสี่ยง (Risks) 

เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันโดยไดแบงทรัพยากรท่ีชวยสนับสนุนใหองคกรมีขีดความสามารถใน

การแขงขันออกเปน 6 ประเภท คือ ทรัพยากรทางการเงิน  (Finalcial Resources) ทรัพยากรทางกายภาพ 

(Physical Resources)  ท รัพ ย ากรม นุ ษ ย   (Human Resources) ท รัพ ย าก รท างด าน เท ค โน โล ยี 

(Technological Resources)  ความมี ช่ือเสียง (Reputation)  และทรัพยากรดานการบริหารองคกร 

(Organisational Resources) เชน โครงสรางขององคกร  

ซึ่งสอดคลองกับ Blythe and Megicks (2010) ท่ีไดกลาวถึงท่ีมาของการสรางความไดเปรียบ

ทางการแข งขันของธุรกิจมาจากพ้ืนฐานของทรัพยากร (Resource-based View of Competitive 
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Advantage) และไดใหความหมายคือ การท่ีธุรกิจสามารถนําทรัพยากรและขีดความสามารถท่ีมีอยูมาพัฒนา

สินคาหรือบริการไดสอดคลองกับความตองการของตลาดและเหนือกวาคูแขง โดยมีรากฐานมาจากการท่ีองคกร

น้ันมีความพรอมในดานทรัพยากร และไดแบงทรัพยากรออกเปน  2 ประเภทคือ ทรัพยากรท่ีจับตองได 

(Tangible Resources) และทรัพยากรท่ีจับตองไมได (Intangible Resources) ซึ่งทรัพยากรท่ีจับตองได  

ไดแก สินทรัพย ท่ีจับตองได เชน (1) ท่ีดิน (2) ทรัพยากรทางการเงินเชน เงินทุน โรงงาน เครื่องจักร            

(3)  ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศทางการตลาด (Database and MIS) (4) ทรัพยากรดานกฎหมาย (Legal 

Resources) เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา เปนตน และทรัพยากรท่ีจับตองไมได  ไดแก (1) ทรัพยากรการ

บริหารองคกร  เชน วัฒนธรรม วิสัยทัศน คานิยมความสัมพันธของพนักงาน (2) ทรัพยากรดานขอมูล 

(Informational Resources) ไดแก ขอมูลเก่ียวกับลูกคาและคูแขงขัน (3) ทรัพยากรดานความสัมพันธ 

(Relational Resources) เชน ความสัมพันธกับพันธมิตร ลูกคา ตัวแทนและผูมีสวนไดเสียท่ีสงผลตออํานาจ

ตอรองขององคกร  (4) ทรัพยากรทางปญญา (Intellectual Resources) เชน ความเช่ียวชาญและการคนพบ

สิ่งใหมๆ เปนตน   

 ซึ่งทรัพยากรท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมไดเหลาน้ีลวนสงผลตอขีดความสามารถในดานการบริหาร  

กลยุทธ หรือทิศทางขององคกร และความสามารถของหนวยงานตางๆ ไดแก ขีดความสามารถดานการบริหาร

การตลาด การเงิน และการผลิตขององคกร ท่ีเก่ียวกับกระบวนการท้ังหมดท่ีนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาท่ี

จะทําใหองคกรเกิดสมรรถนะหลักท่ียากตอการลอกเลียนแบบจากคูแขงขัน  ซึ่งสมรรถนะหลักน้ันเกิดจาก

ประสบการณท่ีองคกรไดสั่งสมมาอยางยาวนานในการสรางคุณคาท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีโดดเดน (unique value) 

แกลูกคา ทําใหองคกรเกิดความไดเปรียบท่ียั่งยืนในการสรางคุณคาท่ีดีใหกับลูกคาในตนทุนท่ีต่ํากวา และทําให

องคกรมีผลดําเนินงานท่ีเหนือกวา คือ มีสวนครองตลาดท่ีมากกวา ทําใหเกิดคุณคาตอแบรนดและกอใหเกิด

ผลตอบแทนสูงในการลงทุน  

 

 แนวคิดบนพ้ืนฐานทรัพยากรทางการตลาด (Market Resources-Based Concept) 

  นอกจากน้ี Kozlenkova, Samaha, and Palmatier (2014) ไดกลาวถึงการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันของธุรกิจบนพ้ืนฐานทรัพยากรทางการตลาด ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีจับตองไมไดในดาน

ความสัมพันธ องคความรูและนวัตกรรม โดยในดานความสัมพันธจะเนนการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนได

สวนเสียภายนอกองคกร เชน ลูกคา ตัวแทน หุนสวนธุรกิจ และเครือขาย ในขณะท่ีดานท่ีเก่ียวกับปญญาไดให

ความสําคัญกับความรูเก่ียวกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกรของธุรกิจ การเลือกสวนตลาดและ

การพัฒนาขอเสนอท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากรในการผลิตและสงมอบขอเสนอท่ีมีคุณคาแกลูกคาท่ี

มีความสัมพันธกับกระบวนการทางการตลาด  นอกจากน้ียังกลาวถึงการสรางแบรนดท่ีสงผลตอการดําเนินงาน

และความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ  

 

 แนวคิดบนพ้ืนฐานตําแหนงทางการแขงขัน (Positioning-Based Concept) 

  นอกจากความไดเปรียบทางดานทรัพยากร ขีดความสามารถและสมรรถนะหลักแลว  ธุรกิจสามารถ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดจากตําแหนงทางการแขงขัน Jari (1999) กลาววา วัตถุประสงคพ้ืนฐาน
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ของการบริหารเชิงกลยุทธก็เพ่ือใหมั่นใจถึงการบริหารงานอยางมีประสิทธิผลในการทําในสิ่งท่ีใช โดยสามารถ

แสดงใหเห็นถึงตําแหนงท่ีสามารถแขงขันไดขององคกรท่ีสัมพันธกับความนาสนใจของตลาด 

 Porter (1985) ไดกลาวถึงการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันจากตําแหนงในการแขงขันใน     

กลยุทธท่ัวไปในการแขงขัน (Generic Competitive Strategies) ถึงกลยุทธ 3 รูปแบบซึ่งเปนกลยุทธท่ีธุรกิจ

สามารถดําเนินการเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับตนเอง ไดแก ดานความเปนผูนําตนทุนต่ํา 

(Cost Leadership)  เกิดไดจากการท่ีธุรกิจสามารถสรางคุณคาโดยลูกคามีความยินดีท่ีจะจายในราคาท่ีต่ํากวา

คูแขงขันกับผลประโยชนท่ีใหเทาๆ กัน ซึ่งในการท่ีธุรกิจมีความไดเปรียบดานราคาอันเน่ืองมาจากธุรกิจ

สามารถผลิตสินคาไดในตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขงขันจากการประหยัดจากขนาดการผลิต การเปนเจาของเทคโนโลยี 

และความสามารถเขาถึงวัตถุดิบ หรือ กลยุทธดานการสรางความแตกตางให กับสินคาและบริการ 

(Differentiation) ท่ีธุรกิจสามารถเสนอผลประโยชนท่ีโดดเดนดวยราคาท่ีสูงกวา  ซึ่งท้ังสองกลยุทธน้ีจะทําให

ธุรกิจสามารถรักษาตําแหนงในการแขงขันทางการตลาดและกอใหเกิดผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ี ธุรกิจยัง

สามารถสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันดวยกลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน (Focus) หรือการเจาะ

กลุมเปาหมายเฉพาะกลุมเพ่ือการออกแบบกลยุทธไดสอดคลองกับความตองการของลูกคา ซึ่งในแตละกลยุทธ

จะมีการใชทรัพยากร จุดแข็งและการบริหารจัดการองคกรท่ีแตกตางกัน  

 ในการดําเนินกลยุทธผูนําดานตนทุนต่ํา และการสรางความแตกตางน้ัน ธุรกิจจะประสบความสําเร็จ

ในการเปนผูนําดานตนทุนต่ําไดน้ัน ธุรกิจตองสามารถทําใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economy of 

Scale) การประหยัดจากขอบเขตการใชทรัพยากรรวมกัน (Economy of Scope) การประหยัดจากการเรียนรู 

(Economies of Learinging) การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การออกแบบผลิตภัณฑท่ีไมซับซอน ตนทุนวัตถุดิบท่ี

ต่ํากวา และกระบวนการจัดการภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ และการท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จในการใช     

กลยุทธการสรางความแตกตางน้ัน ธุรกิจตองสามารถบอกไดถึงคุณสมบัติของสินคาหรือบริการท่ีลูกคาใหคุณคา 

ตองสามารถวางตําแหนงตนเองไดอยางโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของลูกคาและกําหนดราคาท่ี

ลูกคายินดีท่ีจะจายเพ่ือใหไดสินคาและบริการน้ัน ธุรกิจสามารถสรางความแตกตางท่ีสงมอบคุณคาผานทาง

คุณภาพของสินคา ความหลากหลายของสินคา การบริการ ระยะเวลาในการจัดสง ภาพลักษณของแบรนด  

รูปลักษณของผลิตภัณฑ  และความมีช่ือเสียง  ธุรกิจท่ีดําเนินกลยุทธการสรางความแตกตางควรตองมีการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ท้ังมีทักษะทางวิศวกรรมและความสามารถทางการตลาด ควรมีโครงสรางบรหิาร

องคกรท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Palepu, Healy, and Bernard, 2000)  และจะตองมี

ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวท่ีลูกคารับรูไดถึงคุณคาและผลประโยชนท่ีไดรับน้ันวาแตกตางจากคูแขงขันรายอ่ืนๆ 

อยางไรก็ตามความแตกตางน้ันก็ตองสามารถทํากําไร หรือทําใหธุรกิจสามารถกําหนดราคาท่ีสรางผลกําไรใหกับ

ตนเองได และไมสามารถลอกเลียนแบบไดจากคูแขงขันในการประหยัดจากขนาดการผลิต  ทักษะ ความ

เช่ียวชาญ การสรางแบรนด หรือการไดรับสิทธิบัตรท่ีเปนเสมือนสิ่งกีดขวางการเขาสูตลาดของคูแขงขัน ซึ่งจะ

ทําใหธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนและมีผลงานท่ีเหนือกวาคูแขง (Doyle, 2008) 

 สรุปไดวา ธุรกิจสามารสรางความไดเปรียบทางการแขงขันจากการมีกลยุทธท่ีเหนือกวาในดาน

ตําแหนงทางการแขงขันโดยการท่ีธุรกิจสามารถบริหารตนทุนไดต่ํากวาคูแขงขัน หรือสามารถสรางความ

แตกตางในตัวสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีโดดเดน รวมถึงการใชกลยุทธมุงตลาดเฉพาะสวนท่ีธุรกิจมี

ความชํานาญในการผลิตสินคาหรือบริการท่ีตอบสนองถึงความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม 
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 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยผลักดันใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ 

พบวา Li and Li  (2008) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีผลประกอบการทางการเงินท่ีเหนือกวาจากกลยุทธการ

สรางความแตกตางและการเปนผูนําตนทุนต่ํากับบริษัทผูผลิตในเมือง Beijing, Guangzho และ Shanghai 

ของจีน พบวาปจจัยท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จจากการสรางความแตกตางไดดีคือ คุณภาพ นวัตกรรม 

และพลังของแบรนด และบริษัทผูผลิตในประเทศควรสรางความไดเปรียบทางการแขงขันจากการสรางความ

แตกตาง แตบริษัทจากตางชาติสามารถสรางความไดเปรียบจากกลยุทธตนทุนต่ําไดดีกวา จากการท่ีสามารถ

สรางความสมดุลระหวางคุณภาพและตนทุนไดดีกวา โดยเฉพาะตลาดท่ีมีการกระจุกตัวนอยการใชท้ังสอง    

กลยุทธไปดวยกันกลับไมเปนผลดีตอผลลัพธทางการการเงินโดยเฉพาะกับบริษัทผูผลิตในประเทศ เน่ืองจาก

บริษัทเหลาน้ีมีความดอยกวาในดานทรัพยากรและขาดสมรรถนะหลักในการบริหารจัดการ 

Wu, Lin and Lee (2010) ไดศึกษาวิจัยถึงขีดความสามารถดานการจัดการ ดานการติดตอกับลูกคา 

ดานนวัตกรรมทางการตลาด ดานทรัพยากรท่ีเปนเสมือนสินทรัพยท่ีจับตองไมได คือ ทักษะพนักงาน ความมี

ช่ือเสียง และการเลือกสวนตลาด กลยุทธการสรางความแตกตาง และกลยุทธตนทุนต่ําในการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับโรงแรม  พบวา ขีดความสามารถในการติดตอกับลูกคา ขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการสินทรัพยดานช่ือเสียง และกลยุทธในการสรางความแตกตางมีอิทธิพลอยางมากตอการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งผูจัดการโรงแรมตองมีความเขาใจในความตองการของลูกคาและใหขอเสนอท่ี

เหนือกวาในดานการบริการเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมายและการท่ีธุรกิจจะเลือกใช  

กลยุทธใดน้ันข้ึนอยูกับทรัพยากรและขีดความสามารถท่ีธุรกิจมีอยู 

 Cao, Berkeley and Finlay (2014) ไดศึกษาการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันจากทรัพยากร

และขีดความความสามารถทางการแขงขันของอุตสาหกรรมเสื้อผาในประเทศจีน โดยสํารวจจากผูผลติเสื้อผาใน 

Zhejiang ในดานทรัพยากรท่ีจับตองไมได  ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา ความสัมพันธกับผูสงปจจัยการผลิต 

ทักษะพนักงาน และการควบคุมคุณภาพ นอกจากน้ียังไดศึกษาดานขีดความสามารถขององคกร ซึ่งหมายถึง

ความสามารถในการบูรณาการ การสราง และปรับเปลี่ยนสมรรถนะไดสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป

อันไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเรียนรูขององคกร และการตอบสนองอยางรวดเร็ว รวมถึง

ความสามารถในการพัฒนาขีดความสามารถในดานการสรางแบรนดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ

การดําเนินงานของธุรกิจท่ีทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันโดยวัดจากการไดรับคําสั่งซื้อ การสื่อสารกับ

ภายนอก ความรวมมือภายในองคกร และความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ ผลจากการศึกษาพบวา 

ทรัพยากร และการพัฒนาขีดความสามารถในการสรางแบรนดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มีความสมัพันธ

เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับผลการดําเนินงานท่ีทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันของผูผลิตเสื้อผาใน 

Zhejiang 

 

บทสรุป 

 จากการศึกษาทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันดานปจจัยผลักดันท่ีทําใหธุรกิจ   

สามารสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางยั่งยืน จะพบวา ปจจัยผลักดันบนพ้ืนฐานของทรัพยากร 
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ปจจัยผลักดันบนพ้ืนฐานทรัพยากรทางการตลาด และปจจัยผลักดันบนพ้ืนฐานตําแหนงทางการแขงขัน เปน 

ปจจัยผลักดันท่ีสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจและทําใหธุรกิจสามารถสรางความเช่ียวชาญ

หรือสมรรถนะหลักท่ียากตอการลอกเลียนแบบจากคูแขงในการสรางและสงมอบคุณคาท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีโดด

เดนและสนองตอบตอความตองการของตลาดอันจะสงผลใหธุรกิจเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันและมีผลการ

ดําเนินงานท่ีเหนือกวาคูแขงขันในตลาดท้ังการเติบโตของยอดขาย ความสามารถในการทํากําไร สวนครองตลาด 

ความพึงพอใจตอลูกคา ความไดเปรียบทางตําแหนงทางการแขงขันและความสามารถในการรักษาลูกคาเกา โดยมี

กรอบแนวคิดในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยนืของธุรกิจ ดังน้ี (ดังรูปท่ี 1)  

รูปท่ี 1  ปจจัยผลักดันการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนของธุรกิจ 

ท่ีมา : จากผูศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ 

 ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับตนเอง ธุรกิจตองใหความสําคัญกับปจจัยผลักดันบน

พ้ืนฐานของทรัพยากร นอกจากสินทรัพยท่ีจับตองได ไดแก ท่ีดิน เงินทุน โรงงาน เครื่องจักร แลวควรให

ความสําคัญกับทรัพยากรท่ีจับตองไมไดในการบริหารองคกร ไดแก วิสัยทัศน คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

รวมถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากร จะพบวาปจจุบันธุรกิจไดใหความสําคัญกับทรพัยากรท่ีจับตองไมไดมาก

ข้ึน ซึ่งการบริหารทรัพยากรท่ีจับตองไมได เปนการสรางเครื่องมือในการบริหารองคความรูท่ีสั่งสมมาจาก

สภาพแวดลอมของธุรกิจ และเปนเสมือนปจจัยหน่ึงท่ีผลักดันในการสรางคุณคาและผลกําไรใหกับองคกร
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 นอกจากน้ี ธุรกิจควรใหความสําคัญกับทรัพยากรทางการตลาดในดานความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวน

เสียการสรางความสัมพันธกับผูสงปจจัยการผลิต ลูกคา พันธมิตรและเครือขาย การพัฒนาองคความรูและ

นวัตกรรมใหมๆ ท่ีแตกตางและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดอยางรวดเร็ว การสรางแบรนดให

แข็งแกรงและมีพลัง รวมถึงฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันอันมาจากการกําหนดตําแหนงทางการแขงขัน ในการดําเนินกลยุทธดานการเปนผูนําตนทุนต่าํ การสราง

ความแตกตางใหกับสินคาหรือบริการ หรือการเจาะกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม โดยควรมีการออกแบบกลยุทธท่ี

สอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายและทรัพยากรท่ีมี เพราะในแตละกลยุทธจะมีความสัมพันธกับการใช

ทรัพยากรท่ีแตกตางกัน  

 อยางไรก็ตามทามกลางการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนในปจจุบัน ธุรกิจควรใหความสําคัญกับความคลองตัว

และความรวดเร็วในการตอบโตคูแขงขันในตลาด (Firm Agility) และนวัตกรรมทางกลยุทธ (Firm Strategic 

Innovation) ในการผลิตสินคา/บริการท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงการมีเทคนิคการบริหารจัดการใหมๆ 

(Longin, 2016) 

 ปจจัยผลักดันดังกลาวจึงเปนปจจัยท่ีธุรกิจควรตองพิจารณาในการวางแผนเชิงกลยุทธ และเปนกุญแจ

สําคัญท่ีจะทําใหองคกรไปถึงจุดหมาย คือการมีผลการดําเนินงานท่ีเหนือกวาคูแขงขัน ซึ่งธุรกิจตองมีความ

เขาใจถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมได ทรัพยากรทางการตลาดและตําแหนง

ทางการแขงขันท่ีสงผลตอขีดความสามารถในการสรางและสงมอบคุณคาแกลูกคาอันจะสงผลใหธุรกิจเกิดความ

ไดเปรียบทางการแขงขันและสามารถทํากําไรไดอยางยั่งยืน   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และข้อแนะน าในการ
แก้ปัญหาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ก าลังศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และ
มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มตัวอย่างในในการวิจัยคือ นักเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และ
มหาวิทยาลัยสยาม ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2/2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น 4 ส่วนคือ (1) ข้อมูลท่ัวไป (2) ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง (3) ปัญหาการพูด
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง (4) ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับปัญหา 

ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการฟังของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับกลาง ซึ่งปัญหาที่พบในการฟังที่อยู่ใน
ระดับสูงมี 5 ปัญหา คือ ปัญหาเมื่อผู้พูดชาวต่างชาติพูดเร็วเกินไป ปัญหาส าเนียงที่ แตกต่างของผู้พูด
ชาวต่างชาติ ปัญหาผู้ฟังไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์ ปัญหาผู้ฟังไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์สแลง 
(Slang) และปัญหาผู้ฟังไม่เข้าใจความหมายค าศัพท์เฉพาะ ปัญหาการพูดอยู่ในระดับกลาง ซึ่งปัญหาระดับสูงมี 
2 ปัญหา คือ ผู้พูดรู้สึกประหม่าเมื่อพูดภาษาอังกฤษ และผู้พูดไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ เพราะไม่ทราบว่าใช้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการพูดและการฟังภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง
ทั้งหมด ใน 3 ด้านคือ ทัศนคติของนักเรียน การสอนของอาจารย์ และมหาวิทยาลัย 

 
ค าส าคัญ: ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษ, ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษ, ข้อเสนอแนะ 
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ABSTRACT 
This research has been conducted to investigate and analyse the problem of using 

English among students at Ruttana Bundit university and Siam university, as well as suggestion 
of this problem. The participants of study were third-year students who were studying English 
in semester 2/2560 at Ruttana Bundit university and Siam university.  

The instrument used to collect data is questionnaire. It can be divided into four parts: 
(a) the general background information of the participants (b) their listening problems (c) their 
speaking problem (d) their suggestions. The questionnaires were distributed directly to 
participants. The data was analysed by using percentages, mean scores, standard deviation, 
and level of problems. 

The result of study showed that there were five problems rated as a high level of English 
listening problems as follows; they do not understand listening because of speed of speakers, 
they do not understand listening because of accent differences, they do not understand 
listening because I do not understand some English slangs, they do not understand listening 
because I do not know some specific words, and they do not understand listening because I 
do not know some words. 

The result of study showed that there were two problems rated as a high level of 
English speaking problems as follows; they feel nervous to speak English, and . they do not 
want to speak English because I do not know how to use suitable English words. 

In term of suggestions, the result of study displayed that all suggestions were rated as 
a high level in all aspects including student attitude, teacher teaching, and university. 
Keywords: Listening problems, Speaking problems, and suggesstions 
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Preface 
English language can be said that it is the universal language which is used as a means 

of communication around the world. English language is very important in the world of 
globalisation. The number of foreigners who travel Thailand are increasing both in term of 
tourist and business purpose. Moreover, ASEAN has influenced Thailand in every terms, 
especially using English which is the official language for ten member countries in South East 
Asia region. Consequently, students in Thailand have to be prepared for this events. According 
to the EF English Proficiency Index 2017, the English abilities of Thai can be called “very poor” 
which ranked at 15th out of 20th countries in Asia (EFPI, 2017).  

Therefore, Thai government has attempted to encourage students to focus on English. 
Not only that, all academic institutions also add English course for all students in every level. 
However, speaking and listening would play major role in term of daily life use because these 
skills is commonly used in communication. Patthamawadee and Bhornsawan (2017) said that 
“English communication might be failed or people become misunderstand because of low 
proficiency in speaking.” 

This research would like to investigate the problems of using English in speaking and 
listening skills by focusing on students at Ruttana Bundit University and Siam University. This 
results could lead the recommendation to academic research to focus on these skills and 
encourage the students to be aware of essential skills.  
 

Objective of the research 
This research has been conducted to investigate and analyse the problem of using 

English among students at Ruttana Bundit university and Siam university, as well as suggestion 
of this problem.   

  
Research Methodology 

The target in this research were 300  students at both Ruttana Bundit university and 
Siam university. At Ruttana Bundit university, 150  students were asked to do research. They 
were selected due to the fact that they were in third year of English Business department, but 
they still faced the problem of using English particularly listening and speaking. Also, at Siam 
university, the research ask 150  students to participate in this research. They were third year 
of the Engineering department, but they likely to have problem of using English during 
internship in workplaces.  
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The method employed to collect data in this research was a survey. The instrument 
used in this survey was a 2 5 item questionnaire based on Schmitt’s Taxonomy. It was 
constructed according to the purposes of this research as follows: 

The first part was designed to collect information concerning the students’ general 
background information. Data in this section included the respondents’ details about their age, 
gender, and how long the respondents have been studying English. The questions in this part 
were in the form of check list items. 

The second part of the questionnaire about the problems of English listening skill. The 
2 5 - item questionnaires were asked about the level of the problems of listening. The scales 
were used to indicate the level of the problems as follows: 5 = Strongly agree, 4 = Agree, 3 = 
Uncertain, 2 = Disagree, and 1 = Strongly disagree. 

The third part was designed to explore the problems of English speaking skills. The scale 
was used to indicate the level of English skills problem: 5  =  Strongly agree, 4  =  Agree, 3  = 
Uncertain, 2 = Disagree, and 1 = Strongly disagree. 

The forth part was to know suggestions among students in the university which was 
divided into 3  parts as follows; student, teacher, and university respectively. The scale was 
used to specify the suggestions: 5 = Strongly agree, 4 = Agree, 3 = Uncertain, 2 = Disagree, and 
1 = Strongly disagree. 

The quantitative data of the questionnaires were analyzed to calculate the percentages, 
means (�̅�𝑥) and standard deviations (S.D.).  

The results were presented by using tables and charts to describe the information. 
After statistical process, results from data collection followed by relevant discussion based 
on the research questions are presented. The method of specifying the student’s level of 
agreement or disagreement was followed by Reniss Likert’s approach. 

Scale Agreement Range Level 

5 Strongly agree 4.50 - 5.00 Very high 
4 Agree 3.50 – 4.49 High 
3 Uncertain 2.50 – 3.49 Moderate 
2 Disagree 1.50 – 2.49 Low 
1 Strongly disagree 1.00 – 1.49 Very low 
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used in this survey was a 2 5 item questionnaire based on Schmitt’s Taxonomy. It was 
constructed according to the purposes of this research as follows: 

The first part was designed to collect information concerning the students’ general 
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were in the form of check list items. 

The second part of the questionnaire about the problems of English listening skill. The 
25 - item questionnaires were asked about the level of the problems of listening. The scales 
were used to indicate the level of the problems as follows: 5 = Strongly agree, 4 = Agree, 3 = 
Uncertain, 2 = Disagree, and 1 = Strongly disagree. 

The third part was designed to explore the problems of English speaking skills. The scale 
was used to indicate the level of English skills problem: 5  =  Strongly agree, 4  =  Agree, 3  = 
Uncertain, 2 = Disagree, and 1 = Strongly disagree. 

The forth part was to know suggestions among students in the university which was 
divided into 3  parts as follows; student, teacher, and university respectively. The scale was 
used to specify the suggestions: 5 = Strongly agree, 4 = Agree, 3 = Uncertain, 2 = Disagree, and 
1 = Strongly disagree. 

The quantitative data of the questionnaires were analyzed to calculate the percentages, 
means (�̅�𝑥) and standard deviations (S.D.).  

The results were presented by using tables and charts to describe the information. 
After statistical process, results from data collection followed by relevant discussion based 
on the research questions are presented. The method of specifying the student’s level of 
agreement or disagreement was followed by Reniss Likert’s approach. 

Scale Agreement Range Level 

5 Strongly agree 4.50 - 5.00 Very high 
4 Agree 3.50 – 4.49 High 
3 Uncertain 2.50 – 3.49 Moderate 
2 Disagree 1.50 – 2.49 Low 
1 Strongly disagree 1.00 – 1.49 Very low 
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Results 

The results of listening showed that respondents agreed that it was difficult to follow 
the speed of speakers (x ̅ = 3.95), and different accents (x ̅ = 3.68). They realised that they do 
not understand English slang words (x ̅ = 3.61), some specific English words (x ̅ = 3.56), and 
English vocabulary (x̅ = 3.51). Other problems are moderate as follow; they do not understand 
English rhymes (x̅ = 3.44), they feel nervous to listen English (x ̅ = 3.40), they cannot understand 
English through media (x ̅ = 3.38), they cannot catch up key words (x ̅ =3.36), they do not 
comprehend grammar (x ̅ = 3.26), they do not understand English structure (x ̅ = 3.21), they do 
not understand listening because of unstable environment (x ̅ = 3.18), they feel bored when 
they do not understand listening (x ̅ = 3.01), they do not understand listening because of gender 
of speaker (x̅ = 2.70), and they do not want to listen English because they do not understand 
it (x̅ = 2.63). 

The results of speaking problems showed that respondents agreed that they feel 
nervous to speak English (x ̅ = 3.52), and they do not know how to use appropriate word (x ̅ = 
3.45). Other problems are moderate as follow; they do not how to start conversation (x ̅ = 
3.33), foreigners do not understand what they say (x ̅ = 3.29), and they do not understand 
English grammar (x̅ = 3.21), they afraid they use wrong English words (x ̅ = 3.20), they do not 
understand English structure (x ̅ = 3.20), they do not understand foreigner speaking (x ̅ = 3.14), 
they cannot pronounce some English words (x ̅ = 3.14), they feel shy to speak English (x ̅ = 3.05), 
they do not speak because of low English skill (x ̅ =3.01), they are not ready to speak English 
(x̅ = 2.96), they are afraid of being teased because they pronounce wrong English (x ̅ = 2.86), 
they do not speak English because of unstable environment (x ̅ = 2.70), and they do not want 
to speak English with Foreigners (x ̅ = 2.67). 

The results of suggestions regarding student attitudes showed that respondents agreed 
that they should practice English listening (x ̅ = 4.35), and they should change their attitude (x ̅ 
= 4.33). Moreover, it was agreed that they should be more confident (x ̅ = 4.32), they should 
develop themselves and ask specialists when they do not understand (x ̅ = 4.30), and they 
should revise English words and grammar (x ̅ = 4.28) 

The results of suggestions regarding teacher teaching showed that respondents agreed 
that teachers should encourage students to practice more speaking and listening (x ̅ = 4.26), 
and they should give their students more listening (x ̅ = 4.25). Furthermore, it was agreed that 
they should give more English assignments (x ̅ = 4.03), they should increase more English 
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presentation (x̅ = 3.97), and they should encourage their students to participate in class (x ̅ = 
3.93). 

The results of suggestions regarding university displayed that respondents agreed that 
the university should provide more devices for practicing English (x ̅ = 4.27), and the university 
should hire more Native English teachers (x ̅ = 4.24). Additionally, it was agreed that the 
university should encourage them to do more activities in English (x ̅ = 4.21), the university 
should arrange English exhibition (x ̅ = 4.21), and the university should arrange English 
competition (x ̅ = 4.13). 

 
Conclusions and Discussions 

 This research investigated the problem in English listening and speaking among 
students at Rattana Bundit University and Siam University.  
Listening problem 
 Firstly for the listening problem part, there were fifteen items in the form of negative 
sentences. There were five items that respondents rated at high levels of problems, while the 
others are moderate problems. The highest level of problem which was rated by students was 
the speed of speakers as they could not follow speakers’ speed. The second highest level of 
problem was to understand different accents of speakers, such as an American, Australia, and 
British accent. The third was to understand Slang words, and the forth was to comprehend 
some specific words, such as medical words, technical words, or academic words. The final 
problem was to understand vocabulary.  
Speaking problem 
 In term of speaking problem part, there also were fifteen items in the form of negative 
sentences. There were only two items rated as high levels of problems, whereas the others 
are moderate problems. The highest level problem was they feel nervous to speak English, 
and the second highest level was they do not know how to use appropriate English words 
Student attitude 
 With regard to the suggestions among students in order to solve both listening and 
speaking problems, there were five items. All of suggestion about student attitude were rated 
as high levels of suggestions. The highest level in student attitude was that the students should 
practice more English listening. The second highest level was they should change their attitude 
about English. The third was they should be more self-confident in English, and the next 
suggestion was when they do not understand English, they should ask specialists. Finally, the 
final suggestion was that they should revise both English words and grammar regularly. 
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presentation (x̅ = 3.97), and they should encourage their students to participate in class (x ̅ = 
3.93). 

The results of suggestions regarding university displayed that respondents agreed that 
the university should provide more devices for practicing English (x ̅ = 4.27), and the university 
should hire more Native English teachers (x ̅ = 4.24). Additionally, it was agreed that the 
university should encourage them to do more activities in English (x ̅ = 4.21), the university 
should arrange English exhibition (x ̅ = 4.21), and the university should arrange English 
competition (x ̅ = 4.13). 

 
Conclusions and Discussions 

 This research investigated the problem in English listening and speaking among 
students at Rattana Bundit University and Siam University.  
Listening problem 
 Firstly for the listening problem part, there were fifteen items in the form of negative 
sentences. There were five items that respondents rated at high levels of problems, while the 
others are moderate problems. The highest level of problem which was rated by students was 
the speed of speakers as they could not follow speakers’ speed. The second highest level of 
problem was to understand different accents of speakers, such as an American, Australia, and 
British accent. The third was to understand Slang words, and the forth was to comprehend 
some specific words, such as medical words, technical words, or academic words. The final 
problem was to understand vocabulary.  
Speaking problem 
 In term of speaking problem part, there also were fifteen items in the form of negative 
sentences. There were only two items rated as high levels of problems, whereas the others 
are moderate problems. The highest level problem was they feel nervous to speak English, 
and the second highest level was they do not know how to use appropriate English words 
Student attitude 
 With regard to the suggestions among students in order to solve both listening and 
speaking problems, there were five items. All of suggestion about student attitude were rated 
as high levels of suggestions. The highest level in student attitude was that the students should 
practice more English listening. The second highest level was they should change their attitude 
about English. The third was they should be more self-confident in English, and the next 
suggestion was when they do not understand English, they should ask specialists. Finally, the 
final suggestion was that they should revise both English words and grammar regularly. 
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Teacher teaching 
  Following the student attitude, teacher teaching was the next suggestion. All of items 
regarding teaching was leveled at high level of suggestions. The highest level of suggestion was 
that teachers should encourage students in English listening and speaking. The second highest 
was that the teachers should open listening to students regularly. The third was that they 
should give more assignments in which students need to contact with foreigners. The next was 
they should give more English presentations to students. The final suggestion was they should 
encourage students to participate and speak English in the class. 
University 
 Finally, suggestion about university was the final item. All of them were rated as high 
levels of suggestions. The highest rate of suggestion regarding university was that the university 
should provide devices for practicing English. The second highest rate was that the university 
should hire more English native teachers. The third was the university should encourage the 
students to do more activities. The next suggestion was the university should arrange more 
English exhibition. The final was the university should also arrange English competition so that 
the student might be able to practice English. 
 
5.2 Discussion   
Listening problem 
 The highest rate of listening problem was students could not follow the speed of 
speakers because some speakers speak so fast and unclear. Moreover, some source cannot be 
controlled by listeners. It is even impossible to control for listeners to control speed of from 
an uncontrolled source, such as broadcast from airports, or radio. That is the main reason of 
greatest difficulty comprehension with listening (Underwood 1989). 
 Then, the second rate of problem was students could not understand different English 
accent because English accent is variety, such as British, American, Australian accent. It can be 
assumed that listening to speakers with various accents was difficult for these students. It may 
cause misunderstanding as students encounter a wide variety of accents among native 
speakers which might difficult to understand message and respond correctly and effectively 
(Khamprated 2012). 
 The third was they do not understand slang words as they have never heard these 
words before. Due to the fact that these words are not in dictionary, they are not familiar these 
words. It might cause wrong interpretation for Thai students because they are unfamiliar with 
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the context of slang words. Therefore, Thai students must have some relevant knowledge of 
these words (Underwood 1989). 
 The forth was they do not understand specific words, such as medical words, or 
technical words. Similar to the previous problem, Thai students are not familiar these words 
and do not have relevant knowledge background. Moreover, they have never experienced 
these words before so that it might be difficult for them to comprehend and respond correctly 
(Underwood 1989). 
 The final was their limit of vocabulary. It is common problem of Thai students. They 
mainly do not do their revision on vocabulary. When they do not know words, they would 
feel nervous and might not be able to follow speakers.  
Speaking problem 
 Next, regarding to speaking problem, the most difficult speaking problem was they 
feel nervous to speak English because they feel anxiety, particularly in front of the public, such 
as class or stage. It can be said that even though students are fluent in grammar and 
vocabulary, they do not know how to speak properly. Lui (2007) showed that there are many 
reason why they feel nervous to speak English. Some reasons were listed in questionnaire in 
accordance with Lui’s approach. Therefore, in this regard, it might be said that they would fear 
to be focused when they speak English. 
 Moreover, the second most difficult problem was they do not know how to use 
appropriate words in speaking. It is common problem for Thai students because they rarely to 
speak to foreigners regularly. Some student said that they are quite confidence in vocabulary, 
but, in practice, they do not know how to use these words following situations. It then might 
lead to the anxiety, and student might afraid of speaking English. On the whole, a lack of 
practices is very important for English learners. 
 
Student attitude 
 In term of suggestion regarding student attitude, the highest suggestion was that 
students should practice more listening. This suggestion is accordance with problem listed in 
questionnaire in which Lui (2007) mentioned. It is vital that student should practice regularly 
so as to understand efficiently. Another advantage of practicing is that they might comprehend 
the accents and follow the speed of speaker because they would familiar with these skills. 
 Then, the second was students should change their attitude about English. According 
to Robin and Thomson (1994), attitude can be a key to success in language learning. In other 
words, students who have positive attitude are willing to learn English and then might achieve 
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the context of slang words. Therefore, Thai students must have some relevant knowledge of 
these words (Underwood 1989). 
 The forth was they do not understand specific words, such as medical words, or 
technical words. Similar to the previous problem, Thai students are not familiar these words 
and do not have relevant knowledge background. Moreover, they have never experienced 
these words before so that it might be difficult for them to comprehend and respond correctly 
(Underwood 1989). 
 The final was their limit of vocabulary. It is common problem of Thai students. They 
mainly do not do their revision on vocabulary. When they do not know words, they would 
feel nervous and might not be able to follow speakers.  
Speaking problem 
 Next, regarding to speaking problem, the most difficult speaking problem was they 
feel nervous to speak English because they feel anxiety, particularly in front of the public, such 
as class or stage. It can be said that even though students are fluent in grammar and 
vocabulary, they do not know how to speak properly. Lui (2007) showed that there are many 
reason why they feel nervous to speak English. Some reasons were listed in questionnaire in 
accordance with Lui’s approach. Therefore, in this regard, it might be said that they would fear 
to be focused when they speak English. 
 Moreover, the second most difficult problem was they do not know how to use 
appropriate words in speaking. It is common problem for Thai students because they rarely to 
speak to foreigners regularly. Some student said that they are quite confidence in vocabulary, 
but, in practice, they do not know how to use these words following situations. It then might 
lead to the anxiety, and student might afraid of speaking English. On the whole, a lack of 
practices is very important for English learners. 
 
Student attitude 
 In term of suggestion regarding student attitude, the highest suggestion was that 
students should practice more listening. This suggestion is accordance with problem listed in 
questionnaire in which Lui (2007) mentioned. It is vital that student should practice regularly 
so as to understand efficiently. Another advantage of practicing is that they might comprehend 
the accents and follow the speed of speaker because they would familiar with these skills. 
 Then, the second was students should change their attitude about English. According 
to Robin and Thomson (1994), attitude can be a key to success in language learning. In other 
words, students who have positive attitude are willing to learn English and then might achieve 
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goals, while the others who have negative attitude may not intend to learn English. Therefore, 
being positive attitude in learning English can be a first thing student should have. 
 The third was students should be more self-confident in English. Having said about 
attitude earlier, it can be said that if students have positive attitude, they would have more 
self-confidence in English. Another method is, according to Lui (2007), preparation may lead 
to increase of self-confidence. When students keep practicing and are well-prepared, they 
would have self-confidence in both speaking and listening. 
 The next suggestion was they should ask teacher or specialist when they do not 
understand English. Admittedly, teacher is one of the key factor who plays crucial role in 
improving English. Thai students, normally, try to avoid asking questions when they do not 
understand. In short, students should be encouraged to ask teacher in order to understand 
what they do not comprehend. 
 The final was students should revise both English words and grammar regularly. As 
the problem stated by Lui (2007), students lack of vocabulary as well as grammar. They should 
practice in these skills as it would raise their confidences in both speaking and listening. In 
other words, they do have to fear of English, if they are well-prepared. 
Teacher teaching 
 The first suggestion regarding teacher teaching which is rated as the highest was 
teacher should encourage students English listening and speaking. As mentioned earlier, 
teacher plays vital role in encouraging student to learn English (Robin and Thomson 1994).  
 The second suggestion was teacher should use multimedia to support English 
listening. Many students claimed that teachers rarely use multimedia in listening. Another 
reason is that multimedia in some class was ineffective which led to students becoming bored. 
On the whole, students believed that multimedia is one of key factor to make them improving 
their English skills.  
 The next was teacher should give more assignment in which they have to contact 
with foreigners. Students reported that they would like to be given assignments in practice 
because they think that if they speak to native speaker, they would improve their English skills. 
However, they would like to do assignment in group. As Lui (2007) stated that students rarely 
to do assignment alone, particularly speaking. They prefer speaking to foreigners in group as 
they have more confidence. 
 The forth suggestion was teacher should give more English presentation. Similar to the 
reason mentioned earlier, Thai students rarely to stand in front of the class and present alone 
because they feel nervous and afraid of be teased. However, it is important for them to express 
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their results of learning English so that they might practice more so as to get well-prepared in 
presentation. 
 Then, the final was teacher should encourage students to participate in the class. 
Nualsri (2012) stated in study that teachers should create good relationship with students and 
establish comfortable classroom atmosphere. It can lead students to improve English 
efficiently because they pay attention to the class intentionally. Not only that, teachers might 
be able to change their attitude positively toward English. 
University 
 The highest suggestion about university was university should provide devices to 
support English learning. From suggestion above that teachers should use multimedia in 
learning English, devices can be important part in improving students’ English skills. Moreover, 
students agreed that some devices must be updated as most of them are out of date.  
 The second suggestion was university should hire English native teacher for students. 
They reported that they would like to communicate with native speakers as it would be the 
best way to improve English. If they are familiar with native speakers, they would not feel shy 
to speak to. This method can improve not only English but also their anxiety. 
 The next suggestions are university should encourage student to do English activities, 
and arrange English exhibition. Students reported that university should create learning 
atmosphere which cause the positive attitude in learning English. Not only that if they have 
positive attitude, they might be able to create innovative activities. As Nualsri (2012) said 
comfortable environment can improve students’ English proficiently. 

Recommendations 
This study focused on only listening and speaking skills of third-year student at both 

Rattana Bundit university and Siam university. It can be researched in wider area, such as 
school, college, or other university. A study with different level of students and places should 
be conducted in order to realise problems which may lead to improve English skill in Thailand. 
These organisation are able to use results to analyse problems and then improve students in 
English speaking and listening.  

In conclusion, in order to solve English speaking and listening problems, learners 
should analyse their problems first. Then, they might be able to sort their problems and 
enhance their English abilty. 
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their results of learning English so that they might practice more so as to get well-prepared in 
presentation. 
 Then, the final was teacher should encourage students to participate in the class. 
Nualsri (2012) stated in study that teachers should create good relationship with students and 
establish comfortable classroom atmosphere. It can lead students to improve English 
efficiently because they pay attention to the class intentionally. Not only that, teachers might 
be able to change their attitude positively toward English. 
University 
 The highest suggestion about university was university should provide devices to 
support English learning. From suggestion above that teachers should use multimedia in 
learning English, devices can be important part in improving students’ English skills. Moreover, 
students agreed that some devices must be updated as most of them are out of date.  
 The second suggestion was university should hire English native teacher for students. 
They reported that they would like to communicate with native speakers as it would be the 
best way to improve English. If they are familiar with native speakers, they would not feel shy 
to speak to. This method can improve not only English but also their anxiety. 
 The next suggestions are university should encourage student to do English activities, 
and arrange English exhibition. Students reported that university should create learning 
atmosphere which cause the positive attitude in learning English. Not only that if they have 
positive attitude, they might be able to create innovative activities. As Nualsri (2012) said 
comfortable environment can improve students’ English proficiently. 

Recommendations 
This study focused on only listening and speaking skills of third-year student at both 

Rattana Bundit university and Siam university. It can be researched in wider area, such as 
school, college, or other university. A study with different level of students and places should 
be conducted in order to realise problems which may lead to improve English skill in Thailand. 
These organisation are able to use results to analyse problems and then improve students in 
English speaking and listening.  

In conclusion, in order to solve English speaking and listening problems, learners 
should analyse their problems first. Then, they might be able to sort their problems and 
enhance their English abilty. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน

กรุงเทพมหานครตอรายการสนามขาว 7 สี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการสนามขาว 7 สี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบบการวิจัย

เชิงสํารวจ ประชากรเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 780,185 

คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดขนาดตัวอยางจํานวน 403 คน ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1. พฤติกรรมการเปดรับรายการสนามขาว 7 สี สวนใหญเปนที่บาน แตละครั้งใช 

เวลานอยกวา 1 ชั่วโมง 1-2 วันตอสัปดาห ประเภทขาวที่รับชมบอยสุด คือ ขาวบันเทิง ชองทางที่ชมสวนใหญทาง 

โทรทัศน 2. นักศึกษามีความพึงพอใจ สวนใหญเปนความสามารถของ ผูดําเนินรายการ ความความพึงพอใจภาพรวม 

ของการเปดรับรายการสนามขาว 7 สี ในระดับมาก 

คําสําคัญ : พฤติกรรม  การเปดรับ  ความพึงพอใจ 
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Exposure and Gratification of Undergraduate Students in Bangkok toward “SANAM KHAO 

CH7” 

Kanyawan Pinngern Paporn Phuttitanakarn and Titima Watunyukunakorn 

Rattanabundit University 
e-mail : ying 108rbac@gmail.com

ABSTRACT 

The purpose of this research were to examined behavior gratification between exposure behavior 

and gratification of undergraduate students in Bangkok towards “SANAM KHAO CH7”. The quantitative 

research methodology was employed in study through the use of survey research. The number of 

population is 780.185 in academic year 2017, from undergraduate students in Bangkok. The sample size 

was 403 determined calculated by using Taro Yamane’s formula with purposive sampling. The instrument 

used in the study was a questionnaire. The data were analyzed with using percentage, mean and standard 

deviation by a statistic analysis software. 

The results found that 1.the most of their exposure to “SANAM KHAO CH7” was at home, less 

than an hour, one-two days per week in each time. Entertainment news was the kind of news that watching 

the most by television. 2.The most gratification of the students was the ability of moderator. The 

gratification of exposure “SANAM KHAO CH7” as a whole at a high level. 

Keywords :  Behavior  Exposure  Gratification 
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บทนํา 

สื่อสารมวลชนประเภท“โทรทัศน”เปนสื่อที่มีแรงจูงใจสูงในการสงกระจายภาพและเสียงซึ่งไดถูกนํา

มาใชอยางแพรหลาย กวางขวาง สามารถเขาถึงและใกลชิดกับประชาชนไดในทุกครัวเรือนโทรทัศนมีศักยภาพที่

สามารถนําเสนอไดทั้งภาพและเสียงที่เหมือนจริง ที่ปรากฏผานออกมาในรูปแบบรายการประเภทตาง ๆ ดังนั้นจึง

อาจกลาวไดวา โทรทัศนมีบทบาทตอ วิถีชีวิตของประชาชน ในยุคปจจุบันเปนอยางมาก 

รายการขาวของสถานีโทรทัศนประเภทหน่ึง ที่ไดรับความสนใจ จากผูชมเปนประจําทุกวัน คือ รายการ

ขาวในปจจุบันมีรายการประเภทขาวจํานวนมากโดยแตละรายการจะมีรูปแบบในการนําเสนอขาวที่แตกตางกัน เพื่อ

สรางความแตกตางและสรางจุดเดนเพื่อดึงดูดกลุมเปาหมาย รูปแบบของรายการขาวโทรทัศนมีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงมาอยางตอเน่ือง ถือเปนสิ่งที่ดีสําหรับผูชมและผูติดตามขาวสาร รายการขาวทางโทรทัศนน้ันมีหลักการ

นําเสนอที่จะตองยึดถือหลักปฏิบัติเชนเดียวกับขาวทางหนังสือพิมพและวิทยุกระจายเสียง ไดแก ความถูกตอง ความ

สมดุล ความเปนกลาง ความตรงไปตรงมา มีความกระชับและชัดเจน งายตอการรับรู และสถานีโทรทัศนแตละที่จะ

ใชเทคโนโลยีในการส่ือสารที่ทันสมัยเพื่อการหาขาว การตัดตอขาว การบันทึกขาว ทําใหการแพรกระจายขาวให

เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว สามารถถายทอดสัญญาณภาพเหตุการณสดจากสถานที่เกิดเหตุไดในทันที่

ตลอดจนรูปแบบในการนําเสนอที่มีการปรับเปลี่ยนใหกับยุคสมัยตรงตามความตองการของผูชม(อุบลรัตน ศิริยุว

ศักดิ์.2547:284) 

ขาวเปนรายการที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันหรือเหตุการณที่เปนขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอ

สาธารณะซ่ึงอาจอยูในรูปแบบรายการขาว เลาขาว วิเคราะหขาว หรือการสนทนา ปญหาเหตุการณปจจุบันขาวถือ

เปนสวนหน่ึงในชีวิตของทุกคนในสังคมในแตละวันมีขาวสารเกิดขึ้นมากมายจากทั่วทุกที่ตามสถานการณความ

เปนไปของสังคม ขาวโทรทัศนเปรียบเสมือนกระจกสะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมใหประชาชนไดรับรูวาเกิด

อะไรขึ้นในสังคมที่พวกเขาอยูเพื่อหาทางแกไข และยังสะทอนใหโทรทัศนไมไดมีหนาที่เพียงการเปนสื่อเพื่อนําเสนอ

ขาวเพียงอยางเดียว แตเปนสื่อที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม ดวยการนําเสนอขาวที่เปน ประโยชนหรือแนวทางใน

การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน การนําเสนอขาวทางโทรทัศนแมมีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลา ซ่ึง

แตกตางจากการนําเสนอไดอยางละเอียดหรือเจาะลึกของขาวทาง สื่อหนังสือพิมพ แตขาวโทรทัศนสามารถสราง

ประเด็นขาว และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน สังคมไดในเวลาอันรวดเร็ว และดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาในดาน

การผลิต ทําใหรายการขาวทางโทรทัศน สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูชมไดรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา

ขึ้น แมวาเราจะเห็นขาวที่นําเสนอทางสถานีโทรทัศนมักจะไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก ทั้งในเรื่องของเน้ือหา

และความรวดเร็ว แตความแตกตางจะอยูที่รูปแบบในการนําเสนอ ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูชม

ไดมากนอยเพียงใดของแตละรายการขาว (ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ.2543) 

แตในปจจุบันรายการขาวตางๆ มีหลากหลายชองทาง ทั้งรายการขาวผานโซเชียลมีเดีย และรายการขาว

ในชองทีวีดิจิตอล ทําใหแตละสถานีขาวมีการคิดคนและสรรคสรางรูปแบบใหมๆขึ้นมา โดยใสความบันเทิงลงในขาว 
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เชน การใส Computer Graphic การรองเพลงอานขาว การแสดงละครประกอบการอาน เปนตน เพื่อดึงดูดผูชมให 

เขามารับชมมากกวาสถานีขาวชองทางอื่นๆซึ่งรายการสนามขาว 7 สี ก็มีลูกเลนอื่นๆ เชน การ Live ขาวผานเพจ

เฟซบุก Ch7news  และการใชผูดําเนินรายการที่มีลีลาและสําเนียงนาสนใจ แตอาจยังไมเทาสถานีขาวอื่นที่มีรูปแบบ 

หลากหลายกวา ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบตอรายการสนามขาว 7 สีได 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในพฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

เขตกรุงเทพมหานครตอรายการสนามขาว 7 สี ที่มีความสําคัญและสงผลตอกระแสความนิยมของ รายการขาว

สนามขาว 7 สีไดในสวนหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อที่จะสามารถทราบถึงความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร สิ่ง

เหลาน้ีจะเปนขอมูลที่ทางสถานีขาวโทรทัศนจะสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนสําหรับวางกลยุทธและ

แนวทางการปรับปรุงรายการ เพื่อชวยสรางเรตติ้ง (Rating) ซ่ึงทําใหสถานีขาวฟรีทีวีสามารถมีรายไดมากขึ้น 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมรายการสนามขาว 7 สี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการสนาม

ขาว 7 ส ี

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยใน ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ทําการศึกษาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 780,185 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ

ทาโร ยามาเน (ทาโร ยามาเน (1967 อางถึงใน สุชาติ ประเสริฐรัฐสินธุ.2550) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่จัดทําตามวัตถุประสงค แนวคิดทฤษฎีที่ได

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จํานวน 20 ขอ ประกอบดวย

แบบสอบถาม 3 ตอน ตอนที่ 1) ขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตรที่เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ 

อายุ สถาบันการศึกษา คณะวิชา ชั้นป และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)  ตอนที่ 2) 

พฤติกรรมการเปดรับรายการสนามขาว 7 สี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

สถานที่ในการเปดรับชม เวลาเฉลี่ยในการเปดรับชมแตละครั้ง ความถี่ในการเปดรับชมตอสัปดาห ประเภทขาวที่
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เปดรับชม และชองทางที่เปดรับชม  เปนแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ที่ตอบไดมากกวา 1 รายการ ตอนที่ 3) 

ความพึงพอใจตอรายการสนามขาว 7 ส ีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  เปนลักษณะแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)ตามมาตราวัดของลิเคริ์ท (Likert’Scale)  แบบสอบถามผานการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดวยคา 

IOC = 0.80  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) มาทดสอบความเชื่อม่ัน 

(Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนซ่ึงมีลักษณะเดียวกันกับ

กลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาครั้ง น้ี กอนนํามาวัดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช Cronbach’s 

Coefficient Alpha เพื่อทดสอบคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน ไดคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือเทากับ 0.890 ถือวา

แบบสอบถามมีความเชื่อถือได 

ผูวิจัยนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ผูวิจัยปฏิบัติงาน

อยู ใหเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนๆที่หลากหลายสถาบัน  เจาะจงเฉพาะผูที่เคยเปดรับชมรายการสนามขาว 7 ส ี

ไดรับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณมา 403 ชุดซ่ึงมากกวาขนาดกลุมตัวอยางที่กําหนดไวจึงนําไปวิเคราะหขอมูล 

3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามทั้ง 4 ตอน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS  โดยแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร และตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับ

รายการสนามขาว 7 ส ีใชการหาคาความถี่ รอยละ ตอนที่ 3 .ความพึงพอใจตอรายการสนามขาว 7 ส ีใชคาความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

 

 

ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตร จากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

สมบูรณ  403 คน  พบวา  สวนใหญ เปนเพศหญิง (รอยละ 62.8)  อายุสวนใหญ  21-25 ป (รอยละ 70) 

สถาบันการศึกษาสวนใหญเปนสถานศึกษาเอกชน(รอยละ 39)  คณะวิชาสวนใหญคณะนิเทศศาสตร(รอยละ 22.1)  

สวนใหญเปนชั้นปที่ 4(รอยละ 46.9)  รายไดเฉลี่ยสวนใหญ 5,000-10,000 ตอเดือน(รอยละ 41.2) 

ผลการวิจัย พฤติกรรมการเปดรับรายการสนามขาว 7 สี สวนใหญเปนที่บาน(รอยละ 86.6) แตละครั้ง

สวนใหญใชเวลานอยกวา 1 ชั่วโมง(รอยละ 34) สวนใหญ 1-2 วันตอสัปดาห(รอยละ 49.4) 

ผลการวิจัย ประเภทขาวที่รับชม(แสดงใน ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับประเภทขาวทีน่ักศึกษาระดับปริญญาตรใีนกรุงเทพมหานครเปดรับชม 
 

 

 

 

จากตารางที่ 1 พบวา  ประเภทขาวที่รับชมบอยสุด สวนใหญเปนขาวบันเทิง(รอยละ 63) รองมาสวนใหญเปนขาว

อาชญากรรม(รอยละ 54.4) และขาวกีฬา ขาวการเมือง ตามลําดับ 

 

ผลการวิจัย ชองทางที่เปดรับชมรายการสนามขาว 7 สี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 

(แสดงใน ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับชองทางที่เปดรับชมรายการสนามขาว 7 สี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในกรุงเทพมหานคร 

 

 

ชองทางการรับชม(ตอบไดมากกวา 1 ชองทาง) จํานวน รอยละ 

โทรทัศน 289 71.7 

สมารทโฟน 214 53.1 

Notebook/Computer 128 31.8 

อ่ืนๆ 3 0.6 

รวม 634  
 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ชองทางที่เปดรับชมรายการสนามขาว 7 สี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 

สวนใหญเปนทางโทรทัศน(รอยละ 71.7) รองมาเปนทางสมารทโฟน(รอยละ 53.1) และ Notebook/Computer 

ตามลําดับ 

 

 

ผลการวิจัยความพึงพอใจในการเปดรับชมรายการสนามขาว 7 สี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร(แสดงใน ตารางที่ 3) 

 

ประเภทขาวที่รับชม(ตอบไดมากกวา 1 ขาว) จํานวน รอยละ 

ขาวบันเทิง 254 63 

ขาวอาชญากรรม 203 50.4 

ขาวกีฬา 133 33 

ขาวการเมือง 93 23.1 

อ่ืนๆ 10 2.2 

รวม 693  
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิจัยความพึงพอใจในการเปดรับชมรายการสนามขาว 7 สี ของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 N = 403 

ระดับความพึงพอใจ X S.D. แปลผล 

ความสามารถของ ผูดําเนินรายการ 4.29 .706 มาก 

ขาวสารมีความทันสมัย สดใหม รวดเร็ว 4.20 .698 มาก 

รูปแบบการอานขาว ที่นาสนใจ 4.18 .706 มาก 

นาเชื่อถือและมีความถูกตอง จากสถานีขาวหลายชองในเวลาเดียวกัน 4.16 .698       มาก 

ความแปลกใหมของขาว 4.12 .669 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวมของ รายการสนามขาว7สี 4.06 .770 มาก 

เพิ่มพูนความรูดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม สารคดี บทความ บันเทิง เปนตน 3.98 .691 มาก 

สามารถติดตอสื่อสารกับ บรรณาธิการขาวไดในทันที 3.92 .800 มาก 

สามารถไปสนทนากับผูอ่ืน ในสังคมได 3.91 .798 มาก 

เพลิดเพลิน สนุกสนาน 3.90 .819 มาก 

ผอนคลายและไมเครียด 3.87 .818 มาก 

ภาพรวม 4.05 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวา  ความพึงพอใจในการเปดรับชมรายการสนามขาว 7 ส ีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร อันดับแรก คือ ความสามารถของผูดําเนินรายการ ( X= 4.29)  รองมา ขาวสารมีความทันสมัย

สดใหมรวดเร็ว ( X= 4.20) รูปแบบการอานขาวที่นาสนใจ ( X= 4.18) นาเชื่อถือและมีความถูกตองจากสถานีขาว

หลายชองในเวลาเดียวกัน( X = 4.16) ความแปลกใหมของขาว ( X = 4.12) ในระดับมาก ตามลําดับ ภาพรวมของ

ความพึงพอใจในการเปดรับรายการสนามขาว 7 ส ี(X = 4.06) อยู ในระดับมาก 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยขางตนสรุปไดวา 

1.พฤติกรรมการเปดรับชมรายการสนามขาว 7 สี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร สวน

ใหญเปดที่บาน ใชเวลานอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 1-2 วันตอสัปดาห ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักศึกษาในระดับปริญญา

ตรีในกรุงเทพมหานครจะมีกิจกรรมอ่ืนที่ทําเปนประจําหรือเปนกิจนิสัยที่มากอยูแลวทั้งกิจกรรมที่เปนสวนตัวหรือ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

840



          การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561  

กับเพื่อนและตามแนวความคิดของพีระ จิระโสภณ (2531) ผูรับสารเปนตัวกําหนดอิทธิพลของขาวสาร ถาผูรับสาร 

ไมแสวงหาไมเปดรับขาวสารหรือไมใชประโยชนจากขาวสาร ขาวสารน้ันก็ไมมีผลอะไรกับผูรับสารขาวสารนั้นจะมี 

อิทธิพลหรือมีผลก็ตอเม่ือผูรับสารเปดรับหรือใชขาวสารน้ัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตน เชนเพื่อเปนคนทันสมัย 

เพื่อความรอบรู หรือเพื่อความบันเทิง โดยผูรับสารมิใชผูถกูปอนขาวสารหรือ เฉื่อยชาคอยแตรับขาวสาร(Passive 

Audience) เทานั้น แตเปนผูมีความกระตือรือรน  (Active Audience)  มีบทบาทในการแสวงหา หลีกเลี่ยง หรือ 

ทําการเลือกสรร ที่จะเปดรับขาวสารตางๆ ตามความพึงพอใจ ของตนเอง และสอดคลองกับงานวจิัยของ ทรงยศ 

จิตตวิริยานุกูล (2553) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับและความคิดเห็นของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่ มีตอรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสี ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ประเภทขาวที่รับชมบอยสุด เปนขาวบันเทิง 

ขาวอาชญากรรม และขาวกีฬา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โดยธรรมชาติและชวงอายุของนักศึกษาจะเปนกลุมคนที่ชอบ 

ความบันเทิงหรือขาวเบาที่ไมสรางความเครียดอีกทั้งความสนใจความชื่นชอบที่เกี่ยวของกับดารา หรือบุคคลที่ชื่น 

ชอบเปนพิเศษจึงมีความสนใจใครรูและติดตามเปนพิเศษ สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสนันท อภิรมยวิจิตร (2554) 

ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเปดรับชมรายการขาวบันเทิง ของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร” 

พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเปดรับชมรายการขาวบันเทิงคือ ดานแรงจงูใจ ปจจัย ภายนอก และดาน องคประกอบ

รายการ มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับชมรายการและการมีสวนรวมในรายการ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมขณะรับชมรายการขาวบันเทิง ดานองคประกอบรายการไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ขณะรับชมรา

ยการขาวบันเทิง  ชองทางที่เปดรับชมรายการสนามขาว 7 ส ี  เปนทางโทรทัศน สมารทโฟน และ Notebook/

Computer ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  รายการขาวนี้เปนรายการที่นําเสนอในชวงเวลาเชาวันจันทรถึงวัน ศุกร เวลา 7.30- 

9.50 ซึ่งเปนเวลาที่นักศึกษาสวนใหญกําลังดําเนินภารกิจของตนเองเชนเดินทางไปมหาวิทยาลัย หรือเตรียมตัวเพื่อไป

เรียนซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2553) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรม การเปดรับ การ

ใชประโยชน และความพึงพอใจของผูชมขาวภาคคํา ทางสถานีโทรทัศนสีกองทพับกชอง 7 ของ ประชาชนในเขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญลักษณะการรับชมขาวภาคคํา พบวาประชาชนสวน

มากเปลี่ยนชองชมโดยสลับไปมากับชองอื่น ซึ่งหมายถึงชองทางทางโทรทัศนเชนเดียวกัน จึง ทําใหมองเห็นภาพไดวา

การดูขาวจากโทรทัศนจึงเปนชองทางที่คนสวนใหญใชในการเปดรับชม 

2. ความพึงพอใจในการเปดรับชมรายการสนามขาว 7 ส ีคือ ความสามารถของผูดําเนินรายการ  ขาวสาร

มีความทันสมัยสดใหมรวดเร็ว  รูปแบบการอานขาวที่นาสนใจ นาเชื่อถือและมีความถูกตองจากสถานีขาวหลายชอง

ในเวลาเดียวกัน และความแปลกใหมของขาว  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ สิ่งที่กลาวมาเปนองคประกอบที่สรางความมีสีสัน

ใหกับการอานขาว ซ่ึงในแตละสถานีโทรทัศนจะพยายามสรางรายการขาวใหมีความแตกตาง ซ่ึงรายการสนามขาว7

สี ไดสรางเชนกัน เพื่อใหผูชมเกิดความพึงพอใจตอรายการซ่ึงมีความสอดคลองกับ งานวิจัยของ สรรพวุธ คชโส 

(2554) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจ และการใชประโยชนของผูชมในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ เจาะ เกาะติด พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยภาพรวม ในระดับมาก ดาน

เทคโนโลยี ประกอบการรายงานขาวมากที่สุด รองลงมาคือพอใจตอผูดําเนินรายการ และตอรูปแบบรายการและ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

841



          การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561  

ลําดับสุดทายคือการดําเนินรายการ สวนดานการใชประโยชนจากการรับชมรายการ พบวา กลุมตัวอยางมีการใช

ประโยชนในภาพรวม ในระดับมาก โดยมีการใชประโยชนในดานขอมูลขาวสารมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2553) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจของ

ผูชมขาวภาคค่ํา ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ของประชาชนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการรับชมขาวภาคค่ําพบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแกผูดําเนินรายการ ดานเน้ือหา

รายการ และดานรูปแบบรายการ สวนการใชประโยชนจากการรับชมขาวภาคค่ํา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดดานการใชประโยชน พบวาทุกๆดานอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปประกอบการพัฒนารูปรายการการนําเสนอขาวไดเพื่อตอบสนองพฤติกรรม

การรับชมและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายอ่ืนได 

 เพื่อประกอบการพัฒนารายการของสถานีโทรทัศนตอไป และเปนประโยชนตอผูจัดรายการโทรทัศนอ่ืนๆ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรนําผลการวิจัยนี้ไปทําวิจัยตอยอดเกี่ยวกับรายการขาวอื่นๆในแตละชวงหรือรายการประเภทอื่นๆหรือ 

เปรียบเทียบรายการขาวชวงเวลาเดียวกันกับสถานีโทรทัศนชองอ่ืนๆและกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายซ่ึงจะเปน 

ประโยชนตอการพัฒนาการนําเสนอขาวตอไป 
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การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรเป็นวัยรุ่นไทยอายุ 14-21 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 จ านวน 578,976 คน ก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จ านวน 405 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้องน าไปทดลองใช้แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่นเป็นเครื่องมือในการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
พฤติกรรมในการเล่นเกมส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเล่นเกม 1-2 ช่ัวโมงต่อวัน เสียค่าใช้จ่าย 50-100 บาทต่อวันประเภทเกม
ออนไลน์ที่เล่นมากที่สุดคือเกมต่อสู้ (Fighting Game) ช่ือเกมที่เล่นมากท่ีสุด คือ Heroes of Newerth (HON) ผลกระทบจากการ
เล่นเกมออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง 
ค าส าคัญ:พฤติกรรม ผลกระทบ การเล่นเกมออนไลน์ 
 

Behavior and Impact of Online Games Playing of Thai Teenagers in Bangkok 
Metropolitan 

Paporn Phuttitanakarn,Natee Junpong,Arnop Thentaworn and Auwat Aiemsang 
Rattanabundit University 
e-mail : paporn2011@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 The objective of this research include that study the behavior and impact of online games playing of 
Thai teenagers in Bangkok.The quantitative research methodology was employed in study through the use of 
survey research. The number of population is 578,976 in the year of 2016 from Thai teenagers age 14-21 years 
in Bangkok. The sample size was 405 people determined calculated by using Taro Yamane’s formula with 
purposive sampling. The research tool was the questionnaire that passed the content validity check and the 
reliability index was used to find out the reliability. The data were analyzed with using percentage, mean and 
standard deviation by a statistic analysis software. The research found that the most of behavior to take time 
1-2 hours to play and the expenses 50-100 baht per day for online games The most online games playing is 
fighting games which names Heroes of Newerth (HON). The impact of online games playing is truancy in the 
modearate 
Keywords:  Behavior   Impact   Online games playing 
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บทน า 

ปัจจุบันเกมถือเป็นสิ่งบันเทิงสิ่งหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เกมในโลกของ
ดิจิทัลกลายสภาพเป็นสิ่งทรงพลังที่เหล่าเยาวชนท้ังหลายใฝ่ฝันอยากจะได้สัมผัสได้เล่นได้ค้นหา และเมื่อได้พบเจอก็เกิดอาการลุ่ม
หลงขึ้นอย่างชนิดถอนตัวได้ยากยิ่งส าหรับเด็กหลายๆคนความรุนแรง สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ภายในเกม มีผลกระทบให้เด็กก่อพฤติกรรมที่
ไม่น่าเชื่อขึ้นมากมาย ดังที่ได้พบเห็นบ่อยครั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้ง อย่างไรก็ดีคงต้องยอมรับว่า เกมบางประเภทนั้น อยู่ใน
ข่ายที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะในแง่ของโครงสร้างเกมแนวคิดของเกมวิธีการเล่น หรือ สิ่งต่าง ๆ ที่แสดงออกมาภายในเกม ทั้งนี้ 
ปัจจุบันเกมในตลาดส่วนใหญ่เป็นเกมแนวสงคราม ท่ีต้องมีการรบราฆ่าฟันกัน ซึ่งมีความรุนแรงอยู่ในตัวของมันเอง อย่างที่กล่าวว่า 
สงครามไม่มีประโยชน์กับใครทั้งสิ้น แต่เกมสงครามมีมากมายเกลือ่นตลาด ซึ่งน่ันส่งผลต่อการเล่นของเยาวชนโดยตรงอย่างแน่นอน 
ซึ่งที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสงครามคือสิ่งที่ดีอีกทั้งเป็นการบ่มเพาะนิสัยการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาต่างๆ
นอกจากน้ันยังมีเกมที่ออกตามฆ่าคนอย่างทารุณโหดเหี้ยมการวางระเบิดสถานท่ีส าคัญต่างๆ 

ปัญหาเด็กติดเกม นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ในอดีตผู้ตกเป็นเหยื่อของเกมส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ฟุ่มเฟือย เหม่อลอย การเรียนตกต่ ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และที่เป็นปัญหาใหญ่
ที่สุดคือการแสดงความก้าวร้าวหรอืมีพฤติกรรมเลยีนแบบโดยใช้ความรนุแรง ผลกระทบอันเนื่องมาจากเด็กติดเกม หากพิจารณาให้
ลึกซึ้งถึงรากเหง้าของปัญหาอาจไม่ใช่แค่เพราะ เด็กติดเกม แต่เป็นเพราะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขาดวิจารณญาณในการเลือก และที่
ส าคัญผู้ผลิตขาดจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อสังคม เพราะเกมบางเกมที่ผู้ผลติคิดและสรา้งสรรค์มาอย่างดี มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางจิตใจและสังคม เป็นเกมสีขาวท่ีน่าส่งเสริมให้เด็กๆ เล่น แต่เกมไม่สร้างสรรค์กลับมีปริมาณ
มากมายกว่าเกมสีขาวหลายเท่าตัว และยังหาเล่นง่าย ราคาไม่แพง จากตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่นตามข่าวที่น าเสนอ
ซึ่งปัญหาบางเรื่องเกิดขึ้นจากการสะสมจากเกมออนไลน์ 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมโดย
ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ติดกับบุคคลท าให้เกิดความสะดวกและเกิดความคล่อง
ตัวอย่างมากในการใช้งาน ดังนั้นในกลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีการใช้งานหรือการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายฉะนั้นเด็กวัยรุ่นจึงมี
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ได้โดยง่าย 

นอกจากนี้แล้วเกี่ยวกับแหล่งอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าร้านเกมนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้ก าหนดยุทธศาสตร์90ลูกหลาน
ไทยพ้นภัยเกมเร่งเพิม่จ านวนร้านเกมสีขาว โดยเป็นร้านเกมที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาร้านเกมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็กและเยาวชนซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการ “ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน”อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ในปีพ.ศ. 2558 มีร้านเกมที่ผ่านการประเมินคัดเลือกทั้งหมด 305 ร้าน (มั่น พัธโนทัย,2558) ท าให้
มองเห็นได้ว่าแหล่งที่เป็นท่ีมาของการเล่นเกมก็ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมคือเด็กและเยาวชน 

จากการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์พบว่า วัยรุ่นไทยได้ใช้เกมออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความผ่อนคลาย และจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทย  พบว่าเด็กท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงจ านวนหนึ่งสรุปว่า
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การเล่นเกมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนการเล่นเกมประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง มี
อิทธิพลต่อนักเรียนให้ซึมซับเอาพฤติกรรมความรุนแรงนั้นไว้กับตนเอง กลายเป็นคนโมโหง่ายหงุดหงิด เอาแต่ใจ และจะแสดง
พฤติกรรมความรุนแรงออกมากับเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือรังแกคนที่อ่อนแอกว่า เนื่องจากการเล่น เกมออนไลน์จะมีผลต่อ
สุขภาพจิตของเด็ก เด็กจะลดความสัมพันธ์กับเพื่อนลงแต่จะไปติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แทน เพราะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้
ในเกมจนอาจกลายเป็นเด็กก้าวร้าว (ศรัญญา อิชิดะ, 2553)  ดังนั้นเกมออนไลน์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการสร้างพฤติกรรมให้กับ
วัยรุ่นทั้งทางด้านดีและด้านไม่ดี 

 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจในพฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาและวิจยัครั้งนี้ เพื่อน าผลวิจัยที่เป็นสารสนเทศมาพัฒนาด้านการศึกษา
และหาแนวทางในการแกไ้ข้ปัญหาในการเล่นเกมออนไลน์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยใน ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ท าการศึกษาเป็นวัยรุ่นไทยอายุ14-21 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 
จ านวน578,976 คน(กระทรวงมหาดไทย. 2559. ระบบสถิติทางการทะเบียน. จ านวนประชากรแยกอายุกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2559 สืบค้นจาก  http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php เมื่อ 25 มีนาคม 2560) ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน (ทาโร  ยามาเน อ้างถึงใน สุชาติ ประเสริฐรัฐสินธุ์.2550) ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน  405 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่จดัท าตามวัตถุประสงค์ แนวคดิทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง และตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ส่วน ส่วนที่ 1) 
ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์ทีเ่กี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพปัจจุบันและ
รายได้ต่อเดือน เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ส่วนที่ 2) พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในเขต
กรุงเทพมหานครประกอบด้วย จ านวนวันท่ีเล่นเกมต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการเล่นเกมแตล่ะครั้งค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมประเภท
เกมที่เล่น และชื่อเกมที่เล่น เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ส่วนท่ี 3) ความคิดเห็นต่อผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์
ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครเป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)ตามมาตราวัดของลเิคริ์ท
(Likert’Scale) ส่วนท่ี 4) ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปดิ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะอย่างอิสระ  แบบสอบถาม
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา(Content Validity) โดยผู้เชีย่วชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบสอบถามรายข้อระหวา่ง 0.85-1.00 และทั้งฉบับ =0.99 แสดงว่าแบบสอบถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้
เก็บข้อมูลการวจิัยได้ แล้วน าไปทดลองใช้(Tryout) กับกลุ่มประชากรจ านวน 40 ชุด ซึ่งเป็นคนละกลุม่กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น(reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา ของ Cronbach ได้ค่า 
Alpha= 0.834 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได ้
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การน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยฝากไปกับเครือข่ายของอาจารย์ที่รู้จัก
คุ้นเคยกัน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย  เจาะจงเฉพาะผู้ที่เล่น เกมออนไลน์  ได้รับ
แบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์มา 405 ชุด ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้จึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติSPSSโดยแบบสอบถามส่วนท่ี 1ข้อมูลทั่วไปทาง
ประชากรศาสตร์และส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนท่ี 3 .ความคิดเห็นต่อผลกระทบของ
การเล่นเกมออนไลน์ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ 405 คน  
พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(ร้อยละ 57.5) อายุส่วนใหญ่18-21 ปี(ร้อยละ 71.6)  สถานะส่วนใหญ่โสด(ร้อยละ 92.3)  การศึกษา
ส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี(ร้อยละ 75.6)  อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา(ร้อยละ 71.9)  รายได้ส่วนใหญ่5,000-10,000 ต่อเดือน
(ร้อยละ 43.5) 

ผลการวิจัย พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร   ส่วนใหญ่เล่น 1-2 วันต่อสัปดาห์(ร้อยละ 
42.4) ครั้งละ  1-2 ช่ัวโมง(ร้อยละ 35.9) ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง  50-100  บาท(ร้อยละ 68)  

ผลการวิจัย ประเภทและช่ือ เกมออนไลน์ท่ีวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเล่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อย
ละ แสดงในตารางที่ 1และ ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิจัย  ประเภทเกมออนไลน์ที่เล่นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร 
 

ประเภทเกมออนไลน์ที่เล่น(ตอบได้มากกว่า 1 เกม) จ านวน ร้อยละ 
เกมต่อสู้ (Fighting Game) 116 28.6 
เกมที่ใช้ทักษะทางการบังคับ (Action Game) 112 27.7 
เกมผจญภัย (Adventure Game) 93 23 
เกมวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Game) 72 17.8 
เกมเล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) 61 15.1 
เกมการจ าลองสถานการณต์่างๆ (Simulation Game) 52 12.8 
เกมกีฬา (Sport Game) 51 12.6 
เกมประเภทอ่ืนๆ ระบ…ุ……………………… 19 3.9 

รวม 576   

จากตารางที่ 1  พบว่าประเภทเกมออนไลน์ที่วัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเล่นส่วนใหญ่เป็นเกมต่อสู้ (Fighting Game) (ร้อยละ 
28.6) รองมาเป็นเกมที่ใช้ทักษะทางการบังคับ (Action Game) (ร้อยละ 27.7) เกมผจญภัย (Adventure Game) เกมวางแผนกล
ยุทธ์ (Strategy Game) เกมเล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) เกมการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ (Simulation Game) และ
เกมกีฬา (Sport Game) ตามล าดับ  
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ผลการวิจัย ช่ือเกมออนไลน์ที่วัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเล่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ แสดงใน
ตารางที่ 2 

 

 
ตารางที่ 2  แสดงผลการวิจัย ชื่อเกมออนไลน์ที่ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเล่น 

 
 

ชื่อเกมออนไลน์ที่เลน่(ตอบได้มากกว่า 1 ชื่อ) จ านวน ร้อยละ 
Heroes of Newerth (HON) 90 22.2 
Fifa online 3 77 19 
Audition 69 17 
POINT BLANK :+B16:D30 RELOADED 68 16.8 
Dota 2 65 16 
League of Legends (LOL) 46 11.4 
Special Force 34 8.4 
X-Shot 32 7.9 
Dragon Nest 32 7.9 
Blade&Soul 31 7.7 
World of Warcraft 27 6.7 
Kritika Online  20 4.9 
Vindictus 18 4.4 
Infestation 12 3 

รวม 697   

 
จากตารางท่ี 2  พบว่า ช่ือเกมออนไลน์ที่วัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเล่นส่วนใหญ่ คือ Heroes of Newerth (HON) 

(ร้อยละ 22.2) รองมา คือ Fifa online 3 (ร้อยละ 19) Audition (ร้อยละ 17) POINT BLANK :+B16:D30 RELOADED (ร้อยละ 
16.8) Dota 2 (ร้อยละ 16)  League of Legends (LOL) (ร้อยละ 11.4) ตามล าดับ 
 

ผลการวิจัย  ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์วิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยการใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  แสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  แสดงผลการวิจัย ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร 
 

Descriptive Statistics 
      N Min    Max    Mean    Std. แปลผล 

ฉันเคยเล่นเกมดึกมากจนท าให้ตื่นไปเรียน ไปท างานไม่ไหว
(ด้านการศึกษา) 405 1 5 2.99 1.178 ปานกลาง 
เวลาที่ฉันพยายามหกัห้ามใจตวัเองไม่ให้เล่นเกมออนไลน์มาก
ฉันมักท าไม่ส าเร็จ(ด้านอารมณ์) 405 1 5 2.95 1.099 ปานกลาง 
เพื่อนของฉันบอกว่าอารมณ์ฉันเปลี่ยนไป(ด้านอารมณ์) 405 1 5 2.91 1.080 ปานกลาง 
เพื่อนของฉันบอกว่าพฤติกรรมฉันเปลี่ยนไป(ด้านอารมณ์) 405 1 5 2.78 1.070 ปานกลาง 
บุคคลที่ฉันคบโดยส่วนมากเป็นคนเล่นเกม(ด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน) 405 1 5 2.58 1.120 ปานกลาง 
การศึกษาของฉันแย่ลงกว่าเดิมมาก(ด้านการศึกษา) 405 1 5 2.57 1.134 ปานกลาง 
ฉันใช้เวลากับครอบครัวน้อยลงเพื่อฉันจะได้มีเวลาเล่นเกมมาก
ขึ้น(ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน) 405 1 5 2.56 1.190 ปานกลาง 
ฉันมักจะติดต่อกับเพื่อนในเกมออนไลน์มากกว่าความเป็นจริง
(ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุม่เพื่อน) 405 1 5 2.55 1.124 ปานกลาง 
ฉันเคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกม(ด้านการศึกษา) 405 1 5 2.53 1.133 ปานกลาง 
Valid N (listwise) 405  24.41  

ภาพรวมผลกระทบ 2.71 
 

ปานกลาง 
 
 

จากตารางที่ 3  พบว่าผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครภาพรวมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง(mean 2.71)เมื่อแยกเป็นผลกระทบรายด้าน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าด้านการศึกษา ในข้อ “ฉันเคยเล่นเกมดึกมาก
จนท าให้ตื่นไปเรียน ไปท างานไม่ไหว”(mean 2.99)ได้รับผลกระทบเป็นล าดบัแรก รองมาเป็นผลกระทบด้านอารมณ ์ในข้อ“เวลาที่
ฉันพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกมออนไลน์ส่วนมากฉันมักท าไม่ส าเร็จ”(mean 2.95)“เพื่อนของฉันบอกว่าอารมณ์ฉัน
เปลี่ยนไป”(mean 2.91) และ “เพื่อนของฉันบอกว่าพฤติกรรมฉันเปลี่ยนไป”(mean 2.78) ล าดับต่อมาเป็นผลกระทบด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน.ในข้อ “บุคคลที่ฉันคบโดยส่วนมากเป็นคนเล่นเกม”(mean 2.58) และผลกระทบด้าน
การศึกษา  ในข้อ “การศึกษาของฉันแย่ลงกว่าเดิมมาก”(mean 2.57) ตามล าดับ 
 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากผลการวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่าวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครที่เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาย ระดับ

ปริญญาตรี อายุ 18-21 ปี เป็นโสด เล่นเกมออนไลน์วันละ 1-2 ช่ัวโมง เสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 50-100 บาท มีรายได้เพียงเดือนละ 
5,000-10,000 บาท ซึ่งอาจมาจากผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ หรือเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและท างานพิเศษระหว่างเรียน  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ียังศึกษาอยู่มีรายได้ค่อนข้างจ ากัดที่จะใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่มากนักในการเล่นเกมซึ่งมีความสอดคล้อง
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กับ งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศุภสรรค์ บุญเรือง,2549) ได้พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง19-20ปีศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุดมีรายได้เฉลี่ย 4,500-5,000 บาท ใช้เวลาใน
การเล่น 2-3 ช่ัวโมงต่อครั้ง  สถานท่ีเล่นเกมที่ร้านเกมเป็นส่วนใหญ่ เสียค่าบริการเพื่อซื้อช่ัวโมงเล่นเกม 

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ประเภทของเกมออนไลน์ที่วัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเล่นส่วนใหญ่เป็นเกมต่อสู้ 
(Fighting Game)  เกมที่ใช้ทักษะทางการบังคับ (Action Game)เกมผจญภัย (Adventure Game)และเกมวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategy Game)ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มักจะชอบการตอ่สู้การวางแผนหรือการผจญภัย อันเป็น
ลักษณะธรรมชาติของเพศชายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในจังหวัดก าแพงเพชร(ธัญรดี บุญปัน
,2552)ได้พบว่า ประเภทของเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เล่นเกมประเภทแอคช่ัน วัตถุประสงค์ในการเล่นเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน
เพลิดเพลินและมีเพื่อนเป็นผูร้่วมเลน่เกมออนไลน์ และยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยเรือ่ง พฤติกรรมการเปิดรับเกมออนไลน์และความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อความรุนแรงในเกมออนไลน์ (ธนพจน์ วิเศษสินธุ์,2550) พบว่าส่วน
ใหญ่เล่นเกมออนไลน์ประเภทเกมแอคช่ัน มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เกมผจญภัย และอันดับสาม ได้แก่ เกมแสดงบทบาท 
 ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครพบว่า  ล าดับแรกเป็นผลกระทบด้านการศึกษาคือ 
“เคยเล่นเกมดึกมากจนท าให้ตื่นไปเรียนไปท างานไม่ไหว”  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เล่นได้รับความเพลิดเพลินจากการเล่น เกม
ออนไลน์จนเป็นอาการของการติดเกมจนไม่สามารถยับยั้งจิตใจได้ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของประณม จั่นทิม(2553) เกี่ยวกับ
ผลกระทบวิดีโอเกม คือ ด้านการเรียน ในการเล่นวีดีโอเกมหากเด็กไม่รู้จักการแบ่งเวลาในการเล่นไม่ถูกต้อง หรือเอาแต่หมกมุ่นแต่
วีดีโอเกมจะส่งผลให้การเรียนของเด็กเกิดปัญหาได้ เช่น เรียนได้ไม่ดี ผลการเรียนตกต่ า ถดถอย ไม่ส่งการบ้านครู อันเป็นผลเสีย
อย่างมากส าหรับตัวเด็กเอง เพราะการที่เกมท้าทายให้เล่นและต้องการเอาชนะ ต้องการที่จะท าคะแนนให้ได้มากที่สุด ท าให้เด็ก
หมกมุ่นกับการเล่นจนไม่สนใจการเรียนของตน เนื่องจากเอาเวลาไปเล่นวีดีโอเกม ซึ่งหากเป็นบ่อย ๆ ครั้งอาจจะถึงขั้นสอบตกเป็น
ที่สุด.. ล าดับที่สอง เป็นผลกระทบด้านอารมณ์  คือ “เวลาที่พยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกมออนไลน์ส่วนมากมักท าไม่
ส าเร็จ”ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเล่นเกมออนไลน์นั้นเปรียบกับตัวผู้เล่นเป็นบทบาทของตัวละครในเกมซึ่งมีทั้งความบันเทิง ความ
สนุก ความตื่นเต้นจากในเกมที่ท าให้ผู้เล่นเกิดการติดเกม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารในการเล่นเกม
ออนไลน์(ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข,2550) พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารเชิงปฏิสมัพันธ์ระหว่างตัวละครของผู้เล่นเกมออนไลน์ผ่านตัวเกม
ออนไลน์ เป็นรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ในเกมออนไลน์ที่สามารถสร้างความเป็นสังคมเสมือนให้กับผู้เล่นเกมออนไลน์ ซึ่งถือเป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้ผู้เล่นเกิดการติดเกมออนไลน์ เพราะตัวละครของผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถสื่อสารกันได้ โดยอาศัยตัว เกม
ออนไลน์เป็นสื่อกลาง จนสร้างความสนิทสนมในหมู่ผู้เล่นในสังคมออนไลน์  ล าดับสามและสี่ เป็นผลกระทบด้านอารมณ์ คือ 
ผลกระทบจากเพื่อนที่บอกว่าอารมณ์และพฤติกรรมฉันเปลี่ยนไปทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปในลักษณะ
ติดการเล่นเกมซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดของ ชาญวิทย์ พรนภดล (2552) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผู้ที่มีอาการติดเกม จะมี
ลักษณะหากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นจะต่อต้านหรือมีปฏิกิริยาหงุดหงิด ไม่พอใจอย่างรุนแรง บางคนถึงขั้นมีพฤติกรรมก้าวร้าว
อาละวาด ล าดับห้าเป็นผลกระทบด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน คือ “บุคคลที่คบโดยส่วนมากเป็นคนเล่นเกม”ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะความคุ้นเคยในการเล่นเกมและจากการมีปฏิสัมพันธ์การสื่อสารผ่านเกมท าให้กลุ่มตัวอย่างจะมีการคบกับผู้เล่นเกม
ด้วยกัน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับเกมออนไลน์และความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อความรุนแรงในเกมออนไลน์ (ธนพจน์ วิเศษสินธุ์,2550) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับ
เพื่อนที่รู้จักในชีวิตจริงผ่านการเกมออนไลน์มากท่ีสุด ล าดับหก เป็นผลกระทบด้านการศกึษา คือ “ผลการศึกษาแย่ลงกว่าเดิมมาก”
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเล่นเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นเล่นมากจนเกินไป สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

850



การประชุมวิชาการระดับชาติ                       
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

______________________________________________________________________________________________ 
 

ของนักเรียนในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สุรพล สีห์สุรงค์,2551) พบว่า ทัศนคติข้อเสีย 3 อันดับแรกของการเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ท าให้ผลการเรียนลดลง มีผลให้ตาพร่า ปวดศีรษะ สุขภาพอ่อนแอและท าให้ไม่รู้จักแบ่งเวลาและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและผลกระทบจากการรับสื่อเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี (ธาริณ เสวกจันทร์,2552) พบว่าด้านผลกระทบจากการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลกระทบด้าน
สุขภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ผลกระทบด้านการศึกษา ผลกระทบด้านการเงิน ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือท าให้
การเรียนลดลง ล าดับเจ็ด ใช้เวลากับครอบครัวน้อยลงเพื่อจะได้มีเวลาเล่นเกมมากขึ้นทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นการติดเกม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชาญวิทย์ พรนภดล (2552) ที่พบว่า การเล่นเกมท าให้ขาดทักษะชีวิตทางด้านการเข้าสังคม
เนื่องจากใช้เวลาเล่นส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม โอกาสในการท ากิจกรรมกับบุคคลรอบข้างลดน้อยลง..ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ควรน าผลการวิจัยนี้ไปน าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องในการบริหารการศึกษา เพื่อตระหนักถึงปัญหาและก าหนดเป็นนโยบาย
ในการแก้ปัญหาในผลกระทบที่เกิดขึ้น 

2. ในทางปฏิบัติควรน าผลการวิจัยนี้เผยแพร่ในที่ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบ และก าหนด
แนวทางป้องกันร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรน าผลการวิจัยนี้ไปท าวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับผลกระทบแต่ละด้าน จะได้มีผลการวิจัยอีก 3 เรื่อง คือ ผลกระทบจาก
การเล่นเกมออนไลน์กับการศึกษา  ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์กับอารมณ์ของวัยรุ่น  ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์
กับความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

2. ควรศึกษาวิจัยเจาะลึกเกี่ยวกับสังคมการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนไทยในแต่ละจังหวัด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศของกลุ่ม
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบบการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรเป็นวัยรุ่นไทยอายุ 15-21 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 514,783 คน  ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จ านวน 448 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ 19-21ปี เป็นนักเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายได้มากกว่า 
10,000 บาท เป็นโสด พฤติกรรมการในรับชมรายการลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ  พบว่า  ช่องทางในการรับชมส่วนใหญ่ชมทาง
โทรทัศน์ วันละ 1-2 ช่ัวโมง รับชมคนเดียว ในที่พักอาศัยส่วนตัว สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รายการลิขสิทธิ์ที่รับชมส่วนใหญ่เป็นรายการ
The Voice Thailand.เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความบันเทิงรายการที่รับชม ส่วนใหญ่เป็นรายการประกวดร้องเพลงระดับ
ความพึงพอใจในการรับชมอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:พฤติกรรม  ความพึงพอใจ  รายการลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ 
 
Behaviors and level of Satisfactions to Exposure Licensed TV Program Oversea 

of Teenagers in Bangkok 
Paporn Phuttitanakarn Sarassawadee Kungpun and Eakkavit Thentawon 

Rattanabundit University 
e-mail :paporn.rbac@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 The objective of this research were to examined behavior and level of satisfaction to exposure 
licensed TV program oversea of teenagers in Bangkok. The quantitative research methodology was employed 
in study  through the use of survey research. The number of population is 514,783 from teenagers age 15-21 
years in Bangkok. The sample size was 448 people determined calculated by using Taro Yamane’s formula 
with purposive sampling. The questionnaire was an instrument. A statistic analysis software was used to 
calculated 
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 The research found that the majority of samples were male undergraduate age 19-21 years, an 
income more than 10,000 baht and single. The exposure licensed TV program oversea  from television  in 
each day 1-2 hours, watching only one at their residence, two times per week. The most licensed TV program 
was The Voice Thailand. To response  need was entertainment. Singing contest was the most. Level of 
satisfaction to exposure was at a high level. 

 
Keywords: Behavior  Satisfaction  Licensed TV program oversea 
 
 

บทน า 
 

 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างมาก สื่อในปัจจุบันต่างก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและ
เทคโนโลยีรวมทั้งการใช้งานอีกด้วยแล้วก็ตาม แต่สื่อท่ียังคงได้รับความนิยมจากผู้รับสารอย่างท่ัวถึงครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ตลอด
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือ “สื่อโทรทัศน์” ซึ่งเป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึงและเป็นที่นิยมของผู้ชมรายการโทรทัศน์อย่างมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับสื่อสารมวลชนชนิดอื่น  นอกจากนี้อนาคตของสื่อโทรทัศน์ก็ยังมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะยังคงเป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลมาก
ที่สุด และยังไม่มีสื่อชนิดใดที่จะก้าวขึ้นมาแทนที่หรือลดความส าคัญของโทรทัศน์ลงไปได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้และเมื่อโทรทัศน์
ยังคงเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญในสังคมไทยที่สามารถเข้าถึงผู้ชมรายการโทรทัศน์ในทุกระดับสังคมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยรายการโทรทัศน์ที่ผู้จัดและสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ได้ผลิตและเผยแพร่ออกอากาศในปัจจุบันจึงมีการแข่งขันกันสูง ทั้ง
สถานีโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวี (Free TV) ที่ออกอากาศเผยแพร่ทั่วประเทศ เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 NBP 
(เดิมคือ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11) และช่อง Thai PBS  รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ก าลังเติบโตท าให้ผู้รับสารมีทางเลือกในการ
รับชมมากขึ้น  

ดังนั้นจึงมีการแข่งขันกันอย่างมากของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง ซึ่งส่งผลให้แต่ละสถานี และผู้จัดท ารายการต่าง ๆ 
พยายามหาแนวทางกลยุทธ์และรูปแบบรายการใหม่ ๆ มาน าเสนอออกอากาศเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้น่าสนใจและดึงดูดความ
สนใจและเพื่อสร้างความนิยมจากผู้ชมรายการโทรทัศน์ให้มากท่ีสุดรายการโทรทัศน์ประเภทละครก็เป็นรูปแบบรายการแบบหนึ่งที่
ทางสถานีโทรทัศน์ได้ใช้เป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมรายการโทรทัศน์ จึงมีการพยายามสร้างความแปลกใหม่ให้กับ
โทรทัศน์โดยในปัจจุบันละครไทยได้พยายามหาแนวทางกลยุทธ์ใหม่มาน าเสนอและปรับปรุงเนื้อหา หรือเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างของรายการละครให้แตกต่างไปจากเดิมที่ได้เคยน าเสนอมาแล้ว เพื่อไม่ให้ผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ท่ีติดตามชมรายการมาตลอดเกิดความเบื่อหน่ายกับรูปแบบของแนวรายการละครที่ซ้ าซาก 

นอกจากละครแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ จึงมีการน าเสนอ กลยุทธ์ใหม่ๆ ซึ่งได้แก่รายการเกมโชว์รายการ
สารคดีต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายการท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่างๆที่น่าสนใจท้ังในและต่างประเทศ เพื่อไม่ให้รายการมี
รูปแบบเดิม น่าเบื่อ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางสถานีโทรทัศน์ และผู้ผลิตรายการจะต้องทราบถึงกลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของสถานีโทรทัศน์ และปัจจัยในด้านต่าง ๆที่มีความส าคัญและส่งผลต่อกระแสความนิยมของรายการโทรทัศน์ หรือ
ตามอัตลักษณ์ของสถานีน้ันๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ข่าว หรือบันเทิง หรือท้ังสาระและบันเทิง  
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ทั้งนี้การที่จะสามารถทราบถึงรสนิยมความคิดเห็นและพฤติกรรมการรับชมรายการรวมทั้งการมีส่วนรวมกับรายการต่างๆ
ของผู้ชมรายการโทรทัศน์กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนแนวโน้มพฤติกรรมการรับชมรายการ และความพึงพอใจโดยรวมของผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ท่ีมีต่อรายการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ทางสถานีโทรทัศน์ และผู้ผลิตรายการจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับวาง
กลยุทธ์ และแนวทางการปรับปรุงรายการของสถานีได้ซึ่งแนวทางที่จะช่วยสร้าง Rating และท าให้สถานีสามารถขยายเวลาได้มาก
ขึ้น ท าให้มีรายได้มากขึ้น รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของรายการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมรายการโทรทัศน์
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสูงสุด อันจะท าให้รายการยังคงรักษาระดับความนิยมจากผู้ชมรายการและยังเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีกระแส
ตอบรับที่ดีต่อไปในอนาคตจากความส าคัญดังกล่าวคือการน ารายการลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศมาผลิตใหม่ให้เป็นไปตามบริบทของ
ไทยซึ่งมีผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มีการจัดหารายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเพื่อผลิตเป็นรายการโทรทัศน์จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาถึงพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธ์ิและกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาคือกลุ่มวัยรุ่น 

จากข้อมูลข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามา
เป็นแนวทางว่าในทุกวันนี้ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีการเลือกรับชมรายการลิขสิทธิ์ประเภทไหน ช่วงเวลาใด อย่างไร และ
ระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตที่ซื้อลิขสิทธ์ิรายการมา
น าเสนอต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลขิสิทธิ์จากต่างประเทศของกลุ่มวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการวจิัยใน ดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 

15-21 ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 514,783 คนผู้วิจัยได้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตรการค านวณ ของทาโร ยามาเน 
(ทาโร  ยามาเน อ้างถึงใน สุชาติ ประเสริฐรัฐสินธุ์.2550) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน  448 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
อาศัยความน่าจะเป็น 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่จัดท าตามวัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จ านวน 33ข้อ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพและเขตที่อยู่อาศัยตอนที่ 2เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ซึ่งแบบสอบถามตอนนี้เป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
– List)เกี่ยวกับพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการแสดงระดับความพึงพอใจในการรับชม
รายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)ตามมาตราวัดของลิเคริ์ท(Likert’Scale)  
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ด้วยค่า IOC =0.90  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)มาทดสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่จะ
ท าการศึกษาครั้งนี้ ก่อนน ามาวัดค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ Cronbach’s Coefficient Alpha เพื่อทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.970 ถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือถือได้ 

ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ ให้เพื่อน
นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่หลากหลายสถาบัน  เจาะจงเฉพาะผู้ที่รับชมรายการ
ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์มา 448 ชุด ซึ่งมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้จึงน าไปวิเคราะห์
ข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS
โดยแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check – List) ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพและเขตที่
อยู่อาศัย ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ ซึ่งแบบสอบถามตอนนี้เป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check – List) เกี่ยวกับพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ
ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการแสดงระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ 448คน  พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(ร้อยละ 55) อายุส่วนใหญ่19-21ปี(ร้อยละ 36.6) เป็นนักเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี(ร้อยละ 45.9)
รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่มากกว่า 10,000 ต่อเดือน (ร้อยละ 41.5) ส่วนใหญ่เป็นโสด (ร้อยละ 49.4) อยู่ในเขตบางกะปิ (ร้อยละ 24.1) 

ผลการวิจัย พฤติกรรมการในรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ(แสดงใน ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัย พฤติกรรมการในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการในรับชมรายการลขิสิทธิ์จากตา่งประเทศ 
ล าดับ  ช่องทางในการรบัชม  จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 โทรทัศน ์ 140 31.25 
2 โทรศัพท์มือถือ 118 26.33 
3 คอมพิวเตอร์ PC 94 20.98 
4 แท็บเลต 30 6.69 
5 Notebook 26 5.80 
 รวม 448 100.00 

ล าดับ  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้รบัชม  จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 1 - 2 ชั่วโมง 180 40.17 
2 3 - 4 ชั่วโมง 128 28.57 
3 ต่ ากวา่ 1 ชั่วโมง 110 24.55 
4 5 - 6 ชั่วโมง 20 4.46 
5 มากกว่า 6 ชั่วโมง 10 2.23 
 รวม 448 100.00 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัย พฤติกรรมการในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ (ต่อ) 
ล าดับ  รับชมรายการร่วมกบัใคร จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 คนเดียว 194 43.30 
2 ครอบครัว 128 28.57 
3 เพื่อน 74 16.51 
4 แฟน 52 11.60 
5 อื่นๆ 0 0 
 รวม 448 100.00 
 สถานที่ที่ใช้รบัชมรายการบ่อยทีสุ่ด 
1 ที่พักอาศัยส่วนตัว 374 83.48 
2 ที่ท างาน 48 10.71 
3 โรงเรียน/สถานศึกษา 22 4.91 
4 อื่นๆ 4 0.89 
 รวม 448 100.00 
 ความถี่ของการรบัชมรายการ 
1 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 136 30.35 
2 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 134 29.91 
3 ทุกวัน 120 26.78 
4 วันเว้นวัน 58 12.94 
 รวม 448 100.00 
 รายการลขิสิทธิท์ี่รับชม(ตอบไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 
    
1 The Voice Thailand 292 24.21 
2 Thailand Got Talent  170 14.09 
3 The Face Thailand 136 11.27 
4 I can see you voice 152 12.60 
5 The Iron Chef 88 7.29 
6 Let me in Thailand 84 6.96 
7 Take me out Thailand 78 6.46 
8 Killer Karaoke 60 4.97 
9 The Bachelor Thailand 36 2.98 
10 The Winner Is Thailand 30 2.48 
11 Hidden Single Thailand 26 2.15 
12 Love Machine 20 1.65 
13 The Choice Thailand 10 0.82 
14 Hole in the wall 10 0.82 
15 Keep Your Light Shinning Thailand 8 0.66 
16 อื่นๆ 6 0.49 
 รวม 1,206  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัย พฤติกรรมการในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ (ต่อ) 
  
ล าดับ  อิทธิพลการรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพื่อน/แฟน 156 34.82 
2 กระแสสื่อทางInternet 138 30.80 
3 ครอบครัว 82 18.30 
4 โปรโมทของรายการ 66 14.73 
5 สื่อสิงพิมพ์ 4 0.89 
6 อื่นๆ 2 0.44 
 รวม 448 100.00 
 ตอบสนองความต้องการในการรับชมด้านใด 
1 ให้ความบันเทิง 212 69.64 
2 ให้ความรู ้ 78 17.41 
3 เสริมสร้างทัศนคติ 36 8.03 
4 แก้ไขปัญหาชวีิต 20 4.46 
5 อื่นๆ 2 0.44 
 รวม 448 100.00 
 สิ่งที่ดึงดูดในการรบัชม 
1 เนื้อหาของรายการมีความแปลกใหม่ 180 40.17 
2 เนื้อหาทันกระแสสังคม 134 29.91 
3 ล าดับเร่ืองราวน่าสนใจ (การด าเนินรายการ) 114 25.44 
4 มีผลกระทบต่อความรู้สึก 14 3.12 
5 อื่นๆ 6 1.33 
 รวม 448 100.00 
 ช่วงเวลาในการรับชม 
1 เย็น 360 80.35 
2 กลางวัน 60 13.39 
3 เช้า 28 6.25 
 รวม 448 100.00 
 รูปแบบรายการที่รับชม 
1 รายการประกวดร้องเพลง 160 35.71 
2 รายการตลก 98 21.87 
3 รายการความสวยความงาม/แฟชั่น 50 11.16 
4 รายการเกมโชว ์ 48 10.71 
5 รายการแข่งท าอาหาร 42 9.37 
6 รายการทอ่งเที่ยว 34 7.58 
7 รายการไสยศาสตร์/ลี้ลับ 16 3.57 
 รวม 448 100.00 
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จากตารางที่ 1 พบว่า  พฤติกรรมการในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ  เกี่ยวกับช่องทางในการรับชม ส่วนใหญ่ชมทาง
โทรทัศน์(ร้อยละ 31.25) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้รับชม วันละ 1-2 ช่ัวโมง (ร้อยละ 41.17) รับชมรายการคนเดียว(ร้อยละ 43.30) 
สถานท่ีที่ใช้รับชมรายการบ่อยที่สุด ในที่พักอาศัยส่วนตัว (ร้อยละ 83.48) ความถี่ของการรับชมรายการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ร้อยละ 
30.35) รายการลิขสิทธิ์ที่รับชมส่วนใหญ่เป็นรายการ The Voice Thailand (ร้อยละ 24.21)  Thailand Got Talent(ร้อยละ 
14.09)อิทธิพลการรับชม จากเพื่อนและแฟน (ร้อยละ 34.82) ตอบสนองความต้องการด้านการให้ความบันเทิง (ร้อยละ 69.64)สิ่ง
ที่ดึงดูดในการรับชมเป็นเนื้อหาของรายการมีความแปลกใหม่ (ร้อยละ 40.17) ช่วงเวลาที่รับชม เป็นเวลาเย็น (ร้อยละ 80.35)
รูปแบบรายการส่วนใหญ่ที่รับชม เป็นรายการประกวดร้องเพลง (ร้อยละ 35.71) 
 
 

ผลการวิจัยระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ(แสดงใน ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลการวิจัยระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลขิสิทธิ์จากต่างประเทศ 
 

แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจในการรับชม
รายการลขิสิทธิ์จากตา่งประเทศ 

ล า
ดับ 

x ̄ 
(ค่าเฉลี่

ย) 
S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1 ลีลาการพูดการใช้ภาษา และการแต่งกายของพิธกีรมีผลต่อการตัดสินใจในการรับชม
รายการมากน้อยเพียงใด 

 
3.99 

 
0.77 

 
มาก 

2 ความหลากหลายของช่องทางในการรับชมของรายการมีผลต่อการตัดสินใจมากน้อย
เพียงใด (TV, YouTube, Line TV, Fan pageของรายการ) 3.94 0.86 มาก 

3 แขกรับเชิญมีส่วนในการตัดสินใจรับชมมากน้อยเพียงใด 3.93 0.86 มาก 
4 กระแสในโซเชียลมีส่วนในการตัดสินใจรบัชมมากน้อยเพียงใด 3.88 0.82 มาก 
5 องค์ประกอบของรายการมีผลต่อการตัดสินใจรับชมมากน้อยเพียงใด 3.88 0.83 มาก 
6 การโปรโมทของรายการมีผลต่อการตัดสินใจรับชมมากน้อยเพียงใด 3.81 0.86 มาก 
7 ผู้เข้าแข่งมีผลต่อการตัดสินใจรับชมมากน้อยเพียงใด 3.73 0.89 มาก 
8 ลักษณะรูปแบบรายการมีผลต่อการใจรบัชมมากน้อยเพียงใด 3.72 0.79 มาก 
9 ผู้รับชมได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการรับชมรายการมากน้อยเพียงใด 3.70 0.80 มาก 
10 รายการให้สาระและประโยชนก์ับผู้ชมมากน้อยเพียงใด 3.67 0.79 มาก 
11 กิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมสนุกมีผลต่อการตัดสนิใจรับชมมากน้อยเพียงใด (SMSแสดงความ

คิดเห็น,ตอบค าถามชิงรางวัล,การโหวตคะแนน,แจกของรางวัลทางFan pageฯลฯ) 3.62 0.97 มาก 

12 เนื้อหาของรายการมีความกระชับ เข้าใจง่าย นา่ติดตาม 3.62 0.86 มาก 
13 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินรายการมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพยีงใด 3.59 0.83 มาก 
14 รายการที่รับชมชว่ยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวมากน้อยเพียงใด 3.58 0.79 มาก 
15 บริษัทที่ผู้ซ้ือลิขสิทธิ์รายการเข้ามามีผลต่อการตัดสินใจรับชมมากนอ้ยเพยีงใด 3.33 0.99 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 2  แสดงผลการวิจัยระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ  พบว่า  วัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 5 ล าดับแรก คือ พอใจในลีลาการพูดการใช้ภาษา และการแต่งกายของพิธีกรมีผลต่อ
การตัดสินใจในการรับชมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99)  รองมาเป็น ความหลากหลายของช่องทางในการรับชมของรายการมีผลต่อ
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การตัดสินใจมากน้อยเพียงใด (TV, YouTube, Line TV, Fan pageของรายการ) (ค่าเฉลี่ย 3.94)  แขกรับเชิญมีส่วนในการ
ตัดสินใจรับชมมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.93) กระแสในโซเชียลมีส่วนในการตัดสินใจรับชมมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.88)  
และองค์ประกอบของรายการมีผลต่อการตัดสินใจรับชมมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.88)  ตามล าดับ 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

จากผลการวิจัยพฤติกรรมการและความพึงพอใจในรับชมรายการลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร ข้างต้นสรุปได้วา่พฤติกรรมเกี่ยวกับช่องทางในการรับชมส่วนใหญ่ชมทางโทรทัศน์ วันละ 1-2 ช่ัวโมง รับชมคน
เดียว ในท่ีพักอาศัยส่วนตัว สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวยัรุ่นโดยส่วนมากจะมคีวามต้องการความเป็นส่วนตวัความเปน็
อิสระความเป็นตัวของตัวเองในด้านความคดิสอดคล้องกับ (สุชา จันทร์เอม,2529) ที่กล่าวว่าวัยรุ่นมีความต้องการอสิรภาพมาก
ต้องการพึ่งตนเองและมีแนวความคิดต่อต้านผู้ใหญ่จึงเป็นวยัที่ต้องการแสวงหาความรู้ อยากรู้อยากเหน็จะทดลองท าในสิ่งแปลก
ใหม่ท่ีตนยังไมเ่คยท าและจากพฤตกิรรมการรับชมส่วนใหญ่จากสื่อโทรทัศน์ซึ่งอาจจะเนื่องจากเป็นสื่อที่สะดวกในการรับชมเกี่ยวกับ
รายการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี ทองศรีเกตุ (2552) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดลูะครทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนโทรทัศน ์1 เครื่องมีจ านวน 233 (ร้อยละ 58.3) ใน1สัปดาห์ดลูะครทุกวันมีจ านวน
310 คน (ร้อยละ 77.5) ในทัศนะของผู้วิจัยมีความเห็นว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับช่องทางการรับชมที่ยังเปน็สื่อโทรทัศน์ เนื่องจาก
รายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศสว่นใหญ่นอกจากความบันเทิงตามรูปรายการแล้วยังมีรายละเอียดอืน่ๆประกอบเช่นฉาก การแต่ง
กายหรือรายละเอียดอื่นในรายการจะมีความแปลกใหม่ หรือขนาดใหญ่จึงไมเ่หมาะที่จะรบัชมทางช่องทางอื่นๆเช่นโทรศัพท์มือถือ 
หรือ แทปเล็ท เพราะจะมองไม่ชัดเจน เนื่องจากหน้าจอมีขนาดเล็ก 

พฤติกรรมการรับชมรายการลิขสทิธ์ิจากต่างประเทศของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นรายการ The 
Voice Thailand.และ Thailand Got Talentทั้งนี้อาจเป็นเพราะรายการลิขสิทธ์ิดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวกับการประกวดการ
ร้องเพลงและเป็นรายการที่น าเสนอเกี่ยวกับความสามารถต่างๆซึ่งการแสดงความสามารถพิเศษต่างๆเหล่านี้ในรายการจะ
สอดคล้องกับแนวคิดของวัยรุ่นของ นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2515) ความสนใจของวัยรุ่นเป็นความสนใจทางสังคม วัยรุ่นเป็นวัยที่ให้
ความส าคญักับกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นเนื่องจากเห็นได้ว่าสิ่งที่ท าภายในบ้านนั้นเริม่ซ้ าซากจ าเจและน่าเบื่อแต่จะเริม่ให้
ความส าคญักับกิจกรรมทางสังคม มีการนัดหมายเพื่อนทั้งเพศเดยีวกันและต่างเพศ มีการพูดคยุถึงเรือ่งการนัดหมายกับเพื่อนต่าง
เพศ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ งานเลี้ยง เป็นต้น ในทัศนะของผู้วจิัยมีความเห็นว่ากลุม่วัยรุ่นเป็นวัยทีต่้องการแสดงออกถึงความ
เก่ง ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านท่ีคนอ่ืนไม่มี และเป็นการแสดงออกผ่านสื่อโทรทัศน์ท่ีไปท่ัวประเทศหรืออาจไปถึงต่างประเทศ
ได้จึงเป็นช่องทางในการน าเสนอตนเองซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการในวัยของเขาได ้

รายการทีร่ับชม ส่วนใหญเ่ป็นรายการประกวดร้องเพลงเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความบันเทิงทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
วัยรุ่นให้ความสนใจจะเกีย่วข้องกับงานท่ีตนถนัดและมีความสามารถพิเศษมีความสนใจเรื่องดนตรีมีความสนใจในการฟังวิทยุและดู
โทรทัศน์มีความสนใจในเรื่องเกมและกีฬาทั้งนี้เป็นไปตามวยัและช่วงอายุซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิวิมล นิจโกฏยิานนท์ 
(บทคัดย่อ) ผลจากการเปดิรับชมรายการเรียลลิตี้ทีม่ีต่อค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทิงของวัยรุ่น พบว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีเปิด
รับชมรายการเรียลลิตีม้ากที่สุด และรายการที่เปดิรับชมมากที่สดุคอื รายการประเภทประกวดร้องเพลงและรายการทีเ่ปิดรับชม
มากที่สุดได้แกร่ายการเดอะวอยซไ์ทยแลนด์ และมีค่านิยมในการเขา้สู่วงการบันเทิง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความสอดคล้องนี้
สะท้อนให้เห็นถึง ความสนใจของวัยรุ่นที่ไมม่ีความเปลี่ยนแปลง ในทัศนะของผู้วิจัยมีความเห็นว่ากลุม่วัยรุ่นยังคงมองว่าในวงการ
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บันเทิงผู้ที่มีช่ือเสียงหลายๆคนก็จะมาจากรายการประเภทนีน้อกจากช่ือเสียงแล้วยังมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจึงท าให้เกิดการเลียนแบบ
และพยายามน าความสามารถท่ีตนมีมาน าเสนอเพื่ออาจจะเป็นที่ถูกใจของผู้ผลิตรายการบ้าง 

ระดับความพึงพอใจการรับชมรายการลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พอใจใน
ลีลาการพูดการใช้ภาษา และการแต่งกายของพิธีกร รองมาเป็นความหลากหลายของช่องทางในการรับชมของรายการ(TV, 
YouTube, Line TV, Fan pageของรายการ)แขกรับเชิญ  และกระแสในโซเชียลทั้งนี้อาจเป็นเพราะรายการลิขสิทธิ์จาก
ต่างประเทศมีลักษณะที่แตกต่างจากรายการโทรทัศน์โดยทั่วไปท่ีเปน็รายการแบบบริบทในสังคมไทยแต่ในรายการลิขสิทธิเ์ป็น
รายการทีม่ีรูปแบบเดิมซึ่งในบางครั้งไมส่ามารถที่จะน าเสนอออกจากรูปแบบรายการเดิมได้ดังนั้นตัวพธิีกร แขกรับเชิญต่างๆจะเป็น
ผู้ที่ท าให้รายการนั้นน่าสนใจอีกทั้งการสร้างกระแสในสื่อออนไลน์ก็จะมีส่วนในการเข้าถึงได้ง่ายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัตชุลี 
นุตประวณี์ (2556) วิจัยเรื่อง พฤตกิรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอยซไ์ทย
แลนด์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความถี่และระยะเวลาในการเปิดรบัชมรายการมาก จะมคีวามพึงพอใจต่อการรับชม
รายการในดา้นรูปแบบรายการ การน าเสนอรายการ เนื้อหารายการ คุณสมบัติของผู้ตดัสินใจ และคณุสมบัติของผูด้ าเนินรายการ
มาก ในทัศนะของผู้วิจัยมีความเหน็ว่า รายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศต้องมีการคัดสรรพิธีกรที่เหมาะสมกับรายการเพราะรายการ
บางรายการเมื่อมาจากต่างประเทศในบางครั้งกลุ่มเป้าหมายอาจยังไม่คุ้นเคยดังนั้นการคัดสรรพิธีกรทีอ่ยู่ในกลุ่มความสนใจของ
วัยรุ่นก็จะเป็นแรงดึงดูดความสนใจไดส้่วนหน่ึง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.ควรน าผลการวิจัยนี้ไปน าเสนอต่อผู้บริหารรายการลิขสิทธ์ิ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายในการพัฒนารายการของ

ตนเองต่อไปเพื่อตอบสนองธุรกิจของโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 
2.รายการโทรทัศน์ท่ีมีผู้ผลิตรายการในประเทศอาจจะมีการน าเนื้อหาสาระมาปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับรายการเพื่อให้พัฒนา

สร้างสรรค์ในประเด็นใหม่ได้ตามสภาวะแวดล้อมทางการตลาดและกลุ่มผู้บริโภค 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรน าผลการวิจัยนี้ไปท าวิจัยต่อยอดและเจาะลึก เกี่ยวกับการผลิตรายการลิขสิทธิ์ต่างๆที่วัยรุ่นนิยมและให้เกิด

ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายอื่น 
2.ควรศึกษากับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่นเพื่อที่จะได้น ามาพิจารณาประกอบการน ารายการลิขสิทธิ์อ่ืนๆหรือพัฒนารายการ

โทรทัศน์ให้เหมาะสมต่อไป 
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ภาพลักษณการทองเท่ียวและความพึงพอใจท่ีสงผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้า 

ของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดระยอง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพลักษณการทองเที่ยวท่ีสงผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าของ

นักทองเท่ียวไทยในจังหวัดระยอง และความพึงพอใจท่ีสงผลตอการกลับมาเท่ียวซ้ําของนักทองเที่ยวไทยใน

จังหวัดระยอง  

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ นักทองเท่ียวชาวไทยที่ดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดระยอง จํานวน 400 

คน ใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล โดยสถิ ติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ส ถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ไดแก รอยละ คาความถี่  คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistic) ไดแก การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณการทองเที่ยวท่ีสงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยอง พบวา  

ภาพลักษณการทองเที่ยวดานท่ีพักมีความสัมพันธและมีผลกระทบตอการกลับมาเท่ียวซ้ําจังหวัดระยองมาก

ที่สุด รองลงมา คือ ภาพลักษณการทองเที่ยวดานของที่ระลึก ภาพลักษณการทองเที่ยวดานความปลอดภัยและ

ภาพลักษณการทองเที่ยวดานแหลงทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนภาพลักษณการ

ทองเท่ียวดานการเดินทาง ภาพลักษณการทองเท่ียวดานคาใชจายและภาพลักษณการทองเท่ียวดานรานอาหาร

ไมมีผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่สงผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าจังหวัดระยอง พบวา ความพึงพอใจดาน

สิ่งอํานวยความสะดวกมีความสัมพันธและมีผลกระทบตอการกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยองมากที่สุด รองลงมา 

คือ ความพึงพอใจดานสิ่งดึงดูดแหลงทองเท่ียว ความพึงพอใจดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว และความพึงพอใจ

ดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: ภาพลักษณ , ความพึงพอใจ , การกลับมาเที่ยวซ้ํา , การทองเท่ียวจังหวัดระยอง 
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Tourism image and satisfaction that affect to return 

of Thai tourists in Rayong. 
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ABSTRACT 

This research aims to study the tourism image that affect the return of Thai tourists in 

Rayong and the satisfaction that affect the return of Thai tourists in Rayong. 

The samples were 400 Thai tourists who came to Rayong by using questionnaire. The 

statistics used for data analysis are descriptive statistics such as percentage, frequency, mean, 

and standard deviation. Inferential Statistic: Pearson's product moment correlation coefficient 

and multiple regression analysis.  

The study indicated that the tourism image that affected the return trip to Rayong 

Province showed that the tourism image of the accommodation has the relationship and 

affect the return to Rayong maximum, second, the tourism image of the souvenir. The image 

of tourism of safety and tourism image of tourism sources was statistically significant at the 

.05 level. The image of tourism travelling, the image of tourism restaurant did not affect the 

return to Rayong at the statistical significance of .05. 

The satisfaction of the tourists who returned to Rayong found that the satisfaction of  

facilities have the relationship and the affect on the return to Rayong. Second, the 

satisfaction is the attraction of tourist sites and the satisfaction of environmental 

management were statistically significant at the .05 level. 
 

Keywords: Image, satisfaction, return trip, tour Rayong. 
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บทนํา 

จังหวัดระยอง เปนจังหวัดสําคัญทางภาคตะวันออกของไทยเปน 1 ใน 9 จังหวัดที่ถูกกําหนดใหเปน

พื้นท่ีลงทุนอุตสาหกรรมแหงอนาคต หรือซูเปอรคลัสเตอร และยังเปนจังหวัดท่ีปรากฎในยุทธศาสตรการ

ทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 ในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว ไดกําหนดกลยุทธ

การพัฒนาเชิงพื้นที่ เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี

และตราด โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาไปสูการทองเท่ียวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากลที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมเชื่อมโยงสูกัมพูชาและเวียดนาม ผานมาตรการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการ

ทองเที่ยวและกีฬา และสงเสริมการทองเที่ยวใหมีการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน พัฒนาคุณภาพแหลง

ทองเที่ยว สินคาและบริการใหไดมาตรฐานโดยคํานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดลอม พัฒนาเชื่อมโยงสินคาทาง

การเกษตร ผลิตภัณฑชุมชนสูภาคอุตสาหกรรมบริการทองเท่ียวแทนการนําเขาและบริโภคสินคาจาก

ตางประเทศ (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558) ซึ่งจังหวัดระยองมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่นาสนใจ 

แบงออกเปนทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแก อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด อุทยาน

แหงชาติ เขาชะเมา-เขาวง สวนพฤกษศาสตรบ านเพ หาดแมรําพึง เปนตน ทรัพยากรทองเท่ียวทาง

ประวัติศาสตรและศาสนา ไดแก หอพระพุทธอังคีรส พระเจดียกลางน้ํา ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช อนุ

สาวรียสุนทรภู เปนตน ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เทศกาลและงานประเพณี ไดแก เทศกาลเที่ยว

ทะเลหาดบานเพ-เกาะเสม็ด ประเพณีทําบุญกลางทุง งานทอดผาปากลางนํ้า งานเทศกาลผลไมและของดีเมือง

ระยอง เปนตน และจากการสํารวจสถิตินักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดระยองในชวงป พ.ศ. 2556-2558 

พบวามีจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางมาจังหวัดระยองเพ่ิมข้ึนทุกป (กรมการทองเที่ยว, 2559) 

การสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระยองจึงควรใหความสําคัญตอภาพลักษณการ

ทองเที่ยวซึ่งนักทองเที่ยวอาจจะรับรูผานสื่อตาง ๆ ผานคําบอกเลา หรือประสบการณการทองเท่ียวโดยตรง 

กอใหเกิดภาพในใจหรือภาพลักษณเชิงบวกและภาพลักษณเชิงลบได นอกจากน้ีภาพลักษณยังเปนองคประกอบ

หน่ึงที่ทําใหเกิดความพึงพอใจซ่ึงเปนการเปรียบเทียบความรูสึกกับส่ิงที่ไดรับจากการทองเท่ียวอีกดวย ทั้งนี้

ภาพลักษณและความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงได การรักษาภาพลักษณที่นาประทับใจและเกิดความพึง

พอใจแกนักทองเที่ยวใหอยากกลับเที่ยวซ้ําในครั้งตอไปจึงเปนเปาหมายสําคัญของการทองเที่ยวจังหวัดระยอง 

จากประเด็นดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจที่

สงผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดระยองเพื่อนําผลท่ีไดไปใชเปนแนวทางพัฒนาการ

ทองเท่ียวใหเกิดประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาภาพลักษณการทองเท่ียวที่สงผลตอการกลับมาเท่ียวซ้ําของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัด

ระยอง 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่สงผลตอการกลับมาเท่ียวซ้ําของนักทองเที่ยวไทยในจังหวัดระยอง 
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สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณของการทองเท่ียวสงผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าของนักทองเที่ยวไทยใน

จังหวัดระยอง 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวสงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ําในจังหวัดระยอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่อยูในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมา

ทองเที่ยวจังหวัดระยอง จํานวน 3,773,969 คน (กรมการทองเที่ยว, 2559) ใชวิธีการหากลุมตัวอยางโดยใช

สูตรของ Taro Yamane (1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน จากน้ันจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสงแบบสอบถามใหกับนักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวจังหวัด

ระยอง เชน หาดแมรําพึง, แหลมแมพิมพ, สวนสน, เกาะเสม็ด, อนุสาวรียสุนทรภู เปนตน  

  2. เครื่องมือท่ี ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือท่ี ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยคําถามปลายเปด (Open-ended Question) ซึ่งแบง

ออกเปน 5 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพรายได จํานวนคร้ังที่เคยมาเที่ยว และวัตถุประสงคที่มาเท่ียว ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับ

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียว ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับภาพลักษณการทองเที่ยวจังหวัดระยอง 

ตอนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว และตอนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับการกลับมาเท่ียวซํ้าใน

จังหวัดระยอง จํานวน 5 ขอ ซึ่งคําถามในตอนท่ี 3-5 เปนคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 

ระดับ 

  การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา แบงออกเปน 2 สวน คือ การทดสอบความความเที่ยง 

(Validity) ของแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามข้ึนมาแลวนําไปทดลองใชกับผูที่เกี่ยวของเพ่ือหา

ขอบกพรองของคําถาม แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบตามความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความ

เหมาะสมของเนื้อหา (Wording) และความชัดเจน (Clarity) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดแกไขแลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยางเบื้องตน จํานวน 30 คน 

จากนั้นนําผลที่ ไดมาหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใช วิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha 

Coefficient) ของคอนบัค (Cronbach)  

  3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ ใช  สถิติ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ใชในการบรรยายขอมูลโดยวิธีการใชสถิติ รอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการทดสอบคาความสัมพันธตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ไดแก การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  
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ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

215 คน คิดเปนรอยละ 53.8 อายุ อายุ 31-40 ป จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 78.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง จํานวน 

245 คน คิดเปนรอยละ 61.3 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 

30.5 กลุมตัวอยางสวนใหญเคยมาเท่ียว 2-3 ครั้ง จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8 และเดินทางมาพักผอน 

จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 79.5  

2. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความถี่ในการรับขาวสารการทองเท่ียวจังหวัดระยอง 1-2 ครั้งตอปมากท่ีสุด จํานวน 306 คน คิดเปน

รอยละ 76.5 ซึ่งรับขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวจากเว็บไซต จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8 และตองการ

ขอมูลแนะนําสถานที่ทองเที่ยว จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.0  

3. ภาพลักษณการทองเท่ียวจั งหวัดระยอง ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รับรู

ภาพลักษณการทองเท่ียวจังหวัดระยองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14  เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ภาพลักษณดานแหลงทองเที่ยวมีการรับรูมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35  รองลงมา คือ 

ภาพลักษณดานรานอาหารมีการรับรูมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 ภาพลักษณดานค่าใชจายและภาพลักษณด้าน

ที่พักมีการรับรูมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ภาพลักษณดานความปลอดภัยมีการรับรูมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 

ภาพลักษณดานการเดินทางมีการรับรูมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และภาพลักษณดานของท่ีระลึกมีการรับรู้มาก

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 

4. ความพึงพอใจการทองเที่ยวจังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึง

พอใจการทองเที่ยวจังหวัดระยองภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.07เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มีความพึงพอใจระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ความพึงพอใจดานส่ิงดึงดูดของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.11ความพึงพอใจดานการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 4.09 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก มีคาเฉลี่ย 4.06 และความพึงพอใจดานการจัดการสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 

5. การกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยองของนักทองเที่ยว ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความตั้งใจกลับมาเท่ียวซ้ําภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ

ตั้งใจระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับ คือ ตั้งใจกลับมาเท่ียวซ้ําเพราะไดรับความสนุกสนาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.23 ตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ําเม่ือมีเวลาวาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ําเพราะใชงบประมาณ

คุมคากับความสุขท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ย 4.21  

6. ความสัมพันธและผลกระทบของภาพลักษณของการทองเที่ยวที่มีผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าจังหวัด

ระยอง โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
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coefficient) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรอิสระ คือ 

ภาพลักษณการทองเท่ียวดานแหลงทองเท่ียว ภาพลักษณการทองเท่ียวดานการเดินทาง ภาพลักษณการ

ทองเที่ยวดานคาใชจาย ภาพลักษณการทองเท่ียวดานท่ีพัก ภาพลักษณการทองเท่ียวดานรานอาหาร 

ภาพลักษณการทองเที่ยวดานของที่ระลึกและภาพลักษณการทองเท่ียวดานความปลอดภัยมีความสัมพันธเชิง

บวกกับการกลับมาเท่ียวซํ้าของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยมีคา

ความสัมพันธระหวาง .788 - .859  ซึ่งกอนการวิเคราะหและประเมินสมการถดถอยของภาพลักษณของการ

ทองเที่ยวกับการกลับมาเท่ียวซ้ําของนักทองเที่ยวไทยในจังหวัดระยอง ผูวิจัยไดดูผลการวิเคราะหจาก P-P 

Normal Probability Plot พบวา ขอมูลมีการแจกแจงปกติ จึงทําการทดสอบความเปนอิสระของคาความ

คลาดเคล่ือน โดยพิจารณาคาสถิติ Durbin Watson มีคาเทากับ 1.97 มีคาเขาใกล 2 แสดงวาตัวแปรอิสระที่

นํามาใชในการทดสอบไมมีความสัมพันธภายในตัวเอง ดังนั้นจึงนําผลคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ คือ 

ภาพลักษณการทองเที่ยวท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยอง มีนัยสําคัญที ่

ระดับ .01 มาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise (ดังตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : Stepwise) ของภาพลักษณการทองเท่ียวกับ

การกลับมาเท่ียวซํ้าจังหวัดระยอง 

ตัวพยากรณ 
สัมประสิทธิ์การถดถอย 

SE t Sig. 
B β 

(Constant) .060  .097 .621 .535 

ดานท่ีพัก (X4) .307 .313 .042 7.376 .000* 

ดานของท่ีระลึก (X6) .254 .264 .041 6.236 .000* 

ดานแหลงทองเท่ียว (X1) .205 .205 .034 6.107 .000* 

ดานความปลอดภัย (X7) .223 .210 .046 4.832 .000* 

                                    F= 489.810        R = 0.912         R2 = 0.832           Adj.R2 = 0.831 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 2 พบวา F-test (F= 489.810, Sig=.000) ปฏิเสธ Null Hypothesis (H0 = 0) ท่ีระดับ 

นัยสําคัญทางสถิติ .05 สรุปวา ตัวแปรอิสระ 4 ตัว รวมกันพยากรณไดรอยละ 83.1  (Adj.R2 = 0.831) โดยที่

ภาพลักษณการทองเที่ยวดานท่ีพัก (X4) (β= 0.313) สงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ํามากที่ สุด รองลงมาคือ 

ภาพลักษณการทองเท่ียวดานของท่ีระลึก (X6) (β= 0.264) ภาพลักษณการทองเที่ยวดานความปลอดภัย (X7) 

(β= 0.210) และภาพลักษณการทองเที่ยวดานแหลงทองเท่ียว (X1) (β= 0.205) ตามลําดับ สวนภาพลักษณ

การทองเท่ียวดานการเดินทาง ภาพลักษณการทองเท่ียวดานคาใชจายและภาพลักษณการทองเที่ยวดาน

รานอาหารไมมีผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าจังหวัดระยองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7. ความสัมพันธและผลกระทบของความพึงพอใจของทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวซ้ําจังหวัด

ระยอง โดยการหาคาสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธของเพียร สัน(Pearson’s Product Moment Correlation 
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coefficient)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรอิสระ คือ 

ความพึงพอใจดานสิ่งดึงดูดของแหลงทองเท่ียว ความพึงพอใจดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ความพึงพอใจ

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและความพึงพอใจดานการจัดการสภาพแวดลอมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ

กลับมาเที่ยวซ้ําของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธ

ระหวาง .811 - .870  ซึ่งกอนการวิเคราะหและประเมินสมการถดถอยความพึงพอใจของทองเท่ียวกับการ

กลับมาเท่ียวซ้ํ าของนักทองเท่ียวไทยในจั งห วัดระยอง ผูวิจัยไดดูผลการวิเคราะหจาก P-P Normal 

Probability Plot พบวา ขอมูลมีการแจงแจงปกติ จึงทําการทดสอบความเปนอิสระของคาความคลาดเคลื่อน 

โดยพิจารณาคาสถิติ Durbin Watson มีคาเทากับ 1.65 มีคาเขาใกล 2 แสดงวาตัวแปรอิสระท่ีนํามาใชในการ

ทดสอบไมมีความสัมพันธภายในตัวเอง ดังนั้นจึงนําผลคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของ

ทองเที่ยวที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การลับมาเท่ียวซ้ําจังหวัดระยอง มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 มา

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise (ดังตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : Stepwise) ของความพึงพอใจของทองเท่ียว

กับการกลับมาเท่ียวซ้ําจังหวัดระยอง 

ตัวพยากรณ 
สัมประสิทธิ์การถดถอย 

SE t Sig. 
B β 

(Constant) .239  .090 2.666 .008 

ดานสิ่งดึงดูดของแหลงทองเท่ียว (X1) .369 .373 .044 8.417 .000* 

ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว (X2) .366 .356 .047 7.849 .000* 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (X3) .363 .374 .051 7.075 .000* 

ดานการจัดการสิ่งแวดลอม (X4) -.140 -.146 .051 -2.749 .006* 

                        F= 498.581           R = 0.914              R2 = 0.835             Adj.R2 = 0.833 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 3 พบวา F-test (F= 489.581, Sig=.000) ปฏิเสธ Null Hypothesis (H0 = 0) ท่ีระดับ 

นัยสําคัญทางสถิติ .05  สรุปวา ตัวแปรอิสระ 4 ตัว รวมกันพยากรณไดรอยละ 83.3  (Adj.R2 = 0.833) โดยที่

ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก (X3) (β= 0.374) สงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ํามากที่สุด รองลงมาคือ 

ความพึงพอใจดานสิ่งดึงดูดแหลงทองเที่ยว (X1) (β= 0.373) ความพึงพอใจดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว (X2) 

(β= 0.356) และความพึงพอใจดานการจัดการสิ่งแวดลอม (X4) (β= -0.146) สงผลตอการกลับมาเท่ียวซ้ํา

จังหวัดระยองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

สรุปผล 

 ผลการวิจัยในคร้ังนี้สามารถสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 
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ภาพลักษณการทองเท่ียวที่สงผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดระยอง พบวา 

ภาพลักษณการทองเท่ียวดานท่ีพักจะมีความสัมพันธและมีผลกระทบตอการกลับมาเท่ียวซ้ําจังหวัดระยองมาก

ที่สุด รองลงมา คือ ภาพลักษณการทองเที่ยวดานของที่ระลึก ภาพลักษณการทองเที่ยวดานความปลอดภัยและ

ภาพลักษณการทองเที่ยวดานแหลงทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนภาพลักษณการ

ทองเท่ียวดานการเดินทาง ภาพลักษณการทองเท่ียวดานคาใชจายและภาพลักษณการทองเท่ียวดานรานอาหาร

ไมมีผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีสงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยอง พบวา ความพึงพอใจดาน

สิ่งอํานวยความสะดวกมีความสัมพันธและมีผลกระทบตอการกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยองมากที่สุด รองลงมา 

คือ ความพึงพอใจดานสิ่งดึงดูดแหลงทองเท่ียว ความพึงพอใจดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว และความพึงพอใจ

ดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

ภาพลักษณการทองเท่ียวที่สงผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดระยอง พบวา 

ภาพลักษณการทองเท่ียวดานท่ีพักจะมีความสัมพันธและมีผลกระทบตอการกลับมาเท่ียวซ้ําจังหวัดระยองมาก

ที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของมะลิวรรณ ชองงาม (2553) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการสรางความภักดีของลูกคา 

กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดปทุมธานี  พบวา ภาพลักษณโรงแรมโดยรวมมีความสัมพันธกับความจงรักภักดี

ของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมในจังหวัดปทุมธานี โดยมีความสัมพันธเชิงบวกทิศทางเดียวกัน   

รองลงมาคือ ภาพลักษณการทองเที่ยวดานของที่ระลึก ท้ังนี้จังหวัดระยองมีของท่ีระลึกท่ีบงบอกถึง

เอกลักษณ มีความหลากหลาย ราคาเหมาะสมและไดมาตรฐานจึงสงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ําสอดคลองกับ

แนวคิดของศรัญยา วรากุลวิทย (2558) ลักษณะสินคาที่ระลึกควรเปนผลิตภัณฑจากทองถิ่น มีเอกลักษณ เปน

จุดเดนที่สามารถเปนตัวแทนทองถ่ินน้ัน ๆ และไดรับการออกแบบและผลิตอยางปราณีต คุมคาในการซื้อและมี

ประโยชนใชสอย และสอดคลองกับงานวิจัยของแทตติยา ทองใบ (2553) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการทองเที่ยว กรณีศึกษาอําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย พบวา ความตอการ

ของนักทองเท่ียวตอรูปแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ คือ การที่ผลิตภัณฑมีรูปราง สีสัน สวยงาม มีคุณภาพ มี

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกใหมีความหลายหลายมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะเดินทางกลับมาซ้ือ

ผลิตภัณฑในครั้งตอไปมากท่ีสุด  

ภาพลักษณการทองเท่ียวดานความปลอดภัยสงผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าจังหวัดระยอง สอดคลองกับ

งานวิจัยของพัจนพิตตา ศรีสมพงษ (2552) พบวา ความปลอดภัยเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจของ

นักทองเท่ียวในการเลือกแหลงทองเที่ยวที่จะเดินทางไปทองเที่ยว ทั้งความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ 

ภัยจากอาชญากรรม และตัวแหลงทองเที่ยว เม่ือนักทองเที่ยวเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทาง

มายังแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยก็จะสงผลตอภาพลักษณดานการทองเที่ยวใหดีย่ิงขึ้น  

ภาพลักษณการทองเที่ยวดานแหลงทองเท่ียวสงผลตอกการกลับมาเที่ยวซํ้าจังหวัดระยอง ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Dann (1981) ที่ไดกลาวถึงภาพลักษณทัศนคติของนักทองเท่ียวที่ มีตอสถานที่
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ทองเที่ยวเปนสิ่งกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว ทั้งน้ีจังหวัดระยองมีทรัพยากรการทองเที่ยวตามธรรมชาติท่ีมี

ชื่อเสียง รวมท้ังทรัพยากรทองเที่ยวดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณีและทรัพยากร

ทองเท่ียวดานกิจกรรมความบันเทิงและความเพลิดเพลิน เปนตน การรับรูภาพลักษณดังกลาวของนักทองเท่ียว

จึงสงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยองในครั้งตอไป  

สวนความพึงพอใจที่สงผลตอการกลับมาเท่ียวซ้ําของนักทองเที่ยวไทยในจังหวัดระยอง พบวา  ความ

พึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกจะมีความสัมพันธและผลกระทบตอการกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัดระยองมาก

ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิชสุดา รอยพิลาและปรีดา ไชยา (2558) ศึกษาเรื่อง องคประกอบของ

ทรัพยากรทองเที่ยวท่ีมีผลตอการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของจังหวัดกาฬสินธุ พบวา องคประกอบของ

ทรัพยากรทองเที่ยวมีผลตอการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค โดยดานส่ิงอํานวยความสะดวกจะมีความสัมพันธและมี

ผลกระทบตอการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  รองลงมาคือ ความ

พึงพอใจดานสิ่งดึงดูดของแหลงทองเท่ียว ความพึงพอใจดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวและความพึงพอใจดาน

การจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Weaver & Lawton (2014) ที่กลาวถึงการกลับมาเที่ยวซ้ํา

ของนักทองเที่ยวแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจในประสบการณการทองเท่ียวครั้งกอน และสอดคลองกับ

งานวิจัยของไกรฤกษ ปนแกวและคณะ (2557) เรื่องการพัฒนานโยบายการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสําหรับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีและนนทบุรี พบวา ความพึงพอใจตอดานสิ่งดึงดูดของแหลงทองเท่ียวสงผล

ตอการกลับมาทองเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนนทบุรีมากที่สุด ตามดวยความ

พึงพอใจดานการจัดการส่ิงแวดลอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของศิ

รินันทท พงษนิรันดรโอชัญญา บัวธรรมและชัชชญา ยอดสุวรรณ (2559) ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการทองเท่ียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีดึงดูดให

นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่ คือ สิ่งดูดใจดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมี

ใหบริการอยางเพียงพอและการเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดอยางรวดเร็วและสะดวก 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมท้ังหนวยงานที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน 

ควรสงเสริมภาพลักษณการทองเที่ยวของจังหวัดระยองเพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ําจังหวัด

ระยองในครั้งตอไป โดยภาพลักษณการทองเที่ยวดานแหลงทองเที่ยว ควรมีการประชาสัมพันธและแนะนําการ

ทองเท่ียวจังหวัดระยองในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกลุมคนทุกชวงวัย เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ, การ

ทองเท่ียวเชิงผจญภัย, การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ, การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เปนตน ภาพลักษณการทองเท่ียว

ดานการเดินทาง ควรมีการแนะนําเสนทางโดยมีปายบอกเพื่อใหสามารถเขาถึงสถานท่ีทองเที่ยวไดสะดวก และ

มีการบริหารจัดการขนสงมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมีรถโดยสารบริการนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ

 ภาพลักษณการทองเท่ียวดานที่พัก, ดานรานอาหาร , ดานของท่ีระลึก และดานคาใชจาย ควรมีการ
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จัดทําคูมือแนะนําท่ีพัก รานอาหารและรานจําหนายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ ท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัด 

ผลิตภัณฑ OTOP รวมถึงของที่ระลึกอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดอันดับพัก รานอาหารและรานจําหนายของท่ีระลึก 

รวมทั้งคูมือที่ชวยวางแผนและคํานวณคาใชจายในการทองเที่ยวเพื่อความสะดวกและคุมคาแกนักทองเที่ยว 

และภาพลักษณการทองเท่ียวดานความปลอดภัย ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแหลงทองเท่ียวตางๆ 

โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทางทะเล เชน บริเวณชายหาด ทาเทียบเรือ  

 2. เจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี่ยวของทางการทองเที่ยว ผูประกอบการ และประชาชนในจังหวัดระยอง 

ควรมีส วนรวมในการสรางความพึงพอใจแก นักท องเที่ ยวทั้ งด านสิ่งอํานวยความสะดวก เจาหนาที่ 

ผูประกอบการ คนในชุมชนควรมีอัธยาศัยไมตรีท่ีเปนมิตร มีนํ้าใจในการใหขอมูลและชวยเหลืออํานวยความ

สะดวกแกนักทองเที่ยว ควรเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนบริเวณแหลงทองเที่ยว

เพ่ือเกิดการเรียนรูเขาใจและพึงพอใจในที่สุด รวมถึงดานการจัดการสิ่งแวดลอม ควรรณรงคใหแหลงทองเที่ยว 

ที่พักและรานอาหารรวมถึงสถานประกอบการในจังหวัดระยองเห็นความสําคัญและใสใจการจัดการขยะ การ

บําบัดนํ้าเสียรวมทั้งรักษาความสะอาด  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบภาพลักษณการทองเท่ียวและความพึงพอใจท่ีสงผลตอการ

กลับมาเท่ียวซ้ําจังหวัดระยองของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

2. ควรทําการศึกษาวิจัยภาพลักษณการทองเท่ียวและความพึงพอใจที่สงผลตอการกลับมาเท่ียวซํ้าใน

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกของนักทองเที่ยว ซึ่งมีขอบเขตท่ีกวางกวาเดิมเพราะการศึกษาครั้งน้ีมีขอบเขตจํากัด

เพียงจังหวัดระยอง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล  และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล 
จ านวน 113 คน ค านวณจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูป ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผลการศึกษาพบว่า นักกีฬา
กรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) ปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยในการบริหารงานแตกต่างกันมีระดบัแรงจูงใจในการเปน็นักกีฬากรีฑาตวัแทนจังหวัดสตลูไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, นักกีฬา, นักกีฬากรีฑาตัวแทน 
 
 

Motivation To Be Athletes Representing Satun Province  

Prapat Mantaso 
Master of Public Administration, Ratta Bundit University 

e-mail: mprapat@yahoo.com 
 

ABSTRACT 
The purposes for this study were to study the motivation to be athletes representatives in Satun 

Province, to study the factors which were affecting to the motivation to be athletes representatives in 
Satun Province and to study the factors which was affecting to be athletes representatives in Satun 
Province. The sampling group for this study, in the amount of 113, was the athletes representives and was 
calculated from Krejsi and Morgan. Questionnaire was the data collecting in order to collect data by 
software program and Descriptive Statistics. 

The result for this study found that most of the athletes representatives in Satun Province had the 
opinion regarding the levels of administration in the organization which was affecting the motivation to be 
the athletes representatives in Satun Province in overview which was at the medium level (mean 3.07). 

Individual factors and different administrative factors had the levels in motivation to be the 
athletes representatives in Satun Province indifferently which was at the significance level at 0.05  

 
Keywords: Motivation, Athletes, Athletes representing 
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บทน า 

กรีฑาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและสนใจเล่นกันมากเพราะกรีฑาเป็นกีฬาที่สนุกสนานสามารถเล่นได้ทุกเพศ
ทุกวัยใช้อุปกรณ์การเล่นไม่มาก ซึ่งเล่นได้ทุกฤดูกาลและไม่สิ้นเปลือง อีกทั้งกรีฑายังเป็นกีฬาที่ได้บรรจุเข้าไปในการแข่งขัน
หลายระดับ เช่น กีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเซียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย และการแข่งขันกรีฑาชิง
แชมป์โลก ส าหรับประเทศไทยก็มีการจัดให้มีการแข่งขันกีฬากรีฑาในรายการต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬานักเรียนนักศึกษา กีฬากรมพลศึกษา แต่ทั้งนี้
การเล่นกีฬากรีฑา มักจะเล่นกันตามความพอใจ ความถนัด และความต้องการของตนเองดังนั้นการเล่นกีฬากรีฑา ย่อมมีปัจจัย
หลายประการในการผลักดันให้เกิด ความสนใจ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นได้แก่แรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจถือได้ว่ าเป็นหัวใจ
ของจิตวิทยาการกีฬา เพราะแรงจูงใจเกี่ยวข้องต่อเนื่องตลอดชีวิตของการ เป็นนักกีฬาและเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อ
การกระท าพฤติกรรมและความสามารถของมนุษย์ แรงจูงใจที่ท าให้หรือมีอิทธิพลท าให้คนยังคงออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา
ทั้งนี้แต่ละคนก็มีสาเหตุ ปัจจัยหรือแรงจูงใจที่ต่างกันที่ส าคัญคือท าให้คน มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จในระดับที่ต่างกันดังนั้นแรงจูงใจ
จึงเป็นตัวก าหนดทิศทางและความตั้งใจ ความพยายามที่จะกระท า มีความมุ่งมั่นที่จะกระท า หรือปฏิบัติในการกีฬา แรงจูงใจ
จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ต่อคุณภาพและความสามารถในการเล่นและการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีเหตุแห่งแรงจูงใจ คือเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
กับความสวยงาม ด้านสรีระ สัดส่วน เพื่อให้เป็นที่สนใจจากเพศตรงข้าม หรือเหตุผลทางการ แพทย์อันสืบเนื่องจากการ
เจ็บป่วยเหตุผลทางสังคม ท่ีต้องการเพื่อนใหม่ การคบมิตร การเป็นที่ยอมรับ การยกระดับสถานะทางสังคม ตลอดจนการมี
ทัศนคติที่ดีต่อกีฬาไม่ว่าจะเป็นความส าคัญของการกีฬา ความชอบและความท้าทาย การเสี่ยง ชอบแข่งขัน ชอบความสนุก 
การเป็นที่ยอมรับและความภาคภูมิใจ ในตนเอง ล้วนเป็นเหตุแห่งแรงจูงใจให้คนหันมา เล่นกีฬาทั้งสิ้น แรงจูงใจจึงเป็นสิ่ง
กระตุ้นและเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ตัวบุคคลประพฤติในกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของคน ๆ นั้น แรงจูงใจจึง 
เปรียบเสมือนกระแสให้ความสนใจให้กลุ่มบุคคล และประชาชนได้มีความต้องการที่จะเล่นกีฬาใฝ่หาความส าเร็จในเชิงกีฬา 
กรีฑาเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยม ที่มีประโยชน์สอนให้ผู้เล่นมีความแข็งแรง อดทน เมื่อได้รับการฝึกอย่างถูกวิธีไมห่นักเกินไปกจ็ะ
ท าให้ร่างกายสดช่ืน กระปรี้กระเปร่า และยังช่วยรักษารูปร่างให้ได้สัดส่วนสง่างาม ถ้าหากเราสังเกตจะพบว่าการเล่นกีฬา
กรีฑาต้องอาศัยแรงจูงใจผลักดันให้หันมาเลน่กรีฑาและมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก จนน าไปสู่การเป็น นักกีฬาท่ีมีความสามารถ 
มีเทคนิควิธีการในการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาจังหวัดสตูลเป็นสมาคมที่ริเริ่มเอาจริงเอาจังกับการพัฒนานักกีฬาเพื่อส่งเข้า
แข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดสตูลพึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากกับการที่มีนักกีฬาตัวท่ีอยู่ในสังกัดของสมาคม
กีฬาจังหวัดสตูลที่เข้าคว้าเหรียญรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาวิ่ง 1500 เมตร ในกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศมาเลเซีย 
ทั้งนี้กีฬากรีฑาท าจังหวัดสตูลเองประสบความส าเร็จในกีฬาชนิดนี้โดยมีนักกีฬากรีฑาที่ท าช่ือเสียงให้แก่จังหวัดสตูลได้เป็นที่
รู้จักท่ัวประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสมาคมกีฬาจังหวัดสตูลไดด้ าเนินการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จ ท าให้
เกิดเยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจในการฝึกซ้อมกรีฑาอย่างต่อเนื่องและมีจ านวนมากข้ึนซึ่งต่างจากอดีตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจของนักกีฬากรีฑาของจังหวัดสตูลถึงปัจจัยที่สนใจมาเล่นกีฬา
กรีฑา 

 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล 
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สมมติฐานการวิจัย 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
2.  ปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กรมีผลต่อแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล แตกต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ คือ นักกีฬากรีฑา เพศชาย และเพศหญิงจ านวน 160 คน โดยแบ่งเป็นเพศ

ชายจ านวน 88 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 72 คน (สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล ,2560) ซึ่งเป็นนักกรีฑาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
กรีฑาจังหวัดสตูล การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักกรีฑาสังกัดจังหวัดสตูลที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักกีฬาของจังหวัดสตูลจ านวน 160 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 88 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 72 คน จากการประมาณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตาราง เครจซี่ และมอร์แกน(อ้างถึงใน เทเวศร์ พิริยะพฤนท์. 2545: 128) ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 113 คนแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 71 คน เพศหญิง จ านวน 42 คน  

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สร้างขึ้นจาก

วัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิดในการศึกษาโดยได้ข้อมูลจากแนวความคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยแบ่ง
โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร 7s ของMcKinsey ประกอบด้วย กลยุทธ์ 

โครงสร้างองค์กร สไตล์ ระบบ บุคลากร ค่านิยม ทักษะ จ านวน 7 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล เป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด 
แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิดด้านความคิดเห็นหรือแรงจูงใจอ่ืนๆ (Open Ended) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือไปยัง

ผู้เชี่ยวชาญ  
2.  ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถึงผู้จัดการทีมแต่ละทีมเพื่อขอความร่วมมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.  น าแบบสอบถามไปให้ กลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเองจ านวน 113 คน และนัดวันเวลาที่จะได้รับแบบสอบถาม 
4.  ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
5.  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความถูกต้อง แล้วน าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  น าผลที่ได้จากแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ แล้ว

น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง    
2.  น าผลที่ได้จากแบบสอบถามแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ท้ังปัจจัยการบริหารภายในองค์กร 

แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก มาหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
3.  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ t-test F-test (One-Way-ANOVA)  
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ผลการวิจัย 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 71 คน มีอายุระหว่าง 19 – 28 ปี 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 มี
ประสบการณ์มากกว่า 9 ครั้ง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 เล่นกีฬาในประเภทลู่ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.40  

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับปัจจัยการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.07) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลดังนี้ โครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมา บุคลากร อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.21) ทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.04) ค่านิยม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.91) 
กลยุทธ์ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.77) ระบบ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.77) และสไตล์ อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.73) ตามล าดับ 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬา
กรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ในภาพรวมทุกด้าน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ปัจจัยภายนอก มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) 
และปัจจัยภายใน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45) ตามล าดับ 

การทดสอบสมมติฐานนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาทั้งหมดมีปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยในการ
บริหารงานแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การศึกษา แรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนั้นผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
การวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคล  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 มีอายุระหว่าง 19 – 28 ปี จ านวน 49 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 มี
ประสบการณ์มากกว่า 9 ครั้ง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 เล่นกีฬาในประเภทลู่ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.40 รองลงมาเล่นกีฬาในประเภทลาน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 ตามล าดับ 

วิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล 
นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับปัจจัยการบริหารจัดการ

ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ด้านกลยุทธ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.77) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกรณีพบว่าระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ท่านคิดว่าสมาคมมีการบริหารองค์กรทีมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.96)  รองลงมา ท่านคิดว่าสมาคมมีการวางแผนพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.72) และท่านคิดว่าสมาคมจังหวัดสตูลพลักดันให้นักกีฬาได้แข่งขันในระดับประเทศหรือต่างประเทศมากยิ่งข้ึน
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.64) ตามล าดับ 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับปัจจัยการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ด้านโครงสร้างองค์กร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.08) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกรณีพบว่าระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ท่านคิดว่าสมาคมมีการแบ่งหน้าท่ีการท างานอย่างชัดเจนในแต่ละฝ่าย อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.13) รองลงมา ท่านคิดว่าสมาคมมีการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมในการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) 
และท่านคิดว่าสมาคมเปิดโอกาสให้นักกีฬาแสดงความคิดเห็นความต้องการในด้านต่างๆ ได้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
ตามล าดับ 
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นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับปัจจัยการบริหารจัดการ

ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ด้านสไตล์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.73) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกรณีพบว่าระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ท่านคิดว่าผู้บริหารระดับสูงน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการกีฬา  อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.81)  รองลงมา ท่านคิดว่าผู้บริหารควรจ้างโค้ชระดับทีมชาติโค้ชต่างชาติ มาใช้ในการฝึกสอนกีฬา 
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.78) และท่านคิดว่า ผู้บริหารสร้างความหลากหลายในการฝึกซ้อมกีฬาให้กับนักกีฬาเช่นการ
ฝึกซ้อมนอกสถานท่ีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่างจังหวัด อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.62) ตามล าดับ 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับปัจจัยการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ด้านระบบ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.77) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกรณีพบว่าระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ท่านคิดว่าสมาคมมีการจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาที่ดี เช่น อุปกรณ์ฝึกซ้อมปกรณ์
แข่งขันเป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.89)  รองลงมา ท่านคิดว่าการบริหารของสมาคมในปัจจุบันไปในทิศทางทีดี
กว่าเดิมจากอดีต อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.88) และท่านคิดว่าสมาคมมีการวางแผนระยะยาว อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.57) ตามล าดับ 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับปัจจัยการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ด้านทรัพยากรมนุษย์ และสมาชิกในองค์กร
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.21) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกรณีพบว่าระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ท่านคิดว่าสมาคมจังหวัดสตูลผลักดันให้นักกีฬาได้
แข่งขันในระดับประเทศหรือต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.31)  รองลงมา ท่านคิดว่าสมาคมมีการ
วางแผนพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.26) และท่านคิดว่าสมาคมมีการบริหารองค์กร
ทีมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) ตามล าดับ 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับปัจจัยการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ด้านทักษะ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.91) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกรณีพบว่าระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ท่านคิดว่าผู้สอนยุคปัจจุบัน มีความรู้มีความสามารถในการท างานเป็นอย่างดี อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07)  รองลงมา ท่านคิดว่าผู้ฝึกสอนมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาตั้งไปสู่การแข่งขันในระดับทีม
ชาติได้ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.95) และท่านคิดว่าสมาคมมีความเชี่ยวชาญในการดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.72) ตามล าดับ 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับปัจจัยการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ด้านค่านิยม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.04) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกรณีพบว่าระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ท่านคิดว่าสมาคมมีการปลูกฝังค่านิยมจิตส านึกร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.12)  รองลงมา ท่านคิดว่าสมาคมมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมการกีฬาและผู้ปกครองเป็นอย่างดี อยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) และท่านคิดว่าสมาคมมีมิตรไมตรีกับสมาคมอื่นๆ ในประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.94) 
ตามล าดับ 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับปัจจัยการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.07) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นกีฬา
กรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ โครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08)  รองลงมา บุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.21) ทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.04) ค่านิยม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.91) กลยุทธ์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.77) ระบบ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.77) และสไตล์ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.73) 
ตามล าดับ 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

877



                                                                                                         การประชมุวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 

 
ผลวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล 
นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับแรงจูงใจในการเล่นกีฬา

กรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ด้านปัจจัยภายใน ในภาพรวม มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45) โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
กรณีพบว่าระดับแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล  ดังนี้ ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะต้องการผ่อนคลาย
ความเครียด มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03)  รองลงมา ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะอยากทดสอบความสามารถกับนัก
กรีฑาคนอื่น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะต้องการชัยชนะ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.00) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะต้องการพัฒนาทักษะกรีฑาให้ดีขึ้น มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) ข้าพเจ้าเล่น
กรีฑาเพราะชอบรูปแบบการฝึกซ้อมใหม่ๆ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะคิดว่าการเล่น
กีฬากรีฑาคือการออกก าลังกายที่ดีที่สุด มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) ข้าพเจ้า เล่นกรีฑา เพราะ ความรู้สึกดีๆที่
ได้เล่นกีฬากรีฑา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.12) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะชอบความท้าทายในการแข่งขัน
กีฬากรีฑา อยู่ในมีแรงจูงใจระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะชอบความตื่นเต้นในการ แข่งขัน กีฬา
กรีฑา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.02) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะชอบความสนุกสนาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.01) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะมีความถนัดในการกีฬากรีฑามากที่สุด มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.94)  และข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ของกีฬากรีฑา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.75) ตามล าดับ 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับแรงจูงใจในการเล่นกีฬา
กรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ด้านปัจจัยภายนอก ในภาพรวม มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) โดยเมื่อพิจารณาเป็น
รายกรณีพบว่าระดับแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะมีโอกาสเที่ยวตามสถานที่
ต่างๆ และข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25)  รองลงมา 
ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะมีโอกาสที่จะได้พบและรู้จักเพื่อนใหม่ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.23) ข้าพเจ้าเล่น
กรีฑาเพราะมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.21) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะว่า
มีโอกาสเป็นนักกีฬาทีมชาติ และข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะมีโอกาสได้เลือกงานที่ตัวเองต้องการ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.17) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะต้องการประสบความส าเร็จเหมือนกับนักกรีฑาระดับนานาชาติ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะเป็น โอกาสที่ข้าพเจ้าได้สร้างสถิติใหม่ ในการแข่งขัน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.12) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะต้องการเงินรางวัลจากการแข่งขัน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) ข้าพเจ้า
เล่นกรีฑาเพราะต้องการช่ือเสียงและเกียรติยศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) ข้าพเจ้าเล่นกรีฑาเพราะต้องการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านกรีฑา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95)  และข้าพเจ้าเล่นเพราะมีโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) ตามล าดับ 

นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับของระดับแรงจูงใจในการเล่นกีฬา
กรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ในภาพรวมทุกด้าน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ระดับแรงจูงใจในการเล่นกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล ดังนี้ ปัจจัยภายนอก มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.12)  
และปัจจัยภายใน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45) ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เพศต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
อายตุ่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้
ระดับการศึกษาต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬากรีฑาต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ประเภทในการเล่นกีฬากรีฑาต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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กลยุทธ์ต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
โครงสร้างองค์กรต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
สไตล์ต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้
ระบบต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกในองค์กรต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ทักษะต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ค่านิยมต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
สรุป นักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลที่ท าการศึกษาทั้งหมดมีปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยในการบริหารงานแตกต่าง

กันมีระดับแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการ
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การบริหารด้านกลยุทธ์ ผูฝ้ึกสอนควรมีการปรับรูปแบบแนวทางเพื่อให้นักกีฬามีการพัฒนาต่อไปในระดับชาติ ผู้
ฝึกสอนควรด าเนินการตามแบบแผนและเป้าหมายของนักกีฬาตามที่ได้ตั้งไว ้

2.  การบริหารด้านโครงสร้างองค์กร ผู้ฝึกสอนควรมีการพัฒนาด้านการบริหารจดัการภายในให้ดีขึ้น ผูฝ้ึกสอนควรมี
การจัดแบ่งกลุม่ของนักกีฬา และมีการจัดการภายในกลุ่มเพื่อสร้างความรับผิดชอบให้กับนักกีฬา 

3.  การบริหารด้านสไตล์ ผู้ฝึกสอนควรจัดการส่งแข่งขันให้นักกีฬาไดม้ีโอกาสในการพัฒนาฝมีือ ผู้ฝึกสอนต้องหาแนว
ทางการฝึกซ้อมใหม่ๆ  และทันสมยัมาให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อม และผู้ฝกึสอนต้องหาแนวทางการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับนักกีฬาใน
แต่ละรุ่น 

4.  การบริหารด้านระบบ นักกีฬามีการพัฒนาการโดยได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับชาติ และนานชาติ และ
นักกีฬามีเป้าหมายในการพัฒนาการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

5.  การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้ฝึกสอนควรปรับปรุงในการคดักรองผู้ที่เหมาะสมเข้ามาร่วมทีม และผู้ฝึกสอน
ควรมีการด าเนินเสาะหานักกีฬาท่ีมีความสามารถเข้ามาร่วมทีมให้มากข้ึน 

6.  การบริหารด้านคา่นิยม นักกีฬาควรรักษาความเข้าใจในการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการสร้างช่ือเสียงท่ีดตี่อไป 
7.  การบริหารด้านทักษะ ผู้ฝึกสอนควรมีการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักกีฬาเพื่อสามารถด าเนินการแข่งขันในระดับ

นานาชาติได ้
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ศึกษาผูบริโภคกับแนวคิดรูปแบบการขายเพ่ือใหศึกษาดูงาน และเรียนรู 

การผลิต กรณีศึกษาผลิตภัณฑเซรามิก จังหวัดลําปาง 

 

รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล, อาภาภัทร บรรจง และพงษพัฒน รุนลา 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) 
e-mail: ajratsameeapk@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “ศึกษาผูบริโภคกับแนวคิดรูปแบบการขายเพ่ือใหศึกษาดูงาน  และเรียนรูการผลิต  กรณีศึกษา

ผลิตภัณฑเซรามิก  จังหวัดลําปาง” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียวและวิเคราะห

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมลูกคาเปาหมายสินใจซื้อสินคาท่ีระลึก  และเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการขายสินคาท่ี

ระลึก กรณีศึกษาผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง  

โดยศึกษารูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรูการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก โดยใชวิธีแบบสังเกตแบบก่ึง 

โครงสรางและการสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth Interview) ใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  (Semi-structured 

Questionnaire) สุมเลือกกลุมลูกคาเปาหมาย  จํานวน 10 คน โดยใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ  (Qualitative Analysis) ผูวิจัยใช

วิธี Thematic Coding วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมลูกคาเปาหมายระเบียบวิธีวิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการสังเกตทําการประมวลและ

สรุปผลการสังเกตกลุมลูกคาเปาหมายและพฤติกรรมกา ร เลือกซื้อสินคาท่ีระลึกประมวลและสรุปผลการสัมภาษณเพ่ือตอบ

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

ผลการวิจัยสังเกตแบบก่ึงโครงสรางและการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา 

เลือกซื้อสินคาท่ีระลึกผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปางมีลักษณะการเดินทางแบบหมูคณะ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก

ประเภทของใชผลิตภัณฑ เครื่องครัวเซรามิคท่ีมีตราสินคา 'ไก' เปนผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ  ผลการวิจัยแบบสัมภาษณ

แบบก่ึงโครงสราง  (Semi-structured Questionnaire) พบวา พฤติกรรมในการเลือกซื้อของนักทองเท่ียว ตอการตัดสินใจซื้อจาก

การสัมภาษณเชิงลึก เคยเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดลําปาง  พฤติกรรมซื้อสินคาท่ีระลึกเปนของฝากรวมท้ังนํามาใชเอง  เคยซื้อ

สินคาท่ีระลึกประเภทผลิตภัณฑเซรามิก  และไมไดมีการวางแผนการซื้อผลิตภัณฑน้ัน  เพราะผลิตภัณฑเซรามิกเปนช่ือเสียงของ

จังหวัดและสวนใหญตัดสินใจซื้อเอง  พรอมท้ังการไดเขาไปดูกระบวนการผลิตภัณฑเซรามิกท่ีทางรานแสดงใหลูกคาดูเปนการ

กระตุนใหนักทองเท่ียวซื้อมากข้ึน ผลของการดูการผลิตมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, เรียนรูการผลิต, สินคาท่ีระลึกผลิตภัณฑเซรามิก, นักทองเท่ียวชาวไทย, การเขาใจผูบริโภคใน

เชิงลึก  
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Consumer Studies with Sales Concepts for Study Visit. And learn to produce. Case Study of Ceramic 

Products Lampang Province 

Ratsamee Ajchariyapaisankul  , Arphaphat Bunjong and Pongpat Runla 

Rattana Bundit University 

e-mail: ajratsameeapk@gmail.com 
 

ABSTRACT 

 Research "Consumer Studies with Sales Concepts for Study Visit." And learn to produce. Case 

Study of Ceramic Products Lampang Province "aims to study shopping habits of tourists and analyze 

the demographic characteristics of target customers. Promotional gifts and souvenirs. A case study of 

ceramic products in Lampang Province. 

 By studying the sales patterns that enable consumers to study and learn the production of 

ceramic products. Use semi-observation method In-depth interviews and interviews were used in semi-

structured interviews. A semi-structured questionnaire was used to randomly select 10 target 

customers using qualitative analysis. The researcher used Thematic Coding method to analyze the 

opinions of target customers, research methodologies, area for observation, processing and conclusion. 

Observation of target customers and behavior. Purchase of gift products, processing and summary of 

interview results for the purpose of the research. 

 The findings of semi-structured observations and in-depth interviews revealed that arrivals 

purchasing souvenirs ceramic products of Lampang province are characterized by group travel. Product 

buying habits, souvenirs, product categories Ceramic cookware with 'chicken' brand is a product that 

affects the buying decision. A semi-structured interview. Semi-structured questionnaire found that the 

buying behavior of tourists to purchase decision from in-depth interview. Traveling in Lampang. Buying 

souvenirs as souvenirs as well as used. Ever bought ceramic souvenir products. And not planning to 

buy that product. Because ceramic products are famous for the province and most decide to buy 

themselves. As well as getting to see the process of ceramic products that the customer show to 

encourage customers to buy more. The effect of watching production has a bearing on buying 

decisions. 
 

Keywords: Marketing Mix, Learning to produce, souvenirs  ceramic products, Tourists in Thailand, To 

understand consumer insights. 
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บทนํา 

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีความสําคัญตอระบบของเศรษฐกิจของ ประเทศไทย โดยประเทศไทยมีแหลง

ทองเท่ียวท่ีโดดเดนท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  ซึ่งตลาดการทองเท่ียวแบงออกเปน  2 

ประเภทหลัก คือ ตลาดการทองเท่ียวภายในประเทศ  (Domestic Tourism) และตลาดการทองเท่ียวระหวางประเทศ  (Inbound 

Tourism) ในปจจุบัน สินคาท่ีระลึกมีบทบาทสําคัญตอการทองเท่ียว  นักทองเท่ียวซื้อสินคาท่ีระลึก  เพ่ือเปนของแทนความทรงจํา

และฝากญาติมิตร ธุรกิจจําหนายสินคาของท่ีระลึกจึงกลายเปนธุรกิจ  ท่ีสรางรายไดและสรางงานใหกับทองถ่ิน  รวมท้ัง ผลักดันให

เกิดการคิดคนและนําทรัพยากร ในทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการบริการดานการทองเท่ียว  (ยุพดี เสตพรรณ, 2544 อางถึงใน 

สลักจิต ติยะไพรัช, 2545: 2) การทองเท่ียวในจังหวัดลําปางท่ีสําคัญ  คือ การทองเท่ียวเชิงนิเวศน  การเท่ียวชมศิลปวัฒนธรรม  

แหลงโบราณสถานและวิถีชุมชน  (กรมการทองเท่ียว , 2556) ในป พ.ศ. 2555 มีนักทองเท่ียวเดินทางมาจังหวัดลําปาง  จํานวน 

240,523 คน โดยสวนใหญเปนนักทองเท่ียวภายในประเทศ  

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง  เล็งเห็นถึงศักยภาพและความตองการเพ่ิมรายไดจากสินคา  ท่ีระลึกเพ่ิม จึงไดเตรียมความ

พรอมในโครงการคัดสรรสินคาในจังหวัดลําปางท่ีมีคุณภาพสูงและ มีคุณคาเชิงสรางสรรคจากผูประกอบการท่ีมีศักยภาพ และจัดทํา

โครงการพัฒนากระบวนการ  แปรรูปสินคาผลิตภัณฑชุมชน  โดยมีเปาหมายในการพัฒนาตราสินคาของจังหวัดลําปางข้ึน  เพ่ือ

ยกระดับผลิตภัณฑของจังหวัดลําปางใหมีศักยภาพในการแขงขัน  และเพ่ือใหผูบริโภคชาวไทยมั่นใจถึงคุณภาพของสินคาจังหวัด

ลําปางไดดียิ่งข้ึน  สินคาท่ีระลึกท่ีมีช่ือเสียงและเปนสัญลักษณของจังหวัดลําปาง  คือ ผลิตภัณฑเซรามิก  ถวยชาม ปจจุบันมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมสีสันท่ีหลากหลายมากข้ึน  เพ่ือเปนสินคา  ท่ีระลึกและเครื่องประดับตกแตง  ผลิตภัณฑเซรามิกของ

จังหวัดลําปางสามารถนําไปใชงานไดจริง  เปนสินคาท่ีระลึกได  ตรงกับความตองการของคนยุคสมัยใหม  และยังคงความเปน

เอกลักษณ ของทองถ่ิน (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง  ,2555) ผูผลิตผลิตภัณฑเซรามิกของ  จังหวัดลําปางไดทําการ

ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  โดยผูประกอบการบางรายเปดใหศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิธีการทํา  และ

ข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกเปนสินคาท่ีระลึกตางๆ เปนการสนับสนุนรูปแบบทางการตลาด จากผูท่ีมีความชํานาญถายทอด

ใหแกผูท่ีสนใจท่ัวไปและผูท่ีตองการเรียนรูการปนเครื่องปนดินเผา  รูปแบบการขายท่ีเปดใหศึกษาดูงานและเรียนรูการผลิต

ผลิตภัณฑเซรามิกเปนหน่ึงในการสงเสริมสินคาท่ีระลึก ซึ่งตองทําความ เขาใจความตองการและพฤติกรรมนักทองเท่ียว  

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับผูบริโภคในเชิงลึก ดานความตองการสินคา เก่ียวกับการซื้อสินคาท่ีระลึก  กรณีศึกษาสินคาท่ี

ระลึกผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง  ในการพัฒนารูปแบบทางการตลาดเพ่ือกระตุนความสนใจของผูบริโภค โดย เฉพาะ

รูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรูการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก การศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูผลิต  ผูจัด

จําหนายและผูท่ีเก่ียวของ ดานแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ ความเขาใจลูกคา โดยสามารถนําขอมูลงานวิจัยมาพัฒนาแนวทางการ

สงเสริมสินคาท่ีระลึกของจังหวัดลําปางและจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีรูปแบบการขายท่ีคลายคลึงกัน เพ่ือพัฒนาธุรกิจสินคาท่ีระลึกใหเติบโต

ยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียว  กรณีศึกษาผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง  โดย

ศึกษารูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรู การผลิตผลิตภัณฑเซรามิก  

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมลูกคาเปาหมายสินใจซื้อสินคาท่ีระลึก  กรณีศึกษา

ผลิตภัณฑเซรามิก จังหวัดลําปาง จากรูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรูการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการขายสินคาท่ีระลึก  กรณีศึกษาผลิตภัณฑเซรามกิของจังหวัดลําปาง  โดยศึกษา

รูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรู การผลิตผลิตภัณฑเซรามิก  

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  การศึกษาครั้งน้ีกําหนดประชากรท่ีศึกษา  เปนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัด

ลําปาง ผูวิจัยได ใชวิธีการสุมตัวอยาง นักทองเท่ียวในชวงวันท่ี  1 พฤษภาคม- 30 สิงหาคม 2560 และ ทําการสุมตัวอยาง

นักทองเท่ียว เพ่ือทําการสัมภาษณเชิงลึก  จํานวน 10 ราย ในชวงวันท่ี 10-15 สิงหาคม 2560 ซึ่งใชการสุมจากนักทองเท่ียวท่ีมี

พฤติกรรมในการใหความสนใจกับการเยี่ยมชมรูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรูการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม  

1. แบบสังเกต (Observation) โดยใชแบบสังเกตแบบก่ึงโครงสราง  (ภาคผนวก) และการสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth 

Interview) โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  (Semi-structured Questionnaire) (ภาคผนวก) ท่ีกําหนด

ประเด็นการสัมภาษณไวลวงหนา  โดยสังเกตกลุมลูกคาเปาหมายและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก  

ประกอบดวย 3 สวน  

สวนท่ี 1 ขอมูลรายละเอียดรานจําหนายสินคาท่ีระลึก  

สวนท่ี 2 ขอมูลการสัมภาษณเจาของ  

สวนท่ี 3 ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูบริโภค 

2. แบบสัมภาษณผูบริโภคในเชิงลึก ประกอบดวย 3 สวน  

สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูใหสัมภาษณ โดยสอบถามปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

รายได และอาชีพ  

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับประสบการณการทองเท่ียว ลักษณะการเดินทาง และกิจกรรม/งานอดิเรก  

สวนท่ี 3 ขอมูลการรับรูเก่ียวกับสินคาท่ีระลึก  แรงจูงใจในการซื้อสินคาท่ีระลึก  และการตัดสินใจซื้อสินคาท่ีระลึก  

ผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย  

1. ผูศึกษานําผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพัฒนาเปนแบบสังเกตและแบบสัมภาษณการเขาใจ

ผูบริโภคในเชิงลึก  
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2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาใหตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย  โดยนําแบบสังเกตและแบบสัมภาษณการ

เขาใจผูบริโภคในเชิงลึกสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 3 ทานกอนนําไปใชในลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจริง 

3.การสังเกตมาวิเคราะหเพ่ือหากลุมลูกคาเปาหมายของสินคาท่ีระลึก  กรณีศึกษาผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง  

ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณกลุมลูกคาเปาหมายท่ีสุมเลือกมาจํานวน 10 คน โดยการสัมภาษณใชแบบสัมภาษณท่ีจัดทําข้ึน  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ  (Qualitative Analysis) โดยตามข้ันตอน

ดังตอไปน้ี  

1. ผูวิจัยใชวิธี Thematic Coding วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยวิเคราะห 

ตามหัวขอท่ีกําหนดในแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ โดยพิจารณาประเด็นสําคัญ และสรุปเปนภาพรวมสําหรับแตละหัวขอ  

2. ผูวิจัยเขียนทําการเขียนบรรยายอยางละเอียดและชัดเจน และตรวจสอบวา ผลการวิเคราะห 

ตอบตามวัตถุประสงคของงานวิจัยหรือไม 

3. ผูวิจัยอภิปรายและสรุปผลในภาพรวม เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการขายสินคาท่ีระลึก  

กรณีศึกษารูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรูการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก 

 

ผลการวิจัย 

รานธนบดีอารตเซรามิค จํากัด 

ผลการวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียว กรณีศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมลูกคา

เปาหมายสินใจซื้อสินคาท่ีระลึก จากการสัมภาษณผูจัดการรานรานธนบดีอารตเซรามิค จํากัด  กลุมลูกคามีความสนใจรูปแบบการ

นําเสนอผลิตภัณฑ โดยศึกษารูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรู ซึ่งทางรานมีแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑน้ัน  

มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ทุกๆ 3 เดือน ขอมูลการพัฒนาผลิตภัณฑใหมไดจาก  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกคา  ลูกคามี

ความสนใจผลิตภัณฑลักษณะอยางไร ประกอบกับศึกษาตลาดในสถานการณปจจุบันดวย  โดยเนนการพัฒนาในลักษณะท่ีเปนของ

ตกแตงท่ีใชในสถานท่ีทองเท่ียว รีสอรท สนามบิน โดยเนนท่ีรูปแบบ สีสันใหมีความหลากหลายมากข้ึน  ผลิตภัณฑท่ีขายดีท่ีสุด  คือ 

ผลิตภัณฑถวยกาไกเซรามิก ท่ีระลึกของจังหวัดลําปาง มียอดขายประมาณ 70 % ของสินคาท้ังหมด  ชวงท่ีขายดีท่ีสุด  คือ เทศกาล

วันหยุดยาว เน่ืองจากนักทองเท่ียวเดินทางมาจํานวนมาก สวนใหญกลุมนักทองเท่ียวมีลักษณะเปนกลุมหมูคณะ และครอบครัวเปน

กลุมผูซื้อผลิตภัณฑเซรามิกเปนของ ท่ีระลึกหรือของฝาก มีอาย ุ15 ป ข้ึนไป และผลิตภัณฑยอดนิยม คือ ผลิตภัณฑถวยกาไกเซรามิก 

จากการศึกษาผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการสงเสริมการขายสินคาท่ีระลึก  ไดดังน้ี แนวคิดทางการตลาดของราน

ธนบดีอารตเซรามิค จํากัด คํานึงการตั้งราคาจากการคํานวณตนทุนการผลิตและราคาจากคูแขง ซึ่งการตั้งราคากลางจะถูกกําหนด

จากสมาคมเครื่องปนดินเผาของจังหวัดลําปาง  มีผลิตภัณฑท่ีลักษณะใกลเคียงหรือเหมือนกัน  จากน้ันเปรียบเทียบกับราคาของ

คูแขงไมใหมีความแตกตางกันมาก สวนเผลิตภัณฑท่ีมีขนาดใหญจะดูท่ีตนทุนการผลิตเทาน้ัน  การจัดรานจําหนายสินคาท่ีระลึกจัด

วางตามลักษณะผลิตภัณฑและแยกผลิตภัณฑตามราคาอยางชัดเจน งายตอการเลือกซื้อ พรอมท้ังมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซด  

เฟสบุค ของ รานธนบดีอารตเซรามิค จํากัด  ซึ่งสามารถเพ่ิมยอดขายของรานไดมากข้ึน  เน่ืองจากนักทองเท่ียวสามารถ  ชม

ผลิตภัณฑท่ีออกแบบใหมและผลิตภัณฑภายในรานไดสะดวก และมีการสงเสริมการขาย  ใหกับนักทองเท่ียว  คือ หากซื้อผลิตภัณฑ
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ภายในรานจํานวนมาก จะมีการลดราคาสินคาใหพิเศษ มีใหบริการดานการแสดงวิธีการผลิตภัณฑเซรามิกใหกับนักทองเท่ียวไดเขา

ชม ซึ่งเริ่มตนแนวคิดการแสดงกระกวนการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก  ประมาณ 10 ปท่ีแลว เน่ืองจากเห็นวาผลิตภัณฑเซรามิกหรือ

เครื่องปนดินเผาน้ัน  เปนผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงและเปนเอกลักษณ  ภูมิปญญาของทองถ่ิน  อีกท้ังยังเปนการเผยแพรความรูใหกับ

นักทองเท่ียว  โดยการแสดงกระบวนการผลิตภัณฑเซรามิกใหนักทองเท่ียวไดชม  โดยสามารถเพ่ิมยอดขายและกระตุนให

นักทองเท่ียวซื้อผลิตภัณฑมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวไดเห็นกระบวนการผลิต ท่ีมีความลําบากและหลากหลายข้ันตอนกวาจะได

ผลิตภัณฑแตละช้ิน 

 

รานอินทราเซรามิกเซรามิกค  

ผลการวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียว กรณีศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมลูกคา

เปาหมายตัดสินใจซื้อสินคาท่ีระลึก ซึ่งเนนผลิตภัณฑดานสีสันและรูปแบบ และขนาดกะทัดรัด มีราคา 20 บาท ข้ึนไป ชวงท่ีขายดี  

คือ ชวงเทศกาลวันหยุดยาวชวงวันปใหม  ผูซื้อผลิตภัณฑเซรามิกเปนของท่ีระลึกหรือของฝาก  สวนใหญเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางมาจากตางถ่ินในหลายๆ จังหวัด เปนกลุมท่ีเดินทางมาเปนคณะ และครอบครัว มีทุกเพศทุกวัยท่ีเดินทางมา และผลิตภัณฑ

ท่ีนิยมซื้อมาก คือ ผลิตภัณฑเซรามิกรูปไก  

จากการศึกษาผลการวิจัยเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการขายสินคาท่ีระลึก  ไดดังน้ี ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดกับลูกคาและนําความรูประกอบกับความคิดของทางรานมาประยุกตกัน   พรอมท้ังดูการตลาด

ในเวลาน้ัน เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีแปลกแตกตางจากคูแขง ซึ่งเนนการพัฒนาผลิตภัณฑดานสีสันและรูปแบบแนวคิดการตั้งราคา โดย

คํานึงถึงปจจัยจากตนทุนการผลิต  และผลิตภัณฑท่ีมีความแปลกใหมจะมีราคาสูงกวาปกติ  โดยลักษณะการจัดรานและการวาง

ผลิตภัณฑจัดวางตามลักษณะผลิตภัณฑ ตามขนาดและรูปแบบ โดยมีการจัดวางผลิตภัณฑท่ีขายดีและผลิตภัณฑท่ีระลึกของจังหวัด

อยูดานหนาเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเห็น  พรอมท้ังรานอินทราเซรามิกเซรามิกค  มีโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑผานเว็บไซด  

เฟสบุค อินตราแกรม ของรานอินทราเซรามิกเซรามิกค อีกท้ังยังมีการรวมมือกับสานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลําปางในการ

รวมมือกันในการประชาสัมพันธ  ซึ่งสามารถเพ่ิมยอดขายของรานไดจานวนมากมากข้ึน  อีกท้ัง การสงเสริมการขายอยูในชวง

เทศกาลวันปใหมและลดราคา สําหรับกลุมทัวร 
 

 สรุปผลและ อภิปราย  

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียว  กรณีศึกษาผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง  โดยศึกษา

รูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรู  การผลิตผลิตภัณฑเซรามิก  สรุปผลพฤติกรรมเชิงลึกในการเลือกซื้อของ

นักทองเท่ียวท่ีมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาท่ีระลึก ผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง นักทองเท่ียวสวนใหญเคยเดินทางมา

ทองเท่ียวในจังหวัดลําปาง และสวนใหญเคยเดินทางมาทองเท่ียวแลวจํานวน 2 ครั้ง เหตุผล คือ จังหวัดลําปางอยูใกลกับเดินทางไม

ไกลมาก ใชเวลาประมาณ  5 ช่ัวโมง จึงสามารถเดินทางมาในวันหยุดสุดสัปดาหและโอกาสเหมาะสม  สวนใหญมีลักษณะการ

เดินทางมากับเพ่ือนโดยอาศัยรถเพ่ือน เน่ืองจากการเดินทางท่ีสะดวก มีคาใชจายนอยสามารถเดินทางไดเอง และสนุกสนาน เพราะ

อยูในวัยเดียวกัน มีรสนิยมและสนใจเรื่องตางๆ เหมือนกัน  
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ศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมลูกคาเปาหมายสินใจซื้อสินคาท่ีระลึก  กรณีศึกษาผลิตภัณฑ

เซรามิก จังหวัดลําปาง จากรูปแบบการขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรูการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกสรุปผลลักษณะของ

กลุมเปาหมายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาท่ีระลึก  กรณีศึกษาผลิตภัณฑเซรามิก  จังหวัดลําปางมีท้ังเพศชายและหญิง  โดยสวน

ใหญมีอายุต่ํากวา 25 ป และ อายุ 35 - 44 ป สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  15,001 – 20,000 

บาท และ 5,000 – 10,000 บาท 

เสนอแนะแนวทางการสงเสริมการขายสินคาท่ีระลึก  กรณีศึกษาผลิตภัณฑเซรามกิของจังหวัดลําปาง  โดยศึกษารูปแบบ

การขายท่ีเปดใหผูบริโภคศึกษาดูงานและเรียนรู การผลิตผลิตภัณฑเซรามิก ดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑมีเอกลักษณเปนของตนและมี

หน่ึงเดียวในประเทศ แตควรมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ ท้ังขนาด สีสัน และเพ่ิมสินคาในลักษณะภายในบาน อาทิ จาน และ 

ถวยชาม ดานราคา สวนใหญไมมีคําแนะนํา  เน่ืองจากมีผลิตภัณฑท่ีมีราคาท่ีหลากหลาย  ดานชองทางจัดจําหนาย  รานจําหนาย

สินคาท่ีระลึกมีปายชัดเจน มีความสะดวกในการจอดรถ และการจัดวางท่ีงายตอการเลือกซื้อ  ควรเพ่ิมสถานท่ีจัดจําหนายเพ่ิมมาก

ข้ึน เน่ืองจากรานจัดจําหนายยังมีไมมากพอ ดานสงเสริมการขาย  รานจําหนายสินคาท่ีระลึกควรมีการจัดสินคาราคาพิเศษของแต

ละเดือน จัดรายการสินคาขายดีใหนักทองเท่ียวไดเห็นอยางชัดเจน  และจังหวัดลําปางควรมีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑเซรามิก

และใหความสําคัญมากกวาน้ีเพ่ือกระตุนใหเพ่ิมยอดขาย ดานการศึกษาดูงาน การแนะนําแตละกระบวนการอยางละเอียด แตควรมี 

การอธิบายหรือมีหองใหชมประวัติความเปนมาของโองและเซรามิกเพ่ิมเรื่องราวเก่ียวกับวิถีชีวิตและมีปายบอกกระบวนการแตละ

จุดเพ่ิมเติม ควรเพ่ิมเรื่องราวของทองถ่ินใหเกิดประวัติศาสตร ท่ีนาสนใจและบริการใหนักทองเท่ียวลองปฏิบัติบาง 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. ขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ  

จังหวัดลําปาง  ควรมีนโยบายใหมีการพัฒนาและสงเสริมรานจําหนายสินคาท่ีระลึกของจังหวัดใหเปนศูนยการเรียนรู

กระบวนการผลิตสินคาท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว  เพ่ือสรางคุณคาใหกับสินคาท่ีระลึก โดยจัดทําคูมือรวมกับรานจําหนายสินคาท่ี

ระลึกเพ่ือประชาสัมพันธใ หนักทองเท่ียวไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ  และจัดลงโปรแกรม  การทองเท่ียวเพ่ือเปนการสงเสริมใหเปน

แหลงความรูใหกับนักทองเท่ียว 

2. ขอเสนอแนะสําหรับผูผลิตและผูจําหนายสินคาท่ีระลึก  

2.1 รวมมือกับหนวยงานภาครัฐเพ่ือทําการประชาสัมพันธในดานเปดใหศึกษาดูงานในแหลงผลิตสินคาท่ีระลึก พรอมการ

แนะนําแตละกระบวนการอยางละเอียด สรางเรื่องราวเก่ียวกับวิถีชีวิต ประวัติความเปนมาของถวยกาไกและเซรามิก ประกอบกับมี

ปายเพ่ือบอกกระบวนการแตละจุด มีหองใหชมประวัติความเปนมาของ ถวยชามและเซรามิก  และเปดบริการใหนักทองเท่ียวไดลง

มือทํา  

2.2 เพ่ิมกลุมลูกคาท่ีมีกําลังซื้อมากข้ึน  พรอมท้ังจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายใหเขาถึง  กลุมลูกคา  โดยการนํา

ผลิตภัณฑเซรามิกไปจัดแสดงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดลําปาง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาด
และระยะเวลาการก่อตั้ง และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา เก็บรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล คือ ปลัดเทศบาลต าบล จ านวน 70 
คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างไม่เป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .928 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่า T (T-test ) เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวิธีของ Sheffe’ ก าหนด
ค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 
    1. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูงที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับสูง 4 ด้าน โดยเมื่อพิจารณาเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การวางแผนทรัพยากรบุคลคล การพ้นสภาพการเป็นบุคลากร และการสรรหา
และคัดเลือก 
    2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาด 
และจ าแนกตามระยะเวลาการก่อตั้ง พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน และเมื่อพิจาณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันและ
รายข้อของทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
    3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1) ด้าน
การสรรหาและคัดเลือก ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนและ
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลากร 2) ด้านพัฒนาบุคลากร ควรให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 3) ด้านการใช้ประโยชน์จากบุคลากร ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากร 
เช่น การจ่ายรางวัลพิเศษ 4) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างบุคลากรกับผู้บังคับบัญชาและน าผลงานเชิงประจักษ์และรางวัลต่างๆ ที่บุคลากรได้รับจากหน่วยงาน
ต่างๆ ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคคล แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล เทศบาลต าบล 
 

ABSTRACT 
The research this time. There is the objective for study the personnel management 

of the municipal district in the Nakhon Ratchasima for compare with the personnel 
management of the municipal district in the Nakhon Ratchasima Separates to follow the size 
and period of forming time and for study development personnel management trend of the 
municipal district in the Nakhon Ratchasima. Pick grab the data from 70 amount samples 
informant be Clerk of a Tumbol municipality 70 persons amounts at random an example like 
[model]  the mountain not do not mately the part a tool that use in the research is scale 
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each a side implily important statistics way will do average comparison is lay a pair follows 
the way of Sheffe' appraise the statistics that .05 significance level and the data from 
interviewing by the content analysis (Content analysis) 
The research result meets that. 
    1. The personnel management of the municipal district in the Nakhon Ratchasima by the 
overall image is in high-level when consider lay a side meet that stay in high-level most 2 a 
side and stay in high-level 4 a side by when consider arrange from the average 3 a little too 
first much be planning resource covers passing state bing personnel and the choosing and 
choose. 
    2. Personnel management comparison of the municipal district in the Nakhon Ratchasima 
separate follow the size meets that  by overall not different image and when consider lay a 
side meet that not different prevent every a side and when be lay a side and lay meet that 
by every overall side image not different prevent and lay of every a side not different 
prevent personnel management comparison of the municipal district in the Nakhon 
Ratchasima by separate follow period of forming time meet that by overall not different 
image and when consider lay a side meet that not different prevent every a side and when 
be lay a side and lay meet that by every overall side image not different prevent and lay of 
every a side not different prevent. 
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Important word is : personnel management, development personnel management trend, 
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บทน า 
เทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีการจัดตั้ งตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในเขตต าบลทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีภาระหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติของแต่ละหน่วยงาน
และมีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมากในด้านการให้บริการประชาชนการด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆ เพื่อให้งานที่ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งความส าเร็จของงานนั้นจ าเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรที่เรียกว่า “คน หรือบุคลากร” และเมื่อหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
เป็นจ านวนมากท าให้ประสบปัญหาในการด าเนินการมากน้อยตามปริมาณงานและจ านวนบุคลากรจึงจ าเป็นที่
จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคมุดูแลและบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเพื่อเป็น
ตัวแทนของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้องเรียบร้อยบรรลวุัตถุประสงค์ตามระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอเพราะบุคลากรเป็นสิ่งที่มีชีวิต
จิตใจและอารมณ์ซึ่งแตกต่างกันตามคุณลักษณะและสถานะของแต่ละบุคคลไม่สามารถก าหนดเป็นกฎเกณฑ์
ตายตัวได้การบริหารงานบุคคลจึงส าคัญ การบริหารบุคคลที่ดีและมีคุณภาพผู้บริหารจะต้องทราบว่าปัญหาคือ
อะไรและจะปรับปรงุแก้ไขอย่างไรแม้ว่าพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จะได้
ก าหนดความชัดเจนบทบาทอ านาจหน้าที่ไว้ก็ตามแต่ศักยภาพในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ถือว่า
เป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นเพราะเทศบาลต าบลเป็นองค์กรที่จัดตั้งบนหลักการของการ
กระจายอ านาจการบริหารการปกครองให้แก่ประชาชนเป็นผู้ดูแลตัวเองตามแนวทางแห่งประชาธิปไตยแต่หาก
บุคลากรในองค์กรไม่พร้อมและไม่เข้าใจว่าจะพัฒนาศักยภาพของการบริหารงานบุคคลได้อย่างไรก็ย่อมไม่อาจ
คาดหวังว่าเทศบาลต าบลจะมีศักยภาพในด้านการบริหารงานบุคคลที่ดีได้ เทศบาลต าบลจึงเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพราะถือเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงได้ก าหนดหน้าที่ของงาน
ออกเป็นเรื่องๆเช่นการวางนโยบายการวางแผนการวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิ บัติงานในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและปริมาณเพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่งการบริหารงานบุคคลมี
องค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วนคือ “งาน” และ “คน” งานนั้นเป็นภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จโดยคนที่มี
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ความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานมีการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัด
ระบบงานก าหนดการล่วงหน้าหรือการวางแผนการควบคุมก ากับติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลเป็น
กระบวนการวางนโยบายและแผนเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรบุคคลการ
สรรหาและคัดเลือกการพัฒนาบุคลากรการใช้ประโยชน์จากบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพ้น
สภาพการเป็นบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
และยังรวมไปถึงการหาวิธีการให้บุคลากรในองค์กรที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติงานสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่าง
มีความสุข 

การศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด (พงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์.2550) พบว่าด้านการสรรหาพนักงานส่วนต าบลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าการสรรหาพนักงานส่วนต าบลมีปัญหามากที่สุดตั้ งแต่
การก าหนดคุณสมบัติดา้นคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีกว้างเกินไปไม่เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่เป็นวิชาชีพเฉพาะจึงท าให้ได้พนักงานส่วนต าบลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานน้อย ประกอบกับ
การศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานบุคลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (อนันต์ อัคร
เศรษฐัง.2551) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีปัญหาการบริหารงาน
บุคคลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้านคือปัญหาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัญหาด้านการวางแผนก าลังคนและปัญหาด้านการสรรหา
บุคคลเข้าท างานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศและอายุแตกต่างกันมีปัญหาการ
บริหารงานบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกันส่วนต าแหน่งและการศึกษาแตกต่างกันมีปัญหาการบริหารงานบุคคล
โดยรวมแตกต่างกัน และการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดก าแพงเพชร (อัจฉรพรรณ เทพมณี.2552) พบว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญได้แก่ควรจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลัง
ให้กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการกครองท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการเปิดสอบแข่งขันและควรให้องค์กรกลางใช้อ านาจในการบรรจุบุคลากรต าแหน่งบริหารให้ด ารง
ต าแหน่งที่ว่างรวมถึงการโอน /ย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งภายในจังหวัดได้โดยต้องมาขออ านาจจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นกรณีมีความจ าเป็นควรจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 3 ครั้งควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีเกี่ยวกับ
สภาพการปฏิบัติงานรวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาได้ด้วยควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรควรก าหนดให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานน าความรู้ที่ได้รับมาปรบัใช้ในหน่วยงานโดยการติดตามประเมนิผลอย่างเป็นรปูธรรมควรมกีารจัดตั้ง
ชมรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดแยกเป็นแต่ละต าแหน่งเพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้บริหารท้องถิ่นควรใช้อ านาจตาม
ระเบียบกฎหมายที่จะด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เป็นผลดีแก่ทางราชการมากกว่าที่จะใช้วิธี
ให้บุคลากรผู้นั้นโอน/ย้ายไปหน่วยงานอื่นและในการพิจารณาการโอน/ย้ายผู้บริหารท้องถิ่นควรด าเนินการใน
รูปของคณะกรรมการมากกว่าที่จะพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจส่วนตัว 
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จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลรวมทั้งการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลและจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลต าบลที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการเทศบาลต าบลก าหนดดังนั้นการบริหารงานบุคคลถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นส่วนส าคัญ
ที่จะท าให้การด าเนินงานภายในเทศบาลต าบลประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้เพราะบุคคลจะเป็นผู้ใช้
ทรัพยากรในการบริหารต่างๆเช่นเงินวัสดุอุปกรณ์และการจัดการถ้าหน่วยงานใดที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สามารถธ ารงรักษาไว้ได้นานที่สุดแล้วองค์กรนั้นก็จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคตจากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวดงันั้นผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางส าหรับการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามความมุ่งหมายหลักการและแนวทางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามขนาด

และระยะเวลาการก่อตั้ง 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสมีา 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
เทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสมีาที่มีขนาดแตกต่างกันและระยะเวลาการก่อตั้งแตกต่างกัน มีการ
บริหารงานบุคคลแตกต่างกัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาการบริหารงานบุคคลและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลใน

จังหวัดนครราชสีมามีขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
    1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งสิ้น  85 แห่ง
ประกอบด้วย เทศบาลต าบลขนาดกลาง จ านวน 17 แห่ง เทศบาลต าบลขนาดเล็ก จ านวน 68 แห่ง 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามได้แก่เทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (ธานินท์ ศิลป์จารุ. 2550 : 47-49) ได้กลุ่มตัวอย่าง 70 
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แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลขนาดกลาง จ านวน 16 แห่ง เทศบาลต าบลขนาดเล็ก จ านวน 54 แห่ง ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 

1.3 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ปลัดเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 70 คน 
    2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระได้แก่ 
       2.1.1 ขนาดของเทศบาล 1) เทศบาลขนาดเล็กจ านวน 68 แห่ง 2) เทศบาลขนาดกลางจ านวน 
17 แห่ง 
       2.2.1 ระยะเวลาการก่อตั้ง 1) ก่อตั้งน้อยกว่า 10 ปีจ านวน 42 แห่ง 2) ก่อตั้งตั้งแต่10 ปีขึ้นไป 

จ านวน 43 แห่ง 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งมีกระบวนการบริหารงานบุคคล 6 ขั้นตอน คือ  
1) การวางแผนทรัพยากรบุคคล  
2) การสรรหาและคัดเลือก  
3) การพัฒนาบุคลากร  
4) การใช้ประโยชน์จากบุคลากร  
5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
6) การพ้นสภาพการเป็นบุคลากร 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของของเทศบาลต าบลในจังหวัด

นครราชสมีา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับคือ 
5 คะแนนหมายถึงมีการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดบั มากที่สุด 
4 คะแนนหมายถึงมีการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดบั มาก 
3 คะแนนหมายถึงมีการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดบั ปานกลาง 
2 คะแนนหมายถึงมีการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดบั น้อย 
1 คะแนนหมายถึงมีการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดบั น้อยที่สุด 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้

สถิติข้อมูลดังนี ้ค่าความถี่และร้อยละ (Frequency and percentage) เพื่อวิเคราะห์ทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ ขนาดและระยะเวลาการก่อตั้งของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสมีา ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
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 ค่าเฉลี่ย  4.20-5.00 หมายถึง มีการบรหิารงานบุคคลระดับสูงที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.40-4.19 หมายถึง มีการบรหิารงานบุคคลระดับสูง 
 ค่าเฉลี่ย  2.60-3.39 หมายถึง มีการบรหิารงานบุคคลระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.80-2.59 หมายถึง มีการบรหิารงานบุคคลระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.79 หมายถึง มีการบรหิารงานบุคคลระดับน้อยที่สุด 

ทดสอบค่าที (T-test)เปรียบเทียบความแตกต่างได้แก่ ขนาดและระยะเวลาการก่อตั้งของเทศบาล
ต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือโดยน าเครื่องมือที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (Content Validity) โดยการค านวณหาค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์ (IOC) 
และได้ข้อค าถามที่มคี่า IOC เท่ากับ 1.00 และน าแบบสอบถามที่ไดจ้ากการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญน าไปทดลองใช้ (Try out) กับเทศบาลต าบลในจังหวัดบุรีรมัย์จ านวน 50 แห่ง จากนั้นน ามา
วิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์คได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ.928 หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขจึงจดัพิมพ์เป็น
แบบสอบถามทีส่มบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสมีา 
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล

ต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ใหข้้อมูล จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ได้แก่ ผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับงานบุคคลของกลุ่มส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 2 
คน และนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสมีาซึ่งเป็นเทศบาลต าบลทีไ่ด้รางวัลการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีโดยสถาบันพระปกเกล้า จ านวน 3 คน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาการบริหารงานบุคคลและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดนครราชสีมาโดยก าหนดกรอบแนวคิดการบรหิารงานบุคคลทีม่ีแนวคิดที่เหมาะสมกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 26-32): ซึ่งมีกระบวนการ
บริหารงานบุคคล 6 ขั้นตอน คือ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบคุลากร 
การใช้ประโยชน์จากบคุลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานการพ้นสภาพการเป็นบุคลากรและขั้นตอนการ
บริหารงานบุคคลตามประกาศกระทรวงหรือประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
          ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
1. การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
2. การสรรหาและคัดเลือก 
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การใช้ประโยชนจ์ากบุคลากร 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. การพ้นสภาพการเป็นบุคลากร 

1. ขนาดของเทศบาล 
- เทศบาลขนาดเล็ก 
- เทศบาลขนาดกลาง 

2. ระยะเวลาการกอ่ตั้ง 
- ก่อตั้งน้อยกว่า 10 ป ี
- ก่อตั้งต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัด

นครราชสีมา ปรากฏผลโดยสรุปดังน้ี 
1. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า การบริหารงานบุคคลของ

เทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 4.12, S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูงที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับสูง 4 ด้าน โดยเมื่อพิจารณาเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การวางแผนทรัพยากรบุคลคล ( X = 4.31, S.D.= 0.56) การพ้นสภาพการเป็น
บุคลากร ( X = 4.27, S.D.= 0.50) และการสรรหาและคัดเลือกอยู่ในระดับสูง ( X = 4.18, S.D.= 0.60) 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
1.1 การวางแผนทรัพยากรบุคลคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูงที่สุด ( X = 4.31, S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 6 ข้อคือ ข้อ 5 เทศบาล
ต าบลมีการจัดท ากรอบอัตราก าลังทุก ๆ ปีของเทศบาลต าบล ข้อ 3 มีการประชุมคณะกรรมการเทศบาลต าบล
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดนโยบายด้านอัตราก าลังคน ข้อ 1 มีการวิเคราะห์ปริมาณงานของเทศบาลต าบลเพื่อ
ก าหนดความต้องการบุคคลเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลังคน ข้อ 6 เทศบาลต าบลเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมจัดท าแผนอัตราก าลัง ข้อ 2 มีการส ารวจข้อมูลบุคคลเพื่อวางแผนการก าหนดอัตราก าลังไว้
ล่วงหน้า และข้อ 4 เทศบาลต าบลมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานในการวางแผนทรัพยากรบุคคล 

1.2 การสรรหาและคัดเลือกของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
( X = 4.18, S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ข้อคือ ข้อ 4 เทศบาลต าบลมีการ
ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลตามความต้องการของเทศบาลต าบล ข้อ 5 มีการก าหนดวิธีการเลือกสรรบุคคลเข้า
สู่ต าแหน่งอย่างชัดเจน ข้อ 7 มีการระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

1.3 การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 
4.16, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ข้อคือ ข้อ 8 มีการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ข้อ 2 มีการส่งบุคคลเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และข้อ 7 มีการรับวารสารหรือจัดหาระเบียบหรือหนังสือทางวิชาการเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมความรู้ 

1.4 การใช้ประโยชน์จากบุคลากรของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( X = 4.15, S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ข้อคือ ข้อ 4 เทศบาลต าบลมี
การยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ข้อ 6เทศบาลต าบลมีการใช้งานบุคคลากรเหมาะสมกับต าแหน่งและ
เหมาะสมกับงานแล้ว 

1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( X = 3.62, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 1 ข้อคือ ข้อ 8 มีความโปร่งใส
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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1.6 การพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( X = 4.27, S.D.= 0.50) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 5 ข้อคือ ข้อ 4 การพ้นสภาพ
ต้องออกค าสั่งจากเทศบาลต าบลและต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริหารทุกครั้ง ข้อ 8 การโอนการย้ายการ
ลาออกการให้ออกต้องเป็นไปโดยสมัครใจไม่ใช่ถูกบังคับ ข้อ 5 มีการด าเนินการสอบสวนทางวินัยที่โปร่งใสและ
ยุติธรรมโดยมีกรรมการจากหลายฝ่ายพิจารณาร่วมกัน ข้อ 6 เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ถูกให้ออกราชการมี
โอกาสช้ีแจงและอุทธรณ์ได้ และข้อ 3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการที่ชัดเจนและมี
อ านาจหน้าที่ตามระเบียบราชการ 

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาด  
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน และเมื่อพิจาณา
เป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันและรายข้อของทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตาม
ระยะเวลาการก่อตั้ง พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันทุก
ด้าน และเมื่อพิจาณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันและรายข้อของทุก
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมาผู้วิจัยเลือกข้อ
ค าถามจากระดับค่าเฉลี่ยต่ าสุด 4 ด้าน น ามาสัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบในงานบุคคลของกลุ่มส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 คน และนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
เป็นเทศบาลต าบลที่ได้รางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยสถาบันพระปกเกล้า จ านวน 3 คน รวม
จ านวนของผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดนครราชสีมาทั้งสิ้น 5 คน ค าตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน ดังนี ้
 3.1. ด้านการสรรหาและคัดเลือก 
       3.1.1 การมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร เทศบาลต าบลประสานงานมายัง ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา มีการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติของบุคลากร 
       3.1.2 การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร สามารถด าเนินการได้หลายช่องทาง เช่น 1) ส่ง
หนังสือประชาสัมพันธ์เวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3) ติด
ประกาศประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน และ 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการกลางของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
 3.2. ด้านพัฒนาบุคลากร 
       3.2.1 วิธีการในการพัฒนาบุคลากร 1) การน าบุคลากรในหน่วยงานไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อเปิดวิสัยทัศน์น ามาพัฒนางานที่รับผิดชอบ 2) การส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ ตามระเบียบทาง
ราชการที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันตามยุคตามสมัย  3) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยผู้บริหารอบรมเองหรืออาจขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นมาให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 4) การจัดประชุมประจ าเดือน รับมอบนโยบายให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ 
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       3.2.2 การสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 1) ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร ตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 2) อนุญาตให้บุคลากรได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง
และพัฒนางาน 3) ประชุมชี้แจงให้ทราบผลดีของการศึกษา 

3.3 ด้านการใช้ประโยชน์จากบุคลากร 
      3.3.1 แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร 1) จ่ายรางวัลพิเศษ 

(โบนัส) ให้กับบุคลากรในแต่ละปี 2) การประเมินขั้นให้กับบุคลากรตามปริมาณงาน ผลงานเชิงประจักษ์และ
รางวัลต่าง ๆ ท่ีบุคลากรได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ 3) การปรับเลื่อนระดับตามอ านาจหน้าที่และตามระเบียบ
ของกรม 
       3.3.2 วิธีการก่อนที่บุคลากรจะปฏิบัติหน้าท่ี 1) พูดคุยให้ทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีของตน การ
แบ่งหน้าท่ีตามต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างบุคลากร 3) การ
อบรม การปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 

3.4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      -3.4.1 การให้คุณให้โทษจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ตาม

ระเบียบที่กระทรวงก าหนด โดยพิจารณาจากผลงานและสมรรถนะของบุคลกรรายบุคคล ทั้งนี้พิจารณาด้วย
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
        3.4.2 การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากร 1) มีการ
ประเมินผลก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 2) การท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างบุคลากรกับ
ผู้บังคับบัญชา 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานตามล าดับขั้น 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยสรุปดังนี ้

1. การศึกษาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับสูงที่สุด 2 ด้าน คือ การวางแผนทรัพยากรบุคลคล และการพ้นสภาพการเป็นบุคลากร อยู่ในระดับสูง 4 
ด้าน โดยเม่ือพิจารณาเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ และการสรรหาและคัดเลือก การ
พัฒนาบุคลากรการ และการใช้ประโยชน์จากบุคลากร  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เทศบาลต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา มีการวิเคราะห์ปริมาณงานของเทศบาเพื่อก าหนดความต้องการ อัตราก าลังคนภายในระยะเวลา 
3 ปี ในรูปคณะกรรมการที่มาจากกอง/ส านักภายในเทศบาล ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อรทัย จันทร์เหลือง (2548 : 
124) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าบุคลากรของเทศบาล
ต าบลเขื่องใน พบว่าการบริหารงานบุคคลของเทศบาลโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านคือการสรรหา และการ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากร การบ ารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

2. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงจาก
สมมติฐานการวิจัย คือ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีขนาดต่างกัน การ
บริหารงานบุคคลแตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่าผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล
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ต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามขนาด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลทุกแห่งเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ รัตติกาล จันทะราช (2559) ศึกษาเรื่อง 
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหากระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหากระบวนการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 

3. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงจาก
สมมติฐานการวิจัย คือ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 
แตกต่างกัน มีการบริหารงานบุคคลแตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่าผลการเปรียบเทียบการบรหิารงานบุคคลของ
เทศบาลต าบลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามระยะเวลาการก่อตั้ง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้แก้ไขเพิ่มเติมระบบการบริหารงาน
บุคคล ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 ก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ซ่ึงมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติใหม่ ซึ่งทุกเทศบาลต าบลต้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทุกแห่ง สอดคล้องกับ 
ประภาพร วิชัย (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตาม
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการบริหารงานบุคคลและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดนครราชสีมา จากผลการวิจัยครั้งนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามขนาด และระยะเวลาการก่อตั้ง พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิจัยในครั้งนี ้
1. ด้านการสรรหาและคัดเลือก ในข้อ เทศบาลต าบลมีแนวทางปฏิบัติในการมีส่วนร่วมการสรรหา

บุคลากร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นเทศบาลต าบล ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสรรหาและคัดเลือก เช่น ให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร ในข้อ เทศบาลต าบลมีการเชิญวิทยากรหรือผู้ช านาญการพิเศษมาให้
ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดั้งนั้นเทศบาลต าบล ควรติดต่อประสานงานวิทยากรที่มี
ประสบการณ์สูง เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
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3. ด้านการใช้ประโยชน์จากบุคลากร ในข้อ เทศบาลต าบลมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดั้งนั้นเทศบาลต าบล ควรก าหนด นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ในการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

4. ด้านการประเมินการปฏิบัติงาน ในข้อ เทศบาลต าบลมีบทลงโทษแก่บุคลากรที่มีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลต าบล ต้องปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของกระทรวง อย่างเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการการศึกษาการบริหารงานบุคคลและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลต าบลต าบลในจังหวัดอื่น 
  2. ควรมีการการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา 
  3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดยอ 

 ปจจุบันมีการนําระบบการจัดการเรียนรูเขามาชวยนักเรียนในการเรียนแตละรายวิชา เพ่ือสนับสนุนนักเรียนใหเรียนรูดวย

ตนเองนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน โดยหากนักเรียนสามารถรูผลการเรียนในระบบจัดการเรียนรูไดลวงหนาก็จะกระตุนให

นักเรียนปรับปรุงการเรียนของตนเอง ซึ่งจะสงผลถึงความสําเร็จในการศึกษาของนักเรียน  งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือหา

เทคนิคเหมืองขอมูลท่ีเหมาะสมในการทํานายผลการเรียนในระบบการจัดการเรียนรู โดยจะนําการคัดเลือกคุณลักษณะเขามาใช

เพราะปญหาปญหาหน่ึงท่ีมักพบคือการมีคุณลักษณะท่ีไมเก่ียวของปนอยูในชุดขอมูลท่ีใชทํานาย  การวิจัยน้ีใชวิธี Information 

Gain และ Chi-Square ในการคัดเลือกคุณลักษณะ และทําการเปรียบเทียบการทํานายผลการเรียนระหวางเทคนิคตนไมตัดสินใจ 

เทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอน และเทคนิคเนอีฟเบย ดวยชุดขอมูลท้ังท่ีใชและไมใชการคัดเลือก

คุณลักษณะ โดยใชชุดขอมูล Students' Academic Performance (Kaggle, 2017) และใชโปรแกรม RapidMiner ในการทํา

เหมืองขอมูล  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการคัดเลือกคุณลักษณะไมสามารถชวยใหประสิทธิภาพในการทํานายเพ่ิมข้ึนเสมอไป และ

เทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอน รวมกับการคัดเลือกคุณลักษณะท้ังแบบ Information Gain และ

แบบ Chi-Square น้ัน ใหประสิทธิภาพสูงสุดเทากันในการทํานาย นอกจากน้ัน การคัดเลือกคุณลักษณะทําใหพบปจจัยสําคัญท่ี

สงผลตอผลการเรียนในระบบการจัดการเรียนรู  ไดแก  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขาดูเน้ือหาการเรียน  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนซักถาม  

จํานวนวันท่ีขาดเรียน  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขาดูประกาศ  และผูปกครองไดตอบแบบสอบถาม 

 

คําสําคัญ: การคัดเลือกคุณลักษณะ, การทํานาย, ผลการเรียน, เหมืองขอมูล, ระบบการจัดการเรียนรู 
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ABSTRACT 

Nowadays, learning management systems are used to help students to learn in each course. They 
support students to learn by themselves besides classroom learning. If students know their future academic 
performance in a learning management system, it will motivate students to improve learning which affects their 
academic achievement. The purpose of this research was to find a data mining technique that suitable for 
predicting academic performance in a learning management system. Feature selection was used because a 
problem generally found is that some unrelated characteristics to the prediction are in dataset. In this research, 
Information Gain and Chi-Square were used for feature selection. To compare between Decision tree, Multilayer 
Perceptron and Naive Bayes in predicting academic performance, both feature selection and no feature 
selection datasets were used. The dataset was Students' Academic Performance (Kaggle, 2017) and RapidMiner 
was used for data mining. The results revealed that feature selection does not always help to improve 
prediction's performance and that Multilayer Perceptron with both Information Gain and Chi-Square, equal in 
performance, were the highest performance techniques of prediction. Furthermore, feature selection caused 
finding important factors affecting academic performance in the learning management system. These features 
were visited resources, raised hand, student absence days, viewing announcements and parent answering 
survey. 
  
Keywords: feature selection, prediction, academic performance, data mining, learning management system 
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บทนํา 

 องคกรหรือหนวยงานตางๆ ตางมีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสเปนจํานวนมาก  โดยขอมูล
เหลาน้ีเปนขอมูลท่ีสําคัญและเปนประโยชนตอองคกร สามารถนํามาใชในการวิเคราะหวางแผนการดําเนินงานได  แตเน่ืองจากบาง
องคกรมีปริมาณขอมูลท่ีเก็บมากจนเกินไป ทําใหการนําขอมูลเหลาน้ันมาใชไมกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี  แตดวย
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหมีการนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูลมาใชเพ่ือสกัดเอาความรูท่ีมีอยูในขอมูลจํานวน
มหาศาล  โดยอาศัยขอมูลในอดีตมาวิเคราะหตามกระบวนการเพ่ือสรางโมเดลท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงานตางๆ เชน  การทํานาย
หรือการพยากรณ 
  การประยุกตเทคนิคการทําเหมืองขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนน้ันมีอยูในหลายภาคสวน  ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
และในวงการศึกษาก็เชนกัน มีความสนใจในเรื่องการทําเหมืองขอมูลทางการศึกษา (Educational Data Mining) เพ่ิมข้ึนอยาง
มาก  โดยนําขอมูลจากระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษามาสกัดเอาความรูดวยเทคนิคเหมืองขอมูลตางๆ เพ่ือคนหารูปแบบท่ี
ซอนอยูในขอมูลทางการศึกษา นําไปใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน กอใหเกิดประโยชนท้ังฝายผูเรียนและสถาบันการศึกษา  
ระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System: LMS) เปนรูปแบบการเรยีนแบบ e-learning โดยมีการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งมีการใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เน่ืองจากผูเรียนสามารถเขาใชงานไดทุกท่ีทุก
เวลา และมีเครื่องมือสําหรับผูสอนในการสรางเน้ือหารายวิชาและประกาศตางๆ รวมถึงเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางผูเรยีน
และผูสอน เชน กระดานขาว และหองสนทนา เปนตน รวมท้ังมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลผูเรียนและการทํากิจกรรม
ตางๆ ของผูเรียนไวในระบบได (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) เปนประโยชนในการนําไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพดาน
การเรียนการสอน  แตดวยปริมาณขอมูลจํานวนมาก จึงตองอาศัยเทคนิคเหมืองขอมูลเขามาชวยในการคนหาความรูท่ีเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  
 ในวงการศึกษามีการยอมรับกันโดยท่ัวไปวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนตัวแสดงถึงความสําเร็จของการศึกษา ซึ่ง
สามารถแสดงออกมาในรูปแบบคาคะแนนสะสมเฉลี่ย (Grade Point Average: GPA) (พรจันทร โพธินาค, สมุทร ชํานาญ และ 
สุรัตน ไชยชมพู, 2557) แตหากตองการวัดผลสําเร็จของการเรียนในแตละรายวิชาก็ตองใชผลการเรียนหรือผลคะแนนเปนตัวช้ีวัด  
ในระบบการจัดการเรียนรูก็เชนกันผลการเรียนสามารถใชเปนตัววัดความสําเร็จในการเรียนได ดวยเหตุน้ี ในการใชงานระบบการ
จัดการเรียนรูน้ันหากสามารถทํานายผลการเรียนของผูเรียนไดลวงหนา  จะชวยกระตุนใหผูเรียนใสใจในการเรียนของตนเองมาก
ยิ่งข้ึน และวางแผนการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป เปนการสรางความสําเร็จในการเรียนผานระบบการจัดการเรียนรู 
 กระบวนการในการทําเหมืองขอมูลน้ัน มีข้ันตอนท่ีทําอยางเปนระบบ โดยแตละข้ันตอนตางมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพการทํานาย เชน การเลือกเทคนิคเหมืองขอมูลท่ีจะนํามาใชในการทํานาย หรือการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature 
Selection) ท่ีชวยตัดคุณลักษณะท่ีไมสําคัญตอการทํานายออกไป เพ่ือลดระยะเวลาในการประมวลผล เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํานาย และชวยใหโปรแกรมเขาใจรูปแบบขอมูลในกระบวนการเรียนรูไดงายข้ึน (Chandrashekar & Sahin, 2014) เพราะปญหา
หน่ึงท่ีมักจะพบในการทําเหมืองขอมูลคือการท่ีมีคุณลักษณะท่ีไมเก่ียวของกับการทํานายปนอยูในชุดขอมูล 
 จากความสําคัญของระบบการจัดการเรียนรูและการทําเหมืองขอมูลท่ีกลาวมาขางตน  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะหา
เทคนิคเหมืองขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายผลการเรียนในระบบจัดการเรียนรู โดยจะนําการคัดเลือกคุณลักษณะเขามาใช
เพ่ือตัดคุณลักษณะท่ีไมเก่ียวของออกไป แลวเปรียบเทียบวาเทคนิคใดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ซึ่งสามารถนําผลท่ีไดไปพัฒนา
เปนโปรแกรมเพ่ือทํานายผลการเรียนในระบบการจัดการเรียนรู โดยผลการเรียนท่ีทํานายไดจะเปนประโยชนในการกระตุนผูเรียน
ใหใสใจในการเรียนมากข้ึน นอกจากน้ัน ในข้ันตอนการคัดเลือกคุณลักษณะยังมีการหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะกับผลการ
เรียน ชวยใหผูเก่ียวของในการจัดทําระบบทราบถึงปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเรียน ทําใหสามารถปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหาของ
ระบบใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือคัดเลือกคุณลักษณะของชุดขอมูล โดยการหาคาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะกับผลการเรียน ดวยวิธี 

Information Gain และ Chi-Square  
2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํานายผลการเรียนในระบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ 

(Decision Tree) เทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอน (Multi-Layer Perceptron) และเทคนิคเนอีฟ
เบย (Naive Bayes) กับชุดขอมูลท่ีใชและไมใชการคัดเลือกคุณลักษณะ  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ ชุดขอมูล Students' Academic Performance (Kaggle, 2017) โดยเปนชุดขอมูลทาง
การศึกษาท่ีรวบรวมจากระบบการจัดการเรียนรู (LMS) ท่ีช่ือวา Kalboard 360 เพ่ือใชเปนชุดขอมูลสําหรับทํานายผลการเรียน 
ประกอบดวยขอมูลจํานวน 480 ตัวอยาง  ซึ่งมีคุณลักษณะท้ังหมด 17 ตัวแปร  แบงเปนตัวแปรอิสระ  16  ตัวแปร  ตัวแปรตาม
หรือตัวแปรพยากรณ 1 ตัวแปร ดังตอไปน้ี 

   ตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ  สัญชาติ  สถานท่ีเกิด  ระดับการศึกษา  ระดับช้ัน  กลุมเรียน  รายวิชา  ภาคเรียน  
ผูปกครอง  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนซักถาม  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขาดูเน้ือหาการเรียน  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขาดูประกาศ  จํานวน
ครั้งท่ีนักเรียนมีสวนรวมในกลุมอภิปราย  ผูปกครองไดตอบแบบสอบถาม  ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียน  และ
จํานวนวันท่ีขาดเรียน   

   ตัวแปรพยากรณ ไดแก  ระดับคะแนนรวม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับต่ํา มีคะแนนอยูในชวง 0-69  ระดับปาน
กลาง มีคะแนนอยูในชวง 70-89 และระดับสูง มีคะแนนอยูในชวง 90-100  

2. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยน้ีคือ โปรแกรม RapidMiner Studio ซึ่งใชในการคัดเลือกคุณลักษณะ การเรียนรู และการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการทํานายผลการเรียน 

3. ข้ันตอนการวิจัย แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 
ข้ันตอนท่ี 1 การคัดเลือกคุณลักษณะ 

 ในงานวิจัยน้ีจะใชการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ Filter approach ซึ่งเปนการคัดเลือกคุณลักษณะโดยใชการ
คํานวณหาคานํ้าหนักซึ่งเปนคาความสัมพันธระหวางแตละคุณลักษณะกับคลาส  ทําการจัดเรียงคานํ้าหนักจากมากไปนอย แลว
เลือกคุณลักษณะท่ีมีคานํ้าหนักมากกวาท่ีตองการมาใชงานตอไป (Kohavi & John, 1997) โดยในท่ีน้ีจะนําวิธีการคํานวณคา
นํ้าหนักของคุณลักษณะแบบ Information Gain และแบบ Chi-Square มาใช 

ข้ันตอนท่ี 2 การทํานายผลการเรียน 
 ในข้ันตอนน้ีจะเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํานายผลการเรียนดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ (DT)  

เทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอน (MLP)  และเทคนิคเนอีฟเบย (NB) ระหวางการใชชุดขอมูลท่ีมี
คุณลักษณะครบทุกตัว กับการใชชุดขอมูลท่ีลดจํานวนคุณลักษณะลงจากการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ Information Gain (IG) 
และแบบ Chi-Square 

สรุปข้ันตอนการวิจัยในการทํานายผลการเรียนไดดังภาพท่ี 1  โดยในงานวิจัยน้ีใช 10-fold Cross Validation ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพโมเดล โดยจะแบงขอมูลออกเปน 10 สวนเทาๆ กัน ซึ่งจะใชขอมูล 9 สวน เปนชุดขอมูลในการเรียนรู 
(Training) และขอมูลท่ีเหลืออีก 1 สวน เปนชุดขอมูลในการทดสอบ (Testing) ซึ่งจะทําการวนทดสอบเปนจํานวน 10 รอบ โดยใน
แตละรอบจะเปลี่ยนชุดขอมูลทดสอบไปเรื่อยๆ จนครบท้ัง 10 สวน 

การวัดประสิทธิภาพของการทํานาย จะใชคาความถูกตอง (Accuracy)  คาความแมนยํา (Precision)  คาความระลึก 
(Recall)  และคา F-measure  ท่ีคํานวณท่ีไดจากตาราง Confusion Matrix (Tan et al., 2006) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการวิจัยในการทํานายผลการเรียน 

 
ตารางท่ี 1 Confusion Matrix 

คาท่ีแทจริง คาการทํานาย (PREDICTED CLASS) 
(ACTUAL CLASS) Class YES Class NO 

Class YES 
TP FN 

(True Positive) (False Negative) 

Class NO 
FP TN 

(False Positive) (True Negative) 
 
โดยท่ี TP คือ คาท่ีแทจริงอยูใน Class YES และทํานายถูกวาอยูใน Class YES 
 FP คือ คาท่ีแทจริงอยูใน Class NO แตทํานายผิดวาอยูใน Class YES 
 FN คือ คาท่ีแทจริงอยูใน Class YES แตทํานายผิดวาอยูใน Class NO 
 TN คือ คาท่ีแทจริงอยูใน Class NO และทํานายถูกวาอยูใน Class NO 

Dataset 

 

Filter approaches: 
IG, Chi-Square 

Feature Selection 

Testing 

 

Classification methods: 
DT, MLP, NB 
 

Training 

 

Performance measures: 
Accuracy, Precision, 
Recall, F-measure 
 

Results Evaluation 

 

Classification methods: 
DT, MLP, NB 
 

Training 

Testing 

10-fold Cross Validation 

480 ตัวอยาง   
ตัวแปรอิสระ 16 ตัวแปร   
ตัวแปรพยากรณ 1 ตัวแปร 
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สูตรในการคํานวณหาคาประสิทธิภาพตางๆ มีดังน้ี 

 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇

    

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇

     

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇

      

 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2×𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃×𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

  

 

ผลการวิจัย 
เมื่อนําขอมูลมาคํานวณคานํ้าหนักของคุณลักษณะดวย Information Gain และ Chi-Square ทําการหาอันดับ

ความสัมพันธ (คานํ้าหนัก) ของแตละคุณลักษณะ โดยอันดับท่ีนอยแสดงวาคุณลักษณะน้ันมีความสัมพันธกับผลการเรียนมาก  ทํา
การเปรียบเทียบอันดับความสัมพันธของแตละคุณลักษณะไดดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การจัดอันดับความสมัพันธของคุณลักษณะกับผลการเรยีน

คุณลักษณะ 
อันดับ ผลรวม

อันดับ 

 

คุณลักษณะ 
อันดับ ผลรวม

อันดับ IG 
Chi-

Square 
 

IG 
Chi-

Square 

จํานวนวันท่ีขาดเรียน 1 3 4 
 ความพึงพอใจของ

ผูปกครองท่ีมีตอโรงเรยีน 
9 10 19 

จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขา
ดูเน้ือหาการเรียน 

2 1 3 
 

รายวิชา 10 11 21 

จํานวนครั้งท่ีนักเรียน
ซักถาม 

3 2 5 
 จํานวนครั้งท่ีนักเรียนมี

สวนรวมในกลุมอภิปราย 
11 6 17 

จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขา
ดูประกาศ 

4 4 8 
 

เพศ 12 12 24 

ผูปกครองไดตอบ
แบบสอบถาม 

5 5 10 
 

ระดับช้ัน 13 13 26 

สัญชาต ิ 6 9 15 
 

ภาคเรยีน 14 14 28 

ผูปกครอง 7 7 14 
 

ระดับการศึกษา 15 15 30 

สถานท่ีเกิด 8 8 16 
 

กลุมเรียน 16 16 32 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

908



การประชุมวิชาการระดับชาติ                       
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561 

______________________________________________________________________________________________ 
 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นการสรุปอับดับความสัมพันธของแตละคุณลักษณะโดยรวมจากท้ังวิธี Information Gain และ 
Chi-Square  โดยคาผลรวมอับดับท่ีนอยกวาจะเปนคุณลักษณะท่ีมีความสัมพันธกับผลการเรียนท่ีมากกวา ซึ่งคุณลักษณะท่ีมี
ความสัมพันธกับระดับผลการเรียนเรียงจากมากไปนอย  ไดแก  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขาดูเน้ือหาการเรยีน  จํานวนวันท่ีขาดเรียน  
จํานวนครั้งท่ีนักเรียนซักถาม  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขาดูประกาศ  ผูปกครองไดตอบแบบสอบถาม  ผูปกครอง  สัญชาติ  สถานท่ี
เกิด  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนมีสวนรวมในกลุมอภิปราย  ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียน  รายวิชา  เพศ  ระดับช้ัน  ภาค
เรียน  ระดับการศึกษา  และกลุมเรียน 

เมื่อทํานายผลการเรียนดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ (DT) เทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอน 
(MLP) และเทคนิคเนอีฟเบย (NB)  โดยใชชุดขอมูลจากการคัดเลือกคุณลักษณะท้ังแบบ Information Gain (IG) และแบบ Chi-
Square ไดจํานวนคุณลักษณะท่ีใชในแตละวิธีเพ่ือใหไดประสิทธิภาพในการทํานายสูงสุด ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนคณุลักษณะท่ีใชในการทํานายผลการเรยีน 

เทคนิค 
Information Gain Chi-Square 

DT MLP NB DT MLP NB 
จํานวนคุณลักษณะ 13 13 5 13 13 6 

 
จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดวาการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ Information Gain และแบบ Chi-Square เมื่อใชรวมกับ

เทคนิคตนไมตัดสินใจ และเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอน จะชวยลดจํานวนคุณลักษณะจาก
ท้ังหมด 16 คุณลักษณะ ลงเหลือ 13 คุณลักษณะเทากัน และเมื่อใชการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ Information Gain รวมกับ
เทคนิคเนอีฟเบย จะชวยลดจํานวนคุณลักษณะลงเหลือ 5 คุณลักษณะ สวนการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ Chi-Square เมื่อรวมกับ
เทคนิคเนอีฟเบย จะชวยลดจํานวนคุณลักษณะลงเหลือ 6 คุณลักษณะ 

หลังจากทดลองใชเทคนิคตางๆ ในการทํานายผลการเรียน แลวเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคตนไมตัดสินใจ   
เทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอน  และเทคนิคเนอีฟเบย  ระหวางการใชชุดขอมูลท่ีใชคุณลักษณะ
ครบทุกตัว กับการใชชุดขอมูลท่ีลดจํานวนคุณลักษณะลงจากการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ Information Gain และแบบ Chi-
Square แสดงไดดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํานาย 

Technique 
Information Gain Chi-Square No Feature Selection 

DT MLP NB DT MLP NB DT MLP NB 
Accuracy 71.46 81.04 69.79 71.46 81.04 71.04 72.08 80.62 65.42 
Precision 72.95 82.01 70.30 72.95 82.01 71.60 73.53 81.95 66.01 
Recall 73.66 81.73 72.59 73.66 81.73 73.66 74.32 81.00 68.35 
F-measure 73.30 81.87 71.43 73.30 81.87 72.62 73.92 81.47 67.16 

 
จากตารางท่ี 4 พบวาการคัดเลือกคุณลักษณะใหประสิทธิภาพในการทํานายมากข้ึนเมื่อใชกับเทคนิคโครงขายประสาท

เทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอนและเทคนิคเนอีฟเบยเทาน้ัน  แตเมื่อนํามาใชกับเทคนิคตนไมตัดสินใจกลับใหประสิทธิภาพใน
การทํานายท่ีนอยลง  และเทคนิคเหมืองขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายมากท่ีสุดคือ เทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบ 
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มัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอน โดยเฉพาะเมื่อใชรวมกับการคัดเลือกคุณลักษณะท้ังแบบ Information Gain และแบบ Chi-square 
จะใหคาประสิทธิภาพสูงสุดเทากันท่ีคาความถูกตอง (Accuracy) 81.04%  คาความแมนยํา (Precision) 82.01%  คาความระลึก 
(Recall) 81.73%  และคา F-measure 81.87% 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

1. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํานายผลการเรยีนของเทคนิคตางๆ จะเห็นไดวาเทคนิคโครงขายประสาทเทียม
แบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอนใหประสิทธิภาพในการทํานายมากท่ีสุด ไมวาจะใชเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะรวมดวยหรอืไมก็
ตาม และเมื่อใชการลดคุณลักษณะก็ยิ่งชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํานายและยังชวยลดเวลาในการประมวลผลลงอีกดวย  โดยวิธี 
Information Gain และ Chi-Square สามารถลดจํานวนคุณลักษณะลงได 3 คุณลักษณะ จากท้ังหมด 16 คุณลักษณะ คิดเปน 
18.75% และใหคาประสิทธิภาพท่ีเทากันท่ีคาความถูกตอง 81.041% คาความแมนยํา 82.01% คาความระลึก 81.73% และคา F-
measure 81.87% ซึ่งการท่ีไดคาประสิทธิภาพท่ีเทากันน้ัน เน่ืองมาจากคุณลักษณะท่ีตัดออกท้ังสามคุณลักษณะในวิธี 
Information Gain และ Chi Square น้ัน เปนคุณลักษณะเดียวกัน ทําใหชุดขอมูลท่ีผานการคัดเลือกท่ีนํามาใชเปนชุดขอมูลท่ีมี
คุณลักษณะเหมือนกัน  
 2. เมื่อนําการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ Information Gain และแบบ Chi-Square มารวมกับเทคนิคเหมืองขอมูลในการ
ทํานายผลการเรียน พบวาการคัดเลือกคุณลักษณะใหประสิทธิภาพในการทํานายมากข้ึนเมื่อนํามาใชกับเทคนิคโครงขายประสาท
เทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอนและเนอีฟเบยเทาน้ัน ฉะน้ันจึงไมสามารถรับประกันไดวาเมื่อใชวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ
แลวจะชวยใหประสิทธิภาพในการทํานายเพ่ิมข้ึนเสมอไป สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์ เกิดประสพ และคณะ (2547) พบวา
วิธีคัดเลือกคุณลักษณะชวยใหคาความถูกตองเพ่ิมข้ึนเมื่อใชกับอัลกอริทึมนาอีฟเบยและโหวตเต็ดเปอเซ็พตรอน  แตไมไดชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพเมื่อใชกับอัลกอริทึมนิวรอลเน็ตเวอรคและเทน-เนียเรสเนเบอร 
 3. การคัดเลือกคุณลักษณะแบบ Information Gain รวมกับเทคนิคเนอีฟเบย ชวยลดจํานวนคุณลักษณะลงไดมากท่ีสุด 
แตเมื่อดูประสิทธิภาพในการทํานายกลับพบวามีคาต่ํากวาการคัดเลือกท่ีใชเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอรเพอร
เซ็ปตรอนท่ีใชจํานวนคุณลักษณะท่ีมากกวา เน่ืองจากการใชวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะในบางครั้งมีการตัดคุณลักษณะออกมากซึ่ง
อาจทําใหคุณลักษณะสําคัญบางอยางขาดหายไป (นิเวศ จิระวิชิตชัย, 2552) ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจเพียงคุณลักษณะท่ีถูกคัดออกจาก
การใชเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอนท่ีใชรวมกับการคัดเลือกคุณลักษณะ ซึ่งคุณลักษณะท่ีถูกตัด
ออกไปคือ  ภาคเรียน  ระดับการศึกษา  และกลุมเรียน  ทําใหเห็นวาคุณลักษณะดังกลาวไมใชคุณลักษณะหรือปจจัยสําคัญท่ีมีผล
ตอการทํานายผลการเรียน 
 4. จากการหาคานํ้าหนักท้ังแบบ Information Gain และ Chi-Square ในการคัดเลือกคุณลักษณะน้ัน ทําใหพบปจจัย
สําคัญ 5 ปจจัย ท่ีมีความสัมพันธกับการเรียนในระบบการจัดการเรียนรู  ไดแก  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขาดูเน้ือหาการเรียน  
จํานวนครั้งท่ีนักเรียนซักถาม  จํานวนวันท่ีขาดเรียน  จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเขาดูประกาศ  และผูปกครองไดตอบแบบสอบถาม 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
 1. นักพัฒนาโปรแกรมสามารถนําเทคนิคท่ีไดไปสรางโปรแกรมชวยทํานายผลการเรียนในระบบการจัดการเรียนรู ใน
ระหวางการเรียนในระบบ โดยหากระดับผลคะแนนท่ีทํานายไดอยูในระดับปานกลางหรือต่ํา  ก็จะเปนแรงกระตุนใหนักเรียนมี
ความพยายามในการเรียนมากข้ึน เพ่ือใหผลการเรียนของตนเองอยูในระดับท่ีดีข้ึน 
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 2. สําหรับนักวิจัยท่ีสนใจในการใชเทคนิคเหมืองขอมูลเพ่ือทํานายผลการเรียนในระบบจัดการเรียนรู สามารถนําเทคนิคท่ี
ไดจากงานวิจัยน้ี คือเทคนิคเหมืองขอมูลแบบมัลติเลเยอรเพอรเซ็ปตรอนมาใชเปนเทคนิคพ้ืนฐานในการทดลองได และหากมี
คุณลักษณะจํานวนมาก อาจใชการคัดเลือกคุณลักษณะรวมดวยเพ่ือชวยตัดคุณลักษณะบางตัวท่ีไมจําเปนออกไป  
 3. ในการพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู ผูพัฒนาระบบควรใหความสนใจในการออกแบบสวนติดตอผูใชงานท่ีเปนปจจัย
สําคัญตอผลการเรยีน เชน ในสวนของเน้ือหา และกระทูตอบขอซักถาม ควรมองเห็นไดชัดเจน รวมถึงความสะดวกและงายในการ
เขาใชงาน  และควรมีสวนใหผูปกครองเขามาใชงานระบบเพ่ือตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได 
 4. อาจารยหรือผูรับผิดชอบในสวนของเน้ือหาของระบบจัดการเรียนรู นอกจากเน้ือหาในรายวิชาแลว ควรเนนรูปแบบ
การนําเสนอดวย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเขาดูเน้ือหาการเรียนมากข้ึน  และควรเขาไปตอบขอซักถามของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ เพราะเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงท่ีมีผลตอความเขาใจในการเรียน 
 5. อาจารยควรใหนักเรียนทราบถึงปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอผลการเรียน และแนะนํานักเรียนใหใสใจในเรื่องดังกลาว เชน 
การเขาดูเน้ือหาในการเรียน  การซักถามขอสงสัยตางๆ  การเขาเรียนในระบบอยางสม่ําเสมอ  และการสนใจตดิตามประกาศตางๆ  
เพ่ือใหนักเรียนใชในการวางแผนการเรียนลวงหนากอนท่ีจะเขาเรียนในระบบ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทํานายผลการเรียนโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือหาเทคนิคในการทํานายผลการเรียนท่ีให
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ควรทดลองใชวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือหาวิธีการท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํานาย และ
ลดจํานวนคุณลักษณะไดมากข้ึน 
 3. ควรทํานายผลการเรียนของระบบการจัดการเรียนรูตัวอ่ืน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับการทํานายผลการเรียนของระบบ
การจัดการเรียนรูท่ีใชในงานวิจัยน้ี 
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บทคัดยอ 

การเลือกใชคุณลักษณะของขอมูลท่ีไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุทําใหการวัดประสิทธิภาพตางๆ เกิดความผิดพลาดไดและ

การนําคุณลักษณะท่ีเกินความจําเปนมาใชในการประมวลผลจะทําใหเวลาในการประมวลผลมากและตองใชเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมเพ่ือลดขนาดของขอมูลลง แตตองไมสูญเสียคุณลักษณะท่ีสําคัญของ

ขอมูลกอนเขาสูข้ันตอนจําแนกขอมูล ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเปนวิธีคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดโดยใชหลักการคัดเลือกแบบธรรมชาติ

และหลักการทางสายพันธุ  งานวิจัยน้ีไดนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม มาใชสําหรับการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของขอมูลกอน

เขาขบวนการจําแนกสําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพของขอมูลเพ่ือใหคุณลักษณะของขอมูลไมมากไมนอยจนเกินไปและยังคงคุณลักษณะ

ท่ีสําคัญของขอมูล และไดใชข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส ในการจําแนกขอมูล ซึ่งข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส เปนอัลกอริทึมหน่ึงท่ีสามารถ

จําแนกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลัก 2 ขอ 1) เพ่ือศึกษาข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเลือกคุณลักษณะ

ของขอมูลใบพืชสําหรับนําไปใชในการจําแนกชนิดใบพืช 2) เพ่ือศึกษาข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส สําหรับการจําแนกชนิดพืชโดยใช

คุณลักษณะรูปทรงและพ้ืนผิวของใบพืชในการหาคาความถูกตอง ความครบถวน และความแมนยํา ขอมูลท่ีนํามาใชในการทดลอง 

ผูวิจัยไดใช “Leaf” dataset  ซึ่งจากผลการทดลองพบวาเมื่อใชข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม สามารถลดขนาดคุณลักษณะจาก 14 

คุณลักษณะ เหลือ 6 คุณลักษณะ และใชข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส จําแนกขอมูลไดคาความถูกตองรอยละ 88.24 คาความครบถวน

รอยละ 79.44 และคาความแมนยํารอยละ 80.56 

คําสําคัญ: การเลือกคุณลักษณะ ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส 

Classification of Plants with Naive Bayes Techniques Together With Genetic 
Algorithm Procedure by Using Shape Features and Surface of Plants 

Tawat Ruamsub 
Program in Computer  Engineering     Rattana Bundit University 

e-mail:tava69@gmail.com 
 

Abstract 
An inappropriate data feature selection may cause the error of performance measurements and 

using an unnecessary feature for data processing has to use a lot of time for processing and high performance 
machine. Therefore, it is necessary to select the suitable features for decreasing the data, but it does not 
have to lose the important data features before entering the data classification process. Genetic algorithm 
procedure is the way to search the best answer by using the principles of natural selection and breeding. This 
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research has brought the genetic algorithm procedure for the suitable data feature selection before entering 
the classification process, increasing the data performances for not being too small data and key features of 
the data. Naive Bayes procedure, one of the algorithm procedures, that can be classified the data efficiently, 
is used for the data classification. The research had two objectives: 1) to study genetic algorithm procedure 
for feature selection of plant leaf data to use in plant leaf classification, 2) to study Naive Bayes algorithm 
procedure for plant classification using shapes and surfaces of leaves to find accuracy, recall and precision. 
For This experimental research, the sampling was “Leaf” dataset. The findings revealed that genetic algorithm 
procedure can decrease 14 feature sizes to 6 feature sizes, and Naive Bayes procedure can classify the data – 
accuracy at 88.24 %, recall at 79.44 % and precision at 80.56 %. 

Keywords: Feature Selection, Genetic Algorithm , Naive Bayes Algorithm 

บทนํา 

ในการจําแนกชนิดของใบพืชใหมีความถูกตองจําเปนตองเก็บขอมูลคุณลักษณะของใบพืชใหมากท่ีสุดเพ่ือนํามาเปนขอมูล

สําหรับการจําแนก สําหรับองคประกอบของใบพืชซึ่งประกอบไปดวย รูปใบ  เสนใบ ปลายใบ โคนใบ ขอบใบ ขนาดของใบ ซึ่ง

องคประกอบพ้ืนฐานตางๆเหลาน้ีสามารถนํามาใชสําหรับการจําแนกชนิดพืชได และนํามาการกําหนดคุณลักษณะของขอมูลสําหรับ

ใชในการจําแนกขอมูล การเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) นับวาเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากในการจําแนกขอมูลการ

เลือกใชคุณลักษณะของขอมูลท่ีไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุทําใหการวัดประสิทธิภาพตางๆ เกิดความผิดพลาดไดและการนํา

คุณลักษณะท่ีเกินความจําเปนมาใชในการประมวลผลจะทําใหเวลาในการประมวลผลมากและตองใชเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมเพ่ือลดขนาดของขอมูลลง แตตองไมสูญเสียคุณลักษณะท่ีสําคัญของขอมูล

กอนเขาสูข้ันตอนจําแนกขอมูล ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเปนวิธีคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดโดยใชหลักการคัดเลือกแบบธรรมชาติและ

หลักการทางสายพันธุในการคนหาผลลัพธของปญหา  จึงเปนข้ันตอนท่ีนํามาใชสําหรับการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของขอมูล

กอนเขาสูขบวนการจําแนกขอมูล ข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส เปนข้ันตอนวิธีจําแนกประเภทขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึงใชหลักการ

คํานวณความนาจะเปนและจะทําวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเพ่ือใชในการสรางเงื่อนไขความนาจะเปน 

  ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ถูกนําเสนอโดย John Holland ซึ่งใชแนวคิดในการคํานวณโดยใชหลักการทางชีวิทยาของ
ทฤษฎีพัฒนาการวาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบไปดวยเซลล ซึ่งแตละเซลลจะมีชนิดกลุมของโครโมโซม ท่ีเหมือนกัน โดยแตละ
โครโมโซมจะประกอบไปดวยยีน ซึ่งจะสะทอนลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตน้ัน เชน สีตา สีผม เปนตน (อาณัติ ลีมัคเดช, 2547) เมื่อ
นําโครโมโซมท้ังหมดมาประกอบกันจะเรียกวา Genome และเรียกกลุมของยีนใน Genome น้ีวา Genotype หรือรหัสพันธุกรรม 
ซึ่งจะเปลี่ยนเปนอวัยวะของสิ่งมีชีวิตตอไป ตามทฤษฎีของการวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตท่ีแข็งแรงท่ีสุดจะมีโอกาสสืบทอดสายพันธุตอไป 
การผสมยีนของพอและแมจะทําใหเกิดลูกซึ่งคัดยีนของพอและแมท่ีผสมกัน ทําใหเกิดสายพันธุท่ีแข็งแรงย่ิงข้ึนบางครั้งการคัดลอก
ยีนของพอและแมไมสมบูรณ อาจทําใหเกิดการเผาเหลา ในรุนลูก การผาเหลาทําใหสิ่งมีชีวิตมีโอกาสพัฒนาสายพันธุใหมท่ีย่ิง
แข็งแรงข้ึน หากการผาเหลาทําใหเกิดสายพันธุดอย สายพันธุดอยจะไมสามารถสืบพันธุตอไป 

ข้ันตอนการทํางานท่ัวไปของข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสามารถเขียนเปนฟงกชั่นการทํางานไดดังน้ี (R.K Bhattacharjya, 
2012) 
  function GeneticAlgo () { 
   Initialize population;  
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    Calculate fitness function;  
    While(fitness value != termination criteria) { 
     Selection;  
     Crossover;  
     Mutation;  
     Calculate fitness function;  }   } 

 ข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส (Naïve Bayes) อาศัยหลักการความนาจะเปน (probability) ตามทฤษฎีของเบย (Bayes 

theorem) ซึ่งมีอัลกอริทึมท่ีไมซับซอน เปนข้ันตอนวิธีในการจําแนกขอมูล โดยการเรียนรูปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนํามาสรางเงื่อนไข

การจําแนกขอมูลใหม เปนการจําแนกขอมูลโดยใชความนาจะเปนและคํานวณการแจกแจงความนาจะเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังใหกับ

ขอมูล จากการคํานวณตัวอยางใหมท่ีไดจะถูกนํามาปรับเปลี่ยนการแจกแจง ซึ่งมีผลตอการเพ่ิมหรือลดความนาจะเปนของขอมูล  

ขอมูลใหมท่ีเกิดข้ึนและตัวแบบท่ีต้ังไวใหกับขอมูลจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามขอมูลใหม โดยผนวกกับขอมูลเดิมท่ีมี หลักการของ

ข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส ใชการคํานวณหาความนาจะเปนซึ่งถูกใชในการทํานายผลเปนวิธีในการแกปญหาแบบการจําแนกท่ีสามารถ

คาดการณผลลัพธได  จะทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเพ่ือใชในการสรางเงื่อนไขความนาจะเปนสําหรับแตละ

ความสัมพันธ  ข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส เปนวิธีจําแนกกลุมขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ มีอัลกอริทึมในการทํางานท่ีไมซับซอน เหมาะกับ

กรณีของเซตตัวอยางท่ีมีจํานวนมาก และคุณสมบัติ (Attribute) ของตัวอยางไมข้ึนตอกัน (วรรณสิริ ธุระชน และคณะ, 2557)  

มีงานวิจัยท่ี เก่ียวของมากมายท่ีใช ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการคัดเลือกขอมูล เชน ( K.Padmavathi and 
K.Thangadurai,2015) ไดนําเสนอวิธีการตรวจสอบโรคท่ีเกิดกับใบพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหกับเกษตรกรโดยไดประยุกตใชข้ันตอนวิธี
เชิงพันธุกรรม โดยใชคุณลักษณะสีของใบ รูปทรงและพ้ืนผิว ตรวจสอบใบพืชท่ีเปนโรคใบหรือติดเชื่อ โดยการหาคาบริเวณใบพืชท่ี
เปนโรคและบริเวณท่ีไมเปนโรค คณะผูวิจัย (Yi C., Yihua L. and Haozheng R, 2012) ไดนําเสนอการประยุกตใชข้ันตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมเพ่ือเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของขอมูล (Feature Selection) เพ่ือพัฒนาและประเมินผลการศึกษาวิธีการเลือก
คุณลักษณะสําหรับการดึงภาพ  (CBIR) ระบบ CAD ผลการทดลองแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของวิธีการท่ีนําเสนอ คณะผูวิจัย  
( Kabir M. M., Shahjahan M. and Murase K , 2011) ไดใช Genetic Algorithm ประยุกตใชวิธีข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเพ่ือ

เลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของขอมูล (Feature Selection) คณะผูวิจัย (Chou P. H., Wu M. J. and Chen K. K., 2010)   ได
ใช Genetic Algorithm ไดประยุกตใชวิธีข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเพ่ือเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของขอมูล (Feature 
Selection) 

งานวิจัยน้ีไดนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม มาใชสําหรับการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะ ของขอมูลกอนเขาขบวนการจําแนก

สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพของขอมูลเพ่ือใหคุณลักษณะของขอมูลไมมากไมนอยจนเกินไปและยังคงคุณลักษณะท่ีสําคัญของขอมูล 

และไดใชข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส (Naïve Bayes) ในการจําแนกขอมูล ซึ่งข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส นับวาเปนอัลกอริทึมหน่ึงท่ีสามารถ

จําแนกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ การนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมาใชในการคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของขอมูล เพ่ือลด

ขนาดของขอมูลลง แตตองไมสูญเสียคุณลักษณะท่ีสําคัญของขอมูลกอนเขาสูข้ันตอนจําแนกขอมูล การเลือกใชคุณลักษณะของ

ขอมูลท่ีไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุทําใหการวัดประสิทธิภาพตางๆ เกิดความผิดพลาดไดและการนําคุณลักษณะท่ีเกินความจํา

เปนมาใชในการประมวลผลจะทําใหเวลาในการประมวลผลมากและตองใชเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพสูงเกินความจําเปน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเลือกคุณลักษณะของขอมูลใบพืชสําหรับนําไปใชในการจําแนกชนิดใบพืช 

2.เพ่ือศึกษาข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส สําหรับการจําแนกชนิดพืชโดยใชคุณลักษณะรูปทรงและพ้ืนผิวของใบพืชในการหาคา 

     ความถูกตอง ความครบถวน และความแมนยํา 

สมมติฐานการวิจัย  

  1.การใชข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของขอมูลใบพืชและข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส จะทําใหผลการ
จําแนกขอมูลใบพืชใหความถูกตอง คาความครบถวน และคาความแมนยํา อยูในระดับมาก 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลองดวยการนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมาใชในการเลือกคุณลักษณะขอมูลท่ีเหมาะสมและ

ใชข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส ในการจําแนกขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  สําหรับขอมูลท่ีนํามาใชในการทดลองการจําแนกใบพืช ซึ่งภาพใบพืชท่ีใชเปนกลุมตัวอยางมี 30 สายพันธุ รวมท้ังหมด 

340 ใบ ผูวิจัยไดใชขอมูลใบพืช “Leaf” dataset  (Pedro F.B.Silva et al,2014) 

สําหรับวิธีดําเนินงานวิจัย ประกอบดวยข้ันตอน 1) การเก็บขอมูลชนิดใบพืช 2) การสกัดคุณลักษณะของใบพืช 3) การใช
ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสําหรับเลือกคุณลักษณะของขอมูล 4) การใชข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส ในการจําแนกขอมูล 5) ผลการทดลอง
การทดลอง โดยมีข้ันตอนการวิจัย ดังภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพที่ 1.1 ข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัย 

ภาพใบพืช 

การสกัดคุณลักษณะ 

ข้ันตอนวิธีเชิงพันธกุรรม 

ข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส 

ผลการวัดประสิทธิภาพ 
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การแยกคุณลักษณะ  

การแยกคุณลักษณะใบพืช เน่ืองจากลักษณะรูปทรงและองคประกอบตางๆของใบพืชมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกันและ
คลายคลึงกันจึงตองแยกคุณลักษณะตางๆของภาพใบพืชออกเปน 2 กลุม กลุมท่ี1ใชคุณลักษณะรูปทรงของใบพืช จํานวน 8 
คุณลักษณะ กลุมท่ี2 ใชคุณลักษณะของพ้ืนผิวของใบพืช จํานวน 6  คุณลักษณะ  รวมท้ังสิ้น 14 คุณลักษณะ 

ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

งานวิจัยน้ีใช ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม สําหรับการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสม กระบวนการทํางานของข้ันตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม ประกอบดวย กระบวนการหลักๆ 6 ข้ันตอน (Z.Michalewicz.1972) 

1. การสรางประชากรเร่ิมตน (Initial population) การสรางประชากรเริ่มตนโดยการกําหนดรูปแบบของโครโมโซมใน
งานวิจัยน้ีมีท้ังหมด 30 Class ซึ่งแตละ Class จะถูกแทนดวยจาํนวนใบพืชของแตละชนิด ซึ่งโครโมโซมน้ีจะถูกนําไป
ทําเปนแมแบบของกลุมประชากรท่ีใชในการคํานวณตอไป 

2. การประเมินคาความเหมาะสม (Fitness Function) เปนฟงกชั่นท่ีมีความสําคัญเน่ืองจาก Fitness Function จะ
ใหคา Fitness value กับแตละโครโมโซม เพ่ือใชในการตัดสินใจในการเลือก (selection) โครโมโซม Parents หรือ
โครโมโซมท่ีจะกลายเปนรุนตอไป โดยถาหากโครโมโซมใดมีคา Fitness value ตํ่าก็จะถูกท้ิงไปเปดโอกาสให
โครโมโซมท่ีมีคา Fitness value สูงไดสืบทอดเปนรุนตอไป ดังสมการท่ี 1.1 

nchormosomeUD ∑
=

−=
n

i
ii qp

1

2)(       (1.1) 

                        ip คือ คาท่ีอยูในยีนของ Chormosome 1 

                        iq คือ คาท่ีอยูในยีนของ Data trainn 

                        n  คือ จํานวน Data train 

3. การคัดเลือกโครโมโซม (Selection population) เปนข้ันตอนในการจับคูโครโมโซม parents เพ่ือเปนประชากร
รุนตอไป โดยใชวงลอเสี่ยงทาย (Roulette wheel selection) โครโมโซมท่ีมีคาความเหมาะสมท่ีดีกวามีโอกาสถูกเลือกมากกวา  
ดังสมการท่ี 1.2  

                                                                      
))(1(

)(1
xfsum

xfr
−

−
=                     (1.2) 

                                       )(xf    คือ ขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึน 

                                             r      คือ ขอมูลท่ีเกิดจากการพยากรณ 

ทําการคํานวณหาคาฟงกชั่น )(xf โดยทําการคํานวณหาคาความเหมาะสมจากสมการ 1- )(xf จากน้ันเขาสู

กระบวนการคัดเลือกเพ่ือนําไปสรางประชากรรุนใหมตอไป 

 4. การครอสโอเวอร (Crossover) คือการสลับคาของ โครโมโซมระหวางประชากรท่ีไดคัดเลือกข้ึนอยูกับคาความนาจะ
เปนในการแลกเปลี่ยนยีน ความนาจะเปนในการสลับสายพันธุ  (Probabilities of crossover: PC) วิธี Crossover มีหลายวิธี
งานวิจัยน้ีเลือกใชวิธี Arithmetic crossover  (AC)  ดังสมการท่ี 1.3  

                                  2*)1(1*1 parentrparentrChild −+=  
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                              2*1*)1(2 parentrparentrChild +−=                (1.3) 

                  เมื่อ r คือคาท่ีสุมอยูในชวง [0,1] 

5. การกลายพันธุ (Mutation) การกลายพันธุเปนกระบวนการสุม คาพารามิเตอรใหมใหยีน โดยยีนในตําแหนงใดท่ีจะถูก 
กําหนดคาใหกําหนดจากโอกาสจากคาความนาจะเปนในการกลายพันธุ (mutation probability) โดยสวนใหญตําแหนงและ
จํานวนของการ Mutation จะข้ึนอยูกับการสุม แตสําหรับคาท่ีใชในการ Mutation น้ันอาจหาคาโดยใชสมการท่ี 1.4 

                             After = Before  +  (η  * Before)                       (1.4) 

                                            โดยท่ี After   คือ ยีนหลังจากการ Mutation 
                                Before คือ ยีนกอนการ Mutation 
                                η  คือ อัตราการกลายพันธุ -1 1 

  โดยท่ัวไปคา η  กําหนดใหคาตํ่าเพ่ือไมใหโครโมโซม Offspring มียีนท่ีแตกตางจาก Parents มากเกินไป คา η  หามา

ไดโดยวิธีการสุม 
6. การหยุดการเรียนรู (Termination) เงื่อนไขในการสิ้นสุดการทํางานน้ัน GA จะสิ้นสุดการทํางานก็ตอเม่ือได

ดําเนินการจนครบ ตามจํานวนรุนของประชากร (Number of generation) ตามท่ีผูใชกําหนด หรือผูใชอาจจะ กําหนดใหสิ้นสุด
การทํางานเมื่อคาคําตอบใน หลาย ๆ รอบท่ีผานมาไมมีการเปลี่ยนแปลง  

           การจําแนกขอมูลดวยข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส 

นาอีฟเบยส (Narayanan,et al., 2013) อาศัยหลักความนาจะเปนในการทํานายผลลัพธ โดยการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรเพ่ือใชในการสรางเงื่อนไขความนาจะเปนสําหรับแตละความสัมพันธ สําหรับรูปแบบการคํานวณความนาจะเปนของ

นาอีฟเบยส สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 1.5 

                (1.5) 

โดยท่ี  ความนาจะเปนท่ีสถานท่ี ( ) ท่ี i จะอยูในหมวดหมู ( ) ท่ี j  เมื่อ 1≤ i ≤ n, 1≤ j ≤ 

5 และ n คือ จํานวนสถานท่ีท้ังหมด  

                                   ความนาจะเปนของหมวดหมู ( ) ท่ี j  

                                   ความนาจะเปนของสถานท่ี ( ) ท่ี i  

 ความนาจะเปนท่ีคุณลักษณะ ( ) ของสถานท่ี ( ) ท่ี i ปรากฏในหมวดหมู ( ) ท่ี 

j สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 1.6 

                            (1.6) 
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การวัดประสิทธิภาพ 

ในการวัด โดยใชคาความถูกตองของขอมูล (accuracy) จะตองทําการเลือกขอมูลชุดสอน (training set) และขอมูลชุด
ทดสอบ (testing set) ซึ่งในงานวิจัยน้ีใชวิธีของ K-fold Cross-Validation ในการแบงกลุมขอมูลออกเปนสวนๆ เทาๆกัน เปน
จํานวน 10 กลุม (10 fold) โดยแตละรอบของการคํานวณขอมูลชุดแรกจากขอมูลท้ัง 10 ชุด โดยขอมูลชุดแรกจะถูกเลือกมาเพ่ือ
เปนขอมูลท่ีใชในการทดสอบ และขอมูลชุดท่ีเหลือจะใชเปนขอมูลสําหรับการเรียนรู โดยแตละรอบการคํานวณขอมูลชุดหน่ึงจาก
ขอมูล K ชุดจะถูกเลือกออกมาเพ่ือเปนขอมูลทดสอบ และขอมูลอีก K-1 ชุดจะถูกใชเปนขอมูลสําหรับการเรียนรู ซึ่งขอดีของวิธีน้ี
คือขอมูลในแตละชุดท่ีทําการแบงจะถูกทดสอบอยางนอย 1 ครั้ง และถูกเรียนรูท้ังหมด K-1 ครั้ง   ในข้ันตอนสุดทายจะหา คาเฉลี่ย
ของคาความถูกตอง (accuracy) คาความแมนยํา (precision) คาความครบถวน (recall) เพ่ือบอกประสิทธิภาพ ของการจําแนก
ขอมูล 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดใชโมเดลข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและทําการแยกขอมูลออกเปน 2 สวน รอยละ 70 สําหรับสรางโมเดล และรอย

ละ 30 สําหรับใชในการทดสอบโมเดลและทําการทดลองโดยการกําหนดคาพารามิเตอรตางๆ  

ข้ันตอนสําหรับการกําหนดคาพารามิเตอรตางๆ มีดังน้ี 
1. ประชากรเริ่มตน (Pop - Size) กําหนด เริ่มจาก 50 , 70 , 100 และ 150 การกําหนดมากหรือนอย ควรกําหนดให

เหมาะสมกับขนาดของปญหา ในงานวิจัยแตละงานอาจมีการปรับคาท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุประสงคการนําไปใช 
2. จํานวนรอบ (Loop) การกําหนดจํานวนรอบจบการทํางานมีความสําคัญตอคาคําตอบ และเวลาการประมวลผลถา

กําหนดจํานวนรอบไวตํ่าอาจจะไดคาคําตอบท่ีไมดีนัก แตถากําหนดรอบในการจบการทํางานสูงจะมีผลทําใหระยะเวลาในการ
ประมวลผลนาน ดังน้ัน ในการกําหนดรอบในการจบการทํางานจึงควรพิจารณาจากขนาดและความซับซอนของปญหา 

3. ความนาจะเปนในการขามสายพันธุ (Probabilities of crossover: PC)  การกําหนดคา Pc มากก็จะมีโอกาสท่ีจะได
คําตอบท่ีดีท่ีสุดได 

4. ความนาจะเปนในการกลายพันธ (Probabilities of Mutation: Pm) การกําหนดคา Pm จะมีคาตรงขามกับ Pc สวน
ใหญการปรับคา Pm จะไมสูงมากเพ่ือใหไดคาคําตอบท่ีเหมาะสม 

ข้ันตอนการหาคาคุณลักษณะที่เหมาะสม มีข้ันตอนดังน้ี 
1. ทําการแบงกลุมพารามิเตอรออกเปน 3 กลุม คือ 30, 50 และ 100  โดยกําหนดให กลุมท่ี 1 จํานวนรอบ = 30 กลุมท่ี 

2 จํานวนรอบ = 50 และกลุมท่ี3 จํานวนรอบ = 100 แตละกลุมมี 12 รูปแบบ รวมท้ังหมด 36 รูปแบบ สําหรับใชในการหา
คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม  

2. กําหนด Pop-size เริ่มจาก 50 , 70 และ 100  
3. กําหนดคาปรับคาพารามิเตอรคาความนาจะเปนในการกลายพันธ (Probability Mutation: Pm)  0.01 , 0.03 , 0.05 

และ 0.07  
4. กําหนดคาความนาจะเปนในการสลับสายพันธุ (Probabilities of crossover: PC)  0.5 , 0.7 และ 0.9   
5. ทดสอบการปอนขอมูลเพ่ือหาคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 

จากผลการทดลองพบวาจาก 14 คุณลักษณะของขอมูล เมื่อใชข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเลือกคุณลักษณะของขอมูลใบพืช
สําหรับนําไปใชในการจําแนกชนิดใบพืชท่ีวัดจากคาความถูกตองมากท่ีสุดพบวาใชคุณลักษณะ 6 คุณลักษณะ ดังตารางท่ี 1.1 
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        ตารางที่ 1.1 คุณลักษณะท่ีไดจากการทดลองดวยข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

1.Eccentricity 2. Aspect Ratio 3. Solidity 

4. Maximal Indentation Depth 5. Third moment 6. Entropy 

 
ผูวิจัยไดใชข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส สําหรับการจําแนกชนิดพืชโดยใชคุณลักษณะรูปทรงและพ้ืนผวิของใบพืชในการหาคา

ความถูกตอง ความครบถวน และความแมนยํา จากผลการทดลองท้ังหมด 36 รูปแบบ เพ่ือหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับใช

ในการจําแนกขอมูล โดยพิจารณาจากคาความถูกตอง คาความครบถวน และคาความแมนยํา  

         ตารางที่ 1.2 ผลการทดลองการจําแนกขอมูลดวยข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส 

Performance 

Accuracy Recall Precision 

88.24% 79.44% 80.56% 

ผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยใชข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส สําหรับการจําแนกขอมูล
และทําการแยกขอมูลออกเปน 2 สวน รอยละ 70 สําหรับสรางโมเดล และรอยละ 30 สําหรับใชในการทดสอบโมเดล ซึ่งไดผลการ
ทดลองดังตารางท่ี 1.2 

 

ภาพที ่1.2 แผนภาพแสดงการวัดประสิทธิภาพในการทดสอบ 

ในการจําแนกขอมูลโดยใชข้ันตอนวิธีนาอีฟเบยส ผลการทดลองพบวาใหผลลัพธคาความถูกตองรอยละ 88.24 คาความ
ครบถวนรอยละ 79.44 และคาความแมนยํารอยละ 80.56  สามารถจําแนกขอมูลไดถูกตองท่ีสุด 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

การทดลองการจําแนกชนิดของพืชดวยเทคนิคนาอีฟเบยรวมกับข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมโดยใชคุณลักษณะรูปทรงและ

พ้ืนผิวของใบพืช ผลการวิจัยมีประเด็นนาสนใจในการสรุปและอภิปรายผล ดังน้ี 

 1.การเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) เปนข้ันตอนการเลือกคุณลักษณะเฉพาะขอมูลท่ีสนใจ แมวาข้ันตอนการ
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ออกแบบสิ่งประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า เพื่อยกระดับรายได้ของ

ชุมชน และ 2) ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า กระบวนการที่
ใช้คือการศึกษาความรู้ทางภูมิปัญญาของเครื่องแขวนต่อเติมด้วยความรู้ทางเทคโนโลยี ท าการทดสอบ
ความอยู่ตัวในการขึ้นรูปของกลีบดอกไม้ ด้วยการน าผ้าขาวม้าที่ผ่านการเคลือบด้วยแป้งมันส าปะหลัง 
น ามารีดขึ้นรูปกลีบดอกไม้ด้วยเครื่องรีดกลีบหัวรีดตะขอสามเส้น และหัวรีดกลม  โดยใช้ความร้อนที่
แตกต่างกันคือ ความร้อนต่ า และความร้อนสูง น าผลการออกแบบสู่การทดสอบการยอมรับสิ่งประดิษฐ์
เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 สาขาเทคโนโลยีงาน
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 50 คน 
โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยใช้แบบสอบถามการยอมรับของผู้ใช้งาน
ประดิษฐ์เครื่องแขวนที่มีต่อการคงตัวของผ้าขาวม้าด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์  ผลการวิจัย
พบว่า การออกแบบสิ่งประดิษฐ์เครื่องแขวนมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือการการรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อน
สูง เพื่อท าให้ได้รูปทรงของดอกไม้ที่สวยงามมากที่สุด ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคในตัวของ
ผ้าขาวม้า พบว่า อยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 S.D = 0.46) จึงสรุปได้ว่าการคงตัวของกลีบดอกไม้
จากผ้าขาวม้า ท าให้ผ้าขาวม้าขึ้นรูปทรงของกลีบดอกไม้ได้สวยเหมือนของจริงมากที่สุด และยังคงตัวอยู่ได้นาน
ที่สุด เหมาะแก่การน ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
เครื่องแขวน และผ้าขาวม้าเอาไว ้
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ABSTRACT 
This research is for 1) Design of fabric hangers from loincloth. 2) Study of consumer 

acceptance of fabric looms. The process used is to study the knowledge of the hangers with 
the knowledge of technology. Testing of flower petals the fabric is coated with tapioca 
starch. It is rolled into a flower petals with rolled irons, three hooks and rolled round. Using 
different heat is low heat and high heat. Apply the design results to the acceptance test of 
the invention hanging from the loincloth. The samples used in this study were 1-4 year 
students. Creative Technology. Faculty of Home Economics. Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi. 50 people accidental sampling. The questionnaires were used to 
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different heat is low heat and high heat. Apply the design results to the acceptance test of 
the invention hanging from the loincloth. The samples used in this study were 1-4 year 
students. Creative Technology. Faculty of Home Economics. Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi. 50 people accidental sampling. The questionnaires were used to 
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develop the hangers on the stability of loincloth with appropriate temperature for the 
invention. The research found that the invention of the hanging machine is an important 
element is the ironing of high heat. To make the shape of the most beautiful flowers. The 
results of consumer acceptance testing of loincloth found to be high. (Average score was 
4.70 S.D = 0.46) It is concluded that the stability of the flower petal from the loincloth. Make 
a loincloth shape of the flower petals as pretty as the most realistic. And still stay as long as 
possible. Suitable to be used as a hanging machine Thailand. To promote and the art and 
culture of the hanging. And loincloth. 
 
Keywords: artifacts hanging, loincloth, community’s income 
 

บทน า 
“ผ้าขาวม้า” เป็นอาภรณ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาทุกยคุทุกสมยันิยมใช้กันโดยทั่วไป โดยเฉพาะตามชนบท 

ตามประวัติผ้าขาวม้าอาจจะไม่ใช่ผ้าของคนไทย แต่ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 900 ปี ท่ีผ่านไป ผ้าขาวม้านับได้
ว่าเป็นผ้าสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะอย่างน้อยด้วยรูปลักษณ์และลวดลายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งได้รวมไว้ท้ังศาสตร์แห่งสีสัน และศิลป์แห่งลายผ้าไทยทีน่ ามาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน (พวงผกา คุโรวาท, 

2535) ทั้งนี้การผลิตผ้าขาวม้าพบเห็นโดยทั่วไปในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย  โดยรายได้จาก
การจ าหน่ายผ้าขาวม้าอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ดังนั้นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อน ามาสู่การสร้างรายได้เพิ่ม จึงมี
ความส าคัญ ซึ่งการน าผ้าขาวม้ามาเป็นวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ พบเห็นได้โดยทั่วไปตามท้องตลาด แต่ใน
ปัจจุบันการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากผ้าขาวม้ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม 
(ทะนุพงศ์, 2556)   

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย ได้เห็นความส าคัญ และจัดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย สานต่อความส าเร็จ
ของโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังเปิดโครงการครั้งแรกไปเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจนท าให้กระแสแฟช่ันผ้าขาวม้ากลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งอย่างรวดเร็ว โดยโครงการปีนี้มุ่งสร้าง
ความต่อเนื่อง และต่อยอดกิจกรรมพัฒนาชุมชนผูผ้ลิตที่ได้จากการประกวด พร้อมปลุกทายาทผ้าขาวม้ารุ่นใหม่
ให้มาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมผ้าขาวม้าท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและต่อยอดทาง
ธุรกิจ และสร้างการรับรู้ให้เห็นสร้างมูลค่าให้กับ “ผ้าขาวม้าทอมือ” เพื่อสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์ศิลปะ
ท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน อย่างยั่งยืน” (สานพลังประชารัฐ, 2561) 
 การน าผ้าขาวม้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งเครื่องแขวน
ดอกไม้สดเป็นงานศิลป์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่งานศิลปะแขนงนี้ก็ต้องเสื่อมถอยไปเมื่อคราวเสียกรุงเป็นครั้ง
ที่ 2 จากนั้นจึงเริ่มถูกฟื้นฟูอีกครั้งเมื่อเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว 
รูปแบบของเครื่องแขวนดอกไม้สด ได้รับการพัฒนามาตามยุคสมัย โดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยมีการติดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น รูปแบบวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับชาวต่างชาติก็ส่งอิทธิพลต่อชาวสยามในยุคนั้น
อยู่ไม่น้อย ท าให้เครื่องแขวนดอกไม้สดเริ่มมีการปรับรูปแบบให้เข้ากับสมันนิยมมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เช่น แบบของโคมจีน แบบโคมไฟ แบบยุโรป เป็นต้น เครื่องแขวนพวงดอกไม้จึงมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
เป็นด้วยราชส านัก (มณีรัตน์ จันทนะผะลิน, 2542) ปัจจุบันการประดิษฐ์เครื่องแขวนด้วยดอกไม้สดไม่ค่อยนิยม
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นัก เนื่องจากเป็นงานประณีตและใช้เวลานาน จึงได้มีการประดิษฐ์เครื่องแขวนชนิดต่างๆ ขึ้นมาจากวัสดุแห้งที่
สามารถเก็บไว้ได้นาน เช่น ดอกรักแห้ง ดอกมะลิแห้ง แต่งยังไม่มีการน าผ้าขาวม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทย 
มาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวน อีกทั้งกลุ่มผู้ผลิตผ้าขาวม้าได้มีการน าผ้าขาวม้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย เช่น เสื้อ กางเกง กระเป๋า หมวก ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ จึงท าให้มีเศษผ้าเหลือทิ้งมาก ดังนั้นจึงเห็นว่า
ควรน าเอาเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวน และศึกษาความคงตัวของผ้าขาวม้าด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม
ส าหรับงานประดิษฐ์ เพื่อให้ผ้าขาวม้าขึ้นรูปทรงของกลีบดอกไม้ได้เหมือนของจริงมากที่สุด เพื่อเป็นทางเลือก
ในการต่อยอดงานทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ท่ีมีกระบวนการประดิษฐ์ที่ซับซ้อนในส่วนประกอบต่างๆ ซึ่ง
เป็นการเพิ่มรายได้ของสิ่งประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทั้ง 2 ชนิด เอาไว้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผ้าขาวม้า และน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอาเซียนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  ออกแบบงานประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน 
2.  เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ใช้งานประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อออกแบบงานประดิษฐ์
เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า และศึกษาการยอมรับของผู้ใช้งานประดิษฐ์เครื่องแขวนที่มีต่อการคงตัวของผ้าขาวม้า
ด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่  1-4 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์
สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 50 คน โดยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) จากนักศึกษาทั้งหมด 142 คน ดังนี้ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
จ านวน 30 คน นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 35 คน นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 44 คน และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
จ านวน 33 คน (ส านักทะเบียนและวัดผล. 2559) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการยอมรับของผู้ใช้งานประดิษฐ์เครื่อง
แขวนที่มีต่อการคงตัวของผ้าขาวม้าด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ 
เพศ อายุระดับช้ันปีท่ีศึกษา ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้าขาวม้าหรือไม่ หากมีการน าผ้าขาวม้ามา
ใช้ในงานประดิษฐ์ท่านมีความสนใจที่จะทดลองใช้หรือไม่   

ตอนที่ 2 ความร้อนของเครื่องรีดกลีบดอกไม้ในการคงตัวของผ้าขาวม้าที่เหมาะสมส าหรับงาน
ประดิษฐ์ ได้แก่ การแข็งตัวของเนื้อผ้า การอยู่ตัวของกลีบดอกไม้เมื่อน าไปรีด เส้นใยผ้าไม่หลุด การขึ้นรูปของ
กลีบดอกไม้ และรูปทรงของดอกไม้ที่สวยงาม ตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และระดับความ
พึงพอใจต่อการคงตัวของผ้าขาวม้าด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม 2 ระดับ ได้แก่ การรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนต่ า 
และการรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนสูง ใช้เกณฑ์ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแปรเป็น 5 ระดับ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ เมื่อรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ด าเนินการวิจัย
น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ แยกแบบสอบถามฉบับที่ไม่สมบูรณ์ออก และน าฉบับที่
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นัก เนื่องจากเป็นงานประณีตและใช้เวลานาน จึงได้มีการประดิษฐ์เครื่องแขวนชนิดต่างๆ ขึ้นมาจากวัสดุแห้งที่
สามารถเก็บไว้ได้นาน เช่น ดอกรักแห้ง ดอกมะลิแห้ง แต่งยังไม่มีการน าผ้าขาวม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทย 
มาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวน อีกทั้งกลุ่มผู้ผลิตผ้าขาวม้าได้มีการน าผ้าขาวม้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย เช่น เสื้อ กางเกง กระเป๋า หมวก ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ จึงท าให้มีเศษผ้าเหลือทิ้งมาก ดังนั้นจึงเห็นว่า
ควรน าเอาเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวน และศึกษาความคงตัวของผ้าขาวม้าด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม
ส าหรับงานประดิษฐ์ เพื่อให้ผ้าขาวม้าขึ้นรูปทรงของกลีบดอกไม้ได้เหมือนของจริงมากที่สุด เพื่อเป็นทางเลือก
ในการต่อยอดงานทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ท่ีมีกระบวนการประดิษฐ์ที่ซับซ้อนในส่วนประกอบต่างๆ ซึ่ง
เป็นการเพิ่มรายได้ของสิ่งประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทั้ง 2 ชนิด เอาไว้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผ้าขาวม้า และน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอาเซียนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  ออกแบบงานประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน 
2.  เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ใช้งานประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อออกแบบงานประดิษฐ์
เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า และศึกษาการยอมรับของผู้ใช้งานประดิษฐ์เครื่องแขวนที่มีต่อการคงตัวของผ้าขาวม้า
ด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่  1-4 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์
สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 50 คน โดยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) จากนักศึกษาทั้งหมด 142 คน ดังนี้ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
จ านวน 30 คน นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 35 คน นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 44 คน และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
จ านวน 33 คน (ส านักทะเบียนและวัดผล. 2559) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการยอมรับของผู้ใช้งานประดิษฐ์เครื่อง
แขวนที่มีต่อการคงตัวของผ้าขาวม้าด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ 
เพศ อายุระดับช้ันปีท่ีศึกษา ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้าขาวม้าหรือไม่ หากมีการน าผ้าขาวม้ามา
ใช้ในงานประดิษฐ์ท่านมีความสนใจที่จะทดลองใช้หรือไม่   

ตอนที่ 2 ความร้อนของเครื่องรีดกลีบดอกไม้ในการคงตัวของผ้าขาวม้าที่เหมาะสมส าหรับงาน
ประดิษฐ์ ได้แก่ การแข็งตัวของเนื้อผ้า การอยู่ตัวของกลีบดอกไม้เมื่อน าไปรีด เส้นใยผ้าไม่หลุด การขึ้นรูปของ
กลีบดอกไม้ และรูปทรงของดอกไม้ที่สวยงาม ตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และระดับความ
พึงพอใจต่อการคงตัวของผ้าขาวม้าด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม 2 ระดับ ได้แก่ การรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนต่ า 
และการรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนสูง ใช้เกณฑ์ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแปรเป็น 5 ระดับ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ เมื่อรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ด าเนินการวิจัย
น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ แยกแบบสอบถามฉบับที่ไม่สมบูรณ์ออก และน าฉบับที่
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สมบูรณ์มาบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS 10.0 for Windows และประมวลผลเพื่อค านวณหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x-) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้                  
 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแจกแจงความถี ่(Frequency) และค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) เสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง 
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (x-) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้คา่น้ าหนักคะแนนแตล่ะระดับ 
 

ผลการวิจัย 
1. การอออกแบบงานประดิษฐ์เคร่ืองแขวนจากผ้าขาวม้า 

    การศึกษาการประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า ได้มีการประยุกต์มาจากเครื่องแขวนในสมัย
โบราณ คือ ระย้าน้อย ซึ่งได้น าผ้าขาวม้ามาเป็นส่วนประกอบของเครื่องแขวน โดยการใช้เครื่องตัดกลีบดอกไม้ 
และเครื่องรีดกลีบดอกไม้ น ามารีดผ้าขาวม้าเพื่อให้ได้กลีบดอกไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม เหมือนดอกไม้จริง และ
ท าการศึกษาระดับความร้อนของเครื่องรีดกลีบดอกไม้ในการคงตัวของผ้าขาวม้าที่เหมาะสมส าหรับงาน
ประดิษฐ์ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ความร้อนต่ า และความร้อนสูง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
1.1 การเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ในการรีดกลีบดอกไม้เพ่ือการออกแบบ 
     1.1.1 ผ้าขาวม้าลายทางเคลือบแป้งมันส าปะหลัง  
     1.1.2 ผ้าขาวม้าสีพื้นเคลือบแป้งมันส าปะหลัง  

      1.1.3 เครื่องรีดกลีบดอกไม้หวักลม 
      1.1.4 เครื่องรีดกลีบดอกไม้หวัตะขอแบบสามเส้น 

      1.1.5 หมอนรองรีดกลีบดอกไม้  
 
1.2 การเตรียมกลีบดอกไม้จากผ้าขาวม้า 

     น าผ้าที่ลงแป้งมันส าปะหลังมาพับตามสีทีต่้องการ ใช้กระดาษแข็งรองด้านล่างของผ้าน าไป 

วางบนแป้นรองพิมพ์รูปกลีบดอกไม้ จากนั้นหมุนเครื่องตอกแรงๆ หลายครั้งจนกว่าผ้าจะขาดเป็นรูปกลีบ
ดอกไม้ตามแบบพิมพ์ ดังแสดงในภาพท่ี 1 – 2 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการตอกกลีบดอกไม้จากผ้าขาวม้า 
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ภาพที่ 2 กลีบดอกไม้จากผ้าขาวมา้ 

   1.3 การรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนต่ า 

         กระบวนการรีดกลีบดอกไม้จากผ้าขาวม้าส าหรับงานประดิษฐ์ โดยใช้ความร้อนต่ า ใช้หัวรีด 

ตะขอแบบสามเส้นรีดที่ปลายกลีบดอกไม้เข้าหากลางกลีบ จากนั้นใช้หัวรีดกลมกดลงตรงกลางกลีบดอกไม้ 
เพื่อให้ได้กลีบดอกไม้ทีโ่ค้งงอเหมือนกลีบดอกไม้จริง ดังแสดงในภาพที่ 3 – 5 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การรีดขึ้นรูปกลบีดอกไม้ด้วยหัวรดีตะขอสามเส้น 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 การรีดขึ้นรูปกลบีดอกไม้ด้วยหัวรดีกลม 
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ภาพที่ 2 กลีบดอกไม้จากผ้าขาวมา้ 

   1.3 การรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนต่ า 

         กระบวนการรีดกลีบดอกไม้จากผ้าขาวม้าส าหรับงานประดิษฐ์ โดยใช้ความร้อนต่ า ใช้หัวรีด 

ตะขอแบบสามเส้นรีดท่ีปลายกลีบดอกไม้เข้าหากลางกลีบ จากนั้นใช้หัวรีดกลมกดลงตรงกลางกลีบดอกไม้ 
เพื่อให้ได้กลีบดอกไม้ทีโ่ค้งงอเหมือนกลีบดอกไม้จริง ดังแสดงในภาพที่ 3 – 5 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การรีดขึ้นรูปกลบีดอกไม้ด้วยหัวรดีตะขอสามเส้น 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 การรีดขึ้นรูปกลบีดอกไม้ด้วยหัวรดีกลม 
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ภาพที่ 5 การรีดขึ้นรูปกลบีดอกไม้ด้วยความร้อนต่ า 

 
   1.4 การรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนสูง 

         กระบวนการรีดกลีบดอกไม้จากผ้าขาวม้าส าหรับงานประดิษฐ์ โดยใช้ความร้อนปานกลาง 
ใช้หัวรีดตะขอแบบสามเส้นรีดที่ปลายกลีบดอกไม้เข้าหากลางกลีบ จากนั้นใช้หัวรีดกลมกดลงตรงกลางกลีบ
ดอกไม้ เพื่อใหไ้ด้กลีบดอกไม้ที่โค้งงอเหมือนกลีบดอกไม้จริง ดังแสดงในภาพที่ 6 – 8 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การรีดขึ้นรูปกลบีดอกไม้ด้วยหัวรดีตะขอสามเส้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การรีดขึ้นรูปกลบีดอกไม้ด้วยหัวรดีกลม 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

927



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การรีดขึ้นรูปกลบีดอกไม้ด้วยความร้อนสูง 
 

2. ผลศึกษาการยอมรับของผู้ใช้งานประดิษฐ์เคร่ืองแขวน ที่มีต่อความร้อนของเคร่ืองรีดกลีบดอกไม้
ในการคงตัวของผ้าขาวม้าที่เหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ 

สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 50 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.00 เพศชาย ร้อยละ 32.00 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ  20 ปีมากที่สุด     
ร้อยละ 30.00  และมีอายุ  22  ปีน้อยท่ีสุด ร้อยละ 10.00  ศึกษาอยู่ระดับช้ันปีที่ 2 มากที่สุด ร้อยละ 36.00  
และระดับช้ันปีที่ 4 น้อยที่สุด ร้อยละ14.00 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้าขาวม้า 
ร้อยละ 64.00 เคยซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ร้อยละ 36.00 มีความสนใจในงานประดิษฐ์จากผ้าขาวม้า     
ร้อยละ 82.00  ไม่สนใจ ร้อยละ 18.00  
 
ตอนที่ 2  ผลการยอมรับความร้อนของเครื่องรีดกลีบดอกไม้ ในการคงตัวของผ้าขาวม้าที่เหมาะสมส าหรับงาน 

 ประดิษฐ์ด้วยอณุหภูมิที่แตกตา่งกัน 2 ระดับ 
   (n=50) 

คุณลักษณะ การรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนต่ า การรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนสูง 
x- S.D. x- S.D. 

การแข็งตัวของเนื้อผ้า* 2.11 0.29 4.46  0.75 
การอยู่ตัวของกลีบดอกไม้เมื่อรีดแล้ว* 2.13 0.32 4.44 0.89 
เส้นใยผ้าไม่หลุด* 2.09  0.21 4.22 0.71 
รูปทรงของดอกไม้ที่สวยงาม* 2.14 0.35 4.70 0.46 
 
 จากตารางดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการยอมรับการรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนสูง
ด้านรูปทรงของดอกไม้ที่สวยงามมากที่สุด x- = 4.70 และยอมรับด้านเส้นใยผ้าขาวม้าไม่หลุดน้อยที่สุด x- = 
4.22 ซึ่งการรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนต่ า  
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

928



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การยอมรับของผู้ใช้งานประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า ที่มีต่อความร้อนของเครื่องรีดกลีบดอกไม้ใน

การคงตัวของผ้าขาวม้าที่เหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ พบว่า การรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนสูง ท าให้ได้
รูปทรงของดอกไม้ที่สวยงาม ขึ้นรูปทรงได้ง่าย กลีบดอกไม้มีความแข็งตัว ได้รูปทรงกลีบดอกไม้ตามที่ต้องการ 
และเส้นใยของผ้าขาวม้าไม่หลุด เหมาะแก่การน ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนจากผ้าขาวม้า ที่ต้องการให้กลีบ
ดอกไม้ขึ้นรูป แข็งตัว จะท าให้ได้รูปของเครื่องแขวนที่สวยงามมากกว่าการรีดผ้าขาวม้าด้วยความร้อนต่ า 
ที่ทำให้กลีบดอกไม้คลายตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศ หรือความช้ืน และเมื่อน าไปประกอบเป็นเครื่องแขวน จะท าให้เสีย
รูปทรงของเครื่องแขวนที่สมบูรณ์ สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (มปป.) กล่าวว่าผ้าขาวม้าเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้
จากฝ้ายลายตารางสี่เหลี่ยม และผ้าฝ้ายมีเนื้อค่อนข้างเหนียว มีความยืดหยุ่นน้อย ยับง่าย หดง่าย ดูดซึมน้ าได้ดี 
ระบายอากาศและความร้อนได้ดี ซักรีดและท าความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี สามารถรีดด้วยความร้อนสูง
ได้ (ruedee, 2555)  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาผ้าพื้นเมืองชนิดอื่นๆ เพื่อจะได้น ามาประดิษฐ์เป็น
ช้ินงานเครื่องแขวนไทย เพื่ออนุลักษณ์ความเป็นไทยสืบไป 

 2. ควรศึกษาเครื่องแขวนของแต่ละภาค เพื่อสร้างจุดเด่น และสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 

 3. ควรมีการพัฒนารูปแบบของเครื่องแขวนให้หลากหลาย รวมทั้งอาจจะพัฒนาเป็นโคมไฟรูปแบบ
ต่างๆ นอกจากจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านแล้ว ยังน าไปเป็นของตกแต่งบ้านได้ 
 4. ควรท าการศึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้าที่สามารถกันโดนความช้ืนได้ 
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ความคาดหวังในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจสิติกส RFID มาประยุกตใชในการ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการ

บริหารจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท  2) เพ่ือศกึษาปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับ

เทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบตามสะดวกมาหรือแบบบังเอิญ จํานวน 359 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดตรวจสอบความ

ถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหามีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และหาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.887 การวิเคราะหขอมูล

ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ

สมมติฐานใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก ไคกําลังสอง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบวาความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ 

โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแกประโยชนที่จะเกิดขึ้นของการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ             

(คาเฉลี่ย 3.78) รองลงมาคือทัศนคติตอการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ (คาเฉลี่ย 3.77) และ

ปจจัยความคาดหวังในการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ (คาเฉลี่ย3.73) ตามลําดับ 

 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการโลจิสติกส ไดแก ประเภทของสถานประกอบการ ประเภทของสินคา จํานวนพนักงาน รายได                                

ระยะเวลาในการดําเนินงานและประสบการณ ความสนใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนปจจัยอื่นๆ                     

ไมมีความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกส 

คําสําคัญ : ความคาดหวัง อารเอฟไอด ีการบริหารจัดการโลจิสติกส 
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Abstract 

 The purposes of this study were:1) to study the expectations in applying RFID technology 

in logistics management of enterprise Talaad Thai market,2) to study the factors which relate to 

between the expectations and RFID technology in logistics management of enterprises Talaad 

Thai market, by using the convenience or accidental sampling of 359 cases and a tool as 

questionnaires. The researcher has verified the accuracy in the content is greater than 0.5 and the 

value of confidence was equaivalent to 0.887. The data were analyzed using descriptive statistics 

as percentage ,mean and standard deviation. Data were analyzed using inferential statistics 

testing of Chi-Square statistically significant at 0.05 level.  

 The results of this expectations for technology in applying of RFID in logistics 

management of enterprises in Talaad Thai market are at high level (average, 3.76) .When 

considering each aspect  it found that the aspect with the most average benefits of RFID 

technology used in the forecast (average, 3.78) is the attitude toward RFID technology used in the 

forecast (average, 3.77) and expectations in RFID technology used in the forecast (average, 3.73) 

.  Factors that are correlated with the expectation to bring technology to the application of 

RFID in logistics management include the types of establishment, number of employees, 

revenue, type of product, the duration of the operation and the experience of interest 

statistically significant at 0.05 level. Other factors don’t relation with expectations technology 

application of RFID in logistics management  

 

 Key words:  Expectations,  RFID  ,  Logistics management 
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บทนํา 

 สถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันทางดานธุรกิจที่รุนแรงดังนั้นเพื่อความอยูรอดทาง

เศรษฐกิจของประเทศท้ังทางภาครัฐและเอกชนจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันทั้งใน

และตางประเทศ และการสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงในดานที่สําคัญดานหนึ่งคือ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอยางตอเนื่อง

จากอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อตอบสนองความตองการรองรับกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันสูง 

ดังนั้นเทคโนโลยีจึงจําเปนตอวิถีดําเนินชีวิตและการทําธุรกิจในยุคปจจุบันเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันมากที่สุดการ

ประยุกตเทคโนโลยีในดานการเกษตรและอาหารจึงมีความสําคัญเปนอยางมากเพื่อเพิ่มศักยภาพ ลดตนทุนการผลิต และ

เพิ่มอัตราการตอรองทางธุรกิจกับนานาชาติเพ่ือใหกาวทันตอระบบเศรษฐกิจในยุคเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางตอเนื่องจึง

จําเปนตองแสวงหาองคความรูใหมๆ เพื่อนํามาพัฒนาเพื่อตอบสนองกับความตองการของธุรกิจ ปจจุบันกระแส

โลกาภิวัฒนมีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ และภายในประเทศปจจัยสําคัญที่ทําใหทุกอยาง

เปลี่ยนแปลงไปคือ เทคโนโลยีซึ่งเปนบอเกิดแหงการสรางนวัตกรรม ธุรกิจหลายๆ อยางไดนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยใน

การผลิตสินคาและบริการจากประเทศหนึ่งสามารถนําไปจําหนายไดทุกแหงทั้งภายใน และนอกประเทศ ขณะเดียวกัน

ผูบริโภคก็สามารถแสวงหาและเปรียบเทียบสินคากอนการสั่งซื้อจากแหลงตางๆ ไดอยางไมมีขอบเขตจํากัดเหมือนในอดีต 

การเดินทางของสินคาสามารถสงไปถึงลูกคาไดอยางถูกตอง ตรงเวลา และรวดเร็ว จึงทําใหรูปแบบและเงื่อนไขทางการคา

เปลี่ยนไป ปจจุบันในภาคการเกษตรและอาหารของประเทศไทยในอนาคตที่คาดวาจะนําเอาเทคโนโลยี มาถูกประยุกตใช

งานในระบบการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงการคมนาคมขนสงสินคาเกษตรตลอดจนครอบคลุมถึงกลุม

เกษตรรายยอยในประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในอนาคต การนําเทคโนโลยี RFID เขามาประยุกตใชในโลก

ธุรกิจ สามารถทําไดมากมายแตตัวอยางที่ชัดเจนและมีการนําไปใชกันอยางแพรหลายที่สุดก็คงหนีไมพนในหวงโซอุปทาน

และระบบโลจิสติกสดวยเทคโนโลยี RFID ที่ติดไวในผลิตภัณฑจะชวยทําใหผลิตภัณฑนั้นๆสื่อสารระหวางกันไดและยัง

สามารถสื่อสารไปยังหนวยธุรกิจและผูบริโภคไดเชนกัน ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญในกระบวนการผลิต การขาย 

และการจับจายซื้อสินคาเราจะปฏิเสธไมไดเลยวาเทคโนโลยี RFID นั้นถือวาเปนเทคโนโลยี สําหรับระบบโลจิสติกสที่กําลัง

มาแรงเปนอยางมากในประเทศไทย ซึ่งสามารถใชวิเคราะหปญหาตางๆของสินคาในการ Tag ขอมูลเพ่ือใหไดผลตอบสนอง

ในการกระจายสินคานับวา RFID จะเปนนวัตกรรมใหมของอนาคตในการแกปญหาและหรือหาคําตอบ(Solution) ในการ

ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันทําใหระบบโซอุปทานโลจิสติกสกลายเปนเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เปน “e-

supply chain” อยางแทจริง จะเห็นไดวาเทคโนโลยี RFID จะมีความจําเปนตอการบริหารการจัดการซัพพลายเชนของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได(ทีม่า: www.rfid-asia.com. สืบคน วันที ่1 สิงหาคม 2560) 

 ตลาดไทหางจากกรุงเทพมหานครเพียง 40 กิโลเมตร บนถนนพหลโยธิน (กม.42)การเดินทางและการ

ขนสงสะดวกสบายจากกรุงเทพมหานคร ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศใชเวลาเดินทางไปทาอากาศยานดอนเมือง

เพียง 15 นาที และ 45 นาทีสําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําเลที่ตั้งเหมาะท่ีสุดสําหรับการเปนศูนยกลางการ

รวบรวมและกระจายสินคาเกษตร ไปสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีเสนทางหลักที่เชื่อมตอกับประเทศ

มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม กัมพูชา ลาว พมา และมณฑลยูนนานในประเทศจีน ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรและ

บทน�ำ
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การพัฒนาที่เหมาะสมเพ่ือเอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจดานการคาและกระจายสินคาเกษตร รวมถึงการลงทุนดาน

สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลกสรางความความมั่นใจในศักยภาพของ

ตลาดไท ในฐานะตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรและผูใหบริการชั้นนําของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลาด

ไทเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในหวงโซอุปทานดานสินคาเกษตรของไทย ตลาดไทเปนที่รูจักและไดรับความเชื่อถือใน

ภาคธุรกิจ สินคาหลักที่สําคัญ อาทิ ผัก ผลไม เนื้อสัตว เน้ือปลา อาหารทะเล ขาวสาร ธัญพืช ดอกไม อาหารแปรรูป 

สินคาอุปโภคบริโภค อุปกรณสัตวเลี้ยง และพันธุไมตางๆ มีความโดดเดนในการพัฒนาธุรกิจมีปริมาณรถหมุนเวียน ใน

แตละวันกวา 30,000 คัน มีมูลคาการซื้อขายกวา180,000 ลานบาทตอป มีผูคาและผูใหบริการ กวา 3,400 ราย ใน

ตลาดไท ท้ังเกษตรกร ผูคาสง ผูคาปลีก พอคาคนกลาง ธนาคารตางๆ ผูใหบริการดานโลจิสติกส และบริษัทขนสงมี

พื้นที่ 450 ไร หรือ 720,000 ตารางเมตร มีปริมาณการซื้อขายสินคาเกษตรกรและสินคาอื่นๆที่เกี่ยวของปละ 3.7 

ลานตัน (ที่มา: www.talaadthai.com. สืบคนวันท่ี 1 สิงหาคม 2560) 

 แมตลาดไทจะเปนตลาดตนๆ ของประเทศในการสงออกผัก ผลไมสด แตยังมีระบบการทํางานที่ยังไมรองรับ

ของกิจการที่ใหญและยังไมรองรับตอความตองการของผูประกอบการในตลาดไท เนื่องจากมีปญหาอาทิ ใน

ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะผลผลิตดานพืชผักสด ซึ่งมีอายุที่เหมาะสมสําหรับการนํามาใชบริโภคหลังการ

เก็บเก่ียวท่ีจํากัด งายตอการปนเปอนและเสื่อมคุณภาพ อาจกอใหเกิดการสูญเสียในระหวางกระบวนการ เชน การ

จัดสงไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดการเหี่ยวหรือช้ํา กระบวนการจัดสงลาชาอาจทําใหอายุของผลผลิตสั้นลง และ

ขอมูลท่ีตองเก็บสําหรับผลิตภัณฑสดนี้มีเปนจํานวนมาก ดังนั้นการใชวิธีการแบบดั้งเดิมคงไมสามารถตอบสนอง ตอ

เร่ืองเวลาและการสั่งซื้อจากลูกคา เปนตน และอีกปญหาสําคัญในตลาดไทก็คือการใชภาชนะสําหรับบรรจุและขน

ยายผลผลิตที่คอนขางลาสมัย ระบบเดิมคือ การนับตะกรา ซึ่งมีการผิดพลาดเปนไปไดถึง 80 % ซึ่งถือวามากในการทํา

ธุรกิจ ขาดความถูกตองแมนยํา เสียเวลา นอกจากนั้นระบบเดิมยังไมสามารถตรวจสอบการยอนกลับขอมูลสินคากอนสง

สินคาได ทําใหเกิดปญหาระหวางผูประกอบการกับผูผลิต เมื่อตัวสินคามีปญหาเชน ถาพบสินคามีปญหาที่ปลายทาง 

(ผูบริโภคหรือลูกคา) จําเปนตองตรวจสอบยอนกลับถึงตนนํ้า (แหลงผลิตหรือที่มาของวัตถุดิบ) เพ่ือหาสาเหตุของ

ปญหาวาเกิดขึ้นที่ขั้นตอนใด เชน วัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บการขนสง เปนตน จึงทําใหไมสามารถเรียกคืนสินคาที่

อาจพบวากระบวนการผลิตบางล็อตมีปญหาหรือเปนอันตรายตอลูกคาหรือผูบริโภค จึงทําใหกระบวนการในระบบ

โลจิสติกสทั้ ง ในเร่ืองของการทํางานของคน การขนสง ตนทุน การลดของเสียในกระบวนการโลจิสติกสเพิ่มมากขึ้นจึงทําให

ขาดประสิทธิภาพในการขนสงผลผลิต ในการนําเอาเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชงานในการบริหารจัดการ

โลจิสติกส เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการไหลและกระบวนการทํางานของโลจิสติกส รวมไปถึงระบบการรับสินคาที่

สามารถตรวจสอบยอนกลับของขอมูลสินคากอนสงสินคา การตรวจสอบยอนกลับไดของสินคาเปนหัวขอที่ไดรับการ

สนใจ และเปนหนึ่งประเด็นทางดานโลจิสติกสที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ความจําเปนในการพัฒนาประสิทธิภาพ

ของอุตสาหกรรมดานการเกษตรและอาหารมีผลสืบเนื่องมาจากจํานวนประชากรในโลกเพิ่มขึ้นจากขอมูลของ

องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเล็งเห็นปญหาท่ีจะเกิดขึ้นดังน้ี 
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1. ในป ค.ศ. 2050 ทั่วโลกตองเพิ่มกําลังการผลิตอาหารทางการเกษตรอีก 100% ของกําลังการผลิตในปจจุบัน 

2. พื้นที่การเกษตรทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นเพียง 1% ในอีก 30 ปขางหนา 

3. โดยเฉลี่ยของการผลิตผลผลิตท่ัวโลก มากกวา 50% ของผลผลิตท่ีไดสูญเสียเนื่องจากผลของการจัดการในหวงโซ

อุปทานท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

4. อาหารที่ตองผลิตเพิ่มเพื่อรองรับความตองการที่มากขึ้นในอีก 50 ปขางหนา 70% ตองมาจากการนําเทคโนโลยีมาใช

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (ที่มา: www.rfid.co.th/knowledge.วันที่ 2 สิงหาคม 2560) 

 จากปญหาที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาความคาดหวังในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โลจิสติกส RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการระบบการขนสงผลไมสดในตลาดไท เพ่ือเปนประโยชนตอระบบการรับ

สินคาที่สามารถตรวจสอบยอนกลับขอมูลสินคากอนสงสินคา และระบบการไหลและวิธีการทํางานของคนในระบบโลจิ

สติกสหากมีการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการตรวจสอบยอนกลับ ติดตามตะกราที่ใชขนสงผลิตภัณฑผลไมสด

ไดจริงตามที่กลาวมา จะเปนการสรางตนแบบในการพัฒนาประสิทธิภาพในโลจิสติกสของอาหาร การนําระบบการ

ตรวจสอบยอนกลับมาใชในระบบการผลิตจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมาตรฐานดาน

สุขอนามัยสูผูบริโภค สรางความเชื่อมั่น ประกันคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาใหแกผูผลิต ผูซื้อ ผูขาย ผูนํา

เขา ผูสงออก และผูบริโภค จะเปนการสรางความมั่นใจ ใหกลุมผูประกอบการในภาคการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ

อาหารของประเทศไทยใหสามารถ ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพของสินคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ

พัฒนาอุสาหกรรมอาหารใหกาวหนายั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของ

ผูประกอบการในตลาดไท 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

 

สมมติฐานการวิจัย  

 1. ประเภทของสถานประกอบการนาจะมีความสัมพันธกับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มา

ประยุกตใชในการบริหารจัดการ โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

 2. สถานะภาพของผูตอบแบบสอบถามนาจะมีความสัมพันธกับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มา

ประยุกตใชในการบริหารจัดการ โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

 3. ประเภทของสินคาที่จัดจําหนาย-รับซื้อนาจะมีความสัมพันธกับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID 

มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
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 4. จํานวนพนักงานของสถานประกอบการ นาจะมีความสัมพันธกับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID 

มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

 5. รายไดนาจะมีความสัมพันธกับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการ โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

 6. ระยะเวลาในการดําเนินงานและประสบการณของสถานประกอบการนาจะมีความสัมพันธกับความ

คาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

 7. ความสนใจท่ีจะนําเทคโนโลยี RFID มาใชงานนาจะมีความสัมพันธกับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี 

RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและตัวอยาง  

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูประกอบการอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ

อาหารในตลาดไทจํานวนทั้งสิ้น 3,500 คน (ที่มา: www.talaadthai.com. สืบคนวันที่ 1 สิงหาคม 2560) และใช

การสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน ดวยวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวกหรือแบบบังเอิญ มาจํานวน 359 

คน โดยวิธีการคํานวณตามสูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1967 : 98)   

 

 เคร่ืองมือวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงเน้ือหาแบบสอบถามเปน 2 ตอนดังนี ้

ตอนที่ 1 เปนสวนที่เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม เชน ประเภทของสถาน

ประกอบการ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประเภทของสินคาที่จัดจําหนาย-รับซื้อ จํานวนพนักงานของ

สถานประกอบการ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการดําเนินงานและประสบการณของสถานประกอบการ 

และความสนใจท่ีจะนําเทคโนโลยี RFID มาใชงาน โดยขอคําถามจะมีลักษณะปลายปด มีคําถามทั้งหมด 7 ขอ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการ โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท ประกอบดวย ทัศนคติตอการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ

ปจจัยความคาดหวังในการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นของการนําเทคโนโลยี 

RFID ไปใชในสถานประกอบกา มีจํานวน 15 ขอ โดยคําถามจะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  

ตอนท่ี 3 เปนสวนที่เก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ือการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ 

โลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท โดยคําถามเปนแบบปลายเปด จํานวน 3 ขอ 

หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองและเที่ยงตรงในเนื้อหา(Validity) โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแต

ละขอกับวัตถุประสงค ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีคา IOC มากกวา 0.5 ทุกขอ แลวนําไปทดสอบหาคา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เครื่องมือวิจัย
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ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามไปทดลอง (try out) จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.887 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก จํานวนรอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลเชิงคุณภาพในลักษณะตางๆ เพ่ือ

สรุปลักษณะทั่วไปของตัวอยางท่ีศึกษา 

 2. วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) กําหนดระดับ

นัยสําคัญ α= 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใชสถิต ิChi – Square เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปร 

 

ผลการวิจัย 

           1. สรุปผลตารางแสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID  

มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไทรวมทุกดานโดยสรุปเปนรายดาน ดังนี้ 

แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไทรวมทุกดาน 

 

ปจจัยความคาดหวัง X S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ทัศนคติตอการนําเทคโนโลย ีRFID ไปใชในสถาน

ประกอบการ (รานคา/บริษัท) 

3.77 0.511 มาก 

ปจจัยความคาดหวังในการนําเทคโนโลย ีRFID ไป

ใชในสถานประกอบการ (รานคา/บริษัท) 

3.73 0.545 มาก 

ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นของการนําเทคโนโลย ีRFID 

ไปใชในสถานประกอบการ (รานคา/บริษัท) 

3.78 0.619 

 

มาก 

รวม 3.76 0.419 มาก 

 

 จากตารางพบวาความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของ

ผูประกอบการในตลาดไท ในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ประโยชนที่จะเกิดขึ้นของการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ (รานคา/บริษัท) อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.78) รองลงมาไดแกทัศนคติตอการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ (รานคา/บริษัท)    

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.77) และนอยที่สุดไดแกการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ(รานคา/

บริษัท) อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย3.73) ตามลําดับ  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
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            2. สรุปผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกส

ของผูประกอบการในตลาดไท 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ 
เปนไปตาม 

สมมติฐานที่ตั้งไว 

ไมเปนไป 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

1.  ประเภทของสถานประกอบการ  - 

2.  สถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม -  

3.  ประเภทของสินคา  - 

4. จํานวนพนักงานของสถานประกอบการ  - 

5.  รายได  - 

6.  ระยะเวลาในการดําเนนิงานและ

ประสบการณของสถานประกอบการณ

 - 

7. ความสนใจ  - 

   

 จากตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับ

เทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกส ไดแก ประเภทของสถานประกอบการ ประเภทของ

สินคา จํานวนพนักงาน รายได  ระยะเวลาในการดําเนินงานและประสบการณ ความสนใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สวนปจจัยทางดานสถานภาพไมมีความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชใน

การบริหารจัดการโลจิสติกส 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษา ความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะอภิปรายผลวิจัย ดังนี ้

1. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวา ประเภทของสถานประกอบการมีความสัมพันธกับความ

คาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

สอดคลองจากงานวิจัยของ รุงนภา แสงเพ็ง (2553) เร่ือง เทคโนโลยี RFID กับการประยุกตใช ในการจัดการคลังสินคา 

พบวา ประเภทของสถานประกอบการมีผลตอการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในคลังสนิคา 

2. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวา จํานวนพนักงานของสถานประกอบการ มีความสัมพันธกับ

ความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

สอดคลองจากงานวิจัยของ สุชาดา เวียงหฤทัย (2554)  เร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการรถบรรทุกขนสงสินคา

สรุปและอภิปรำยฟล
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ดวยอารเอฟไอดี พบวา จํานวนพนักงานของสถานประกอบการมีผลตอระบบการบริหารจัดการดานแรงงาน เวลา 

และการขนสง 

3. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวา รายไดมีความสัมพันธกับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID 

มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท สอดคลองจากงานวิจัยของ สมศักดิ์ ทับ

ทองดี (2550) เร่ือง ระบบคิดเงินคาโดยสารรถประจําทาง โดยใชเทคโนโลยี RFID พบวา รายไดการนําเทคโนโลยี 

RFID มาประยุกตใชกับ ระบบคิดเงินคาโดยสารรถประจําทาง โดยใช TAG เปนบัตรที่ใชแทนเงินสด 

4. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 พบวา ระยะเวลาในการดําเนินงานและประสบการณของสถาน

ประกอบการ มีความสัมพันธกับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของ

ผูประกอบการในตลาดไท สอดคลองจากงานวิจัยของ จินตนา สีหาพงษ (2556) เร่ือง RFID เทคโนโลยีอัจฉริยะกับ

การจัดการคลังสินคายุคใหม พบวา ระยะเวลาในการดําเนินงานและประสบการณของสถานประกอบการ มี

ความสัมพันธกับกลุมผูประกอบการ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และลดความ

ผิดพลาดทีจ่ะทําใหเกิดความเสียหายมหาศาลตอองคกรทั้งทางดานตนทุน และเวลา 

5. จากการทดสอบสมมติฐานขอที ่5 พบวา ความสนใจ มีความสัมพันธกับความคาดหวังการนําเทคโนโลยี 

RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท สอดคลองจากงานวิจัยของ รุงนภา 

แสงเพ็ง (2553) เร่ือง เทคโนโลยี RFID กับการประยุกตใช ในการจัดการคลังสินคา พบวา ความสนใจมี

ความสัมพันธกับการจัดการคลังสินคา ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในการจัดการโลจิสติกสสําหรับการจัดการขอมูลใน

คลังสินคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 

   การศึกษา ความคาดหวังการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในตลาดไท 

ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี ้

1. ทัศนคติตอการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ ควรทํากิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับ เทคโนโลยี 

RFID ใหกับพนักงาน เจาของกิจการ เพื่อเปนพ้ืนฐานในการนําเทคโนโลยีเขามาเปลี่ยนแปลง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให

กลุมผูประกอบการในภาคการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทยใหสามารถ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของ

สินคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตอไปในอนาคต 

2. ปจจัยความคาดหวังในการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ  ควรเปรียบเทียบตัวอยางระหวางกอน

การนํามาใช และหลังการนํา เทคโนโลยี RFID มาใชวาเกิดประโยชนมานอยเพียงใด รวมถึงแรงผลักดันของกลุม

ผูประกอบการที่คอนข้างมีการแขงขันในตลาดที่รุนแรง 

3.  ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นของการนําเทคโนโลยี RFID ไปใชในสถานประกอบการ ชี้ใหเหน็คุณประโยชนท่ีจะเกิดขึ้น 

เชน เทคโนโลยี RFID สามารถชวยลดระยะเวลาและทํางานไดรวดเร็วขึ้น ชวยในการตรวจสอบยอนกลับของขอมูล

ข้อเสนอแนะ
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ได  ชวยใหลูกคามีความเชื่อมั่น และรับรูขอมูลสินคาได เปนตน เพ่ือประกันคุณภาพและมาตรฐานของสินคาใหแก

ผูผลิต ผูซื้อ ผูขาย ผูนําเขา ผูสงออก และผูบริโภค 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม การวิจัยเป็น
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบทดลองเบ้ืองต้น และกลุ่มเป้าหมายการวิจัยท่ีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 50 คน ทดลอง
กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จัดโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง 4 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า  

1. ระดับคะแนนเฉล่ียการรับรู้ความสามารถของตนเองของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ย

การรับรู้ความสามารถของตนเองโดยภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายการวิจัยอยู่ในระดับสูง (  = 4.35, SD = .162)   
2. เมื่อจําแนกรายด้าน ระดับคะแนนเฉล่ียการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านทักษะการจัดการไฟล์และ

ซอฟแวร์มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.38, SD = .347) รองลงมาเป็นด้านทักษะข้ันสูง (  = 4.35, SD = 
.219) และด้านทักษะเบ้ืองต้น (  = 4.35, SD = .284) ตามลําดับ   

3. ผลประสิทธิภาพของโปรแกรม พบว่า หลังจากคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียน
โดยภาพรวม นักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยรวมสูงกว่านักเรียนหญิง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 2.511, sig. =.015) 

 
คําสําคัญ: การรับรู้ความสามารถของตนเอง, โปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study a program enhance self-efficacy for 
student Punyarat high school, to study the effectiveness of the program. The research was a 
pre-experimental research design, purposive selection, target group for this study were 50 
students in secondary school and train in a program 4 sessions in one month. Data were 
analyzed quantitatively by using such descriptive statistics as percentage, means, standard 
deviation, and Independent sample t-test for testing hypotheses. The findings of the research 
reveal the following: 
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1. The self-efficacy average scores on student Punyarat high school were good at the 
level (  = 4.35, SD = .162) as a whole. 

2 . When considering levels of the self-efficacy in each of the aspects, ranking from 
the highest to the lowest level, the result was that the high school students being able to 
file and software management skill was at a good level (  = 4.38, SD = .347), using advance 
skill was at a good level (  = 4.35, SD = .219), and basic skill as a legal volunteer was at a 
good level (  = 4.35, SD = .284). 

3. Regarding the effectiveness of the program, it was found that the post-program 
self-efficacy means whole score of the male students group were significantly higher than 
female students group means at significant level of .05 (t = 2.511, sig. =.015). 

 
Keywords: Self-Efficacy, Program enhance Self-efficacy 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนตามแนวคิดทักษะของศตวรรษท่ี 21 ต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้

งานและเข้าถึงเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ นั้นมีพัฒนาการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามหลักการเรียนการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทํา
ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้หรือสร้างทักษะการคิดข้ันสูงได้ (Singh, & Lee, 2009) การจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องคํานึงถึงทฤษฏีการเรียนรู้มากข้ึนเพ่ือเพิ่มมวลประสบการณ์
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Donovan, Bransford, & Pellegrino, 2008) 

การเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันผู้เรียนมักไม่สนใจอ่านเอกสารการสอนหรือคู่มือ
การใช้โปรแกรมก่อนท่ีจะเรียนมากนัก (Ames, 2001) ผู้เรียนจะต้ังหน้าต้ังตาใช้โปรแกรมเลยและผู้เรียนจะใช้
วิธีการสํารวจโปรแกรมเองก่อนและเม่ือเกิดปัญหาการใช้งานโปรแกรมข้ึนมาก็จะค้นหาแหล่งช่วยเหลือใน
อินเทอร์เน็ต และต้องการความช่วยเหลือแบบทันทีทันใดเม่ือต้องเผชิญกับปัญหานั้นๆ (Bescherer, 2005) 
นอกจากนี้ ผู้เรียนจะไม่ยอมเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในข้ันสูง ผู้เรียนมักจะเรียนรู้เฉพาะสิ่งท่ี
จําเป็นและตระหนักว่าตนจําเป็นต้องใช้ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น (Carroll, Smith-Kerker, 
Ford, & Mazur-Rimetz, 1987) บทเรียนท่ีใช้สอนในปัจจุบันก็จะกําหนดให้ผู้เรียนได้ลงมือทําตามใบงานอย่าง
เป็นลําดับข้ันคล้ายการฝึกอบรมโปรแกรมท่ีไม่สามารถเรียนข้ามขั้นตอนได้ ทําให้ผู้เรียนไม่มีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้โปรแกรม (van Merrienboer, 2000) ทําให้ทฤษฏีการเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาด้ังเดิมถูกการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงเข้ามาแทนท่ี (Authentic Learning) (Allal, 2001) ย่ิงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงมวล
ประสบการณ์ท่ีผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นลําดับข้ันได้ อีกท้ังยังทําให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจภายใน
ท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ไม่กล้าเผชิญปัญหา
หรืออุปสรรค (อภิญญา อิงอาจ และชลธร อริยปิติพันธ์, 2553; เบญจวรรณ ขุนฤทธ์ิ, 2559) และยังมีการวิจัยท่ี
พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก (รจเรช 
รัตนาจารย์, 2547) และคอมพิวเตอร์มีบทบาทท่ีช่วยส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Rohatgi, 
Scherer, & Hatlevik, 2016) ย่ิงสะท้อนให้เห็นว่า การับรู้ความสามารถของตนเองเป็นสิ่งสําคัญ และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงวัยที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งท่ีแปลกใหม่ต้องการการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง เพ่ือให้ตนเองสามารถเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจจากการสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง ได้เรียนรู้จากการลง
มือทํา สังเกตตัวแบบ และได้รับผลตอบกลับจากผู้สอนท่ีสร้างกําลังใจในการทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
จนกระทั่งสามารถนํากระบวนการเรียนรู้ท่ีได้จากโปรแกรมไปใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ ได้ (Papastergiou, 2010) 
กระบวนการของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองตามแนวคิดของ Butler and 
Cartier (2005) เป็นกระบวนการท่ีเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองให้กับผู้ เรียนในการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาแล้ว จึงมีความจําเป็นในการสร้างและปลูกฝังแรงจูงใจภายในตัวนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ โดยผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง โดยมีฐานคติความเชื่อว่า ถ้าผู้เรียนท่ีมีความเช่ือ มีความมุ่งม่ัน และเชื่อม่ันในตนเองว่าตนเองมี
ความสามารถในการกระทําการใดๆ ก็จะสามารถควบคุมตนเองได้ และจะยังผลให้ตัวผู้เรียนแสดงพฤติกรรม
การเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เป็นแนวทางหน่ึงในการท่ีผู้สอนจะทําความเข้าใจ
ถึงแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นกระบวนการของแรงจูงใจภายในท่ี
เต็มไปด้วยความเชื่อในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังของผลการกระทํานั้น และความรู้สึกร่วมต่อสิ่ง
เร้าภายนอกที่ ทําให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายในน้ันออกมา ผู้ เรียนท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองจะทําให้เกิดความสนใจในเนื้อหา มีแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกที่จะนําพาผู้เรียนให้
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แสดงพฤติกรรมในการเรียน ท่ีดี ได้ ใน ท่ีสุด  (Bandura, 1977; Bandura & Schunk, 1981) การรับรู้
ความสามารถของตนเองจึงเป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นตัวกําหนดให้บุคคลได้คิดหรือกระตุ้นพฤติกรรมต่างๆ ให้
กระทําตามเป้าหมายท่ีมีอยู่ในใจจนสําเร็จผลแม้ว่าจะเป็นงานท่ีค่อนข้างยากลําบากก็ตาม (Bruinsma, & 
Jansen, 2010) นอกจากนี้ การรับรู้ความสามารถของตนเองจะทําให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 4 ด้าน คือ 
(1) ประสบผลสําเร็จในการทํางานตามเป้าหมายท่ีตนตั้งไว้ (Performance Accomplishments) (2) การได้
เห็นแบบอย่างจากผู้อ่ืน (Vicarious Experience) เกิดจากการสังเกตบุคคลอ่ืนท่ีเคยประสบความสําเร็จ (3) 
การชักจูงด้วยคําพูด (Verbal Persuasion) เช่น การให้กําลังใจ การพูดที่สร้างความม่ันใจ การพูดที่สร้างแรง
บันดาลใจ และ (4) การควบคุมสภาวะทางอารมณ์ (Emotional Arousal) เช่น ลดความวิตกกังวลของผู้เรียน
ลง นอกจากการรับรู้ความสามารถของตนเองจะสร้างกระบวนการพุทธิปัญญาและทําให้ผู้เรียนสามารถควบคุม
พุทธิปัญญาของตนได้ 

มัลติมีเดียเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีให้มวลประสบการณ์แก่ผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากสื่อท่ีมา
จากหลายแหล่ง ตามหลักการทฤษฎีการเรียนรู้มัลติมีเดีย (Cognitive Theory of Multimedia Learning: 
CTML) ของ Mayer (2001) เป็นการออกแบบมัลติมีเดียตามวิธีการทํางานของกระบวนการคิดแบบพุทธิ
ปัญญาของมนุษย์ เพื่อต้องการที่จะนําเสนอมัลติมีเดียท่ีมีข้อมูลท่ีเต็มไปด้วยความหมาย โดยตามทฤษฎีการ
เรียนรู้มัลติมีเดียมีสมมติฐานความเชื่อจากระบบความจําของมนุษย์ ดังต่อไปน้ี (1) ผู้เรียนมีช่องทางการ
มองเห็นภาพและช่องทางการฟังแยกออกจากกันต่างหาก (2) ช่องทางทั้งสองช่องนั้นต่างก็มีขีดจํากัด (3) การ
เรียนรู้ท่ีมีความหมายน้ันจะเกี่ยวข้องกับการเลือก การจัดระเบียบ และการบูรณาการข้อมูลท่ีเป็นท้ังภาพและ
เสียงที่ผ่านช่องทางทั้งสองแหล่งเข้ามา (Mayer, 2001) การเรียนรู้ด้วยมัลติมีเดียนั้นมีการจัดลําดับของภาพ
และเสียงจําแนกออกเป็นส่วนย่อยๆ จนทําให้มวลประสบการณ์ท่ีผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จัดตัวเป็น
กลุ่มเป็นก้อนเกิดเป็นความรู้ในรูปของภาพและเสียง มวลประสบการณ์ท่ีเป็นความรู้เหล่านี้อาจจะเข้าไปรวมกับ
ความรู้เดิม ดังนั้น การนําเสนอความรู้ผ่านท้ังสองทางในรูปของตัวหนังสือ ภาพ และเสียงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีกว่าการนําเสนอเพียงวิธีเดียวหรือการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม 

กระบวนการของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองตามแนวคดิของ Butler and 
Cartier (2005) เป็นกระบวนการที่เสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้เรียนในการใช้คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ (1) กระบวนการทางพุทธิปัญญา เป็นการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้วยการมอบหมายงานท่ีเป็นแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (2) กลยุทธ์การวางแผน เป็น
กระบวนการท่ีเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองด้วยการมอบหมายให้ผู้เรียนได้อ่านและทําความ
เข้าใจเนื้อหาการเรียนด้วยสื่อการสอน มัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ (3) กลยุทธ์การตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบ
แบบฝึกหัดท่ีผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และ (4) กลยุทธ์การกํากับดูแล เป็นกระบวนการปรับ
กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือตอบสนองผู้เรียนและให้ผลตอบกลับผู้เรียนตามระดับความยากง่ายของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ การออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองจึงจําเป็นต้องมีลักษณะเป็น
พลวัตท่ีผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติแบบต่อเนื่องในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และผู้สอนได้กํากับติดตามผู้เรียนเป็น
รายบุคคลพร้อมกับส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองด้วยการให้ผลป้อนกลับในรูปคําแนะนํา ความ
ช่วยเหลือ การชี้แหล่งช่วยเหลือให้กับผู้เรียนจนกระท่ังมั่นใจในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมทั้ง
ถ่ายโอนความรู้จากโปรแกรมหนึ่งไปใช้งานอีกโปรแกรมหน่ึงได้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 
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คําถามการวิจัย 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ท่ีผ่านโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้

ความสามารถของตนเองจะมีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองนักเรียนชายแตกต่างจากนักเรียนหญิงหลังจาก

ผ่านโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองเบ้ืองต้น (pre-experimental research) ออกแบบการทดลอง

แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลัง (One Group Posttest Only Design) เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้าง
การรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

 
กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายการวิจัยนี้ คือ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 50 คน ใช้การเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 2 ห้องเรียนของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 จํานวน 50 คน ท่ีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพศชาย จํานวน 23 คน (46%) เพศหญิง จํานวน 27 คน 
(54%) อายุระหว่าง 13-14 ปี 

 
เครื่องมือวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จํานวน 27 ข้อ ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป 
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองตามทักษะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ออกเป็น 3 ทักษะ คือ ทักษะเบื้องต้น ทักษะขั้นสูง และทักษะการจัดการไฟล์และ
ซอฟแวร์ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง) ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยให้กลุ่มเป้าหมายการวิจัยได้อ่านข้อความว่า “หลังจาก
ฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านมีความม่ันใจว่าสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ดังข้อความต่อไปนี้” ในแต่ละข้อ
คําถาม และเลือกประเมินตนเองตามระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับตนเองมากท่ีสุด ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

การวิจัยท่ีเคยฝึกปฏิบัติมาแล้วจํานวน 30 คน หาค่าความเท่ียงด้วยค่า Cronbach’s Alpha Coefficient แต่
ละตอนดังนี้ คือ ทักษะเบ้ืองต้น จํานวนข้อคําถาม 10 ข้อ (.941) ทักษะขั้นสูง จํานวนข้อคําถาม 12 ข้อ (.692) 
และทักษะการจัดการไฟล์และซอฟแวร์ จํานวนข้อคําถาม 5 ข้อ (.914) ค่าความเที่ยงรวมท้ังฉบับเท่ากับ .890 
หาค่าความตรงของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองด้วยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลหา
ความสอดคล้องด้วย Cohen’s kappa ได้ค่าความสอดคล้องตามกระบวนการของโปรแกรมการเสริมสร้างการ
รับรู้ความสามารถของตนเองดังนี้ กระบวนการทางพุทธิปัญญา (.93) กลยุทธ์การวางแผน (.95) กลยุทธ์การ
ตรวจสอบ (.92) กลยุทธ์การกํากับดูแล (.90)  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้เป็นการดําเนินการการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น เพ่ือศึกษาระดับ
การรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์หลังผ่าน
โปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโปรแกรมการ
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เสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ประกอบด้วย แนวคิด
และหลักการของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การจัดการแฟ้มข้อมูล การใช้งานโปรแกรมการ
คํานวณแบบสเปรดชีท ในเวลา 4 สัปดาห์ ในช่วงวันท่ี 1-30 กันยายน 2560  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง 
(Inferential Statistics) โดยทดสอบคะแนนเฉลี่ยด้วย Independent sample t-test 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สถิติเชิงพรรณนาเป็นการแสดงผลระดับคะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ความสามารถของตนเอง และเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ความสามารถของตนเองของกลุ่มเป้าหมาย
การวิจัย 

ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ทักษะเบื้องต้น 4.35 .284 
จัดเก็บแฟ้มงานได้ 4.64 .597 
เลือกใช้งานเมนูของโปรแกรมได้ 4.44 .501 
เปิดแฟ้มงานและบันทึกแฟ้มงานได้ 4.44 .760 
ใช้เขียนจดหมายและข้อความต่างๆ ได้ 4.36 .692 
ใช้งานตัวชี้ตําแหน่ง (cursor) ได้ 4.36 .721 
ส่ังเคร่ืองพิมพ์ให้พิมพ์งานออกมาได้ 4.32 .712 
ทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 4.32 .767 
เข้าและออกจากโปรแกรมได้ 4.28 .809 
เรียกแฟ้มงานออกมาแสดงบนจอได้ 4.24 .770 
ใช้งานแฟลชไดรฟ์ได้ 4.16 .765 

ทักษะขั้นสูง 4.35 .219 
ใช้งานโปรแกรมช่วยจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ เช่น ตัวเลข ข้อความ 4.56 .611 
เข้าใจคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจํา

ประเภทต่างๆ 
4.44 .704 

ใช้งานคู่มือผู้ใช้งานได้ 4.44 .704 
เรียนรู้ทักษะเฉพาะของแต่ละโปรแกรมได้ 4.42 .609 
ใช้งานเคร่ืองมือแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ได้ 4.42 .702 
เข้าใจคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับโปรแกรม เช่น Excel Word Notepad 4.38 .635 
ใช้โปรแกรมคํานวณตัวเลขได้ 4.34 .626 
ใช้งานศูนย์ความช่วยเหลือของโปรแกรมได้ 4.32 .767 
ใช้งานสูตรคํานวณตัวเลขได้ 4.30 .788 
เข้าใจหน้าที่ของอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ เช่น คีย์บอร์ด จอภาพ บลูทูธ ไวร์เลท 4.28 .701 
เรียนรู้การใช้โปรแกรมอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น 4.24 .555 
เข้าใจขั้นตอนประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทั้งการนําข้อมูลเข้า การประมวลผล และ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
4.08 .665 

ทักษะการจัดการไฟล์และซอฟแวร์ 4.38 .347 
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ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เข้าใจวิธีการท่ีโปรแกรมประมวลผลได้ 4.54 .613 
ใช้งานจัดการแฟ้มข้อมูลได้ 4.44 .704 
อธิบายสาเหตุที่โปรแกรมไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ 4.40 .728 
เพ่ิมและลบข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลได้ 4.34 .717 
ทําสําเนาข้อมูลและแฟ้มข้อมูลได้ 4.20 .699 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.35 .162 
จากตารางท่ี 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ความสามารถของตนเองของ

กลุ่มเป้าหมายการวิจัย พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยภาพรวมของ

กลุ่มเป้าหมายการวิจัยอยู่ในระดับสูง (  = 4.35, SD = .162) เม่ือจําแนกรายด้าน ระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านทักษะการจัดการไฟล์และซอฟแวร์มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.38, SD = 
.347) รองลงมาเป็นด้านทักษะขั้นสูง (  = 4.35, SD = .219) และด้านทักษะเบื้องต้น (  = 4.35, SD = 
.284) ตามลําดับ  

เม่ือนํามาพิจารณาในรายข้อคําถาม พบว่า กลุ่มเป้าหมายการวิจัยมีระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้

ความสามารถของตนเองในการจัดเก็บแฟ้มงานได้สูงสุด (  = 4.64, SD = .597) รองลงมาเป็นใช้งาน

โปรแกรมช่วยจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ (  = 4.56, SD = .611) และเข้าใจวิธีการที่โปรแกรมประมวลผล

ได้ (  = 4.54, SD = .613) ตามลําดับ 
 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผู้วิจัยได้ทดสอบระดับ

คะแนนเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิงโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
H0: ระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองนักเรียนชายไม่แตกต่างจากนักเรียนหญิง

หลังจากผ่านโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
H1: ระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองนักเรียนชายแตกต่างจากนักเรียนหญิง

หลังจากผ่านโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองของเป้าหมาย

การวิจัย จําแนกตามเพศ 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง n   SD t Sig.  
ทักษะเบ้ืองต้น ชาย 23 4.652 .303 2.657 .011* 

หญิง 27 4.263 .233  
ทักษะขั้นสูง ชาย 23 4.413 .213 1.875 .067 

หญิง 27 4.299 .213  
ทักษะการจัดการไฟล์
และซอฟแวร์ 

ชาย 23 4.339 .327 -.841 .405 
หญิง 27 4.422 .365  

ภาพรวม ชาย 23 4.418 .152 2.511 .015* 
หญิง 27 4.308 .156  

*p= .05 
จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยจําแนกตามเพศ เม่ือพิจารณาระดับ

คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนโดยภาพรวม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับ

คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมาก โดยเพศชาย ( = 4.418, SD = .152) มีระดับ
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คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง ( = 4.308, SD = .156) เม่ือนําคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของ 2 กลุ่ม คือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนโดยภาพรวม นักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถของตนเองโดยรวมแตกต่างจากนักเรียนหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 2.511, 
sig. =.015) ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ และยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย แสดงว่า นักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยภาพรวมสูงกว่านักเรียนหญิง 
เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านทักษะเบื้องต้น
แตกต่างจากนักเรียนหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 2.657, sig. =.011) ส่วนคะแนนเฉล่ียการ
รับรู้ความสามารถของตนเองด้านทักษะขั้นสูงและทักษะการจัดการไฟล์และซอฟแวร์ พบว่า นักเรียนชายมี
คะแนนเฉล่ียการรับรู้ความสามารถของตนเองทั้งด้านทักษะขั้นสูงและทักษะการจัดการไฟล์และซอฟแวร์ ไม่
แตกต่างจากนักเรียนหญิงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีนําเสนอไปแล้วข้างต้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ หลังจาก
กลุ่มเป้าหมายการวิจัยผ่านโปรแกรมแล้ว การรับรู้ความสามารถของตนเองโดยภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายการ

วิจัยอยู่ในระดับสูง และนักเรียนชายมีการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยรวมแตกต่างจากนักเรียนหญิง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ประเด็นท่ีน่าสนใจในการวิจัยนี้เป็นผลมาจากโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยยึดหลักการของ 
Bandura (1977) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จจากการลงมือทําด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง อาศัยตัวแบบในการเรียนรู้ และสังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรงท่ีผู้เรียนจะได้รับ 
รวมท้ังการที่ผู้สอนได้โน้มน้าวด้วยคําพูดเพ่ือให้ผู้เรียนเห็นด้วย ชักจูง และให้กําลังใจผู้เรียนให้ทํางานท่ี
มอบหมายได้สําเร็จผล นอกจากน้ี การรับรู้ความสามารถของตนเองยังสร้างแรงจูงใจจากภายในตัวของผู้เรียน 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีต่อแรงจูงใจของผู้เรียน อีกท้ัง
แรงจูงใจก็ส่งผลต่อความมุ่งม่ันและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยภาพรวมของ
กลุ่มเป้าหมายการวิจัยอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า หลังจากกลุ่มเป้าหมายการวิจัยผ่านโปรแกรมแล้วผู้เรียนมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองเพ่ิมข้ึน เกิดเป็นความมุ่งม่ันท่ีจะเรียนรู้และตั้งใจท่ีจะเรียนรู้มากข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายในตนเองท่ีจะผลักดันให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก
ขึ้น หากต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจําเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ความสามารถ
ของตน แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้แตกต่างจากผลการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความ
เชื่อม่ันในตนเอง ไม่กล้าเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค (อภิญญา อิงอาจ และชลธร อริยปิติพันธ์, 2553; เบญจ
วรรณ ขุนฤทธิ์, 2559)  

2. จากผลการวิจัย พบว่า หลังจากกลุ่มเป้าหมายการวิจัยผ่านโปรแกรมแล้ว นักเรียนชายมีคะแนน
เฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยรวมแตกต่างจากนักเรียนหญิง แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชายมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองโดยรวมมากกว่านักเรียนหญิง สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพศส่งผลต่อ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยนักเรียนชายมักจะคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมากกว่า และ
นักเรียนชายมีแรงจูงใจภายในตนเองมากกว่านักเรียนหญิงทําให้พร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้แตกต่างจากงานวิจัยของ Rohatgi, Scherer, and 
Hatlevik (2016) ท่ีพบว่า ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ความสามารถของตนเองมี
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ความสัมพันธ์กับผู้เรียนท้ังเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองอาจ
เกิดจากความถ่ีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีนักเรียนอาจจะใช้งานนอกเหนือจากท่ีโรงเรียน การใช้งานที่บ้านของ
นักเรียนจึงเป็นตัวแปรท่ีสําคัญซ่ึงอาจรบกวนผลการทดลองน้ี หรืออาจเกิดจากประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนของ
นักเรียนก็ได้ (Mumtaz, 2001) แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยน้ียังพบว่า เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน นักเรียนชายมี
คะแนนเฉล่ียการรับรู้ความสามารถของตนเองทั้งด้านทักษะข้ันสูงและทักษะการจัดการไฟล์และซอฟแวร์ไม่
แตกต่างจากนักเรียนหญิงซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rohatgi, Scherer, and Hatlevik (2016) ท่ีพบอีกว่า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับเบื้องต้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะท่ีการรับรู้ความสามารถของตนเองในทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับขั้นสูงกลับมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงการวิจัยของ Papastergiou (2010) พบว่า ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนของผู้เรียนส่งผล
ต่อโปรแกรมการเรียนการสอน จึงทําให้ผู้เรียนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
แตกต่างกัน อีกท้ังแรงจูงใจเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนการรับรู้ความสามารถของตนเองให้กับ
ผู้เรียนได้ดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

การลดการบรรยายจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียวและเพิ่มสื่อการสอนท่ีหลากหลายแปลกใหม่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และทําให้กระตุ้นผู้เรียนได้ฝึกแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนหรืออาจารย์ควรทําหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวกท่ีคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในห้องเรียน ซ่ึง
เป็นบทบาทท่ีสําคัญในโปรแกรม เนื่องจากเป็นบทบาทท่ีสนับสนุน สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียน
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีผู้เรียนยังจะสามารถควบคุมตนเอง เพ่ือหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการเรียน มีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหาและงานท่ีผู้สอนได้มอบหมายให้ อีกทั้งยังผลให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติไปควบคู่กับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพ่ิมขึ้นก็ยังจะสามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการได้ดีย่ิงขึ้นในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยและพัฒนาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้

การตลาดและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร มีการปฎิบัติ
การวิจัยในปี พ.ศ. 2557-2561 มีกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มภาครัฐ กลุ่ม
ภาคเอกชนและลูกค้า และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกลุ่มเป้าหมายการวิจัยจ านวน 800 คน สถิติท่ีใช้ของการวิจัย 
คือค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ จ านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพและปัญหาการด าเนินการจัดการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้เครื่องมือ SWOT, Value Chain, Ansoff’s  
matrix และเรียงล าดับความส าคัญ พบว่า สภาพการด าเนินการทางการตลาดขาดการพัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของชุมชนถ่ัวลิสง 2) การวิเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน พบว่า มี 8 องค์ประกอบ และมี
องค์ประกอบการจัดการทางตลาด 7P 3) ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน 
ภายใต้แนวคิด CML: Community Marketing Learning ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 3 กระบวนการ 
และมีข้ันตอนการเรียนรู้ 8  ข้ันตอน  มีรายละเอียดดังน้ี กระบวนการที่ 1 เรียนรู้ชุมชน (Community)  
ประกอบด้วย ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห์บริบททางการตลาด (Marketing Analysis)  กระบวนการที่ 2 
กระบวนการเรียนรู้ตลาด (Marketing) ประกอบด้วย ข้ันที่ 2 การเรียนรู้ทางการตลาด (Marketing Learning) 
ข้ันที่ 3 การวางแผนทางการตลาด (Marketing Planning) และกระบวนการที่ 3 ปฎิบัติการเรียนรู้ตลาด 
(Learning) ประกอบด้วย ข้ันที่ 4 การรวมกลุ่มทางการตลาด  (Marketing Team) ข้ันที่ 5 ปฎิบัติตามแผน
ทางการตลาด (Marketing  Implementation)  ข้ันที่  6  การน า เสนอผลทางการตลาด (Marketing 
Presentation) ข้ันท่ี 7 การประเมินผลและควบคุมผลทางการตลาด (Marketing Evaluation and 
Controlling) และข้ันที่ 8 การปรับปรุงและแก้ไขทางการตลาด (Marketing Reflecting) และได้องค์ประกอบ
การจัดการทางตลาด 7P ประกอบด้วย 1) การวางแผน  (Planning) 2) ลักษณะทางกายภาพ (Physical)             
3) ผลิตภาพ (Productivity) 4) กระบวนการ  (Process) 5) การมีส่วนร่วม (Participation) 6) การปฏิบัติ  
(Practice) และ 7) การน าเสนอ (Presentation) ไปพัฒนาหลักสูตรนักการตลาดชุมชน (SMART marketer) 
มีจ านวน 45 ชั่วโมง 4) ได้น ารูปแบบและหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้โดยการฝึกอบรมกับชุมชนเป้าหมาย 
จ านวน 3 กลุ่ม พบว่า มีผลการเรียนรู้ระดับมาก และ 5) การหาประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาข้ันโดยใช้
แนวคิด BSC ใน 4 มุมมอง มีผลการเรียนรู้ในมุมมองกระบวนการภายในทางการตลาด มากที่สุด รองลงมาคือ 
มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา มุมมองการเงินทางการตลาด และมุมมองลูกค้าทางการจัดทางการตลาด 
ตามล าดับ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกมุมมอง 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน,รูปแบบการจัดการตลาดของชุมชน, 
              การตลาดถ่ัวลิสง   
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ABSTRACT 

 
The research and development purpose was to examine the state and problem 

community marketing learning of the development of Community Marketing Learning Model 
of Peanut Community in Mukdahan Province (CML). Operation research in 2014-2018. The 
group of farmers, public sector, private sector and consumers as well as senior experts, in a 
total of 800 persons, was the target research. The statistics used in this research were the 
frequency, percentage, standard deviation and factor analysis at statistically significant level 
of .05. The following research findings were found. 1) Regarding the state and problem of 
community marketing learning, using SWOT, Value Chain and Ansoff’s Matrix based on the 
hierarchy level of importance. It was revealed that the marketing execution lacked the 
marketing learning development, product development and Peanut Community’s value chain 
management. 2) The factors analysis was carried revealing 8 factors of community marketing 
learning model and 7P factors of marketing management. 3) The author-developed community 
marketing learning model was based on the ‘Community Marketing Learning’ (CML) concept 
with 3 processes and 8 steps of learning. Their details were as follows: Process 1 (community 
learning) involved Step 1 (marketing analysis). Meanwhile, Process 2 (marketing learning) 
concerned Step 2 (marketing learning) and Step 3 (marketing planning). Lastly, Process 3 
(execution of marketing learning) comprised Step 4 (marketing team), Step 5 (marketing 
implementation), Step 6 (marketing presentation), Step 7 (marketing evaluation and 
controlling) and Step 8 (marketing reflecting). Besides, 7P factors of marketing management, 
applied in the development of 45-hour SMART Marketer Program, included1) planning,                 
2) physical characteristics, 3) productivity, 4) process, 5) participation, 6) practice and             
7) presentation. 4) The developed model and program were experimented by being 
implemented in the trainings of 3 groups of target communities. A high level of learning 
outcomes was found. And 5) the effectiveness of developed model was examined using BSC 
concept in 4 perspectives. The learning results in the marketing internal process perspective 
were at the highest level, followed by learning and development perspective, marketing 
finance perspective and customer perspective of marketing management, respectively. Indeed, 
all perspectives were at the highest level. 
 
 

Keywords: Community marketing learning model,Community marketing management model,                   
                peanut marketing. 
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บทน า 

    
   ถ่ัวลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ส าคัญในอาเซียนที่มีการใช้บริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกมายาวนาน แต่พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตภายในประเทศได้มีปริมาณลดลงหลายสาเหตุในขณะที่ความ
ต้องการผลผลิตเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบถ่ัวลิสงไทยให้ย่ังยืนถ่ัวลิสงเป็นวัตถุดิบมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร
โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งพ้ืนที่ปลูกถ่ัวลิสงของอาเซียนโดยรวมมีแนวโน้มลดลง รวมถึงปริมาณ
ผลผลิตถ่ัวลิสงในอาเซียนแต่ละปีไม่แตกต่างกัน ส่วนการผลิตถ่ัวลิสงในไทยน้ัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เน่ืองจากผลผลิตลดลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้ไทยต้องน าเข้าถ่ัวลิสงในปริมาณที่เพ่ิมข้ึนประกอบกับปัญหาในด้าน
ของการขาดแคลนพันธ์ุและเมล็ดพันธ์ุที่ดีมีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ตลอดจนมีต้นทุนการเพาะปลูกท่ี
สูงข้ึน (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,2559:25-26) การปลูกถ่ัวลิสงในประเทศไทยมี 2 ฤดู คือ การปลูก
ในฤดูฝน และฤดูแล้ง มีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกว่า 76,662 ครัวเรือน ปี 2559 ถ่ัวลิสงมีพ้ืนที่ปลูก 123,909 ไร่ 
ผลผลิตรวม 33,379 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 269 กิโลกรัมต่อไร่  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)  
 
      จากรายงานทางการตลาดของการปลูกถ่ัวลิสง 11 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ 
กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม เลย มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี และหนองบัวล าภู 
มีพ้ืนที่ปลูก 7,161 ไร่ ครัวเรือนที่ปลูก 2,504 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 334 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 4, 2560:30) ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ขนาดพ้ืนที่ปลูก  1-3 ไร่ต่อครัวเรือน           
ถ่ัวลิสงมีความสาคัญในระบบการปลูกพืช  เพราะสามารถปลูกสลับกับพืชหลัก สลับกับการปลูกอ้อย มัน
ส าปะหลัง ในสภาพไร่ฤดูฝน และปลูกในฤดูแล้งหลังเก็บเก่ียวข้าว การจ าหน่ายส่วนใหญ่ในรูปฝักสด และฝัก
แห้ง โดยมีพ่อค้ารวบรวมในท้องถ่ิน และพ่อค้าจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง การปลูกถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหารจะ
ปลูกถ่ัวลิสงหลังการท าข้าวเพ่ือเพ่ิมรายได้และบ ารุงดินในพ้ืนท่ีเด่ียวกัน แต่ในปัจจุบันประสบปัญหาจากการ
ขาดพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนถ่ัวลิสง คือขาดการบูรณาการการเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน
ให้ประกอบอาชีพและรายได้ทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ โดยขาดการสนับสนุนให้ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยในช่วง
หน้าแล้ง  
 
       จังหวัดมุกดาหารมีปัญหาทางการตลาดถ่ัวลิสงที่เกิดข้ึนเกิดจากการขาดท าความร่วมมือในการเรียนรู้
ทางการตลาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความรู้และทักษะในเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่การท าเกษตรและการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ าของเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสง โดยจากส ารวจ
ข้อมูลพบว่ามีปลูกถ่ัวลิสงจ านวนมากใน 3 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอดอนตาล และอ าเภอนิคม
ค าสร้อย ตามแนวเส้นทางแม่น้ าโขงมีการปลูกถ่ัวลิสง ในเชิงประมาณมีแนวโน้มพ้ืนท่ีการปลูกลดลงเพราะ
เกษตรกรมีผลผลิตตกต่ าและราคาต่ า เกษตรกรหลายคน จึงหันไปปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน จากรายงานของ
ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนพ้ืนท่ีการปลูก 5177 ไร่ แต่ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2555 มีจ านวนลดลง และในปี พ.ศ. 2556 มีพ้ืนที่การปลูกทั้งจังหวัดเหลือจ านวน 347 ไร่                
ในเชิงคุณภาพเกษตรกรมีผลผลิตการปลูกถ่ัวลิสงต่อไร่จ านวนน้อยลง ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนพ้ืนที่
การปลูก 380 กก.ต่อไร่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 มีจ านวนลดลงเหลือ 285 กก.ต่อไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2557
มีผลผลิตการปลูกถ่ัวลิสงต่อไร่จ านวน  178 กก.ต่อไร่ เน่ืองมาจากไม่มีการพัฒนาพันธ์ุการปลูกและการพัฒนา
เชื่อโรค การพัฒนาการแปรรูป การจ าหน่าย ท าให้ราคาตกต่ าและไม่มีผู้รับซื้อท าให้เกษตรกร จึงหันไปปลูกพืช
อย่างอื่นทดแทน เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพด ท าให้จาการเดิมที่เคยปลูกถ่ัวลิสงเพ่ือบ ารุงดินและจ าหน่าย                  
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ดินที่ใช้ในการเกษตร จึงขาดคุณภาพส่งผลต่อการปลูกข้าวในพ้ืนที่เดียวกัน เพราะจากเดิมเกษตรกรจะปลูกข้าว
และปลูกถ่ัวลิสงในพ้ืนที่เด่ียวกัน (ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร,2556) 
  
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพัฒนาทักษะ
ด้านการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) การ
สนับสนุนการสร้างักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจในท้องถ่ินต่างๆ และการให้ความส าคัญกับการวิจัยเชิง
ทดลองการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบและน าร่อง โดยอาศัยทักษะการท าวิจัยเชิงวิชาการเพ่ือหาข้อมูลสนับสนุนการ
ประกอบการธุรกิจ การจัดการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย โดยการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ย่ังยืน ควรสร้างรากฐานที่แข็งแรงด้านการศึกษา โดยการการสร้างความสามารถด้านการคิดและการสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับประเทศไทย
จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมเพ่ือ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัย
และพัฒนาท่ีเน้นการพัฒนาให้คนมีอิสระทางความคิด และมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในวิถีการด ารงชีวิต
และพฤติกรรมของคนในสังคม เน้นการเรียนรู้ การศึกษานอกห้องเรียนให้มากข้ึน เปลี่ยนระบบการศึกษาจาก
การเน้นการจ ามาเป็นการเน้นการวิเคราะห์ให้มากข้ึน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา 
(Education) กับภาคอุตสาหกรรม (Enterprise) หรือ (University and industry collaboration) ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์และเข้าใจถึงความจ าเป็นในการพัฒนา
ทักษะเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัย จึงได้จัดท าวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร (CML) ข้ึน เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกร
ผู้ปลูกถ่ัวลิสงและเกษตรกรอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้า สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนที่มีประสิทธิผล  

 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

          1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรูท้างการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
          2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัด
มุกดาหาร  
          3. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
          4. เพ่ือด าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
          5. เพ่ือหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D: Research and Development) โดยใช้ข้อมูลการวิจัย
แบบผสมผสาน  (Mixed Method Research) มีข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี 
 
          1.1 ระยะที่ 1 การวิจัยระยะที่ 1 (R1) เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสง ด าเนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2557 เป็นการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์  และเครื่องมือ SWOT, Value chain 
และ Ansoft matrix วิธีการที่ใช้ในการวิจัยคือ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และ
การศึกษาดูงานกลุ่มชุมชนถ่ัวลิสงที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มภาครัฐ จ านวน  
30 คน กลุ่มเกษตรกร จ านวน 30 คน รวมจ านวน 60 คน และกลุ่มชุมชนถ่ัวลิสงท่ีประสบผลส าเร็จ จ านวน    
2  กลุ่ม เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
 
          1.2 ระยะที่ 2 การวิจัยระยะที่ 2  (R2) เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสง ด าเนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2558  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด วิธีการท่ีใช้ในการวิจัยคือ ส ารวจและ
สอบถามโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มภาครัฐ จ านวน  200 คน กลุ่มภาคเกษตรกร จ านวน 200 
คน กลุ่มภาคเอกชน จ านวน 400 คน รวมจ านวน 800 คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2  
 
          1.3 ระยะที่ 3 การพัฒนาระยะที่ 1 (D1) เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสง ด าเนินการพัฒนาในปี พ.ศ. 2559 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ร่างรูปแบบที่พัฒนาข้ึนฯ และ แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ วิธีการที่ใช้ใน
การวิจัยคือ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (In-Depth Interview) กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 
 
  1.4  ระยะที่ 4 การพัฒนาระยะที่ 2 (D2) เป็นการด าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสง ด าเนินการพัฒนาในปี พ.ศ. 2560 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ รูปแบบที่พัฒนาข้ึนฯ และหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาข้ึน  วิธีการที่ใช้ใน
การวิจัยคือ การฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรผู้ปลูกถ่ัวลิสง จ านวน 3 กลุ่ม จ านวน 90 คน เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4  
 
                   1.5  ระยะที่ 5 การพัฒนาระยะที่ 3 (D3) เป็นการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร ด าเนินการพัฒนาในปี พ.ศ. 2561 เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด  วิธีการท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรผู้ปลูกถ่ัวลิสง จ านวน 3 กลุ่ม 
จ านวน 90 คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 5  
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       ผลการวิจัย 
 

      1. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
  ผลการศึกษา ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มภาครัฐ เก่ียวข้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้

ทางการตลาด มา เรียงล าดับความส าคัญโดยใช้แนวคิด SWOT มากท่ีสุด ได้ดังน้ี ด้านจุดแข็งพบว่า เกษตรกรมี
ความรู้และทักษะในการปลูกถ่ัวลิสง ด้านจุดอ่อนพบว่าขาดการพัฒนาความรู้ทางการตลาดถ่ัวลิสงอย่างเป็น
ระบบต้ังแต่  การปลูก  การแปรรูป และการจ าหน่าย ด้านโอกาสคือ รัฐบาลให้การสนับสนุนสินค้าทาง
การเกษตร และด้านอุปสรรคพบว่า ขาดการบูรณาการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน           
ถ่ัวลิสงของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา กลุ่มเกษตร และหน่วยงานภาคเอกชน 

 ผลการวิเคราะห์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของผลผลิตถ่ัวลิสง (Value Chain) ของหน่วยงาน
จัดการเรียนรู้ทางการตลาด พบว่า การปลูกหรือต้นน้ า (Upstream) ผลการเรียนรู้การพัฒนาการผลิต            
มีหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยชุมชนมุกดหาร ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร การแปรรูปหรือกลางน้ า (Midstream) การพัฒนาผลการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ มีหน่วยงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัย
ชุมชนมุกดหาร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และการจ าหน่ายหรือปลายน้ า (Downstream) ผลการ
เรียนรู้การพัฒนาการตลาดและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  มีหน่วยงานส านักงานพาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ท็อปส์ มาร์เก็ต (Tops market) บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนมุกดหาร และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผลการวิเคราะห์ แนวทางการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด ตามแนวคิด Ansoff’s  
matrix ของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร พบว่า 1) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration) คือการ
พัฒนาสินค้าปัจจุบันและตลาดปัจจุบัน ได้แก้สินค้า ถ่ัวลิสงดิบ และถ่ัวลิสงเมล็ดแห้ง 2) กลยุทธ์การพัฒนา
ตลาด (Product development) คือการพัฒนาสินค้าปัจจุบันและตลาดใหม่ ได้แก่ สินค้าถ่ัวลิสงคั่วทราย
จ าหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ถ่ัวลิสงเมล็ดดิบคัดพิเศษ จ าหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และถ่ัวลิสง RTE 
จ าหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 3) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Market development) คือการพัฒนา
สินค้าใหม่และตลาดปัจจุบันได้แก่สินค้า ถ่ัวลิสงต้ม และขนมถ่ัวลิสงตัด สุดท้ายคือ กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์ 
(Diversification) คือการพัฒนาสินค้าใหม่และตลาดใหม่ได้แก่สินค้าน้ ามั่นถ่ัวลิสง น้ าถ่ัวลิสง เปปไทด์จาก            
ถ่ัวลิสง และถ่านอัดแท่งท าจากเปลือกถ่ัวลิสง 

สรุปสภาพและปัญหา การจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  คือ 
สภาพการด าเนินการขาดการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการห่วงโซ่
มูลค่าของชุมชนถ่ัวลิสง 

 

      2. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ตามเกณฑ์การตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส าคัญจากองค์ประกอบที่เกิดข้ึน

จากการหมุนแกนเพ่ือน ามาใช้ในการสร้างแนวทางที่เหมาะสมที่มีต่อองค์ประกอบของปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิคะแนน
องค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Standardized Coefficient) เป็นตัวแปรส าคัญ ผลจากการศึกษาเบ้ืองต้น
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของการวัดความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์ -          
โอลกิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.868 อย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ .05 [Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 6486.042, df =378, and Sig.= 
0.000] นอกจากน้ียังพบว่า ข้อมูลทั้งหมดสามารถสกัดองค์ประกอบได้เป็น 7  องค์ประกอบหลัก ซึ่งสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 71.823 ส าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ รายละเอียดดังภาพที่ 1  
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           ภาพที่ 1 องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดของตัวแปรรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาด 

         ของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร (Marketing Learning Peanut Community) 
 

จากภาพที่ 1 โมเดลวัดตัวแปรรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัด
มุกดาหาร (Marketing Learning Peanut Community)   พบว่า ปฎิบัติตามแผนทางการตลาด  (Marketing  
Implementation) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มากที่สุด เท่ากับ 8.961 รองลงมาคือ การ
ประเมินผลและควบคุมผลทางการตลาด  (Marketing Evaluation and Controlling) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 3.118 และน้อยที่สุด คือการน าเสนอผลทางการตลาด (Marketing  Presentation) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.744  เมื่อพิจารณาค่าสถิติ t-values พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบแต่ละค่า
แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนค่าความเที่ยง (R2) ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนความ
แปรผันระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม (Communalities) พบว่า การวิเคราะห์บริบททาง
การตลาด   (Marketing Analysis) มีค่า R2 มากท่ีสุด เท่ากับ 0.503 รองลงมาคือ การประเมินผลและควบคุม
ผลทางการตลาด  (Marketing  Evaluation and Controlling) มีค่า R2  เท่ากับ 0.839 และน้อยที่สุด คือ 
ปฎิบัติตามแผนทางการตลาด  (Marketing  Implementation)  มีค่า R2  เท่ากับ 0.06  รายละเอียดดังภาพ 
ที่ 2 
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ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส าคัญจากองค์ประกอบที่เกิดข้ึนจากการหมุนแกนเพ่ือ
น ามาใช้ในการสร้างแนวทางที่เหมาะสมที่มีต่อองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน           
ถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร โดยพิจารณาค่าสัมประสิท ธ์ิคะแนนองค์ประกอบมาตรฐาน ( Factor 
Standardized Coefficient) เป็นตัวแปรส าคัญ ผลจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของการ วัด
ความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์ -โอลกิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0. 933 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 [Bartlett’s Test of 
Sphericity Approx. Chi-Square = 17048.867, df =595, and Sig.= 0.000] นอกจากน้ียังพบว่า ข้อมูล
ท้ังหมดสามารถสกัดองค์ประกอบได้เป็น 7  องค์ประกอบหลัก ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
66.345 ส าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบมาตรฐานดังน้ี 

 
 

         
 
 

       ภาพที่ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดของตัวแปรการจัดการเรียนรู้ทางการตลาด 
         ของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร (SMART  Marketer) 
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จากภาพที่ 2 โมเดลวัดตัวแปรการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
(SMART Marketer) พบว่า มีองค์ประกอบการพัฒนา การวางแผน  (Planning) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) มากที่สุด เท่ากับ 5.732 รองลงมาคือ การปฏิบัติ  (Practice) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 5.35และน้อยที่สุด คือกระบวนการ  (Process) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.923 เมื่อพิจารณา
ค่าสถิติ t-values พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบแต่ละค่าแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ส่วนค่าความเที่ยง (R2) ซึ่งเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรผันระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม 
พบว่า การวางแผน  (Planning) มีค่า R2 มากท่ีสุด เท่ากับ 2.973 รองลงมาคือ การปฏิบัติ  (Practice) มีค่า R2  
เท่ากับ 2.464 และน้อยที่สุด คือ กระบวนการ  (Process) มีค่า R2  เท่ากับ 0.072 

      3. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
             ผลการวิเคราะห์  องค์ประกอบของสภาพการจัดการเรียนรู้ทางการตลาด และวิเคราะห์
องค์ประกอบสภาพการทางการตลาด ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน 
(CML: Community  marketing learning) และหลักสูตรฝึกอบรม นักการตลาดชุมชน (Smart  Marketer)  
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน ได้พัฒนาข้ึนจากผลงาน วิจัย  เพ่ือเป็นการจัดการเรียนรู้
ทางการตลาดของชุมชนของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน ลูกค้า และกลุ่มเกษตรกรที่ผู้ปลูกถ่ัวลิสงร่วมมือกัน
สร้างและพัฒนาข้ึน ภายใต้แนวคิด CML: Community Marketing Learning โดยน ารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไป
ทดลองใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักการตลาดชุมชน (SMART Marketer) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และตอบสนองนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 20 ปี หรือ 
ประเทศไทย ยุค 4.0 ตามแนวคิดประชารัฐ ประกอบด้วย การเกษตร  การแปรรูป และการจ าหน่าย  
รายละเอียดดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน 
(CML: Community  marketing learning model) 
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จากภาพที่ 3  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน (CML: Community  marketing 
learning) เริ่มต้นทรัพยากรที่มีในชุมชนได้แก่ สินค้าและบริการ ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ท างการ
ตลาดมี  3 กระบวนการเรียนรู้ และมีข้ันการเรียนรู้ 8 ข้ันการเรียนรู้ และสุดท้ายชุมชนอยู่รอดได้ ท่ีมีรายได้            
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ผลการวิจัย พบว่า  การประเมินร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน       
ถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหารให้ความส าคัญมากท่ีสูงสุด ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ( X = 4.5, SD= .52)             
การบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความถูกต้อง ( X = 4.5, SD= .52) การบริหารงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด ถัดมาได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ( X =  4.4, SD= .53) การบริหารงานอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด น้อยสุดได้แก่ ด้านความเป็นไปได้ ( X = 4.4, SD= .53) การบริหารงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 
ในภาพรวมเฉลี่ยการประเมินร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร             
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.45, SD= .52) ซึ่งถือว่าแต่ละด้านมีค่าอยู่ในระดับสูงน าไปใช้ได้ 
 
      4. ด าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
             ผลของการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์สามารถน าไปประกอบอาชีพหลักได้ จ านวน 42 คน            
คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือ สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์
สามารถน าไปพัฒนางานและน าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีท าอยู่ได้ดีข้ึน จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.4  
สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์สามารถน าไปหางานท าได้ จ านวน 
19 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.5  สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์
สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมได้ จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.5  สามารถน าความรู้และทักษะที่
ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 
13.5 และ สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์สามารถน าไปสร้างงาน
ใหม่ได้ จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ 
 
     5. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
             ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัด
มุกดาหาร แนวคิด BSC  พบว่า  ให้ความส าคัญมากท่ีสูงสุดได้แก่ มี มุมมองกระบวนการภายในทางการตลาด 
( X = 4.38, SD= .41) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่  มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา ทางการตลาด 
( X = 4.27, SD= .42) อยู่ในระดับมากที่สุด ถัดมาได้แก่ มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา ทางการตลาด 
( X = 4.26, SD= .49) อยู่ในระดับมากที่สุด น้อยสุดได้แก่ มีมุมมองลูกค้าทางการจัดทางการตลาด             
( X = 4.21, SD= .44) อยู่ในระดับมากที่สุด   และในภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.29,  
SD= .39) ตามล าดับ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 

1. การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
ผลการวิจัย พบว่า ขาดการบูรณาการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงของกลุ่ม
ภาครัฐ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มภาคเอกชน กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration) คือการพัฒนา
สินค้าปัจจุบันและตลาดปัจจุบัน การพัฒนาสินค้าใหม่และตลาดใหม่ได้แก่สินค้าน้ ามั่นถ่ัวลิสง น้ าถ่ัวลิสง             
เปปไทด์จากถ่ัวลิสง และถ่านอัดแท่งท าจากเปลือกถ่ัวลิสง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ สุวรรณธราดล 
(2557:98-99) มียุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และ ถ่ัวลิสง กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า          
แผนยุทธศาสตร์ และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการส่งเสริมการผลิต การค้า และการลงทุนของพืช
เศรษฐกิจ 4 ชนิดคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และ ถ่ัวลิสง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จากการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจท้ัง 4 ชนิด คือ ข้าวโพด
เลี้ยวสัตว์ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และถ่ัวลิสง สามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ใน
การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis และจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่
ประกอบด้วย The Balanced Scorecard (BSC), Value Chain และ SIPOC   

2. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
พบว่า มี 8 องค์ประกอบดังน้ี 1) การวิเคราะห์บริบททางการตลาด (Marketing Analysis) 2) การเรียนรู้ทาง
การตลาด  (Marketing Learning) 3) การวางแผนทางการตลาด (Marketing Planning) 4) การรวมกลุ่มทาง
การตลาด  (Marketing Team) 5) ปฎิบัติตามแผนทางการตลาด (Marketing Implementation) 6) การ
น าเสนอผลทางการตลาด  (Marketing Presentation) 7) การประเมินผลและควบคุมผลทางการตลาด  
(Marketing  Evaluation and Controlling) และ 8) การปรับปรุงและแก้ไขทางการตลาด  (Marketing 
Reflecting) และมีองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาด 7 องค์ประกอบดังน้ี 1) การวางแผน  
(Planning) 2) ลักษณะทางกายภาพ  (Physical) 3) ผลิตภาพ (Productivity ) 4) กระบวนการ  (Process)  
5) การมีส่วนร่วม  (Participation) 6) การปฏิบัติ  (Practice) และ 7) การเสนอ  (Presentation) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มนรัตน์ ใจเอื้อ และคณะ (2558:198-201) ได้ท าการวิจัยรูปแบบการตลาดเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม ชุมชนบางหลวง ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

3. สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน (CML: Community  marketing learning) เริ่มต้น
ทรัยพากรที่มี ในชุมชนได้แก่ สินค้าและบริการ ด าเ นินการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางการตลาดมี                  
3 กระบวนการเรียนรู้ และมีข้ันการเรียนรู้ 8 ข้ันการเรียนรู้ และสุดท้ายชุมชนอยู่รอดได้ที่มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยน าองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดจ านวน 7 องค์ประกอบไปจัดท าเป็นหลักสูตร
บริการชื่อหลักสูตร นักการตลาดชุมชน (SMART  Marketer) ในการฝึกอบรมชุมชนถ่ัวลิสงเป้าหมาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปณรัตน์ ผาดี และคณะ (2557) โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านแปรรูป
ถ่ัวลิสง” มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโครงการที่
ด าเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 จัดท าข้ึนเพ่ือนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหา
ของคน ในชุมชน โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวิถีทางวิทยาศาสตร์และการน าเอา
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน จนสามารถพัฒนาอาชีพให้ดีข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาผลผลิต 
การลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชนจนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
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4. ด าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหารพบว่า 
ได้น ารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไปใช้ในการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรนักการตลาดชุมชน (SMART  Marketer) ให้กับ
ชุมชนถ่ัวลิสงจ านวน 3 ชุมชน จ านวน 90 คน ผลการเรียนรู้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์สามารถน าไปประกอบอาชีพหลักได้ รองลงมาคือ สามารถ
น าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์สามารถน าไปพัฒนางานและน าไประยุกต์ใช้
กับงานที่ท าอยู่ได้ดีข้ึน สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์สามารถน าไป
หางานท าได้ สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์สามารถน าไปประกอบ
อาชีพเสริมได้ สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยช น์สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และ สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์สามารถน าไป
สร้างงานใหม่ได้ให้ความส าคัญมากที่สูงสุดได้แก่ท่านได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องที่ฝึกอบรมมากน้อยเพียงใดการ
บริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีฝึกอบรมเพียงใดการ
บริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด ถัดมาได้แก่ มีอุปกรณ์ฝึกอบรมเพียงพอกับจ านวนผู้เข้าอบรมเพียงใดการ
บริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุดน้อยสุดได้แก่ การมาอบรมครั้งน้ีท่านได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ในมากน้อย
เพียงใดการบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด และในภาพรวมเฉลี่ยมีอุปกรณ์ฝึกอบรมเพียงพอกับจ านวนผู้เข้า
อบรมเพียงใด อยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (2557) ได้จัดท า โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้าน
แปรรูปถ่ัวลิสง กลุ่มแปรรูปถ่ัวลิสง บ้านป่าน ต าบลดงสิงห์ อาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือพัฒนาต่อยอด
การแปรรูปถ่ัวลิสงทั้งด้านคุณภาพ ก าลังผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการบรรจุภัณฑ์  

5. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
พบว่า  ให้ความส าคัญมากที่สูงสุดได้แก่ มี มุมมองกระบวนการภายในทางการตลาด อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่  มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา ทางการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด ถัดมาได้แก่ มุมมองการ
เรียนรู้และการพัฒนา ทางการตลาด อยู่ในระดับมากท่ีสุด น้อยสุดได้แก่ มีมุมมองลูกค้าทางการจัดทางการ
ตลาด  อยู่ในระดับมากที่สุด  ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ สุวรรณธราดล (2557:98-99) 
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ่ัวเหลือง          
ถ่ัวเขียว และ ถ่ัวลิสง กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการส่งเสริมการผลิต การค้า และการลงทุนของพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดคือ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และ ถ่ัวลิสง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
จากการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจท้ัง 4 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
และถ่ัวลิสง สามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยทางอาหาร โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
และจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ประกอบด้วย The Balanced 
Scorecard (BSC), Value Chain และ SIPOC เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect 
Relationship) ของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 มุมมองประกอบด้วย มุมมองด้านผลกระทบ ( Impact) ด้าน
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) ด้านกระบวนการ (Core Process) และ ด้านการพัฒนาองค์กร 
(Capacity Building) 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 1. หน่วยงานระหว่างภาครัฐ ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน ควรน ารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไปใช้ในการ 
บูรณาการการเรียนรู้ และได้ร่วมมือการพัฒนาทางการตลาดของชุมชนในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ทางการเกษตรของชุมชนถ่ัวลิสง ในรูปแบบการจัดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของชุมชนผลผลิตถ่ัวลิสงและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ในจังหวัดมุกดาหาร   
 2. ชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหารหรือชุมชนผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ควรน ารูปแบบที่พัฒนาข้ึน
ไปใช้ในการประกอบอาชีพการปลูกถ่ัวลิสง หรือปลูกพืชเกษตรอื่นๆ ท าให้มีอาชีพ มีรายได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน ท าให้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีอยู่ในชุมชนไม่สูญหาย และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการตลาดให้ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืน 
 3. ผู้เรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ควรน ารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไปใช้
ในการพัฒนาความรู้และทักษะในการพัฒนาการเรียนรู้ทางการตลาดเพ่ือชุมชนของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
และหน่วยงานสถานศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) มักพบกับปัญหาผลของการค้นหา (Search 

Result) ที่มีผลลัพธ์ไม่เกี่ยวข้อง ( Irrelevant Result) หรือ ไม่ครบถ้วน (Missing) ดังนั้นเพื่อการค้นหาที่
เฉพาะเจาะจงที่มีผลการค้นหาที่ครอบคลุมครบถ้วน ระบบการสืบค้นเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี จึงถูก
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูล รายงานวิจัยฉบับนี้จึงด าเนินการวิจัยโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  จ านวน 2 ฐานข้อมูล รวม 106 ระเบียน 
(กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) และน าโครงสร้างนั้นมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาต้นแบบ
ออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor พร้อมกับทดสอบประสิทธิภาพของออนโทโลยี
วิทยานิพนธ์ด้วยการประยุกต์ใช้ Ontology Application Management (OAM) Framework การทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบสืบค้นฐานความรู้ ค าสืบค้นจ านวน 3 ค าถูกน าไปใช้ในการค้นหาผ่าน OAM 
Framework คือ “เทคโนโลยี”, “การเรียนการสอน”, และ “ระบบสารสนเทศ” ผลการทดลองพบว่า ระบบ
การสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ผ่านระบบสืบค้นเชิงความหมายที่น าเสนอสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างครอบคลุม
มากกว่าการสืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูลแบบเดิม 
 
ค าส าคัญ: การสืบค้นเชิงความหมาย, การสืบค้นสารสนเทศ, ฐานความรู้ 
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ABSTRACT 

 In the present, information retrieval have to face a search results which irrelevant or 
missing results. To specific searching which returned more cover search results, ontology-based 
semantic search is applied as a tool to enhance the efficient of information retrieval. Therefore, 
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this research purposes to study about data schemas of 2 thesis databases in 106 records (case 
study: Rajamangala University of Technology Isan). After that, the data schemas are used as a 
data to develop prototype of ontology for thesis via Hozo-Ontology Editor. Also, the Ontology 
Application Management (OAM) Framework is used as a tool to search system for evaluation 
the efficient of ontology for thesis. To evaluation the efficient of ontology via OAM Framework, 
“เทคโนโลยี : Technology”, “การเรียนการสอน : Learning and Teaching”, and “ระบบสารสนเทศ : 
Information System”  are used as query words for testing. Experimental results show that the 
proposed approach provides the search system that returned the search result cover than the 
convention search system. 
 
Keywords: Semantic Search, Information Retrieval, Ontology 
 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ท าให้เกิดข้อมูลสารสนเทศจ านวนมาก 

(Information Overload) จากผู้ใช้ทั้งในระดับองค์กรและในระดับบุคคล การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการ
จึงจ าเป็นต้องใช้การค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการจากข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่านการใช้งานระบบ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ (Information Retrieval) อย่างไรก็ตาม ผลของการค้นหา (Search Result) มักจะมี
ผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง (Irrelevant Result) หรือ ไม่ครบถ้วน (Missing) ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีในการค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศนิยมใช้การค้นหาโดยการใช้ค าค้น (Query) จากตัวรูปค าศัพท์ (Text Matching) และหาก
ค าค้นไม่ตรงกับค าที่ปรากฎในข้อมูลสารสนเทศ ระบบก็จะไม่ค้นคืนผลลัพธ์ตามค าค้นนั้น  (ประตินัฌข์ รัศมี
โรจน์ และศักดา จันทร์ประเสริฐ, 2560)  

ปัจจุบันมีการน าแนวคิดเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) ด้วยออนโทโลยี (Ontology) มาช่วย
แก้ปัญหาการสืบค้นข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายของ
การท่องเท่ียวไทยด้วยออนโทโลยี ซ่ึงท างานในลักษณะของแอพลิเคช่ันที่ท างานผ่านบราวเซอร์ โดยเมื่อมีการ
ค้นหาค าว่า “เขาใหญ่” ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วย ร้านอาหาร โรงแรม ที่ตั้ง และ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับปากช่อง 
จะถูกน ามาแสดงผลด้วย เนื่องจาก เขาใหญ่ตั้งอยู่ ณ อ าเภอปากช่อง จากผลการทดลองพบว่า การสืบค้นได้ผล
ลัพธ์จ าเพาะเจาะจงมากกว่าการสืบค้นด้วยระบบเก่าที่ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องจ านวนมาก (สุปราณี 
ทัพมงคล และศิริกาญจนา พิลาบุตร, 2559) นอกจากน้ี ชารินี พรหมภักดี มารุต บูรณรัช และจรัสศรี รุ่งรัตนา
อุบล (2558) ศึกษาและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 
ด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor และโปรแกรมประยุกต์ออนโทโลยี  Ontology Application 
Management (OAM) Framework โดยมีผลวิจัยว่าผลการสืบค้นมีความถูกต้องและแม่นย าตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ รวมทั้ง พิเนศ บุตรเต และวิชัย พัวรุ่งโรจน์ (2559) ซึ่งด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ
เชิงความหมายเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดเลย ด้วยโปรแกรมโปรทีเจ ในรูปแบบเอกสาร 
OWL ที่เป็นไปตามมาตรฐาน RDF พัฒนาระบบสืบค้นด้วยภาษาสปาร์เคิล JSP และ JSTL โดยผลการทดลอง
พบว่าค่าความแม่นย าเฉลี่ยเท่ากับ 0.77 ค่าความครบถ้วนเฉลี่ยเท่ากับ 0.83 และค่า F-Measure เฉลี่ยเท่ากับ 
0.80  
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จากปัญหาการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลกับจุดเด่นการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลด้วยฐานความรู้
ออนโทโลยี ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาออนโทโลยี (Ontology) ส าหรับสร้าง
ฐานความรู้วิทยานิพนธ์ โดยมีการทดสอบการใช้งานระบบฐานความรู้วิทยานิพนธ์ด้วยระบบสืบค้นข้อมูล
วิทยานิพนธ์ตามคุณลักษณะ ซึ่งพัฒนามาจากการประยุกต์ใช้ Ontology Application Management (OAM) 
Framework ด้วยวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับระบบสืบค้นเชิงความหมายและแนวคิดของออนโทโลยีมา
ช่วยออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลให้ผลของการสืบค้นข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลมีความแม่นย า 
ถูกต้อง และครบถ้วนตามความต้องการ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
รายงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีส าหรับการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์  มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (รายงานวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์ให้ด าเนิน
การศึกษาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา) และน าผลการศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์นั้นมาใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการออกแบบและพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังมีการวางแผนการประเมิน
ประสิทธิภาพของออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ด้วยการประยุกต์ใช้งาน Ontology Application Management 
(OAM) Framework เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายด้วยออนโทโลย ีวัตถุประสงค์งานวิจัยสามารถเขยีน
เป็นรายข้อได้ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ 
3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของออนโทโลยี ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์

ฐานความรู้ออนโทโลยี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รายงานวิจัยฉบับนี้ ด าเนินการวางแผนและออกแบบการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน การ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ซึ่งการด าเนินงานวิจัยทั้ง 3 ส่วน สามารถน ามาเขียนเป็นแผนผังได้ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังการด าเนินงานวจิัยเพื่อการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีส าหรับข้อมลูวิทยานิพนธ ์
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จากภาพท่ี 1 การด าเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์งานวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบหลัก โดยแต่
ละส่วนประกอบหลัก สามารถอธบิายรายละเอยีดได้ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการรวมฐานข้อมลู (Database Integration for Thesis) 
เป็นการศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพ่ือจัดเตรยีมข้อมูลวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่

ต้องการ ส าหรับน าไปใช้ออกแบบและพัฒนาฐานความรู้วิทยานิพนธ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนโทโลยี
วิทยานิพนธ์ (Thesis Ontology) การด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การรวบรวมข้อมูล
วิทยานิพนธ์ ซึ่งรวมรวบมาจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (DB1.sql) และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (DB2.sql) เป็นจ านวน 2 ไฟล์ฐานข้อมูล (2) กระบวนการรวมข้อมูล (Data Integration) ผลการ
ตรวจสอบโครงสร้างของตารางและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของฐานข้อมูล DB1 และ DB2 พบว่า โครงสร้าง
ข้อมูลของทั้ง 2 ฐานข้อมูลมีความสอดคล้องกัน ดังนั้นข้อมูลที่เหมือนกันของทั้งสองฐานข้อมูลจึงถูกแปลงให้อยู่
ในรูปแบบข้อมูลเดียวกัน ซึ่งมีโครงสร้างฐานข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับการรวมข้อมูลของทั้ง 2 ฐานข้อมูล 

ที ่ ช่ือฟิลด์ (DB1) ช่ือฟิลด์ (DB2) ช่ือฟิลด์ ความหมาย 

1 - - id (PK) รหัสวิทยานิพนธ ์
2 TitleTH title Title ช่ือเรื่องภาษาไทย 
3 TitleEN - titleEng ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ 
4 AutherTH creator creator เจ้าของผลงาน 
5 AbstractTH abstract abstract บทคัดย่อภาษาไทย 
6 AbstractEN - abstractEng บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
7 Keyword - subject ค าส าคญั 
8 TypeBookID type category ประเภทของผลงาน 
9 DegreeID - educationLevel ระดับการศึกษา 
10 NameDegree degree Degree วุฒิการศึกษา 
11 MajorID field Major สาขาวิชา 
12 FacultyID - Faculty คณะ 
13 - advisor advisor อาจารย์ที่ปรึกษา 
14 - assistant assistantAdvisor ผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา 
15 Copyright - rights ลิขสิทธิ ์
16 DatePublish date Issued ปีท่ีเผยแพร ่

* DB1 คือ ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ DB2 คือ ฐานข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ 
 จากตารางท่ี 1 การเลือกข้อมูลวิทยานิพนธ์ของทั้ง 2 ฐานข้อมูล ข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดของ
ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata Element Set) ซึ่งจัดท าข้ึนโดยการท างานร่วมกันขององค์กร
ระหว่างประเทศท่ีท างานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บท่ีมีชื่อว่า W3C    
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2. กระบวนการออกแบบและพัฒนาฐานความรู้ด้วยออนโทโลยี (Design Development and 
Ontology Knowledge Based for Thesis) 

     การออกแบบและพัฒนาฐานความรู้ด้วยออนโทโลยีมีผลสืบเนื่องมาจากผลการออกแบบ
โครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับการรวมข้อมูลของทั้ง 2 ฐานข้อมูล โดยมีการน าผลจากตารางที่ 1 มาด าเนินการ
วิเคราะห์ร่วมกับแนวทางการวิจัยและแวดวงการวิจัย ซึ่งด าเนินการจัดแบ่งแนวทางการวิจัยและแวดวงการวิจัย
โดยส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (2561) จากการด าเนินงานดังกล่าว ฐานความรู้วิทยานิพนธ์หรือ
ออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ ในรายงานวิจัยฉบับนี้จึงประกอบด้วย  3 ขอบเขตความรู้ (Domain) คือ ขอบเขต
ความรู้แนวทางการวิจัย ขอบเขตความรู้แวดวงการวิจัย และขอบเขตความรู้วิทยานิพนธ์ ตัวอย่างออนโทโลยี
ของแต่ละขอบเขตความรู้ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบฐานความรู้ (Ontology) วิทยานิพนธ ์บางส่วนของทั้ง 3 ขอบเขตความรู ้
3. การพัฒนาระบบสืบค้น (Development System) 

เป็นขั้นตอนการทดสอบการใช้งานฐานความรู้วิทยานิพนธ์ (Ontology Knowledge Based for 
Thesis) ด้วยการประยุกต์ใช้งาน Ontology Application Management (OAM) Framework ส าหรับพัฒนา
ระบบสืบค้นเชิงความหมาย ซึ่งระบบสืบค้นเชิงความหมาย ประกอบด้วย การท างานท้ังหมด 2 ลักษณะงาน 
คือ การสืบค้นแบบง่าย (ตัวอย่างการท างานดังแสดงในภาพที่ 3) และการสืบค้นขั้นสูง (ตัวอย่างการท างานดัง
แสดงในภาพที ่4) 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบระบบสืบค้นอย่างง่ายด้วย OAM Framework 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างการออกแบบระบบสืบค้นขั้นสูงด้วย OAM Framework 
จากภาพที่ 3 และ 4 เป็นการออกแบบระบบสืบค้นเพ่ือการทดสอบการท างานของออนโทโลยี

วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยฉบับนี้ด าเนินการทดสอบระบบโดยการทดลองใช้งานการสืบค้นแบบง่าย ด้วยการ
ค านวณเปรียบเทียบอัตราส่วนจ านวนระเบียนที่ระบบสามารถค้นคืนได้ ตัวอย่างการค านวนความครอบคลุมดัง
แสดงในสมการที่ 1  

 

อัตราการคน้คืน =  จ านวนผลลพัธ์
จ านวนข้อมูลในฐานข้อมูล

× 100 

 
 
นอกจากการเปรียบเทียบอัตราส่วนการค้นคืนข้อมูล อัตราการใช้เวลาในการค้นคืนข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลสามารถค านวณได้ดังแสดงในสมการที่ 2 
 

เวลาที่ใช้ในการค้นคืน =  เวลาที่ใช้ในการค้นคืน
จ านวนข้อมูลในฐานข้อมูล

 × 60 

 
 

ผลการวิจัย 
รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีส าหรับการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ โดย

ได้ท าการศึกษาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระหว่างปี 2547-2555 จ านวน 106 ระเบียน ทั้งนี้ โปรแกรม Hozo-
Ontology Editor ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้น OAM Framework จึง
ถูกน ามาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพด้านการค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ จากแนวคิดดังกล่าวผลการวิจัยจึงถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 ผลการออกแบบและพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีวิทยานิพนธ์  ในการวิจัยนี้ ผู้จัยได้ใช้
เครื่องมือในการพัฒนาด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor ซึ่งเป็นโปรแกรมรหัสเปิด (Open-source 
software) จากขอบเขตความรู้ (Domain) คือ ขอบเขตความรู้ของออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ น ามาสร้าง
ฐานความรู้วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 3 คลาสหลัก คือ 1) คลาสวิทยานิพนธ์ 2) คลาสแนวทางการวิจัย และ 
3) คลาสแวดวงการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

สมการที่ 1 

สมการที่ 2 
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ ด้วย Hozo-Ontology Editor 
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของออนโทโลยี ด้านความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างฐานข้อมูล (Database) กับฐานความรู้ (Ontology) ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบจัดการโปรแกรม
ประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี OAM Framework สามารถทดสอบด้วยระบบสืบค้นอย่างง่าย ด้วยการใส่ค า
สืบค้นท่ีต้องการ ตัวอย่างการสืบค้น ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างการสืบค้น ส าหรับระบบสืบค้นอย่างง่ายด้วย OAM Framework 
 จากภาพท่ี 6 ในรายงานวิจับฉบับนี้ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของออนโทโลยี โดยการทดสอบใส่
ค าค้นจ านวน 3 ค าค้น ผ่านการท างานในส่วนของการประยุกต์ใช้ OAM Framework มาสร้างระบบสืบค้น โดย
การสืบค้นนี้ด าเนินการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของออนโทโลยีด้านความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างฐานข้อมูล  (Database) กับฐานความรู้  (Ontology) ทั้งนี้ค าสามค าสืบค้นประกอบด้วยค าว่า 
“เทคโนโลยี”, “การเรียนการสอน”, “ระบบสารสนเทศ” ซึ่งผลลัพธ์ในการทดสอบผ่าน OAM Framework 
ของทั้ง 3 ค าสืบค้น ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการสบืค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์จากข้อมลูวิทยานิพนธ์จ านวน 106 ระเบียน 
 

ค าสืบค้น ระบบสบืค้นเดมิ ระบบสบืค้นเชิงความหมาย 
ข้อมูล เวลา ผลลัพธ์ เวลา ผลลัพธ์ 

เทคโนโลย ี DB2 0.43 3 ระเบียน 3.51 103 ระเบียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

971



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                         
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

1) เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สื่อสาร 
2) ผลของการลงทุนในเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

1) การพัฒนาระบบค านวณ
ภาระงาน 
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
: 
: 
: 
103) เกมฝึกทักษะเด็กปฐมวัย 

DB1 0.59 72 ระเบียน 

1) ระบบติดตามการดูแลรักษาสวน
ยางพารา 

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยว 

: 
72) แอนิเมชันแนะน ามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

การเรยีน 
การสอน 

DB2 0.38 2 ระเบียน 

1) สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ 

2) ผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.61 11 ระเบียน 

1) การพัฒนาบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต วิชา
ดนตร ี
2) การพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา 
คอมพิวเตอร ์

: 
11) การพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

DB1 0.53 8 ระเบียน 

1) การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

2) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วชิา
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

: 
8) ระบบห้องประชุมออนไลน ์

ระบบ 
สารสนเทศ 

DB2 0.28 1 ระเบียน 

1) การบริหารจดัการระบบสารสนเทศ 
1.58 20 ระเบียน 

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานบุคลากร 

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
: 
20) สื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

DB1 0.59 15 ระเบียน 

1) ระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัย 

: 
15) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการจัดการงานวัสด ุ
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ ด้วย Hozo-Ontology Editor 
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของออนโทโลยี ด้านความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างฐานข้อมูล (Database) กับฐานความรู้ (Ontology) ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบจัดการโปรแกรม
ประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี OAM Framework สามารถทดสอบด้วยระบบสืบค้นอย่างง่าย ด้วยการใส่ค า
สืบค้นท่ีต้องการ ตัวอย่างการสืบค้น ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างการสืบค้น ส าหรับระบบสืบค้นอย่างง่ายด้วย OAM Framework 
 จากภาพท่ี 6 ในรายงานวิจับฉบับนี้ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของออนโทโลยี โดยการทดสอบใส่
ค าค้นจ านวน 3 ค าค้น ผ่านการท างานในส่วนของการประยุกต์ใช้ OAM Framework มาสร้างระบบสืบค้น โดย
การสืบค้นนี้ด าเนินการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของออนโทโลยีด้านความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างฐานข้อมูล  (Database) กับฐานความรู้  (Ontology) ทั้งนี้ค าสามค าสืบค้นประกอบด้วยค าว่า 
“เทคโนโลยี”, “การเรียนการสอน”, “ระบบสารสนเทศ” ซึ่งผลลัพธ์ในการทดสอบผ่าน OAM Framework 
ของทั้ง 3 ค าสืบค้น ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการสบืค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์จากข้อมลูวิทยานิพนธ์จ านวน 106 ระเบียน 
 

ค าสืบค้น ระบบสบืค้นเดมิ ระบบสบืค้นเชิงความหมาย 
ข้อมูล เวลา ผลลัพธ์ เวลา ผลลัพธ์ 

เทคโนโลย ี DB2 0.43 3 ระเบียน 3.51 103 ระเบียน 
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการสืบค้นและจ านวนผลการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์
จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จ านวน 106 ระเบียน เมื่อน ามาแทนค่าตามสมการที่ 1 และ สมการที่ 2 ผลการแทน
ค่าสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเที่ยบเวลาที่ใช้ในการสืบค้นและอัตราส่วนการค้นคืน ของค าค้น “เทคโนโลยี” 
 

ฐานข้อมูล จ านวนระเบยีน เวลาที่ใช้ อัตราการค้นคืน 
DB1 ฐ า น ข้ อ มู ล ค ณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ศิ ล ป
ศาสตร์ 

จ านวน 95 ระเบียน (0.59/95) = 0.006 (72/95)*100 = 75.78 

DB2 ฐ า น ข้ อ มู ล ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ 

จ านวน 11 ระเบียน (0.43/11) = 0.039 (3/11)*100 = 27.27 

ฐานความรู้ วิ ทยานิพนธ์  
(Thesis Ontology) 

จ านวน 106 ระเบียน (3.51/106) = 0.033 (103/106)*100 = 97.16 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลของการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ของค าค้น “เทคโนโลยี” จากฐานความรู้
วิทยานิพนธ์ (Ontology for thesis) สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ โดยผลลัพธ์การสืบค้นด้านของอัตรา
การค้นคืน มีค่าเท่ากับ 97.16% ซึ่งค่าท่ีได้สูงกว่าการสืบค้นข้อมูลแบบเดิมจากฐานข้อมูล DB1 และ DB2 ทั้งนี้
ระยะเวลาที่ใช้การสืบค้นผ่านระบบสืบค้นท่ีพัฒนาจากการประยุกต์ใช้ OAM Framework มีค่าใกล้เคียงกันกับ
ฐานข้อมูล DB2 ที่มีระเบียนข้อมูลเพียง 11 ระเบียน ในขณะที่ฐานข้อมูลความรู้วิทยานิพนธ์ (Ontology for 
thesis) ที่มีข้อมูลทีใ่ช้ส าหรับสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์จ านวน 106 ระเบียน 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเที่ยบเวลาที่ใช้ในการสืบค้นและอัตราส่วนการค้นคืน ของค าค้น “ระบบสารสนเทศ” 
 

ฐานข้อมูล จ านวนระเบยีน เวลาที่ใช้ อัตราการค้นคืน 
DB1 ฐ า น ข้ อมู ล คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ 

จ านวน 95 ระเบียน (0.59/95) = 0.006 (15/95)*100 = 15.79 

DB2 ฐ า น ข้ อมู ล คณะ
บริหารธุรกิจ 

จ านวน 11 ระเบียน (0.28/11) = 0.025 (1/11)*100 = 9.09 

ฐานความรู้วิทยานิพนธ์ 
(Thesis Ontology) 

จ านวน 106 ระเบียน (1.58/106) = 0.015 (20/106)*100 = 18.87 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลของการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ของค าค้น “ระบบสารสนเทศ” จาก
ฐานความรู้ส าหรับวิทยานิพนธ์ (Ontology for thesis) สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์จากทั้ง 2 ฐานข้อมูล 
ด้วยเวลาที่ใกล้เคียงกับการสืบค้นในฐานข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจด้วยเวลา 0.015 และ 0.025 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ผลลัพธ์จากการสืบค้นผ่าน OAM Framework พบว่าอัตราการค้นคืนของ OAM Framework มีค่า
เท่ากับ 18.87% ซึ่งค่าที่ได้สูงกว่าการสืบค้นข้อมูลของทั้ง 2 ฐานข้อมูล เมื่อการสืบค้นของฐานข้อมูลคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีผลอัตราการค้นคืนเท่ากับ 15.79 และ ฐานข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ มีผลอัตรา
การค้นคืนเท่ากับ 9.09 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
จากแนวคิดการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีวิทยานิพนธ์ หรือ ฐานความรู้วิทยานิพนธ์ ด้วย

โปรแกรม Hozo-Ontology Editor และน า OAM Framework มาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพด้านการ
สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ พบว่า ผลของการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ผ่าน OAM Framework โดยมีฐานความรู้
วิทยานิพนธ์เป็นสื่อกลางในการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ระหว่างปี 2547-
2555 จ านวน 106 ระเบียน มีความคลอบคลุมมากกว่าการค้นหาแบบเดิม โดยผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผล
จุฑาวรรณ สิทธิโชคสถาพร (2555) ซึ่งพบว่าการสืบค้นข้อมูลจากต้นแบบออนโทโลยีช่วยท าให้สามารถค้นคืน
สารสนเทศได้อย่างครอบคลุม    

 
ข้อเสนอแนะ 

 ในการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีส าหรับการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ในอนาคตอาจจะต้องมี
การพัฒนาเพิ่มเติม โดยการเพิ่มขอบเขตความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือเพิ่มความสัมพันธ์ของค าศัพท์ที่
สื่อความหมายเดียวกันแต่มีรูปแบบท่ีต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้วิทยานิพนธ์ 
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บทคดัยอ่ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยาและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา    
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ี
ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 36 คน 
เครื่องมือการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จ านวน 3 แผน เนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2) ใบกิจกรรม เป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในขั้นการสะท้อนกลับ 3) แบบประเมินผลงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินช้ินงานของนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้แต่ละวงจร 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นแบบอัตนัย 4 
สถานการณ์ รวม 16 ข้อ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนชีววิทยาเป็นแบบทดสอบ
ความสามารถความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาชีววิทยาเป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานคือ Dependent Samples t - test 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามี
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีได้รับจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตที ่0.01 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
หลังเรียน สูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ 0.01 

 
ค าส าคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
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ABSTRACT 

The research was designed by an action research. The objectives were (1) to study 
the process of learning achievement developing and problem solving ability for 
Matthayomsuksa 4 student (2) to investigate the results of learning achievement using STEM 
education learning and (3) to investigate the results of problem solving ability using STEM 
education learning. The sample group was 36 students (Matthayomsuksa 4 student) who 
studied in Science Math Ability Program at Hatyaiwittayalai School Songkhla province. The 
research tools were composed of 1) 3 lesson plans based on STEM education learning 2) 
worksheets 3) the evaluation form 4) the achievement test and 5) the problem solving ability 
test. The statistic for the hypothesis testing consisted of Dependent Samples t - test 

The result showed that the students continuously developed the learning 
achievement and problem solving ability via the learning with STEM.  The learning 
achievement and problem solving ability of students after obtaining STEM education learning 
were statistically higher than before that at .01 level significance 

 
Keywords: action research, STEM education, problem solving ability 
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บทน า 
สังคมโลกปัจจุบันมีการพัฒนาและแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ (สุนีย์  คล้ายนิล. 

2555 : 18-53) ผนวกกับกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 (สุทัศน์  สังคะพันธ์. 
ม.ป.ป. : 14-19) ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งในการ
เตรียมเยาวชน (สุนีย์  คล้ายนิล, ปรีชาญ  เดชศรี และอัมพลิกา  ประโมจนีย์. 2551 : 16)ให้สามารถเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง เพื่อที่จะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 78) 

ความรู้ความสามารถของเด็กไทยเฉลี่ยลดลง โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ PISA (Programme for International Student Assessment) ช้ีว่าการรู้เรื่อง
ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยมีแนวโน้มลดต่ าลง จากผลการประเมิน PISA 2015 ภาพรวมของประเทศ มี
คะแนนลดลงเมื่อเทียบจาก PISA 2012 (ศูนย์ PISA แห่งชาติ สสวท. 2560 : 1-3) การประเมินผลนานาชาติ 
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) ในปี ค.ศ. 2007, 2011 และ2015 ก็ยืนยันท านอง
เดียวกันว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มลดลง และจากผลคะแนน 
O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 38.79 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2557 และ 2558 ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 41.79 และ 41.84 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การ
มหาชน. (2560). ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2560, จาก
http://www.onetresult.niets.or.th/Anounce mentWeb/Login.aspx) ช้ีให้เห็นถึงสภาวะการถดถอย
ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยว่า มีความถดถอยด้านความเป็นเลิศทาง
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ระบบการจัดการศึกษายังไม่สามารถเตรียมความพร้อมให้นักเรี ยนเป็นทรัพยากรที่มี
คุณภาพในโลกจริงท่ีมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานส าคัญ  

จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พบว่านักเรียนมี
ความรู้ความสามารถด้านเนื้อหาแต่ยังขาดทักษะการคิดแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง
โดยสังเกตได้จากเมื่อครูผู้สอนใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนได้มีการคิด และเพื่อเช่ือมโยงความรู้ ปรากฏว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ตอบจนครูผู้สอนต้องอธิบายเอง และจากการสัมภาษณ์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าการ
เรียนที่ผ่านมาเป็นแบบบรรยาย ท าให้ไม่น่าสนใจ ประกอบกับเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ไม่เช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ าวันท าให้การเรียนไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ก าลังได้รับความนิยมมี
การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนจะได้
น าความรู้มาออกแบบช้ินงานเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเพื่อให้ได้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ. 2558 : 4 ; สุพรรณี  ชาญประเสริฐ. 2557 : 3-5) การน า
กระบวนการนี้มาใช้ในห้องเรียนจะช่วยฝึกทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยฝึกการคิดอย่างเป็นระบบมาก
ขึ้น (กมลวรรณ  พฤฒินันทกุล. 2557 : 9-12) ประกอบกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา
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ภาค ภาคใต้ตอนล่าง มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 

วตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหลังเรียน สูง

กว่าก่อนเรียน 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาสะเต็มศึกษาหลัง

เรียน สูงกว่าก่อนเรียน  
 

วธิดี าเนนิการวจิยั 
แผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ด าเนินตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ตามแนวของ เคมมิสและแมคแทกการ์ต (Kemmis and McTaggart.  1990 : 11-15) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลองผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยก่อน
เริ่มจัดการเรียนรู้ตามแนวแผนการเรียนรู้ในครั้งที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (ก่อนเรียน) เมื่อจบแต่ละวงจรการจัดการเรียนรู้ก็ประเมิน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  โดยการประเมินตามสภาพจริงทั้งจากกระบวนการทางวิศวกรรมและ
ผลลัพธ์  โดยประเมินจากใบกิจกรรม และแบบประเมินผลงาน หลังจากเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละวงจรการ
จัดการเรียนรู้ก็วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนใน
วงจรถัดไป และเมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนครบ ก็ทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (หลังเรียน) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 ห้องเรียน ได้แก่ ม.4/1 - ม.4/5 จ านวน 191 คน 
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ภาค ภาคใต้ตอนล่าง มีหน้าท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 

วตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหลังเรียน สูง

กว่าก่อนเรียน 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาสะเต็มศึกษาหลัง

เรียน สูงกว่าก่อนเรียน  
 

วธิดี าเนนิการวจิยั 
แผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ด าเนินตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ตามแนวของ เคมมิสและแมคแทกการ์ต (Kemmis and McTaggart.  1990 : 11-15) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลองผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยก่อน
เริ่มจัดการเรียนรู้ตามแนวแผนการเรียนรู้ในครั้งที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (ก่อนเรียน) เมื่อจบแต่ละวงจรการจัดการเรียนรู้ก็ประเมิน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  โดยการประเมินตามสภาพจริงทั้งจากกระบวนการทางวิศวกรรมและ
ผลลัพธ์  โดยประเมินจากใบกิจกรรม และแบบประเมินผลงาน หลังจากเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละวงจรการ
จัดการเรียนรู้ก็วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนใน
วงจรถัดไป และเมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนครบ ก็ทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (หลังเรียน) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 ห้องเรียน ได้แก่ ม.4/1 - ม.4/5 จ านวน 191 คน 
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กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 36 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1  แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา จ านวน 3 แผน เนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาชีววิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท า
การหาคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคุณครู
พี่เลี้ยง เพื่อพิจารณาให้ค าแนะน าตรวจสอบความถูกต้อง เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพิ่มเติม 

2  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
2.1  ใบกิจกรรม เป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และน า

ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในขั้นการสะท้อนผล โดยใบกิจกรรมเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกวงจรปฏิบัติการ 
2.2  แบบประเมินผลงาน เป็นเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมส่วนของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา นั้น

ก็คือผลงานหรือช้ินงานท่ีนักเรียนสร้างขึ้นมาสามารถตอบสนองต่อปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนด ซึ่งจะใช้
ประเมินช้ินงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แต่ละวงจร 

2.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอนของ 
เวียร์ (พัชรินทร์ ชูกลิ่น. 2554 : 75 ; อ้างอิงจาก Weir. 1974) มาสร้างเป็นแบบอัตนัย 4 สถานการณ์ 16 ข้อ 
ท าการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : IOC) และความถูกต้องทางด้านภาษา และการใช้
ค าถาม จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00 ซึ่งใน
ครั้งนี้ข้อสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 จ านวน 1 ข้อ และ1.00 จ านวน 15 ข้อ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่
น าไปใช้ได้ทุกข้อ 

2.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนชีววิทยา เป็นแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนชีววิทยา เป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ ท าการหาคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และความถูกต้องทางด้านภาษา 
และการใช้ค าถาม จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 
1.00 ซึ่งในครั้งนี้ข้อสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 จ านวน 1 ข้อ และ1.00 จ านวน 4 ข้อ จึงอยู่ใน
เกณฑ์ที่น าไปใช้ได้ทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ที่น าไปใช้ได้ทุกข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
1. สถิติพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติที่ใช้ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) 
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน   เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยทดสอบค่า Dependent Samples t – test 
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ผลการวจิยั 
การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้ใช้เนื้อหาในเรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตโดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 3 วงจร ใช้เวลาวงจรละ 3 ช่ัวโมง  

วงจรที่ 1 
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการท ากิจกรรม การประเมินผลงาน และใบกิจกรรม

ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พบว่า ในขั้นก่อนท ากิจกรรมที่ผู้วิจัยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะโครงสร้าง
การท างานของมือ จะเห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมมากส่วนในขั้นท ากิจกรรมนักเรียนใช้
เวลาในการท ากิจกรรมในแต่ละขั้นมากกว่าก าหนดให้จึงท าให้ต้องมีการขยายเวลาในทุกกิจกรรม อาจเป็น
เพราะมีการน าขั้นตอนการออกแบบวิศวกรรมมาร่วมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ส าหรับนักเรียน ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยต้องให้เวลาให้เพียงพอในการท ากิจกรรม และอาจจะต้องลดความส าคัญบางกิจกรรม
เพื่อให้เพียงพอ นอกจากนี้ในการท าบางกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้รูปแบบบรรยาย ท าให้นักเรียนเกิดอาการ
เบื่อหน่ายได้ เช่นในกิจกรรม เรื่องคานควรเปลี่ยนเป็นการการทดลองเพื่อเปรียบเทียบคานทั้ง 3 อันดับ 
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ว่าคานอันดับใดจะช่วยผ่อนแรง 

จากการสะท้อนผลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และครูพี่เลี้ยงพบว่านักเรียนมีการพัฒนาด้าน
องค์ความรู้ เห็นความส าคัญขององค์ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์
ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ต้องใช้ระยะ
เวลานาน  

ผลการประเมินการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนโดยประเมิน
จากข้อมูลที่นักเรียนตอบในใบบันทึกกิจกรรม ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับคือ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง  2 หมายถึง พอใช้  3 หมายถึง 
ดี และ 4 หมายถึง ดีมาก จากการประเมินใบบันทึกกิจกรรมของนักเรียนท้ังหมด 12 กลุ่ม พบว่านักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27 คะแนน ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมอยู่ในระดับพอใช้ 
คือนักเรียนสามารถระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีสาเหตุมาจากอะไรแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่แสดงถึงการใช้ความรู้
พื้นฐานมาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ และยังไม่มีการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท าการประดิษฐ์ 

วงจรที่ 2 
ผลการท ากิจกรรมของนักเรียนพบว่านักเรียนเริ่มมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของ

ผู้วิจัยว่าเริ่มจากการท าสิ่งใด และท าอย่างไรจึงท าให้กิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม แต่ในขั้นตอนท่ีมีการค้นคว้า สืบค้น และร่วมกันระดมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจกับการศึกษาข้อมูลที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โดยจะเห็นได้ว่านักเรียน
ดังกล่าวไม่ได้มีส่วนร่วมในการสืบค้นหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
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ผลการวจิยั 
การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้ใช้เนื้อหาในเรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตโดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 3 วงจร ใช้เวลาวงจรละ 3 ช่ัวโมง  

วงจรที่ 1 
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการท ากิจกรรม การประเมินผลงาน และใบกิจกรรม

ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พบว่า ในขั้นก่อนท ากิจกรรมที่ผู้วิจัยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะโครงสร้าง
การท างานของมือ จะเห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมมากส่วนในขั้นท ากิจกรรมนักเรียนใช้
เวลาในการท ากิจกรรมในแต่ละขั้นมากกว่าก าหนดให้จึงท าให้ต้องมีการขยายเวลาในทุกกิจกรรม อาจเป็น
เพราะมีการน าขั้นตอนการออกแบบวิศวกรรมมาร่วมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ส าหรับนักเรียน ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยต้องให้เวลาให้เพียงพอในการท ากิจกรรม และอาจจะต้องลดความส าคัญบางกิจกรรม
เพื่อให้เพียงพอ นอกจากนี้ในการท าบางกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้รูปแบบบรรยาย ท าให้นักเรียนเกิดอาการ
เบื่อหน่ายได้ เช่นในกิจกรรม เรื่องคานควรเปลี่ยนเป็นการการทดลองเพื่อเปรียบเทียบคานทั้ง 3 อันดับ 
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ว่าคานอันดับใดจะช่วยผ่อนแรง 

จากการสะท้อนผลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และครูพี่เลี้ยงพบว่านักเรียนมีการพัฒนาด้าน
องค์ความรู้ เห็นความส าคัญขององค์ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์
ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ต้องใช้ระยะ
เวลานาน  

ผลการประเมินการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนโดยประเมิน
จากข้อมูลท่ีนักเรียนตอบในใบบันทึกกิจกรรม ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานที่เป็นไปตามกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับคือ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง  2 หมายถึง พอใช้  3 หมายถึง 
ดี และ 4 หมายถึง ดีมาก จากการประเมินใบบันทึกกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมด 12 กลุ่ม พบว่านักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27 คะแนน ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมอยู่ในระดับพอใช้ 
คือนักเรียนสามารถระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีสาเหตุมาจากอะไรแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่แสดงถึงการใช้ความรู้
พื้นฐานมาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ และยังไม่มีการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท าการประดิษฐ์ 

วงจรที่ 2 
ผลการท ากิจกรรมของนักเรียนพบว่านักเรียนเริ่มมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของ

ผู้วิจัยว่าเริ่มจากการท าสิ่งใด และท าอย่างไรจึงท าให้กิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม แต่ในขั้นตอนท่ีมีการค้นคว้า สืบค้น และร่วมกันระดมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจกับการศึกษาข้อมูลที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โดยจะเห็นได้ว่านักเรียน
ดังกล่าวไม่ได้มีส่วนร่วมในการสืบค้นหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
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จากการสะท้อนผลของครูพี่เลี้ยง พบว่าในช่วงที่มีการให้น าเสนอแบบร่างของแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดค้น
นั้น ส่วนใหญ่ในหลายกลุ่มนักเรียนยังอธิบายได้ไม่ค่อยชัดเจน ว่ามีแนวคิดอย่างไรในการออกแบบในรูปแบบ
ดังกล่าว วิธีการท างานของช้ินงาน และเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ความรู้สึกในการเลือก ยัง
หาเหตุผล และทฤษฎีหรือองค์ความรู้มาเป็นเหตุผลที่ เป็นทางการไม่ได้ นอกจากนี้นักเรียนมีการแสดงความ
คิดเห็นน้อย ไม่ค่อยมีข้อเสนอแนะ  

ผลการประเมินการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียน พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37 คะแนน หมายถึงการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมของนักเรียนมีอยู่ในระดับดี นักเรียน
สามารถสร้างสรรค์ช้ินงานได้ตรงตามแนวคิดที่ออกแบบไว้ นักเรียนมีการสืบค้น รวบรวมข้อมูลเพื่อมาประกอบ
ในการออกแบบช้ินงานได้ตรงตามปัญหาและความต้องการ แต่ยังมองภาพรวมไม่ออกว่าต้องการสร้างช้ินงานที่
ไปท าหน้าท่ีอะไรบ้าง ความกล้าแสดงออกในการคัดค้าน หรือหาเหตุผลสนับสนุนข้อมูลของนักเรียนส่วนใหญ่
ยังไม่ค่อยกล้าที่จะอภิปราย และแสดงความคิดเห็น  

วงจรที่ 3 
ผลการท ากิจกรรม พบว่านักเรียนคุ้นเคยกับกิจกรรมท าให้กิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะแสดงความคิดเห็น
อย่างวิชาการมากขึ้น ในขั้นตอนที่มีการค้นคว้า สืบค้น และร่วมกันระดมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
นักเรียนให้ความสนใจกับการศึกษาข้อมูลที่ต้องศึกษาด้วยตนเองมีการหาข้อมูลมาเพื่อโต้ แย้งความคิดของ
สมาชิกในกลุ่มและช้ินงานของกลุ่มอื่น ๆ  โดยจะเห็นได้ว่านักเรียนมีการใช้เหตุผลที่มีข้อมูลทางวิชาการมา
รองรับท าให้เพื่อนยอมรับข้อเสนอต่าง ๆ และรับฟังกันมากขึ้น รวมทั้งผลงานของนักเรียนมีความหลากหลาย
มากขึ้นซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีร่อยรอยทางการคิดในใบบันทึกกิจกรรม อธิบายกลไกการท างานของช้ินงานของกลุ่ม
ตนเองได้อย่างมั่นใจ 

จากการสะท้อนผลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และครูพี่เลี้ยงพบว่า นักเรียนสามารถอธิบาย
น าเสนอแนวคิดช้ินงานได้อย่างชัดเจน วิธีการท างานของช้ินงาน และเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
มั่นใจ มีการแสดงเหตุผลทางวิชาการ ใช้ทฤษฎีหรือองค์ความรู้มาเป็นเหตุผลที่เป็นทางวิชาการได้ดี นอกจากนี้
นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและโต้แย้งมากขึ้น มีการให้ข้อเสนอแนะช้ินงานของกลุ่มอื่น
เพื่อให้มีการปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่กิจกรรมในขั้นตอนของการทดสอบประสิทธิภาพใช้
เวลานานเนื่องจากไม่ได้มีการก าหนดเวลาในข้ันนี้ของแต่ละกลุ่มไว้ 

ผลการประเมินการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนในครั้งที่ 3 
โดยจะประเมินจากข้อมูลที่นักเรียนตอบในใบบันทึกกิจกรรมเช่นกัน โดย จากการประเมินใบบันทึกกิ จกรรม
ของนักเรียนทั้งหมด พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48 คะแนน หมายถึงการใช้กระบวนการทาง
วิศวกรรมของนักเรียนมีอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนสามารถระบุประเด็นปัญหา สาเหตุ และเง่ือนไขได้ค่อนข้าง
สมบูรณ์ และสามารถสร้างสรรค์ช้ินงานได้ตรงตามแนวคิดที่ออกแบบไว้เป็นส่วนใหญ่ 

เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 
4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีการพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่ช่วยใน
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจากระดับ พอใช้ ดี และดีมาก ตามล าดับ โดยสังเกตได้จากการ
เพิ่มขึ้นของคะแนนในการท าใบบันทึกกิจกรรม คะแนนการประเมินการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
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ตอนท่ี 2 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษารายด้าน 
2.1 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อต้องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประเมินจากการให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่ อดู
คะแนนทางด้านผลสัมฤทธ์ิ จากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนมีค่าเท่ากับ 8.78 (S.D. 2.76) และ คะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่า
เท่ากับ 15.78 (S.D. 2.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายคนพบว่ามีนักเรียนที่มีการพัฒนาการสูงสุดคือก่อนเรียน
ท าคะแนนได้ 3 คะแนน แต่เมื่อทดสอบหลังเรียนสามารถท าคะแนนได้ถึง 18 คะแนน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 15 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตพฤติกรรมภายในช้ันเรียน
ของนักเรียนมีภาวะผู้น าสูงจะคอยจัดการเพื่อน ๆ ในกลุ่มแบ่งหน้าท่ี และเมื่อมีข้อสงสัยก็มีความกล้าแสดงออก
ยกมือขึ้นถามครูผู้สอนมีความสนใจการเรียนเป็นอย่างดีมาก และเมื่อพิจารณาจากใบบันทึกกิจกรรมก็
สอดคล้องกับคะแนน คือ ใบบันทึกของนักเรียนกลุ่มนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดบันทึก  และมี
ร่องรอยของการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอย่างดี  

2.2 ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นตามแบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เสนอวิธีแก้ปัญหา และ ตรวจสอบผลลัพธ์ เพื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ จากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า นักเรียนทุกคนมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 9.31 (S.D. 3.03) และ คะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนมีค่าเท่ากับ 26.00 (S.D. 3.44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายคนพบว่ามีนักเรียนที่มีการพัฒนาการสูงสุดคือ
ก่อนเรียนท าคะแนนได้ 7 คะแนน แต่เมื่อทดสอบหลังเรียนสามารถท าคะแนนได้ถึง 35 คะแนน ซึ่งสอดคล้อง
กับการสังเกตพฤติกรรมภายในช้ันเรียนของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและท าความ
เข้าใจกับสถานการณ์ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปให้ในระหว่างที่มีการท ากิจกรรม จากการสังเกตในระหว่างการท า
กิจกรรมพบว่านักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างรอบด้านค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นไปได้ของช้ินงาน
ที่มีการออกแบบ รวมทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 

 
ตารางที่ 1  การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษารายด้าน 

ผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษารายด้าน ค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียน 

S.D. ค่าเฉลี่ย
หลังเรียน 

S.D. 

1. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8.78 2.76 15.78 2.58 
2. ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 9.31 3.03 26.00 3.44 
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ตอนท่ี 2 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษารายด้าน 
2.1 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อต้องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประเมินจากการให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่ อดู
คะแนนทางด้านผลสัมฤทธ์ิ จากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนมีค่าเท่ากับ 8.78 (S.D. 2.76) และ คะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่า
เท่ากับ 15.78 (S.D. 2.58) และเม่ือพิจารณาเป็นรายคนพบว่ามีนักเรียนที่มีการพัฒนาการสูงสุดคือก่อนเรียน
ท าคะแนนได้ 3 คะแนน แต่เมื่อทดสอบหลังเรียนสามารถท าคะแนนได้ถึง 18 คะแนน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 15 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตพฤติกรรมภายในช้ันเรียน
ของนักเรียนมีภาวะผู้น าสูงจะคอยจัดการเพื่อน ๆ ในกลุ่มแบ่งหน้าท่ี และเมื่อมีข้อสงสัยก็มีความกล้าแสดงออก
ยกมือขึ้นถามครูผู้สอนมีความสนใจการเรียนเป็นอย่างดีมาก และเมื่อพิจารณาจากใบบันทึกกิจกรรมก็
สอดคล้องกับคะแนน คือ ใบบันทึกของนักเรียนกลุ่มนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดบันทึก  และมี
ร่องรอยของการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอย่างดี  

2.2 ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นตามแบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เสนอวิธีแก้ปัญหา และ ตรวจสอบผลลัพธ์ เพื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ จากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า นักเรียนทุกคนมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 9.31 (S.D. 3.03) และ คะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนมีค่าเท่ากับ 26.00 (S.D. 3.44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายคนพบว่ามีนักเรียนที่มีการพัฒนาการสูงสุดคือ
ก่อนเรียนท าคะแนนได้ 7 คะแนน แต่เมื่อทดสอบหลังเรียนสามารถท าคะแนนได้ถึง 35 คะแนน ซึ่งสอดคล้อง
กับการสังเกตพฤติกรรมภายในช้ันเรียนของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและท าความ
เข้าใจกับสถานการณ์ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปให้ในระหว่างที่มีการท ากิจกรรม จากการสังเกตในระหว่างการท า
กิจกรรมพบว่านักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างรอบด้านค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นไปได้ของช้ินงาน
ที่มีการออกแบบ รวมทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 

 
ตารางที่ 1  การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษารายด้าน 

ผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษารายด้าน ค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียน 

S.D. ค่าเฉลี่ย
หลังเรียน 

S.D. 

1. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8.78 2.76 15.78 2.58 
2. ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 9.31 3.03 26.00 3.44 
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สรปุผลและอภปิรายผล 
จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการ

พัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในครั้งท่ี 1 เท่ากับ 27 คะแนนและเมื่อมีการจัดการเรียนรู้
ในครั้งที่ 2 และ 3 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 37 และ 48 คะแนนตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
แล้วนักเรียนมีการพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาจากระดับพอใช้ ดี และดี
มาก ตามล าดับ นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาการพัฒนาผลลัพธ์ของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา พบว่าผลลัพธ์
ของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ และพัฒนาจนอยู่ในระดับดีและดีมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้น มีลักษณะเป็นการเรียนรู้
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ใช้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (รักษพล ธนา
นุวงศ์. 2556 : 15 - 20) ผนวกกับมีการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาภายใต้
สถานการณ์และเงื่อนไขที่ก าหนดมาใช้เพื่อออกแบบช้ินงานผ่านใบกิจกรรมที่ได้ออกแบบกิจกรรมวิธีการด าเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอนของกระบวนการทางวิศวกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์  ชูกลิ่น (2554 : 
146 - 148) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาชีววิทยา เรื่องเคมีพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ ซึ่งปัญหานั้นเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ น าไปสู่การค้นหาค าตอบ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้ค้นพบค าตอบของปัญหานั้น ๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวช่วยให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหา ซึ่ง
วิธีการดังกล่าวช่วยให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สรุปน าเสนอ
ผลงานได้ด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นและกล้าแสดงออก นอกจากนี้นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาชีววิทยา เรื่องเคมี
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยมีจ านวนนักเรียนร้อยละ 90 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยมีจ านวนนักเรียนร้อยละ 77.50 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม รูปแบบการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ความคล้ายการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เนื่องจากเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสืบ
เสาะหาความรู้และการใช้ปัญหาเป็นฐานเช่นกัน และในการท ากิจกรรมส่วนของการใช้กระบวนการทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีออกแบบช้ินงานอาศัยใบกิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน จึงส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างหลักการ แนวคิด และทักษะของแต่ละวิชาได้เป็นอย่างดี และจากกิจกรรมดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการ เห็น
ความส าคัญขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ได้รู้จักการน าองค์ความรู้ในห้องเรียนมา
ใช้จริงให้เกิดประโยชน์ ช้ินงานดังกล่าวจึงเป็นเพียงต้นแบบท่ีเกิดจากการพยายามฝึกฝนให้เกิดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา แต่สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนมากจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา นักเรียน
จะได้รับแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ การท างานของมือว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง การท างานของ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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กล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกข้อต่อต่าง ๆ ในวิชาชีววิทยา ความรู้เรื่องคานทั้ง 3 อันดับ ในวิชาฟิสิกส์ ความรู้เรื่อง
ล าดับเลขฟีโบนักชีอัตราส่วนทองค าในวิชาคณิตศาสตร์ โดยที่ความรู้ทั้งหมดไม่ได้มาจากการบรรยายของ
ครูผู้สอนแต่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรม (Learning by Doing) ผู้วิจัยจึงคาดว่าความรู้
ที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บอยู่ในส่วนท่ีเป็นความทรงจ าระยะยาว และนอกจากน้ีนักเรียนได้น าแนวคิดจากประสบการณ์
ที่เคยพบเห็นจริงในชีวิตประจ าวันมาประยุกต์ใช้ประกอบการสร้างช้ินงาน และอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
เพิ่มเติมมาเป็นพ้ืนฐานประกอบการสร้างช้ินงานเป็นต้น 

นอกจากนี้การน ากระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีมีการน ากระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมมาเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
นักเรียนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้นจะเน้นการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานออกมา (อภิสิทธ์ิ  ธงไชย. 2556  :  35 - 37) โดยในการสร้างสรรค์ 
พัฒนาช้ินงาน หรือปรับปรุงระบบต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของมนุษย์ต้องอาศัยกระบวนการคิดและตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ (กมลวรรณ  พฤฒินันทกุล. 2557 : 9 - 12) 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงบทเรียนในห้องเรียนกับการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงแล้ว ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการคิดขั้นสูง (Higher Ordered Thinking) เช่น การคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (สนธิ  พลชัยยา. 2557 : 7 - 10) และโดยธรรมชาติของการเรียนรู้แล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ริ เริ่ม
เข้ามามีบทบาทเหมือนกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาก็ตาม โดยทั่วไปเช่ือกันว่ามนุษย์จะมีการ
เรียนรู้สิ่งใดก็ตามได้ก็ต่อเมื่อ มนุษย์ได้ท ากิจกรรมใดๆ แล้วเกิดประสบการณ์ เป็นประสบการณ์ที่สะสมมากๆ 
และหลายๆ ครั้งจะท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ขึ้น และพัฒนาต่อไปผ่านความช านาญจนเกิดเป็นทักษะ (ดวงฤดี  
พ่วงแสง. ม.ป.ป. : 87 - 142) สิ่งนั้นก็จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานอกจากจะช่วยในเรื่องของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแล้วยังสามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่การคิดและปฏิบัติ ความสามารถใน
การแก้ปัญหา สร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ที่น าไปสู่นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตจริงและประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนได้ 

 
ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.1 ผู้สอนควรจัดบรรยากาศที่มีความ สนุกสนาน และท้าทาย กระตุ้นหรือมีการเสริมแรงทางบวก

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างอิสระ 
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน การ

เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

2.1  ควรศึกษาผลการจัดการเรยีนรู้ที่เกิดจากการใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษากับตวั
แปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคดิวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  

2.2  ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรูรู้ปแบบอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
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กล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกข้อต่อต่าง ๆ ในวิชาชีววิทยา ความรู้เรื่องคานทั้ง 3 อันดับ ในวิชาฟิสิกส์ ความรู้เรื่อง
ล าดับเลขฟีโบนักชีอัตราส่วนทองค าในวิชาคณิตศาสตร์ โดยที่ความรู้ทั้งหมดไม่ได้มาจากการบรรยายของ
ครูผู้สอนแต่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรม (Learning by Doing) ผู้วิจัยจึงคาดว่าความรู้
ที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บอยู่ในส่วนท่ีเป็นความทรงจ าระยะยาว และนอกจากน้ีนักเรียนได้น าแนวคิดจากประสบการณ์
ที่เคยพบเห็นจริงในชีวิตประจ าวันมาประยุกต์ใช้ประกอบการสร้างช้ินงาน และอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
เพิ่มเติมมาเป็นพ้ืนฐานประกอบการสร้างช้ินงานเป็นต้น 

นอกจากนี้การน ากระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีการน ากระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมมาเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
นักเรียนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้นจะเน้นการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานออกมา (อภิสิทธ์ิ  ธงไชย. 2556  :  35 - 37) โดยในการสร้างสรรค์ 
พัฒนาช้ินงาน หรือปรับปรุงระบบต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของมนุษย์ต้องอาศัยกระบวนการคิดและตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ (กมลวรรณ  พฤฒินันทกุล. 2557 : 9 - 12) 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงบทเรียนในห้องเรียนกับการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงแล้ว ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการคิดขั้นสูง (Higher Ordered Thinking) เช่น การคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (สนธิ  พลชัยยา. 2557 : 7 - 10) และโดยธรรมชาติของการเรียนรู้แล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ริ เริ่ม
เข้ามามีบทบาทเหมือนกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาก็ตาม โดยทั่วไปเช่ือกันว่ามนุษย์จะมีการ
เรียนรู้สิ่งใดก็ตามได้ก็ต่อเมื่อ มนุษย์ได้ท ากิจกรรมใดๆ แล้วเกิดประสบการณ์ เป็นประสบการณ์ที่สะสมมากๆ 
และหลายๆ ครั้งจะท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ขึ้น และพัฒนาต่อไปผ่านความช านาญจนเกิดเป็นทักษะ (ดวงฤดี  
พ่วงแสง. ม.ป.ป. : 87 - 142) สิ่งนั้นก็จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานอกจากจะช่วยในเรื่องของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแล้วยังสามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่การคิดและปฏิบัติ ความสามารถใน
การแก้ปัญหา สร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ที่น าไปสู่นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตจริงและประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนได้ 

 
ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.1 ผู้สอนควรจัดบรรยากาศที่มีความ สนุกสนาน และท้าทาย กระตุ้นหรือมีการเสริมแรงทางบวก

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างอิสระ 
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน การ

เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

2.1  ควรศึกษาผลการจัดการเรยีนรู้ที่เกิดจากการใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษากับตวั
แปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคดิวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  

2.2  ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรูรู้ปแบบอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมอง 
เป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ                      

การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว             
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  3) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สนามบิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบัติและ                       
3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
มีค่าความเช่ือมั่น 0.83 และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 1.00 ทุกข้อ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจ านวน 3 วงจร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละและสรุป
เป็นความเรียง 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็น
ฐาน ที่ เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรม 5 ขั้น ประกอบด้วย                     
(1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ (3) ขั้นการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อยแทรก
กระบวนการแก้ปัญ หาของโพลยาดั งนี้  (3.1) ท าความ เข้ าใจปัญ หา (3.2) ขั้ นวางแผนแก้ปัญ หา                      
(3.3) ขั้นด าเนินการตามแผนและ  (3.4) ขั้นตรวจสอบ  (4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (5) ขั้น
ประยุกต์ใช้ความรู้ 2) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็น
ฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ  15.61 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.06 และมี
นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของนักเรียนทั้งหมด 3) การศึกษาความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็น
ฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                      
ปีท่ี 1 พบว่านักเรียนทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ย 76.94 โดยมีคะแนนข้ันท าความเข้าใจปัญหา ข้ันวางแผนแก้ปัญหา                
ขั้นด าเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 83.87, 72.04, 81.18 และ 70.97 ตามล าดับ 

 ค าส าคัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน กระบวนการ 
                   แก้ปัญหาของโพลยา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to: 1) develop mathematics learning activities 
used Brain Based Learning Instructional Model emphasizing Polya’s problem solving process 
On Linear Equation One Variable for mathayomsuksa 1 students, 2) improve students’ 
achievement to meet the criteria of not less than 70% of students had score more than 
70%, and 3) study student’s problem solving skill. The example consisted of 31 
mathayomsuksa 1 students from Sanambin School under the Primary Education Office  by 
Purposive Sampling, Service area 1 in Khonkaen province who study in the second term of 
2017 academic year. There were three types of research tool: 1) Experimental tool, 2) 
reflective tools, and  3) evaluative tools; achievement tests contain 0.83 of reliability and 
problem solving skill tests contain 1.00 of index of item objective congruence (IOC).The study 
implemented action research with 3 cycles. The obtained data was analyzed by means, 
percentages and summarizing report in descriptive manner. 
 Research indicated the following results: 1) to implement mathematics learning 
activities used Brain Based Learning Instructional Model emphasizing Polya’s problem solving 
process, the students had to engage in the five steps of Brain Based Learning Instructional 
Model and four step of Polya’s problem solving process as follow: (1) Create interest Stage, 
(2) Present Stage, (3) Analysis Stage included 4 sub-step based on Polya’s (a) Understanding 
the problem, (b) Devising a plan, (c) Carrying out the plan, (d) Looking back, and                            
(e) Conclusion (4) Exchange and practice Stage, (5) Application Stage, 2) Learning Activities 
found that the students had the average of learning achievement for 78.06% (15.61 scores) 
and 77.42% of students (24 students) had their learning achievement for 70% and over.                  
3) study student’s problem solving skill. The students showed the average scores of Polya’s 
problem solving process at 76.94%. The scores were 83.87%, 72.04%, 81.18% and 70.94% in 
understanding the problem, devising a plan, carrying out the plan and look back respectively. 
 
Keywords: The Development of Activities, Mathematics Learning, Brain Based Learning,  
                Polya’s problem solving skills , Linear Equation One Variable. 
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์               
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในมาตราที่ 22 ได้ระบุไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้                 
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม            
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รัก ความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ  

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นและเป็นปัญหา
ส าคัญในการจัดการศึกษาโดยตลอด จากผลการประเมินทดสอบการทดสอบ PISA ของประเทศไทยในปีที ่                   
ผ่าน ๆ มา มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกๆ ปี แสดงให้เห็นว่า ระบบการศึกษาของไทยยังไม่สามารถ
เตรียมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะใหม่ที่จ าเป็น  ส าหรับการเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตได้                                   
อย่างเพียงพอ  และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3                             
ของโรงเรียนสนามบิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในปี 2559 คะแนน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 27.02 ซึ่งมีคะแนนต่ ากว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET                        
ที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ29.31 ซึ่งนักเรียนส่วนมากจะท าข้อสอบที่มีลักษณะของข้อสอบ                   
ที่วัดความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การน าไปใช้ได้คะแนนน้อย ซึ่งเป็นความสามารถที่ต้อง
น าไปใช้ในการเรียนในระดับสูง และจากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558-2559 มีคะแนนเฉลี่ย 67.83 และ 67.10 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนด                    
คือนักเรียนมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนปัญหาหนึ่ง คือนักเรียนส่วนใหญ่                      
ยังขาดความสามารถในการแก้ปัญหา น่ันรวมถึงการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่นักเรียนรู้สึกว่าเป็นเนื้อหา
ที่เป็นนามธรรมสูง เข้าใจยาก เกิดความสับสน ท าให้นักเรียนไม่สนใจในการเรียน และจะใช้วิธีจ าค าตอบ
มากกว่าเข้าใจวิธีในการแก้ปัญหา อีกท้ังการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญ                     
เป็นรากฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เช่น กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และระบบสมการใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นต้น 

จากการศึกษางานวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัย พบว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based 
Learning : BBL) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมให้
ทุกคนเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของสมอง ทั้งยังเป็นการให้ความส าคัญกับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ความรู้และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน ไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ซึ่งการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการน าแนวคิด Brain-based Learning มาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน
ส าหรับครูผู้สอน นวัตกรรมการสอนที่เกี่ยวกับแนวคิดนี้ เช่น งานวิจัยของ พิสิษฐ์ โพธิสิทธ์ิ (2554) ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์(สมองซีกซ้าย)  ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ แสดงออก มีการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ใช้ดนตรี มีการระบายสี งานศิลปะ (สมองซีกขวา) เมื่อเด็กเรียนรู้และท างานวิชาคณิตศาสตร์อย่างมี
ความสุข มีใจรักคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับนวัตกรรม
การสอนที่เกี่ยวกับแนวคิดนี้ เช่น วัลลีย์  ครินชัย (2555) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง
ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 อังสนา ศรีนวนแตง 
(2555) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหา
ระคน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เลขา มากสังข์ (2556) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
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เป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 อรพิน 
ตันเมืองใจ (2556)  ศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน และศิรินันทน์ ว่องโชติกุล (2559) ได้พัฒนารูปแบบ
การสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคงทน 

จากความส าคัญและปัญหาที่พบ ผู้วิจัยจึงหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์                
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียน                     
มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสมอง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้
สมองเป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ ใช้สมองเป็นฐาน  ที่ เน้น       
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีจ านวนนักเรียน                    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70  ขึ้นไป 

3.  เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้  
รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน  ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้น                          
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 คน โรงเรียนสนามบิน 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งได้มาโดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
            2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                 2.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 9 แผน ๆ ละ 1 ช่ัวโมง ที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวช้ีวัดได้ 
                 2.1.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่                                                              
                         1) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอน
ของครูและการเรียนของนักเรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชั่วโมง โดยผู้ช่วยวิจัย  
                         2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เป็นแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม                
การเรียนของนักเรียนในแต่ละช่ัวโมง โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เพื่อน าผลไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้                     
ในช่ัวโมงถัดไป 
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                         3) แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกประจ าวันส าหรับ ใช้บันทึก
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน ทั้งที่เป็นส่วนดีและ
ส่วนท่ีควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการสะท้อนผลการปฏิบัติในวงจรต่อไป 
                        4) แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน                  
10 ข้อ และแบบวัดกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ข้อ เพื่อใช้วัดความสามารถใน                      
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบ Rubric Score เมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจร 
                  2.1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
                        1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน เรื่ อง สมการเชิงเส้นตั วแปรเดียว                         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ได้จากการน าแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา ค านวณหาค่าดัชนี                   
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ( Index of objective congruence : IOC)                     
และพิจารณาข้อสอบที่เป็นตัวแทนที่ดีในแต่ละจุดประสงค์ จ านวน 20 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ค่าความยากง่าย ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.20-0.80                         
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้องมีค่า 0.20 ขึ้นไป น าไปทดลองกับใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สนามบิน ที่ผ่านการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมาแล้ว  โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น 0.83 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ท่ีสร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
                        2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Guideline) 
ของแบบวัดแต่ละข้อ โดยก าหนดให้คะแนนที่บรรยายถึงคุณภาพในภาพรวม (Holistic score) ซึ่งประยุกต์               
มาจากการให้คะแนนแบบ รูบริค (สมศักดิ์ ภู่วิดาวรรธน์ , 2545) แล้วน าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 1.00 ทุกข้อ 

   2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           1. ปฐมนิเทศผู้ช่วยวิจัยและนักเรียนโดยให้ความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของ            
โพลยา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งข้อตกลงวิธีการวัดและประเมินผล                         
เกณฑ์การให้คะแนน บทบาทหน้าที่ของครู เป้าหมายและเกณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้  
        2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเริ่มทดลอง                  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 แผนใช้เวลา 9 ช่ัวโมง แบ่งเป็น 3 วงจร ดังนี้ วงจรที่  1                 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1–2 วงจรที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3–6 วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7–9 
        3. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือสะท้อนผล        
การปฏิบัติแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ ถ้าหากพบข้อบกพร่องก็น าไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
ในวงจรต่อไป 
        4. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร เมื่อจดักิจกรรมการเรยีนรู้จบในแตล่ะวงจร 
                   5. หลังจากท่ีด าเนินการครบทั้ง 3 วงจร ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับมีค่า 0.83 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 
            6. ผู้วิจัยน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะหผ์ลและแปลผลข้อมลูต่อไป 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากผลการทดสอบท้ายวงจร  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของโพลยา โดยน ามาหาสถิติ ร้อยละและ
ค่าเฉลี่ย เพื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดที่ให้มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด                            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
    2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                     
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์เชิงเนื้อหา ค้นหาข้อบกพร่อง 
ปัญหาหรืออุปสรรคแล้วหาทางแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งข้ึน 
 

ผลการวิจัย 
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้น

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ ซึ่งใช้กิจกรรมบริหารสมอง โดยมี            
การเคลื่อนไหวประกอบเพลงหรือเล่นเกมเป็นการผ่อนคลาย เพื่อกระตุ้นให้สมองกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยให้ความรู้ใหม่กับนักเรียนโดยครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้มี
การเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ มีการซักถามข้อสงสัย อภิปรายร่วมกันทั้งช้ัน ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะห์ 
เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคลในการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ท าความเข้าใจปัญหา (2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา  
(3) ขั้นด าเนินการตามแผนและ (4) ขั้นตรวจสอบ ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เป็นการให้
นักเรียนน าความคิด ข้อสรุปในการแก้ปัญหาของตนเองมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ภายในกลุ่มเพื่อจะเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่เป็นมติของกลุ่ม เพื่อน าเสนอหน้าช้ันเรียน  ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นขั้นที่
นักเรียนน าแบบฝึกหัดไปท าเป็นการบ้าน   

2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้น
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.06 และนักเรียนจ านวนร้อยละ 77.42 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

คะแนน จ านวนผู้เรียน    
ที่ผ่านเกณฑ ์

คะแนนเตม็ ผ่านเกณฑ ์ สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย ( x ) เฉลี่ยร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
31 20 14 20 12 15.61 78.06 24 77.42 

 3. ผลการศึกษาทักษะการการแกป้ัญหาของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการเรยีนรู้ที่ใช้
สมองเป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1  พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มี
คะแนนเฉลีย่ 15.39 คิดเป็นร้อยละ 76.94 ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

คะแนน 
คะแนนเตม็ ผ่านเกณฑ ์ สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย ( x ) เฉลี่ยร้อยละ 

31 20 14 20 10 15.39 76.94 
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สรุปผลและอภปิรายผล 

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ                         
การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้น
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 และใช้วิจัย                     
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ 1) ขั้นวางแผนงาน เป็นการส ารวจวิเคราะห์สภาพปัญหา  ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ผู้ช่วยวิจัยและนักเรียน สร้างเครื่องมือในการวิจัย 2) ขั้นการ
ปฏิบัติการ ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้โดยผู้วิจัย 3) ขั้นสังเกตการณ์                     
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ 4) ขั้นสะท้อนการปฏิบัติการณ์ เป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้จาก                  
การสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลไปปรับปรุงข้อบกพร่องในแผน                    
การจัดการเรียนรู้ใหม่ในวงจรต่อไป เพื่อให้ได้กิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมอง
เป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยมี 5 ขั้นตอน คือ  

   1) ขั้นสร้างความสนใจ คือการใช้กิจกรรมบริหารสมอง  โดยมีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงหรือ
เล่นเกมเป็นการผ่อนคลาย เพื่อกระตุ้นให้สมองกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความสุข  
สนุกสนานในการเล่นเกมทุกครั้ง มีทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อให้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของนักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ นิราศ 
จันทรจิตร (2553) ที่กล่าวว่า กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความสนใจหรือ
แรงจูงใจในการที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ โดยผู้สอนอาจคิดหากิจกรรมมาใช้ประกอบในขั้นนี้เป็นกิจกรรมที่สร้าง
บรรยากาศในการเรียน ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเร้าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทุกด้านใน
การเผชิญเหตุการณ์หรือสถานการณ์การเรียนรู้ที่จะตามมาในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะที่ง่ายไม่ซับซ้อน และ
น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเกม เพลง เรื่องเล่า การแสดงความคิดเห็น ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประเด็น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ใหม่ ท้ังในรูปแบบของกลุ่มหรือผู้เรียนรายบุคคล 

   2) ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยให้ความรู้ใหม่กับนักเรียนโดยยกตัวอย่างบนกระดาน 
เช่ือมโยงความรู้ เดิมและความรู้ ใหม่  มีการซักถามข้อสงสัย อภิปรายร่วมกันทั้ งช้ัน สอดคล้องกับ 
Nuangchalerm and Charnsirirattana (2010) ที่กล่าวว่า เป็นขั้นการเตรียมสมองเพื่อซึมซับข้อมูลใหม่ ซึ่ง
ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ควรใช้เทคนิคการสอนและสื่อ                
ที่สอดคล้องกับหลักการท างานของสมองทั้งสองซีก เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
และลงมือปฏิบัติจริงโดยผู้เรียนควรท าจิตใจและร่างกายให้พร้อมกับการ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฝึกการจัดกระท า
ข้อมูลให้เป็นระบบ สรุปองค์ความรู้และเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิม กับความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ                
และสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน  

   3) ขั้นการวิเคราะห์ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเป็นราบุคคลใน                   
การแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ได้แก่  
        3.1) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา นักเรียนท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง 
และต้องการหาอะไร 
        3.2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา นักเรียนวางแผนแก้ปัญหา โดยหาวิธีการล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 
และวิธีการแก้ปัญหาได้มาซึ่งค าตอบ 
        3.3) ขั้นด าเนินการตามแผน เป็นขั้นที่นักเรียนลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ นักเรียน
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและมีพัฒนาการในการเขียนอธิบายดีขึ้นทุกวงจร 
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สรุปผลและอภปิรายผล 

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ                         
การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้น
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 และใช้วิจัย                     
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ 1) ขั้นวางแผนงาน เป็นการส ารวจวิเคราะห์สภาพปัญหา  ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ผู้ช่วยวิจัยและนักเรียน สร้างเครื่องมือในการวิจัย 2) ขั้นการ
ปฏิบัติการ ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้โดยผู้วิจัย 3) ขั้นสังเกตการณ์                     
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ 4) ขั้นสะท้อนการปฏิบัติการณ์ เป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้จาก                  
การสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลไปปรับปรุงข้อบกพร่องในแผน                    
การจัดการเรียนรู้ใหม่ในวงจรต่อไป เพื่อให้ได้กิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมอง
เป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยมี 5 ขั้นตอน คือ  

   1) ขั้นสร้างความสนใจ คือการใช้กิจกรรมบริหารสมอง  โดยมีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงหรือ
เล่นเกมเป็นการผ่อนคลาย เพื่อกระตุ้นให้สมองกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความสุข  
สนุกสนานในการเล่นเกมทุกครั้ง มีทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อให้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของนักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ นิราศ 
จันทรจิตร (2553) ที่กล่าวว่า กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความสนใจหรือ
แรงจูงใจในการที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ โดยผู้สอนอาจคิดหากิจกรรมมาใช้ประกอบในขั้นนี้เป็นกิจกรรมที่สร้าง
บรรยากาศในการเรียน ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเร้าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทุกด้านใน
การเผชิญเหตุการณ์หรือสถานการณ์การเรียนรู้ที่จะตามมาในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะที่ง่ายไม่ซับซ้อน และ
น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเกม เพลง เรื่องเล่า การแสดงความคิดเห็น ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประเด็น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ใหม่ ท้ังในรูปแบบของกลุ่มหรือผู้เรียนรายบุคคล 

   2) ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยให้ความรู้ใหม่กับนักเรียนโดยยกตัวอย่างบนกระดาน 
เช่ือมโยงความรู้ เดิมและความรู้ ใหม่  มีการซักถามข้อสงสัย อภิปรายร่วมกันทั้ งช้ัน สอดคล้องกับ 
Nuangchalerm and Charnsirirattana (2010) ที่กล่าวว่า เป็นขั้นการเตรียมสมองเพื่อซึมซับข้อมูลใหม่ ซึ่ง
ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ควรใช้เทคนิคการสอนและสื่อ                
ที่สอดคล้องกับหลักการท างานของสมองทั้งสองซีก เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
และลงมือปฏิบัติจริงโดยผู้เรียนควรท าจิตใจและร่างกายให้พร้อมกับการ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฝึกการจัดกระท า
ข้อมูลให้เป็นระบบ สรุปองค์ความรู้และเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิม กับความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ                
และสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน  

   3) ขั้นการวิเคราะห์ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเป็นราบุคคลใน                   
การแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ได้แก่  
        3.1) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา นักเรียนท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง 
และต้องการหาอะไร 
        3.2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา นักเรียนวางแผนแก้ปัญหา โดยหาวิธีการล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 
และวิธีการแก้ปัญหาได้มาซึ่งค าตอบ 
        3.3) ขั้นด าเนินการตามแผน เป็นขั้นที่นักเรียนลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ นักเรียน
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและมีพัฒนาการในการเขียนอธิบายดีขึ้นทุกวงจร 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

        3.4) ขั้นตรวจสอบ  เป็นขั้นที่นักเรียนน าค าตอบที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าค าตอบไม่
จริงนักเรียนจะกลับไปพิจารณาทบทวนในแต่ละขั้นถึงอีกครั้ง 

    4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เป็นขั้นที่นักเรียนน าความคิด ข้อสรุปในการแก้ปัญหา                    
ของตนเองมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ภายในกลุ่มเพื่อจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นมติของกลุ่ม เพื่อน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน ซึ่งนักเรียนกล้าน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน มีพัฒนาการในการน าเสนอผลงานดีขึ้นในทุกวงจร 
พร้อมทั้ งร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกัน  เพื่อให้ ได้ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับ Nuangchalerm and 
Charnsirirattana (2010) ที่กล่าวว่า ผู้สอนเตรียมข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิด
ความคิดรวบยอดโดยตัวของผู้เรียนเองและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานและแสดงความคิดเห็น ระดม
สมองด าเนินกิจกรรมและสร้างผลงานแล้วน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน 

    5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนน าแบบฝึกหัดไปท าเป็นการบ้าน  ซึ่งผู้วิจัยพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท าได้ถูกต้อง  แต่ก็ยังมีนักเรียนท่ีเรียนอ่อนบางคนท่ีผู้วิจัยต้องช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
ค าช้ีแนะ เป็นรายบุคคล สอดคล้องกับ Nuangchalerm and Charnsirirattana (2010) ที่กล่าวว่า ขั้นที่
ผู้เรียนจะประยุกต์ข้อมูลเดิมมาใช้กับสถานการณ์ใหม่โดยผู้สอนควรเตรียมสถานการณ์ใหม่ที่คล้าย  ๆ                       
กับสถานการณ์เดิม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน                    
ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.06 และนักเรียนจ านวนร้อยละ 77.42 ของ
จ านวนนักเรียนทั้ งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้ งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์ที่                                                         
 3. ผลการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
              การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์                   
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนสามารถเขียนอธิบายเหตุผลตามล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ดี                
มีการคิดไตร่ตรองมากขึ้น พูดอธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งนักเรียนมีคะแนนความสามารถใน                
การแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเฉลี่ย 15.39 คิดเป็นร้อยละ 76.94 แสดงว่าผู้เรียนวิธีคิดใน              
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นขั้นตอนมีกระบวนการคิดที่มีเหตุผลและส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะส าคัญ            
ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
 

ข้อเสนอแนะ 
  1) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพของสมอ ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย  น่าสนใจและมีความเหมาะสมกับนักเรียน  
           2) คร ูควรมีการกระตุ ้นและเสร ิมแรงทางบวกใหกั้บนักเรียนทกุคน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเร ียน 
           3) ควรน าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน  ที่เน้น
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ไปใช้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาอื่นหรือปรับใช้ในกลุ่มสาระอื่น 
เนื้อหาอ่ืนได้ตามเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้  5 ขั้น 

(5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องอสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ให้มีจ านวน
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 3) เพื่อศึกษาทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจกัรการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5Es) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อน
ผลการปฏิบัติ และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีค่าความเช่ือมั่น 0.85 และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 1.00 ทุกข้อ การวิจัย
ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจ านวน 3 วงจร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และสรุปเป็นความเรียง  

ผลการวิจัยพบว่า 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตรโ์ดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะ
การคิดวิเคราะห์ มีล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรม 5 ขั้น ประกอบด้วย (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นตอน
ย่อยแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (2.1) ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ (2.2) ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ (2.3) ก าหนด
หลักการหรือกฎเกณฑ์ (3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นตอนย่อยแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (3.1) พิจารณาแยกแยะ (3.2) 
สรุปค าตอบ (4) ขั้นขยายความรู้ (5) ขั้นประเมิน  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนท้ังหมด เท่ากับ 15.87 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 79.35 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.67 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 3) นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.3 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยมีคะแนนทักษะการจ าแนก ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการสรุปความ และทักษะ
การประยุกต์ เท่ากับร้อยละ 73.50 , 86.50 , 80.00 , 76.50 และ 71.50 ตามล าดับ  

 
ค าส าคัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์, รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es), ทักษะการคิดวิเคราะห์  
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The Development of Mathematics Learning Activities Used Inquiry Cycle (5E) 

Model Emphasizing Analytical Thinking Skill For Mathayomsuksa 3 
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Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Khon Kaen University 
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Abstract 
The objectives of this study were to: 1) develop mathematics learning activities used Inquiry Cycle 

Model (5Es) emphasizing analytical thinking skill for mathayomsuksa 3 students, 2) improve students’ 
achievement to meet the criteria of not less than 70% of students had score more than 70%, and 3) study 
student’s Analytical Thinking Skill. The example consisted of 30 mathayomsuksa 3 students from 
Nayangklakpittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 30 in Chaiyaphum 
province who study in the second term of 2017 academic year. There were three types of research tool: 1) 
Experimental tool, 2) reflective tools, and 3) evaluative tools; achievement tests contain 0.85 of reliability 
and analytical thinking skill tests contain 1.00 of index of item objective congruence (IOC). The study 
implemented action research with 3 cycles. The obtained data was analyzed by means, percentages and 
summarizing report in descriptive manner. 

Research indicated the following results: 1) to implement mathematics learning activities used 
Inquiry Cycle Model (5Es) emphasizing analytical thinking skill, the students had to engage in the five steps 
of Inquiry Cycle Model (5Es) and five steps of Analytical Thinking Skill as follow: (1) Engagement Stage, (2) 
Exploration Stage included 3 sub-step based on Analytical Thinking Skill (a) specify issue or problem (b) 
specify objective (c) set the regulation, (3) Explanation Stage included 2 sub-step based on Analytical 
Thinking Skill (d) indentify (e) conclude, (4) Elaboration Stage, (5) Evaluation Stage, 2) Learning Activities 
found that the students had the average of learning achievement for 79.35% (15.87 scores) and 76.67% of 
students (23 students) had their learning achievement for 70% and over. 3) The students showed the 
average scores of Analytical Thinking Skill at 78.3%. The scores were 73.50%, 86.50% , 80.00% , 76.50% and 
71.50% in understanding the Analytical Thinking Skill, Classification Skills, Grouping Skill, Link Skill, 
Summarizing Skill and Applicative Skill. 
 
Keywords: The develop mathematic learning activities, inquiry cycle method (5Es),  emphasizing 
analytical thinking  
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บทน า 

ในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ท าให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศต่างๆต้อง มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และ
ก้าวเข้าสู่สังคมในยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง เป็นสังคมยุคใหม่ที่ต้องตื่นตัวและมีความพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) เป็นลักษณะของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และสมรรถนะให้เกิดกับมนุษย์ยุคใหม่ เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส าหรับ การด ารงชีพในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง โดยทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต นั่นคือ 3R x 7C ซึ่ง 3R ได้แก่ 1) การอ่าน 
(Reading) 2) การเขียน (Writing) 3) คณิตศาสตร์ (Arithmetics) ส่วน 7C ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
(Critical thinking & problem solving) 2) ความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นนวัตกรรม (Creativity & innovation) 3) 
ความเข้าใจบนวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย (Cross-cultural understanding)   4) การประสานความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork & leadership) 5) การสื่อสาร และการมีความรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล 
(Communications, information & media literacy) 6) คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ (Computing & ICT literacy) 
และ 7) ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career & learning skills) (อัครเดช นีละโยธิน, 2559)  

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม บางเนื้อหาก็ยากที่จะอธิบาย ประกอบกับวิธีการสอน
ของครูยังคงเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพที่เป็นจริง และไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ หรือแม้ว่านักเรียนจะมีความ รู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่นักเรียนจ านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถ เกี่ยวกับ  การแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างเหตุผล การ
สื่อสารหรือน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และใน
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) 

จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม  
อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า 
นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ลดลง รวมทั้งมีเจตคติในด้านลบกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปรากฏว่ามีผลคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 คือ 28.81 ซึ่งอยู่ในระดับน้อย และต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (x̅ = 29.31) โดยวิเคราะห์แยกตามสาระ ปรากฏว่าสาระที่ 4 พีชคณิต เป็นสาระที่ควรเร่งพัฒนา
และปรับปรุงเป็นอันดับที่ 1 โดยเฉพาะมาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา พบว่านักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยในปี 2558 คือ  44.95 ซึ่งอยู่ใน ระดับปานกลาง และในปี 2559 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 34.18 ซึ่งอยู่ใน
ระดับน้อย ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาระ
ที่ 4 พีชคณิต มีค่าเฉลี่ยท่ีลดลง (กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม , 2559) โดยเฉพาะเรื่อง อสมการ ซ่ึงจาก
การสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค รวมท้ังการสอบปลายภาค นักเรียนมีความสับสนในสัญลักษณ์ เครื่องหมาย การ
วิเคราะห์ ตีความหมายของโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนนายาง
กลักพิทยาคม พบว่า นักเรียนส่วนมากท าข้อสอบได้คะแนนน้อยในข้อสอบที่มีลักษณะการน าเครื่องหมาย สัญลักษณ์  ที่
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งนักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ และตีโจทย์ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ค าตอบ
ผิดพลาด (กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม, 2558) 

จากการศึกษางานวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)  
หรือการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) นั้น เป็นรูปแบบการสอนที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนะน าให้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ซึ่ง
เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดขึ้น  ในตัวของผู้เรียนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้น อ านวยความสะดวก ซักถาม และจัดสถานการณ์ให้อย่าง
เหมาะสมกับความรู้เดิมของผู้เรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544) ซึ่ง เป็นรูปแบบการเรียนการ
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สอนที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผ่านการส ารวจ สืบค้น และเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้า
กับประสบการณ์หรือความรู้เดิม พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิด และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล มีรูปแบบ และขั้นตอนท่ีหลากหลาย รูปแบบที่นิยมน าไปใช้ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น หรือท่ีเรียกว่า 5E 
ประกอบด้วย 1) ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นส ารวจ และค้น  หา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) ซึ่งการจัดกิจกรรมหากด าเนินการครบวงจร
เป็นประจ าจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ ขั้นขยายความรู้เป็นข้ันตอนที่ส าคัญ จะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยง
ความรู้ที่ค้นพบนั้นไปสู่ปัญหาใหม่ที่ยังสงสัยหรือน่าสงสัย น าไปสู่การส ารวจ และค้นหา เสาะหาความรู้ต่อไปไม่หยุดยั้ง ท าให้
นักเรียนได้ฝึกคิดให้ลึกซึ้ง หรือกว้างไกลมากข้ึนกว่าเดิม (กรมวิชาการ, 2546)  

จากการรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม พบว่า ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ าลง ซึ่งพบว่ามีจุดที่ควรพัฒนาส าหรับนักเรียน คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
และการคิดไตร่ตรอง (กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม , 2559) ซึ่งการคิดวิเคราะห์มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจ หรือการด าเนินการต่างๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีเด็กไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการคิด การพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ และมีเหตุผลเพื่อตัดสินใจหรือด าเนินการใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ , 2554) ทั้งนี้ สุวิทย์ มูลค า (2547) ได้กล่าวถึง 
ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 1. ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงเป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ปัญหา การประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง 2. ช่วยในการส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากฏ 
และไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผล และข้อมูลที่เป็นจริง  3. ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปสิ่งใด
ง่ายๆ แต่สื่อสารตามความเป็นจริงขณะเดี่ยวกันจะช่วยให้เราไม่หลงเช่ือข้ออ้างที่เกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียวแต่พิจารณา
เหตุผล และปัจจัยเฉพาะในแต่ละกรณีได้ 4. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคัญอื่นๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจครั้งแรก 
ท าให้เรามองอย่างครบถ้วนในแง่มุมอื่นๆที่มีอยู่  5. ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ่งที่ปรากฏ 
พิจารณาความสมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้น ก่อนท่ีจะตัดสินสรุปลงไป 6. ช่วยให้หาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง 
ณ เวลานั้นโดยที่ไม่มีอคติ 7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็นที่สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานที่มีการวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ 
ของสถานการณ์ ณ เวลานั้นอาจจะช่วยคาดการณ์ความน่าจะเป็นได้สมเหตุสมผลมากกว่า  

จากการศึกษาวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้  5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ป
ปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนั้น ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น และเป็นแนวทางส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ต่อไป และเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้  5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิด

วิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ

สอนโดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ให้มีจ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

3. เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน       
นายางกลักพิทยาคม อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จ านวน 4 ห้องเรียน รวม
เป็นจ านวนนักเรียนท้ังหมด 124 คน       

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จ านวน 30 คน 
เป็นการสุมแบบกลุ่มจ านวน 1 ห้องเรียน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

    2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 แผน การสร้างและหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
                    1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) 
                    2. วิเคราะห์ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และเวลาเรียน เรื่อง อสมการ โดยแบ่งออกเป็น 12 แผน        
การจัดการเรียนรู้ และด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อสมการช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 12 แผน จ านวน 14 ช่ัวโมง  

 3. ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้และความเหมาะสมของภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 4.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมดา้นเนื้อหา และการใช้ภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะ  

  5.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วน าไปใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

    2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร  
                      1. ก าหนดรูปแบบโดยมีเนื้อหาในการประเมินที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

    2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องมือน าเครื่องมือท่ีสร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา การใช้ภาษา และด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
                      3. ด าเนินการสร้างเครื่องมือ และน าเครื่องมือที่สร้างเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้อหา การใช้ภาษา และด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

    4. น าเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการปฏิบัติ 
                 2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

           2.3.1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อสมการ แบบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
                                 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551  
                                 2. วิเคราะห์ตัวช้ีวัดในแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแบบทดสอบท้ายวงจร 
                                 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ และน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความถูกต้อง 
เหมาะสมของเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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                                 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ที่สร้างเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจ สอบความถูก
ต้องด้านเนื้อหา การใช้ภาษา และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและด าเนินการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

                     5. คัดเลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ จ านวน 20 ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ค่าความยากง่าย ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.20-0.80  และค่าอ านาจจ าแนก ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.20-1.00  น าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 32 คน ที่ผ่านการเรียน เรื่อง อสมการ มาแล้ว โดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังฉบับมีค่าความเชื่อมั่น 0.85  
                                 6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ท่ีสร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
                         2.3.2 แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 2 ข้อ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างและหา
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
                                 1. ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551 และ
ขอบข่ายของเนื้อหา เกี่ยวกับเนื้อหา เรื่อง อสมการ วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                                 2. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ และสร้างเกณฑ์การให้
คะแนน (Scoring Guideline) ของแบบวัดแต่ละข้อ โดยก าหนดให้คะแนนท่ีบรรยายถึงคุณภาพในภาพรวม (Holistic score) 
ซึ่งประยุกต์มาจากการให้คะแนนแบบ รูบริค (สมศักดิ์ ภู่วิดาวรรธน์, 2545) แล้วน าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ โดยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 1.00 ทุกข้อ  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
         การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างด าเนินการวิจัย และหลังสิ้นสุดการวิจัย โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
               3.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้จากการทดสอบท้ายวงจรการปฏิบัติ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ย (x̅) และหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด คือ จ านวน
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
               3.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ น าผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จากแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน น ามาวิเคราะห์ อภิปรายผล และสรุป
เนื้อหาเป็นความเรียง ประเมินว่ามีข้อบกพร่อง ปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ ไข ปรับปรุง และพัฒนา
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
1. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการ 

คิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์โดยใช้รูปแบบ
วัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีล าดับขั้นตอนการท า
กิจกรรม 5 ขั้น ประกอบด้วย (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นตอนย่อยแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
(2.1) ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ (2.2) ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ (2.3) ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ (3) ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป ขั้นตอนย่อยแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (3.1) พิจารณาแยกแยะ (3.2) สรุปค าตอบ (4) ขั้นขยายความรู้ (5) 
ขั้นประเมิน  

2 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  
เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด เท่ากับ 15.87 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 79.35 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ไป ดังตารางที่ 1 
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                               ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 30 คน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน  คะแนนผ่านเกณฑ์ 14 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 15.87 คิดเป็นร้อยละ 
79.35 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.67 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 
            3) นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.3 ของคะแนนทั้งหมด โดยมีคะแนนทักษะการ
จ าแนก ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการสรุปความ และทักษะการประยุกต์  เท่ากับร้อยละ 73.50 , 
86.50 , 80.00 , 76.50 และ 71.50 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 

                              ตารางที่ 2 ผลคะแนนทักษะการคดิวิเคราะห ์
จ านวน
นักเรียน 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ คะแนนของนักเรียน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

30 คน 1. ทักษะการจ าแนก 1.47 73.50 
2. ทักษะการจัดหมวดหมู ่ 1.73 86.50 
3. ทักษะการเช่ือมโยง 1.60 80.00 
4. ทักษะการสรุปความ 1.53 76.50 
5. ทักษะการประยุกต ์ 1.43 71.5 

รวม 7.83 78.3 

จากตารางท่ี 2 นักเรียนได้คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ดังนี้ นักเรียนจ านวน 30 คน มีทักษะการจ าแนกร้อยละ 
73.50  ของคะแนน ทักษะการจัดหมวดหมู่ร้อยละ 86.50 ของคะแนน ทักษะการเชื่อมโยงร้อยละ 80.00 ของคะแนน ทักษะ
การสรุปความร้อยละ 76.50 ของคะแนน และทักษะการประยุกต์ร้อยละ 71.50 ของคะแนน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 7.83     
คิดเป็นร้อยละ 78.3 ของคะแนนท้ังหมด 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น นักเรียนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมในการเรียนแต่ละครั้ง ซึ่งในการเรียนทุกครั้งนักเรียนให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมต่างๆ อีกทั้งนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้นักเรี ยนอารมณ์ดีพร้อมในการเรียนรู้ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 70.15 
ของคะแนนเต็ม และนักเรียนจ านวนร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมดทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 
ขึ้นไปซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
     ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  และใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนงาน เป็นการ
ส ารวจวิเคราะห์สภาพปัญหา  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ผู้ช่วยวิจัยและนักเรียน สร้าง
เครื่องมือในการวิจัย 2) ขั้นการปฏิบัติการ ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้โดยผู้วิจัย 3) ขั้น

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

30 20 15.87 79.35 23 76.67 
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สังเกตการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ 4) ขั้นสะท้อนการปฏิบัติการณ์ เป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากการ
สังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลไปปรับปรุงข้อบกพร่องในแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ใน
วงจรต่อไป เพื่อให้ได้กิจกรรมการเรียนรูค้ณติศาสตร ์โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นตอนย่อยแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 2.1) ก าหนด
สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 2.2) ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ 2.3) ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ขั้นตอนย่อยแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3.1) พิจารณาแยกแยะ 3.2) สรุปค าตอบ 4) ขั้นขยายความรู้ 5) ขั้นประเมิน ดังนี ้

     1. ขั้นก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ (Engagement)  
   นักเรียนได้แสดงความสามารถในการตอบค าถาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการคิดวิเคราะห์ และความกล้าแสดงออก ใน
ช่ัวโมงแรกพบว่านักเรียนยังไม่กล้าที่จะออกมาตอบค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้วิจัยจึงตั้งเง่ือนไขในการตอบค าถาม 
ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมให้เกิดการแข่งขันในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น โดยพบว่าเมื่อจัด
กิจกรรมการตอบค าถามจนนักเรียนเกิดความเคยชิน จึงท าให้เกิดการกล้าแสดงออก และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
นักเรียนมากขึ้น นอกจากน้ันมีการให้นักเรียนจับฉลากโจทย์ปัญหาต่างๆ ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนนักเรียนเพื่อดึงดูดความ
สนใจในการเรียน พร้อมท้ัง ท าให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ และความช่วยเหลือกันภายในห้องเรียน สอดคล้องกับ นิราศ 
จันทรจิตร (2553) ที่กล่าวว่า กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความสนใจหรือแรงจูงใจในการที่
จะเรียนรู้ เรื่องใหม่ โดยผู้สอนอาจคิดหากิจกรรมมาใช้ประกอบในขั้นนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศในการเรียน ไม่
เคร่งเครียดจนเกินไป เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเร้าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทุกด้านในการเผชิญเหตุการณ์หรือสถานการณ์การ
เรียนรู้ที่จะตามมาในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะที่ง่ายไม่ซับซ้อน และน่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเกม เพลง เรื่องเล่า การแสดง
ความคิดเห็น ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ใหม่ ทั้งในรูปแบบ
ของกลุ่มหรือผู้เรียนรายบุคคล 
                   2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration)   

   เป็นขั้นที่ผู้วิจัยแจกใบความรู้ให้นักเรียนเรียนรู้พร้อมผู้วิจัยยกตัวอย่างหน้ากระดาน เช่ือมโยงความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ มีการซักถามข้อสงสัย อภิปรายร่วมกันภายในห้องเรียน โดยสอดแทรกขั้นตอนย่อยของกระบวนการคิดวิเคราะห์  
3 ขั้นตอน ได้แก่  

            2.1 การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นการให้นักเรียนพิจารณาปัญหาต่างๆ ว่าปัญหานั้นได้ก าหนด
สิ่งใดมาให้บ้าง เป็นการฝึกให้นักเรียนได้สังเกต และรอบคอบมากยิ่งขึ้น  

            2.2 การก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการพิจารณาปัญหา หรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ว่า
ต้องการสิ่งใด หรือสถานการณ์ปัญหานั้นมีวัตถุประสงค์ใด เป็นการให้นักเรียนได้คิด พิจารณา และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง    

            2.3 ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ นักเรียนได้พิจารณา วิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆ 
โดยใช้ข้อมูล ความรู้ต่างๆจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง น ามาปรับเป็นขั้นตอน วิธีการในการหาค าตอบจากปัญหา หรือ
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ 
                      3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  
                         เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหา หาค าตอบจากปัญหาหรือ
สถานการณ์ปัญหา โดยสอดแทรกขั้นตอนย่อยของกระบวนการคิดวิเคราะห์ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
            3.1 พิจารณาแยกแยะ นักเรียนพินิจ พิเคราะห์ท าการแยกแยะ กระจายสิ่งที่ก าหนดให้ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5W1H  คือ ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน(Where) เมื่อไหร่ (When) เพราะเหตุใด 
(Why) อย่างไร (How) 
            3.2 สรุปค าตอบ นักเรียนใช้ขั้นตอน/วิธีการในการหาค าตอบ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และความรู้ใหม่
ที่เกิดขึ้นมาด าเนินการหาค าตอบ และสรุปค าตอบร่วมกับเพื่อนนักเรียน 
                      4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  

      นักเรียนสามารถน าความรู้ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง น ามาปรับใช้กับปัญหา หรือ
สถานการณ์ปัญหาที่ต่างไปจากเดิมได้ จากนั้นนักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิด ค าตอบ ให้กับเพื่อนนักเรียนทั้งทางการ
น าเสนอ หรืออธิบายแลกเปลี่ยนความรู้ คิดคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ Nuangchalerm and Charnsirirattana 
(2010) ที่กล่าวว่า ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดรวบยอดโดยตัวของผู้เรียนเองและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงาน
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และร่วมกับแสดงความคิดเห็น สามารถระดมสมองเพื่อด าเนินกิจกรรมและสร้าง เป็นผลงานแล้วน าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
                       5. ขั้นประเมิน (Evaluation) 
                         เป็นขั้นที่นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ และเป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกันอธิบายเพิ่มเติมให้กับเพื่อนนักเรียนท่ียัง
ไม่เข้าใจ พบว่านักเรียนมีการสื่อสาร และช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ผู้วิจัยตรวจการบ้านพบว่านักเรียนส่วนใหญ่
สามารถท าได้ถูกต้องแต่ก็ยังมีนักเรียนอ่อนที่ผู้วิจัยต้องช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าช้ีแนะ เป็นรายบุคคล สอดคล้องกับ 
Nuangchalerm and Charnsirirattana (2010) ที่กล่าวว่า ขั้นที่ผู้เรียนจะประยุกต์ข้อมูลเดิมมาใช้กับสถานการณ์ใหม่โดย
ผู้สอนควรเตรียมสถานการณ์ใหม่ท่ีคล้ายๆ กับสถานการณ์เดิม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน 
       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด
เท่ากับ 15.87 คิดเป็นร้อยละ 79.35 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 23  คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ให้มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
3. การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนท่ีผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ 
วัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)  ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนสามารถเขยีน
อธิบายเหตุผลตามล าดับขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถจ าแนกปัญหา หรือสถานการณ์ปัญหาไดด้ี  อีก
ทั้งสามารถวิเคราะห์เช่ือมโยง และสรุปความได้ ส่งผลให้นักเรียนสามารถน าความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหา หรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ เฉลี่ยร้อยละ 78.30 
โดยมีคะแนนทักษะการจ าแนก ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการสรุปความ ทักษะการประยุกต์  เท่ากับ
ร้อยละ 73.50 , 86.50 , 80.00 , 76.50 และ71.50 ตามล าดับ แสดงว่านักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่ส่งผลให้นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล มีกระบวนการคิดที่มีเหตุผล และส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะส าคัญของนักเรียนตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การสื่อสารและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอีกด้วย  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1.1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้ ส่วนส าคัญอย่างยิ่งคือการบริหารจัดการเวลา รวมทั้งความสนใจ
และความร่วมมือจากนักเรียน ดังนั้นเวลา รวมทั้งความสนใจ และความร่วมมือของนักเรียนจึงมีส่วนส าคัญที่ท าให้นักเรียนเกิด
การพัฒนา เกิดความอยากรู้ และอยากพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้
ยิ่งข้ึนได้ 
  1.2  คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งความรู้เดิมมีส่วนส าคัญ ดังนั้นการเข้าสู่บทเรียนโดย
การทบทวนความรู้เดิมเป็นสิ่งท่ีส าคัญที่จะสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรน าผลแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ไปใช้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อีกทั้งสามารถน าไปปรับในกลุ่มสาระอื่น เนื้อหาอื่นได้ตามเหมาะสมใน
กิจกรรมที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมทุกประเด็น และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้พร้อมกันท้ังช้ันเรียน 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองเลขยกก าลัง  

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

เพลินพิศ  ตึกโพธิ์ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

email : ploenpistukpo@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 

5 ขั้น(5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 และคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  3) เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่
ได้รับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
เลขยกก าลัง การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 28 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบัติ และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น 0.92 และแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์มีค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC) 1.00 ทุกข้อ การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
จ านวน 3 วงจร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละและสรุปเป็นความเรียง  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
(5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการจัดกิจกรมการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่1 ขั้นสร้างความสนใจ  ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา โดยในขั้นนี้เป็นขั้นด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีกระบวนการคือ 2.1 ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์  
2.2 ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ 2.3 ก าหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์  ข้ันท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ซึ่ง
แทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 2 ขั้น ดังนี้ 3.1 พิจารณาแยกแยะ 3.2 สรุปค าตอบ ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ 
และขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน  2) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น 
เรื่องเลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ย เท่ากับ 16.32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.6 โดยมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.29 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้ อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด   
3) ผลการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ทั้งหมดอยู่ที่ 14.61 คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของคะแนนท้ังหมด 
ค าส าคัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์, รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es), ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to: 1) develop mathematics learning activities inquiry 
cycle (5Es) model emphasizing analytical thinking on exponential for mathayomsuksa 1,  
2) improve students’ achievement to meet the criteria of not less than 70% and students had 
scores more than 70%. 3) study student’s analytical thinking skills: learners acquired the inquiry 
cycle model (5Es) to emphasize on analytical thinking of exponential. The example consisted 
of 28 grade 7 students from Nayangklakpittayakom School under the Secondary Education 
service area office 30 in Chaiyaphum province who study in the second term of 2017 academic 
year. There were three types of research tool: 1) Experimental tool, 2) reflective tools, and 3) 
evaluative tools; achievement tests contain 0.92 of reliability and analytical thinking skill tests 
contain 1.00 of index of item objective congruence (IOC). The study implemented action 
research with 3 cycles. The obtained data was analyzed by means, percentages and 
summarizing report in descriptive manner. 

Research indicated the following results: 1) To implement mathematics learning 
activities used activities inquiry cycle (5Es) model and emphasize analytical thinking on 
exponential of mathayomsuksa 1. There are 5 strategies of learning activities inquiry cycle (5Es).  
The first part of 5Es model, Engage, The second is the Explore, in this section emphasizing 
analytical thinking skill. The procedures are : 2.1 to able identify things or situations to be cause 
of analyzing 2.2 Specify problems or objectives 2.3 define principle or guidelines. The third, 
Explain, exchange new concepts to help each other by inserting the analysis process of the 
following two steps. 3.1 Consideration  3.2 Summarize the answer. The forth is Elaborate and 
The fifth, Evaluate.   2) To improve academic achievement in mathematics. Using the activities 
inquiry cycle (5Es) in the exponential context of the mathayomsuksa 1. The results showed that 
the learners got 16.32 points of average achievement scores (81.6%). The students passed the 
criteria  for 89.29% of all 25 students. The learning achievement is 70% that was higher than the 
criteria.   3) The results of the study on the analytical thinking skills of mathayomsuksa 1 that 
used the activities inquiry cycle (5Es) and focused on exponential critical thinking skills. It was 
found that the mean score of all students was 14.61 points and the score is 73.05%. 
Keywords :The develop mathematic learning activities, inquiry cycle method (5Es), 
emphasizing analytical thinking 
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บทน า 
ในปัจจุบันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ

ทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งในการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ าเป็นจะต้องพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ก่อน เพราะความรู้ทางคณิตศาสตร์จะเป็น
ความรู้พื้นฐานท่ีส าคัญและจ าเป็น และเป็นเครื่องมือท่ีมนุษย์น าไปใช้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  ฉะนั้น ครูจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น าผู้ถ่ายทอดความรู้ไป
เป็นผู้ ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้เรียน  
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ท าให้เกิดกรอบแห่งการเรียนรู้ในยุค
ศตวรรษที่ 21 ขึ้นและท าให้เห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ จะเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการสอน
ของครู หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นผู้เรียนเป็นซึ่งการเรียนรู้ไม่เพียงแต่เรียนรู้ได้จากในต ารา
เท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในทุกสภาวะที่ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เอง  วิจารณ์ พานิช (2555) ได้
กล่าวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการ
เรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของ
ผู้เรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้า
ของการเรี ยนรู้ ของตนเองได้  สาระวิชาหลัก ประกอบด้วย  ภาษาแม่ และภาษาส า คัญของโลก 
ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์   ประวัติศาสตร์ 
วิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา
เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
แกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก โดยทักษะของคนในศตวรรษที่ 
21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C ให้การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนา
ทักษะทักษะในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมี
จิตส านึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546) ได้บัญญัติทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาไว้อย่างชัดเจนโดยก าหนด
แนวทางในหมวด 4 มาตรา 22 ว่า “การจัดการศึกษาต้องค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด และผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
และบูรณาการตามความเหมาะสมในแตล่ะระดบัการศึกษา ในการจัดการศึกษาตามแนวทางหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ในกลุ่มพื้นฐานส าคัญ
ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2546) ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2547) ที่กล่าวว่า 
คณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และมนุษย์ได้ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่าง
รอบคอบถี่ถ้วน สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้
มนุษย์เป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้มนุษย์มีการวางแผนในการท างานมี
ความรับผิดชอบต่อกิจการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะความเป็นผู้น าในสังคม (สิริพร ทิพย์คง, 2544) 
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิดเป็นนามธรรม และสื่อความหมายโดยสัญลักษณ์
ซึ่งยากต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ท าให้การสอนบางครั้งไม่บรรลุจุดประสงค์และส่งผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การที่นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยการฝึก
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ควบคู่ไปกับการเรียนตามปกติ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา จึงเป็นทักษะ
กระบวนการหนึ่งท่ีนักเรียนควรจะเรียนรู้และฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้น เพราะจะท าให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน และรู้จักตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (สิริพร ทิพย์คง, 2544) 
คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจ าวัน เด็ก ๆ สามารถใช้ข้อเท็จจริง ทักษะและมโนมติ ที่ได้เรียนในช้ัน
เรียน แก้ทั้งปัญหานามธรรม และปัญหาในการปฏิบัติ คณิตศาสตร์มีประโยชน์ในทุกวิชาชีพ ดังที่มีค ากล่าวว่า 
คณิตศาสตร์เป็นตัวกรองที่ส าคัญที่จะน าคนเข้าสู่หลาย ๆ อาชีพ (พิศมัย ศรีอ าไพ, 2548 ) 

จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รายวิชา
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 คือ 28.81 และ 27.95 ตามล าดับ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากที่
ผู้เรียน ขาดความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนยังไม่สามารถ
วิเคราะห์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ (กลุ่มบริหาร
วิชาการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม, 2559)โดยเฉพาะเรื่อง เลขยกก าลัง ซึ่งเป็นเนื้อหาหนึ่งในสาระที่ 1 ที่
นักเรียนจะต้องเรียนโดยการเรียนเนื้อหานี้ คะแนนจากการท าข้อสอบวัดผลไม่ว่าจะเป็นระหว่างเรียน กลาง
ภาคเรียน หรือปลายภาคเรียน ข้อสอบส่วนอัตนัย หรือโจทย์ปัญหา นักเรียนจะท าคะแนนได้น้อยและมบีางสว่น
ที่นักเรียนไม่ท าเลย สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของฝ่ายวิชาการโรงเรียน  
พบว่า นักเรียนส่วนมากท าข้อสอบได้คะแนนน้อยในข้อสอบที่มีลักษณะการวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  
ด้านการคิดวิเคราะห์ การน าไปใช้ หรือทักษะกระบวนการซึ่งเป็นความสามารถที่ต้องใช้ความคิดในระดับสูง 
โดยการเรียนเนื้อหาน้ีนักเรียนรู้สึกว่ามีความเป็นนามธรรมสูง เข้าใจยาก ท าให้ไม่อยากเรียนและไม่สนใจเรียน 

จากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวทางที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการที่จ าเป็น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
(2547) ได้กล่าวถึงวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ไว้ดังนี้ 1. การสร้างความสนใจ 2. การส ารวจและค้นคว้า 3. 
การอธิบาย 4. การขยายความรู้ 5. การประเมิน จะพบว่าการจัดการเรียนรูค้ณติศาสตรโ์ดยใช้วัฏจักรการเรยีนรู ้
5 ขั้น (5Es) สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น   วนาวัน เมือง
มงคล (2552) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวน
เต็ม โดยใช้วิธีการสอนแบบ 5Es ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากผลการวิจัยพบว่า 1.นักเรียนร้อยละ 
56.67 ได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2. 
นักเรียนจ านวนร้อยละ 73.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ 
ปิยนุช บัวพัฒน์ (2556) ได้ท าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
(5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อย 72.30 และมีจ านวนนักเรี ยนที่ผ่าน
เกณฑ์ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ให้มี
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป  
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 การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนกแยกแยะข้อมูลหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ออกเป็น
ส่วนย่อยและตรวจสอบหาความสัมพันธ์หรือเหตุผลจนสามารถระบุเรื่องหรือระบุปัญหา จ าแนกแยกแยะข้อมูล
เปรียบเทียบเพื่อจัดระบบข้อมูลและการจัดความสัมพันธ์ข้อมูลให้เหตุผลและตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้อง  สุวิทย์  
มูลค า (2553) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้ การคิดวิเคราะห์มี
ประโยชน์หลายประการ ได้แก่ 1) ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 2) ช่วยให้เราส ารวจความ
สมเหตุสมผลของข้อมูล 3) ช่วยในการพิจารณาสาระส าคัญอื่น ๆ ที่ถูกบิดเบือนไป 4) ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุปสิ่ง
อื่นใดง่าย ๆ 5) ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต 6) ช่วยให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
ณ เวลานั้น 7) ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจัยที่น าวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น 
(5Es) มาบูรณาการเข้ากับทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือท า
กิจกรรม ส ารวจและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เพิ่มขึ้น  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เลขยกก าลัง ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการวิจัยที่ใช้กระบวนการปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบควบคู่กับการวิจัยอย่างเป็นวงจรต่อเนื่องที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความหมาย 
เป็นการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีการวางแผนปฏิบัติการ การสังเกต การสะท้อนผลการปฏิบัติเป็นวงจร
ปฏิบัติการ ผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสังเกต และวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) ที่เน้นทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ของนักเรียนใหม้ีนกัเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 และคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีไดร้ับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้วัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ท่ีเน้นทักษะการคิดวเิคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

มีจ านวน 28 คน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

            2.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เลขยกก าลัง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 จ านวน 10 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 50 นาที ซึ่งได้จากการวิเคราะห์สาระมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวช้ีวัด จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

     2.1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบัติ 
         1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อบันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ ของครูผู้สอนและนักเรียนในขณะที่ท ากิจกรรม โดยมีขอบข่ายของพฤติกรรม  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1011



                                                                                                        การประชุมวิชาการระดับชาติ                         
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

คือ บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้, ความเหมาะสมของการด าเนินการสอน, พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน, 
พฤติกรรมการสอนของครู 
  2. แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกที่ใช้บันทึก
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร มีทั้งหมด 3 ชุด โดยแต่ละชุดเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 10 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ 

     2.1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
   1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกก าลัง  ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกข้อ
ค าถามจากทั้งหมด 30 ข้อ โดยน าคะแนนผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ค าถามกับจุดประสงค์(IOC) ตั้งแต่ 0.60 - 1.00  ค่าความยากง่ายมีค่าระหว่าง 0.20 - 0.80  และค่าอ านาจ
จ าแนกมีค่าระหว่าง 0.20 - 1.00 เพื่อไปทดลองกับใช้กับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ที่ผ่านการเรียน เรื่อง 
เลขยกก าลัง มาแล้ว จ านวน 38 คน โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น 0.92 

  2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric Scoring โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 1.00 ทุกข้อ 

   2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        1. ปฐมนิเทศผู้ช่วยวิจัย และนักเรียน โดยให้ความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมข้อตกลง วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน บทบาทหน้าที่ของครู เป้าหมาย เกณฑ์ต่างๆ 
ส าหรับนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้   
        2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเริ่มทดลอง
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 แผน แบ่งเป็น 3 วงจร ดังนี้ วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
1–3 วงจรที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4–7 วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8–10 
       3. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ ถ้าหากพบข้อบกพร่องก็น าไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใน
วงจรต่อไป  
       4. นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้จบในแต่ละวงจร 
       5. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
เลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังจากด าเนินการครบทั้ง 3 วงจร 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

      1. ข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบทดสอบท้ายวงจรและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
น ามาหาค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด คือให้มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
    2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์เชิงเนื้อหา ค้นหาข้อบกพร่อง ปัญหา
หรืออุปสรรค แล้วหาทางแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งข้ึน 
 

ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่เน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นการจัดกิจกรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ  ขั้นที่
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1 ขั้นสร้างความสนใจ ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมไปสู่การเรียนเนื้อหาใหม่  ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและ
ค้นหา โดยในขั้นนี้เป็นขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีกระบวนการคือ  1.
ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ (เน้นทักษะการจ าแนก) เป็นการก าหนดวัตถุสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์   2.ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ (เน้นทักษะการจ าแนก) เป็นการ
ก าหนดประเด็นข้อสงสัยจากปัญหาของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจก าหนดเป็นค าถามหรือเป็นการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริง สาเหตุ หรือความส าคัญ  3.ก าหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์ 
(เน้นทักษะการจัดหมวดหมู่และการ เช่ือมโยง) เป็นการก าหนดข้อตกลงส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่
ก าหนดให้   ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นขั้นที่น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 2 ขั้น ดังนี ้1.พิจารณาแยกแยะ (เน้นทักษะการจัดหมวดหมู่และทักษะการ
ประยุกต์) เป็นการพินิจพิเคราะห์ท าการแยกแยะ กระจายสิ่งที่ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ 2.สรุปค าตอบ 
(เน้นทักษะการสรุปความ) เป็นการรวบรวมประเด็นที่ส าคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นค าตอบหรือแก้ปัญหาของสิ่งที่
ก าหนดให้  ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ เป็นขั้นที่น าเอาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ทั้งในเนื้อหาที่ยากหรือ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน เป็นการตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ว่ามีความถูกต้องหรือ
คลาดเคลื่อนเพียงใด ซึ่งเป็นการประเมินด้านความรู้และความเข้าใจ  

2. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์โดยใช้ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องเลขยกก าลงั 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคือ 16.32 คิดเป็นร้อยละ 81.6 และ
ผ่านเกณฑ์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
คือ ให้มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่   
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นักเรียนทั้งหมด คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย นักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์
คะแนน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

28 20 16.32 81.6 25 89.29 
 

 3. ผลการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง พบว่านักเรียนมี
ทักษะการจ าแนก ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการสรุปความ และทักษะการประยุกต์ ซึ่ง 
รวมเป็นคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 14.61 คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของคะแนนทั้งหมด  
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นักเรียนทั้งหมด คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
คะแนน ร้อยละ 

28 20 14.61 73.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) ที่เน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) ที่เน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์  ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง มีความสุขกับการเรียน 
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มีความสนใจและกล้าแสดงออกกับกิจกรรมในช้ันเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.6 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนจ านวนร้อยละ 89.29 ของ
จ านวนนักเรียนท้ังหมดทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่รอ้ยละ 70 ขึ้นไปซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
  ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) ที่เน้นทักษะการคิด
วิ เคราะห์  เรื่ องเลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 และใช้วิจัยเ ชิงปฏิบัติการ ซึ่ งมี  4 ขั้นตอน คือ  
1) ขั้นวางแผน  เริ่มต้นด้วยการส ารวจปัญหาร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ปัญหาส าคัญที่
จะต้องแก้ไข ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ผู้ช่วยวิจัยและนักเรียน สร้าง
เครื่องมือในการวิจัย 2) ขั้นปฏิบัติ ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้โดยผู้วิจัย  
3) ขั้นสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ 4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ เป็นการประเมินจากข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลไปปรับปรุงข้อบกพร่อง
ในแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ในวงจรต่อไป เพื่อให้ได้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น(5Es) ท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้น
ส ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
และขั้นประเมิน (Evaluation) ซึ่งจะมีการแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนี ้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นของการน าเข้าสู่บทเรียนสร้างความ
สนใจให้กับนักเรียน โดยใช้การเล่าเหตุการณ์ สถานการณ์ปัญหา การใช้ค าถาม การใช้สื่อการสอน เพลง เกม 
เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนไม่ให้มีความตึงเครียดจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับ ผ่องพรรณ อวนศรี (2555) ที่
กล่าวว่า ขั้นสร้างความสนใจเป็นข้ันที่ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้น มีความสุขสนุกสนาน 
โดยการเล่นเกมเพื่อทบทวนความรู้เดิม  
   ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
วิธีที่ได้ก าหนดไว้ เช่นการสร้างสถานการณ์ปัญหา การศึกษาใบความรู้ การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้นักเรียน
ได้เกิดกระบวนการคิด โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ มี 3 ขั้น ดังนี ้  
    2.1 ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ (เน้นทักษะการจ าแนก) เป็นการก าหนดวัตถุ
สิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์   
    2.2 ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ (เน้นทักษะการจ าแนก) เป็นการก าหนด
ประเด็นข้อสงสัยจากปัญหาของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์  ซึ่งอาจก าหนดเป็นค าถามหรือเป็นการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริง สาเหตุ หรือความส าคัญ   
    2.3 ก าหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์  (เน้นทักษะการจัดหมวดหมู่และการ 
เช่ือมโยง) เป็นการก าหนดข้อตกลงส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่ก าหนดให้ ว่าใช้กฎเกณฑ์หรือหลักการ
อะไร ในการแยกสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่างกัน หรือใช้หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจ
เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน  
   ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นที่น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปล
ผล สรุปผลและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 2 ขั้น ดังนี ้ 
    3.1 พิจารณาแยกแยะ (เน้นทักษะการจัดหมวดหมู่และทักษะการประยุกต์) เป็น
การพินิจพิเคราะห์ท าการแยกแยะ กระจายสิ่งที่ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ  
    3.2 สรุปค าตอบ (เน้นทักษะการสรุปความ) เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคัญเพือ่
หาข้อสรุปเป็นค าตอบหรือแก้ปัญหาของสิ่งที่ก าหนดให้  
   ขั้นที ่4 ขั้นขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้แสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน อภิปรายเพื่อน าเอาองค์ความรู้ที่ไดม้าใช้ประโยชน์ในหารหาข้อสรุป และหาค าตอบ สอดคล้องกับ 
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ปิยนุช บัวพฒัน์ (2556) ที่กล่าวว่า ข้ันขยายความรู้ช่วยพัฒนาผูเ้รียนในด้านการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ เกดิการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เช่ือมโยงความรู้ให้กว้างขึ้น  
   ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดย
ตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ว่ามีความถูกต้อง หรือผิดพลาดอย่างไร โดยผู้วิจัยประเมินจาก ใบกิจกรรม 
แบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายวงจร 
 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) ท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง พบว่า นักเรียนท าแบบทดสอบย่อย
ท้ายวงจรปฏิบัติที่ 1-3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกวงจรละ 10 ข้อและแบบทดสอบอัตนัยวงจร
ละ 2 ข้อ รวม 20 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ให้มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป พบว่า ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ คะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 17.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.25 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัตกิารที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 15.50 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 77.5 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจร
ปฏิบัติการที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 14.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.25 และมีนักเรียนผ่าน
เกณฑ์จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 16.32 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.6 โดยมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของนักเรียน
ทั้งหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) เรื่อง เลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ทั้ง 5 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ขั้นที่ 2 ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์  ขั้นที่ 3 
ก าหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์  ข้ันท่ี 4 พิจารณาแยะแยะ ขั้นที่ 5 สรุปค าตอบ โดยมีทักษะการจ าแนก ทักษะ
การจัดหมวดหมู่ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการสรุปความ และทักษะการประยุกต์ รวมเป็นคะแนนทักษะการ
คิดวิเคราะห์ พบว่านักเรียนมีในทักษะต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 82.75, 75.05, 78.34, 72.28, 70.75 ตามล าดับ 
และมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 14.61 คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของคะแนนท้ังหมด ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแล้วยังส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถพิจารณา เช่ือมโยง และแยกแยะข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล 

 
ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
    1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) ที่เน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการท า
กิจกรรม โดยผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ส่งผลให้นักเรียนใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่ต่างกัน 
จึงควรปรับให้สามารถยืดหยุ่นเวลา และจัดสถานการณ์ปัญหาให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน  
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  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
      1) ควรน าผลแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 5 
ขั้น(5Es)  ท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ไปใช้ในเนื้อหาอ่ืนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือกลุม่สาระ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ที่เนน้การคิดวิเคราะห์  
เร่ือง  อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้คณติศาสตรต์ามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นการคดิ
วิเคราะห ์เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห ์ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 จ านวน 21 คน 
ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ ์ อ าเภอมญัจาครี ี จังหวัดขอนแก่น ใช้รูปแบบวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติการ คือ แผนการจดการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร ์ตามแนวทางสะเต็มศกึษาทีเ่น้นการคิดวเิคราะห ์เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่2 จ านวน 10 แผน 
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอมูลและสะท้อนผลการปฏิบัต ิได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู ้แบบบันทึก
ผลหลังการจดัการเรียนรู ้ แบบทดสอบย้อยท้ายวงจร และ 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสทิธิภาพการจัดการเรียนรู ้
ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ การวิเคราะห์ข้อมลู
ประกอบด้วยข้อมลูเชงิ ปริมาณ ใช้การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและข้อมลูเชงิคณุภาพ ใช้ความเรียง 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทีเ่น้นการคิดวิเคราะห ์มี
ล าดับขัน้ตอนการท ากิจกรรม 5 ขัน้ ประกอบด้วย (1) ขัน้ระบุปัญหา (2) ขัน้คน้หาแนวคิดที่เกี่ยวขอ้ง (3) ขัน้วางแผนและ
พัฒนา ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอนยอ่ยแทรกขั้นการคิดวเิคราะหด์ังนี ้ (3.1) การก าหนดสิ่งทีต่้องการวิเคราะห ์ (3.2) การ
ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ (3.3) การก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ ์ (3.4) การพิจารณาแยกแยะ และ (3.5) การสรุป
ค าตอบ (4) ขัน้ทดสอบและประเมินผล (5) ขัน้น าเสนอผลลัพธ์ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
คะแนนเฉลีย่ของนกัเรียนทัง้หมด เทา่กบั 16.09 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.45 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.71 ของนกัเรียนทัง้หมด 3) นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์เฉลีย่เทา่กับ 7.48 คิดเป็นร้อยละ 74.80 
และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 17 คนคดิเป็นร้อยละ 80.95 ของนักเรียนทัง้หมด 

ค าส าคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นการคดิวิเคราะห์  เรื่อง  อัตราส่วนและ
ร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
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Abstract 

The objectives of this research were: 1) to develop learning activities based on STEM Education emphasizing 
analytical thinking on ratio and percent for Mathayomsuksa 2 students, 2) to enhance learning achievement 
in order that not less than 70% of students can reach the average score of 70% and up, and 3) to study 
analytical thinking of the students so not less than 70% of students reach the average score of 70% and 
up. The target group of this research was 20 students from Mathayomsuksa 2 

2 at Thasalapachanuson School in Khon Kaen province during the second semester of 2017 academic year. 
The research  design  was  Action  Research.  The  research  instruments  included;  1)  the  experimental 
implementation  tools  including  twelve  mathematics  lesson  plans  based  on  STEM  Education 
emphasizing analytical thinking on “ratio and percent” for Mathayomsuksa 2 students, 2) the reflective 
tools including instructional observation form, a form for lesson plan implementation record and end of 
cycle test, and 3) the evaluation tools for learning effectiveness including a set of analytical thinking test 
on “ratio and percent” and learning achievement test. The qualitative and quantitative data was analyzed 
according to research objectives. 

Research indicated the following results: 1) The results of mathematics learning activities based on STEM 
Education emphasizing analytical thinking consisted of 5 steps; (1) Identify a Challenge, (2) Explore Ideas, 
(3) Plan and Develop which in each 5 small step analytical thinking skill was integrated; they were, (a) 
determine what to analyze, (b) define the problem or the objectives, (c) define the principles or the rules, 
(d) consider and analyze, and (e) conclusion (4) Test and Evaluate, (5) Present the Solution, 2) It was found 
that the students had the average of learning achievement for 80.45% (16.09 scores) and 84.84% of students 
(18 students) had their learning achievement for 70% and over, and 3) the students had their average score 
for 74.80% (7.48 scores) and 80.95% of students (17 students) had their average score for 70% and over. 

Keywords: The develop of mathematics learning activities based on STEM Education emphasizing  
analytical thinking on ratio and percent for Mathayomsuksa 2 
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บทน า 

  เมื่อโลกก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 สังคมไดเ้ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไมห่ยุดนิ่ง จากสังคมกสิกรรมที่มนุษย์มีความใกล้ชิด
กับธรรมชาตมิีความจ าเป็นต้องเรยีนรู้ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อความอยูร่อด จวบจนก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ศตวรรษที่มลีักษณะแนวโน้มเป็นสงัคมอุตสาหกรรมและสังคมแห่งเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากร
ที่ส าคัญที่สดุในการแข่งขันในโลกธุรกรรมสมยัใหม่เนื่องจากโลกสมยัใหม่ไดเ้ปลีย่นฐานการผลติจากทรัพยากรทางธรรมชาตไิป
เป็นประชากรแทน  ดังนั้นสิ่งแรกท่ีควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากลและเป็นคนดีในฐานะเป็น
ทุนทางสังคม เพื่อยกระดับประเทศเราให้อยู่ในระดับสากลได้ โลกก้าวสู่สตวรรษท่ี 21 การขยายตัวและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี มผีลใหส้ังคมโลกต่างปรับตัวอย่างรีบเร่ง เพื่อการด ารงคงอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกพลัน เช่นจากมสีาย
เป็นไรส้าย จากเฉพาะท้องถิ่นเป็นครอบคลมุมีเครือข่ายทั่วทั้งโลกเหล่านี้เป็นต้น ปัจจุบันสังคมโลกอาศัยความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงเข้าหากัน การถ่ายเทข้อมลูวทิยาการต่าง ๆ จากท่ีหนึ่งของสุดขอบโลกไปยังอีกท่ีหนึ่ง
ของโลกใบนี้ภายในระยะเวลาอันสัน้  ดังนั้นเทคโนโลยจีึงถือได้ว่าเปน็ปัจจัยส าคญัในยุคนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551)  
 แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเน้น
ย้ าแต่การเรียนและท่องจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไมเ่พียงพออีก
ต่อไปในการด ารงชีวิตและการท างานในโลกศตวรรษใหมไ่ด้ การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ใหค้วามส าคญักับการปลูกฝัง 
“ทักษะ” ที่จ าเป็นคือ 3R × 7C กล่าวคือ3Rได้แก่ Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้) (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) และ 
7C ประกอบด้วย (Critical thinking & problem solving)  ทักษะด้านการสรา้งสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & 
innovation) ทักษะด้านความเขา้ใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork & leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและ
รู้เท่าทันสื่อ (Communications, information & media literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  (Computing & ICT literacy)  ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career & learning skills) ซึ่งทักษะเหล่านี้
เป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21ที่คนทุกคนต้องน าไปใช้ตลอดชีวิต (วิจารณ์  วานิช , 2557) 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรยีนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดลุทั้งด้านรา่งกาย ความรู ้คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบยีบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณไ์ด้อย่างถี่ถ้วนรอบครอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   คณติศาสตรจ์ึงมปีระโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และพฒันาคุณภาพชีวิตใหด้ีขึ้น 
นอกจากน้ีสาระวิชาคณิตศาสตร์  ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบรูณม์คีวามสมดุลทางรา่งกาย  จิตใจ  สติปญัญาและอารมณ ์ 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น วิเคราะหเ์ป็นและแก้ปญัหาได้ สามารถอยูร่ว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  วิชา
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์   การศึกษาคณติศาสตรส์ าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรยีนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเนื่องและตลอดชีวิต
ตามศักยภาพทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง สามารถน าความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นไปพัฒนาคณุภาพชีวิตให้ดยีิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีต้องจัดสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่
ผู้เรยีนแต่ละคน  เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 
 โรงเรียนท่าศาลาประชานสุรณ์ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 25 ซึ่ง
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตัง้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มจี านวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 
83 คน ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทางคณติศาสตร์ทีผ่่านมา นกัเรียนมผีลสัมฤทธ์ิค่อนข้างต่ า จากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 และ 2559 พบว่า 
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มีค่าเฉลีย่ร้อยละ 25.12 และ 24.78 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2559)  เนื่องจากลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วครูมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเพียงฝ่ายเดียว นักเรียนมี
หน้าท่ีเรียนตามที่ครสูอน ท าให้นกัเรียนขาดทักษะในการเรยีนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนไมส่ามารถที่จะแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง เมื่อพบสถานการณ์ปญัหาทางคณติศาสตร์ที่แตกต่างไปจากท่ีครูเคยสอนในช้ันเรียน ครูขาดวิธีการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจ กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญเ่ป็นการเน้นที่ครูเป็นส าคัญ  ครูเป็นผูป้้อนความรู้ให้กับนกัเรียนอย่างเดียวแถมยัง
ตีกรอบใหน้ักเรยีนปฏิบตัิตาม  ท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการคดิแสวงหาความรูด้้วยแนวทางอื่นๆนอกเหนือจากท่ีครูป้อนให้ 
นักเรียนเกดิความเบื่อหน่ายในการเรียนและสร้างความเป็นอคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้นักเรยีนขาดความเชื่อมั่นในการ
ต่อยอดทางการเรียนรู้ อีกทั้งวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัมัธยมศึกษา มีความซับซ้อนทางด้านเนื้อหาที่แตกต่างจากระดับ
ประถมศึกษา มีความเป็นนามธรรมเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์และผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ การจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา สามารถช่วยยกระดับ
การศึกษา ท าให้ผู้เรยีนเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับแนวการพัฒนาคนให้มคีุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
ทั้งด้านการแกป้ัญญา   การคิดวิเคราะห์ การคดิสร้างสรรค ์และด้านคุณลักษณะ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน 
ในการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  STEM Education คือ แนว
ทางการจัดการศึกษาท่ีเป็นการบรูณาการข้ามกลุม่สาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร ์
(Science : S), เทคโนโลยี (Technology : T), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เพื่อให้
ผู้เรยีนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆในสถานการณโ์ลกปัจจบุัน STEM 
Education ประกอบด้วย การน าจุดเด่นของธรรมชาติวิชา ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละวิชามาผสมผสานกัน คอื 
วิทยาศาสตร์ (S) เป็นวิชาที่ว่าด้วยความเข้าใจในธรรมชาติ การสอนวิทยาศาสตร์ในแบบ STEM Education ต้องการให้นักเรียน
มีความสนใจ มีความกระตือรือร้น รู้สึกท้าทาย เกิดความมั่นใจในการเรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ใน
ระดับทีสู่งขึ้นและประสบความส าเร็จในการเรียน เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการท างานท่ีมีการประยุกต์ศาสตร์
สาขาอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องมาใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ผ่านกระบวนการ
ท างานทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า Engineering Designวิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวตักรรมหรือ
สร้างสิ่งตา่งๆ เพื่อมาอ านวยความสะดวกของมนุษย์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และกระบวนการทาง
เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สรา้งสรรค์ช้ินงานนั้นๆ คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาที่ว่าดว้ยการศึกษาเกี่ยวกับการ
ค านวณ  กระบวนการคิดคณิตศาสตร์  เป็นกระบวนการคิดอย่างมีระบบแบบแผนมีขั้นตอน  และเป็นการส่งเสริมการคิด
คณิตศาสตร์ขั้นสูง (สถาบันส่งเสรมิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2557) 
 จากสภาพการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และศึกษางานวิจัยท่ีกลา่วมาข้างต้นผู้วิจยัมีความสนใจที่จะพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ทีเ่น้นการที่เน้นการคดิวิเคราะห์ เรื่อง  อตัราส่วนและร้อยละ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนใหสู้งขึ้น 
และพัฒนาความสามารถในการที่เน้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนส าหรับเป็นพื้นฐานการเรยีนคณติศาสตร์ขั้นสูงต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง  อัตราส่วนและ
ร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
70 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตร่้อยละ 70 ข้ึนไป 
 3 เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปี
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การศึกษา 2560  จ านวน 559 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 21 คน ที่เรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรือ่ง อัตราส่วน
และร้อยละ โรงเรยีนท่าศาลาประชานุสรณ์ อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง Purposive sampling) 
2. เครื่องมือวิจัย   
 2.1) เครื่องมือท่ีใช้ทดลองปฏิบัติการ คือ แผนการจดัการเรียนรู้คณติศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นการคิด
วิเคราะห ์ เรื่อง อัตราส่วนและรอ้ยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นและจากการวเิคราะห์มาตรฐานและตัวช่ีวัดได้
แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง แบ่งเป็น 3 วงจร ดังนี้วงจรที่ 1 ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1-3  วงจร
ที่ 2 ได้แก่ แผนจัดการเรยีนรู้ที่ 4-6   วงจรที่ 3 ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7-10 รายละเอียดของแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศกึษา ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ในศตวรรษท่ี 21 เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 2.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบตัิการ 
  1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้ เป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นเพื่อบันทึกพฤติกรรมกรรมตา่งๆ ของ
ทั้งครู และนักเรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
  2. แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกประจ าวันส าหรับผู้วิจยัใช้บนทึกเหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมที่เกดิขึ้นตามสภาพจริง เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรยีนรู้  ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
                3. แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร มีท้ังหมด 3 ชุด โดยแตล่ะชุดเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 
ข้อ ใช้ทดสอบความรู้ตามสาระการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจร 
 2.3) เครื่องมือทีใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ 
                1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรยีน เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามตัวช้ีวัด เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน 
                2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เป็นแบบทดสอบอัตนยั จ านวน 2 ข้อ 10 คะแนน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน เพือ่
ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์ให้คะแนนแบบ Rubric Score 
3. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.1) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดังน้ี 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา ที่เน้นการคดิ
วิเคราะห ์
         2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาสาระ
การเรยีนรู้ คณิตศาสตร์ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน และวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังท่ีจะต้องใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
        3. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้คณติศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศกึษาปี ท่ี 2  
         4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
และนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
           5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ทีไ่ด้แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา ข้ันตอนการสอนในแตล่ะขั้นตอน 
           6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ทีไ่ดร้บัการตรวจพจิารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน แล้วนั้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ 
          7. น าแผนการจัดการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา ท่ีเน้นกระบวนการคดิวิเคราะห์ใน
ศตวรรษท่ี 21 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
           8. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยร่วมกันสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการจดักจิกรรมการเรียนรู้แล้วน าผลที่ได้นัน้มา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับแผนการจัดการเรยีนรู้ต่อไป 
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 3.2) เครื่องมือท่ีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบตัิ มีดังต่อไปนี ้
    1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีขัน้ตอนในการสรา้ง ดังนี้ 
               1.1) ก าหนดขอบข่ายพฤติกรรมทีจ่ะสังเกต 
               1.2) สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามขอบข่ายพฤติกรรมที่ก าหนด 
               1.3)น าแบบสังเกตพฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่สรา้งขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมแล้วน าไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
               1.4) น าแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ 
            2. แบบบันทึกผลหลังการจดัการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้
               2.1) ศึกษาเอกสาร หลักการที่เกี่ยวกับการท าบันทึกประจ าวัน 
               2.2) ก าหนดรูปแบบของแบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเปน็แบบปลายเปิด ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เกิดขึ้นท้ังหมดในกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
               2.3) สร้างแบบบันทึกผลหลังการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบที่ก าหนด 
               2.4) น าแบบบันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข้ 
               2.5)น าแบบบันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรูไ้ปใช้บันทึกข้อมูลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะ
แผนการจดัการเรียนรู ้
 3.3) แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร มขีั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
               1. ศึกษามาตรฐานการเรยีนรู้ คู่มอืการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คู่มือการวัดผล
ประเมินผล 
               2. วิเคราะหต์ัวช้ีวัดในแผนการจดัการเรยีนรู ้
               3. สร้างแบบทดสอบ ดังนี้ แบบทดสอบ แบบปรนยัจ านวน 10 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก 
               4. น าแบบทดสอบที่สรา้งขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหาความครอบคลุมตามจดุประสงค์การเรยีนรู้และตัวช้ีวัด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
                        5. น าแบบทดสอบท้ายวงจรที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนกลุม่ตัวอย่างตามแผนการปฏิบัติการวิจยั 
 3.4 เครื่องมือท่ีใช้ ในการประเมินหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
                1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
               1.1) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวช้ีวัด คูม่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการวัดและประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ค 22101 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 
                 1.2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ (ข้อสอบใช้จริงจ านวน 20 ข้อ) 
               1.3) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
               1.4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน และเกณฑ์การให้คะแนนท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุมและตรงตามจดุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 
               1.5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนท่ี ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล้องตามจุด ประสงค์ ตัวช้ีวัด ความเหมาะสมของค าถามและ
ความเหมาะสมของเวลา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.6) น าผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of objective congruence : IOC) 
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                      1.7) คัดข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
                      1.8) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 
โรงเรียนท่าศาลาประชานสุรณ์ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 50 คน ที่ผ่านการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มาแล้ว น า
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ รายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (Pi) ซึ่งต้องมีค่าระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก 
(Ri) ซึ่งต้องมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และค่าความเช่ือมั่นมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป โดยใช้การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัยของ C.A. 
Drake (ศิริชย กาญจนวาล,ี 2556) 
                      1.9) ปรับ ปรุงแก้ ไขแบบทดสอบให้ เหมาะสมแล้ว น ามาพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง จ านวน 20 ข้อ 
และน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง 
                  2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ช้ันมัธยมศกึษาปี ท่ี 2 เป็น
แบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังนี ้
                      2.1) ศึกษาหลักสูตรคู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 คู่มือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และคู่มือการสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบอัตนัย 
                      2.2) วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
                      2.3) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร ์แบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ (ใช้จริง 2 
ข้อ) ให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู ้
                      2.4) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบโดยแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้เกณฑ์ในการให้
คะแนนแบบ Scoring Rubric เป็นแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) ซึ่งปรับปรุงมาจากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555) ที่ได้ก าหนดการให้คะแนนในแต่ละขั้นของการแก้ปญัหาของแบบทดสอบแตล่ะข้อ 
                      2.5) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าผลการตรวจสอบมาค านวณหาดัชนี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนทั้งฉบับมีค่า
ความเชื่อมั่น 0.85  
  2.6) คัดเลือกแบบทดสอบที่มคี่าดชันี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ (IOC) 
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป และพิจารณาข้อสอบที่เป็นตัวแทนท่ีดีในแตล่ะจดุประสงค์ของข้อสอบมาทั้งหมด 2 ข้อ 
                 2.7) น าแบบทดสอบทั้ง 2 ข้อ ท่ีคัดเลือกมาปรับปรุงภาษาให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
                 2.8) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นไปทดลอง ใช้กับนักเรียน ช้ันมัธยมศกึษาปี 
ที่ 2 โรงเรียนท่าศาลาประชานสุรณ์ ปี การศึกษา 2560 ท่ีผ่านการเรียนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จ านวน 50 คน เพื่อ
ตรวจสอบ ความเหมาะสมเชิงเนื้อหา ส านวนภาษาและสัญลักษณต์า่งๆ และตรวจสอบค าตอบ 
                        2.9) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกป้ัญหาที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปใช้กับนักเรียนกลุม่
ตัวอย่าง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1) ข้อมูลเชิงปริมาณ 
             1. ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบท้ายวงจร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยน ามาหาสถิติ 
ร้อยละ และค่าเฉลีย่ เพื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด คือให้มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มี
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรยีนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
             2. คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหไ์ดจ้ากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ 2 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวมคะแนน 10 คะแนน โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย ที่เน้น กระบวนการคิด วิเคราะห์  ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา Rubric Score 
       4.2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
          เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤตกิรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทกึผลหลัง การใช้แผนการจดั การเรียนรู้ และผลงานของนัก 
เรียน ได้แก่ ใบกิจกรรมการแก้ปัญหารายบุคคล รายกลุม่ย่อย และแบบฝึกทักษะโดยผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจัยน าข้อมูล ที่ได้เหล่า นี้
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มาปรึกษาหารือ และวิเคราะห์ วจิารณเ์ชิงเนื้อหาเพื่อประเมินสภาพท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรมีข้อบกพร่อง ปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างไร แล้วหาทางแก้ปญัหาปรับ ปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภาพใหด้ียิ่งขึ้นต่อไป  

 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศกึษา ที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 คน ที่เรียนคณติศาสตร์
พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ โรงเรียนท่าศาลาประชานสุรณ์ อ าเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 25 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2560 โดยใช้วิธีเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive ผลการวิจัยพบว่า 
1) การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทีเ่น้นการคิดวเิคราะห ์มีล าดับขัน้ตอนการท ากิจกรรม 
5 ขัน้ ประกอบด้วย (1) ขัน้ระบุปัญหา (2) ขัน้คน้หาแนวคิดทีเ่กี่ยวขอ้ง (3) ขัน้วางแผนและพัฒนา ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอน
ย้อยแทรกขั้นการคดิวิเคราะห์ดังนี ้(3.1) การก าหนดสิ่งทีต่้องการวิเคราะห ์(3.2) การก าหนดปญัหาหรอืวัตถุประสงค ์(3.3) การ
ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ ์(3.4) การพิจารณาแยกแยะ และ (3.5) การสรุปค าตอบ (4) ขัน้ทดสอบและประเมินผล (5) ขัน้
นาเสนอผลลัพธ์ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรยีน ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนกัเรยีนทัง้หมด เทา่กบั 16.09 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.45 และมีนักเรยีนผ่านเกณฑจ์ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของนกัเรียนทัง้หมด 3) นักเรียน
มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหเ์ฉลี่ยเทา่กบั 7.48 คิดเป็นร้อยละ 74.80 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 17 คนคดิเป็นร้อยละ 
80.95 ของนักเรียนทัง้หมด 
                                ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 
 

 
 
 

 
   ตารางที่ 2 ผลคะแนนทักษะการคดิวิเคราะห ์
 
 

 
 
 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การวิจัยครั้งนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นการคิดวเิคราะห์ 
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 3) ศึกษาการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียน กลุม่เป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 21 คน ที่เรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง 
อัตราส่วนร้อยละ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขตที่ 25 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใช้รูปแบบวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครือ่งมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติการคือแผนการจัดการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศกึษา ที่เน้นการคิดวเิคราะห์เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ช้ัน มัธยมศึกษาปทีี ่2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้และ
จากการ วิเคราะหม์าตรฐานและตวัช้ีวัดได้แผนการจัดการเรียนรูจ้ านวน 10 แผน 2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและ
สะท้อนผลการปฏิบัตไิด้แก่แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรยีนรู้แบบบันทึกผลหลังการ จัดการเรยีนรู้แบบทดสอบย่อยท้าย

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

21 20 16.09 80.45 18 85.71 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

21 10 7.48 74.80 17 80.95 
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วงจรและ 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจดัการ เรียนรูได้แก่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
อัตราส่วนร้อนละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
ตามหัวข้อ ต่อไปนี ้1. สรุปผลการวิจัย 2. ข้อเสนอแนะ 1. สรุปผลการวิจัย จากการน ารูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติการมาพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นการคิดวิเคราะห์เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจยัดังนี้ 1.1 กิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตรต์ามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ไดรู้ปแบบ
การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยขัน้ ตอนในการจดักิจกรรม 5 ขัน้ตอน ซึ่งมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้  1.1.1 ขัน้ระบุ
ปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีให้นักเรียนพยายามท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา เมื่อผู้วิจัย แจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู้นักเรียน
สามารถวเิคราะห์ขอบเขตของเนื้อหาในแต่ละกจิกรรมได้ นักเรียนบางคนสามารถคาดคะแนนการแก้ไขสถานการณ์ปญัหาที่
ผู้วิจัยก าหนดใหไ้ด้การทบทวนความรู้เดิมก่อนการท ากิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกดิการคดิวิเคราะหไ์ด้เร็วขึ้น นักเรยีน
เข้าใจบทบาทของตนเอง มีกระบวนการคิดก าหนดหน้าที่ในการรบัใบกิจกรรมสถานการณ์ปัญหา และวัสดุอุปกรณต์ามที่ผู้วิจยั
ก าหนด 1.1.2 ขัน้คน้หาแนวคิดที่เกี่ยวข้องนักเรียนพยายามรวบรวมความรู้พื้นฐาน แนวคิดของตนเองทีส่อดคล้องกบั
สถานการณ์ปัญหานักเรยีนวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยของวสัดุ/อุปกรณค์วามเหมาะสมของการ น ามาใช้แกส้ถานการณ์ปัญหา บอก
ข้อจ ากัดของวสัดุ/อุปกรณ์ความคุม้ทุน ผู้วิจัยคอยแนะน าและส่งเสริม แนวคิดของนกัเรียนเพื่อใหน้ักเรียนเกดิความมั่นใจใน
ตนเอง เมื่อนักเรยีนค้นพบหลายแนวทางการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวคิดท่ีดีและเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเองได ้ 1.1.3 ขัน้วางแผนและพัฒนา นกัเรียนก าหนดขัน้ตอนในการท า งานก าหนดเป้าหมายระยะเวลา 
ออกแบบและพัฒนาต้นแบบของผลผลิต เพื่อใช้ในการทดสอบแนวคดิที่ใช้ในการแก้ปัญหา มีการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ขั้นตอนย่อย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) การก าหนดสิ่งทีต่้องการวิเคราะห ์นักเรียนพบข้อดีข้อเสียของวัสดุ/อุปกรณ์
ทัง้หมด เขียนบันทึกไดส้ามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตามความ เหมาะสมของความถนดัของตนเอง เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือเพื่อ
น ามาใช้ในการเตรยีมการแก้สถานการณ์ปญัหา (2) การก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์นักเรียนสามารถก าหนดปญัหา 
วัตถุประสงค์ในการแก ้ สถานการณไ์ด้ตรงกับเป้าหมาย ปญัหาทีน่ักเรียนตั้งขึ้นมีความเป็นไปได้นักเรียนค้นพบวิธีการก าหนด
ปัญหาอย่างง่ายและรวดเร็ว โดยสังเกตใบกิจกรรมที่ผู้วจิัยก าหนดให้ระบสุถานการณ์ปัญหาไว้เป็นขัน้ตอน (3) การก าหนด
หลักการหรือกฎเกณฑ์ นักเรียนก าหนดหลักการในการแกส้ถานการณ์ปัญหาโดยใช้การ ออกแบบทางวิศวกรรม ค้นพบความคุ้ม
ทุนของเวลาและทรัพยากร นักเรียนก าหนดหลักการไดส้อดคล้อง กับความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมีหลักการที่นักเรียนก าหนดมี
ความเป็นไปได้ในการน ามาแก้ปัญหากฎเกณฑ ์ ในการสร้างเครื่องมือสามารถสร้างได้ตามวัสดุ/อุปกรณ์ที่ผู้วจิัยก าหนดให้น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ ออกแบบประกอบกับขอ้จ ากัดที่มีอยูส่ามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างหรือประดิษฐ์ไดต้ามล าดับขัน้ตอน 
(4) การพิจารณาแยกแยะ นักเรียนพยายามจัดหมวดหมู่องค์ความรูท้ี่นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก ภาษาพูดเป็นภาษา
เขียน มีบางค านักเรียนและผู้วิจยัต้องร่วมกันสรุปเพื่อให้มีความข้าใจตรงกันท้ังช้ันเรียนเรียน และการน าไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรูค้รั้งต่อไป สามารถน าความรู้เดิมที่ใช้ในการออกแบบการแกไ้ขสถานการณ์ปัญหา มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์
อื่นได้อย่างเหมาะสม (5)การสรุปค าตอบ นักเรียนพบความเหมาะสมในการสร้างเครื่องมือในการแกส้ถานการณ์ปัญหา ความ
คงทนแข็งแรงความ แน่นอน ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้เพื่อนในช้ันเรียนแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซักถามเพื่อหาขอ้สรุปของช้ันเรียน องค์
ความรู้ที่นักเรยีนได้รับสามารถน าไปใช้แก้สถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมได้ผลการวิเคราะห์เครื่องมือส่งผลใหไ้ดเ้ครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ และพบวิธีการสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ทรัพยากรเหมาะสม มีการออกแบบ การค านวณที่ถูกตอ้ง 1.1.4 ขัน้ทดสอบและ
ประเมินผล นักเรียนได้รับการทดสอบเครื่องมือจากผู้วิจัย มีการประเมินร่วมกัน ทั้งช้ัน เรียน พบข้อบกพร่องของช้ินงานและ
แนวทางการพฒันาให้เครื่องมือมปีระสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพบจุดแขง็ของช้ินงานผู้วิจัยคอย ส่งเสรมิแนวคิดของนักเรียน เมื่อ
ผู้วิจัยยกตัวอยา่งสถานการณ์ปญัหาที่แตกต่างไปจากเดิมนักเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาได้ 1.1.5 ขัน้น าเสนอ
ผลลัพธ์ นักเรียนน าเสนอวิธีการหาค าตอบหรือการแก้สถานการณเ์ป็นล าดับขัน้ตอน มีความน่าสนใจ ม ี เทคนิคท่ีใช้ในการ
น าเสนออย่างน่าสนใจเข้าใจง่าย มีน้ าเสยีงดังฟังชัด การน าเสนอเป็นล าดับขัน้ตอนจาก เรื่องที่นักเรียนเข้าใจง่ายไปยังเรื่องที่
ซับซ้อน เมื่อนักเรียนน าเสนอเสร็จแล้วจะซักถามเพื่อนในช้ันเรียนทนัที โดยไม่ต้องรอรับการกระตุ้น จากผู้วิจัยและมีองค์ความรู้
ที่สามารถน าไปท าแบบฝึกทักษะได้หลังจากการท ากิจกรรม 1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนโดยการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู ้คณิตศาสตรต์ามแนวทางสะเตม็ศึกษา ที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.45 และนักเรยีน
จ านวนร้อยละ 85.71 ของจ านวนนักเรียน ทัง้หมด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึน้ไป 1.3 การคิดวิเคราะห์ของ
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นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การคดิวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร ์ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา ที่เน้นการคิดวเิคราะห์เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 มีผลการทดสอบ การคิดวิเคราะห์เฉลี่ยคดิเป็น
ร้อยละ 74.80 และมจี านวนนักเรยีนร้อยละ 80.95 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด ม ีคะแนนเฉลีย่ตั้งแตร่้อยละ 70 ขึ้นไป  

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้มื่อนักเรียนไม่คุ้นเคยกบัขัน้ตอนการท ากิจกรรมส่งผลให้นักเรยีนด าเนินกจิกรรมหา
วิธีการแกส้ถานการณไ์ดไ้ม่ต่อเนื่องครูผู้สอนจ าเป็นต้องคอยกระตุ้นให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิดส่งเสริมแนวคดิ
ของนกัเรียน เพื่อให้นักเรียนมคีวามมั่น ใจในตนเอง และเรียนรู้ได้อยา่งเต็มศักยภาพ  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิการคดิวิเคราะห์ของนักเรียน ครผูู้สอนควรวางแผนเรื่องเวลาในการท า 
กิจกรรมแต่ละขั้นอย่างเหมาะสม ว่ากิจกรรมขั้นใดควรจะใช้เวลาในการเรยีนรู้มากเพราะ จะเป็นโอกาสที่นักเรียนจะเรียนรูด้้วย
ตนเองซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรยีนรู้กับตัวนักเรียน  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านคณติศาสตร์ที่เน้นการลงมือปฏิบัตเิพื่อให้นกัเรียนเกิดองค ์ ความรู้ด้วยตนเอง 
ควรใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา ในธรรมชาติของเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์มีความเป็นนามธรรมสูง 
ควรบูรณาการกับ เนื้อหาท่ีนกัเรียนมีพื้นฐาน หากบูรณาการกับ เนือ้หา ที่อยู่ในระดับ สูงขึน้ไป จะสง่ผลให้การแกส้ถานการณ์
ปัญหามีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น สง่ผลให้ใช้เวลาในการ ท ากิจกรรมนานมากกว่า ที่ก าหนดไว้ควรออกแบบกิจกรรมทีเ่น้นการลง
มือปฏิบัตไิด้อยา่งรดักุม ครอบคลมุ ทุกประเด็น และนักเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้พร้อมกัน ทัง้ช้ันเรียน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิตดวยวิธีสอนแบบโครงงาน

โดยการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในการพัฒนาทักษะการวางแผนและการจัดการเพ่ือ

มุงท่ีผลลัพธ โดยศึกษาความแตกตางของคะแนนทักษะกอนการเรียนรู-หลังการเรียนรูในดานการตั้งคําถาม การ

แสวงหาสารสนเทศ การสรางองคความรูและแนวคิด การสื่อสาร และการนําความรูท่ีไดรับไปสรางสรรคแผน

ธุรกิจของตนเองไดในอนาคต กลุมตัวอยางเปนนิสิตช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชส 

จํานวน 21 คน ผลการศึกษาพบวา นิสิตมีคาเฉลี่ยคะแนนในการประเมินทักษะตนเองในแตละดานหลังการ

เรียนรูมากกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ัน วิธีการสอนแบบโครงงานโดยการเขียนแผนธุรกิจจะชวย

พัฒนาทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน ท้ังเปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด ไดศึกษา

คนควาและลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองโดยมีผูสอนเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

 

คําสําคัญ:  ทักษะการเรียนรู วิธีสอนแบบโครงงาน ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
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ABSTRACT 

This research aims to study the development of students' learning skills through 

project-based learning by writing a business plan and to develop 21st century skills in planning 

and management. The research studies differences between the scores of pre-after learning 

skills about questioning skill, information seeking skill, creating knowledge and ideas, communi- 

cation skill and applying knowledge to create their own business plans in the future. The sample 

consisted of 21 students in retail and franchise business management department. It found that 

students had average scores on self-assessment in each aspect after learning more than 

before learning significantly. Therefore, the project-based learning by business plan writing can 

be a method to develop students' 21st century learning skills with learning management 

that allows them to think independently while the instructor should be a coach in giving 

consultation and advice closely. 

 

Keywords:  Learning Skill, Project-Based Learning, 21st Century Skills 
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บทนํา 

จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหผูคนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสาร

จํานวนมากและรวดเร็ว สงผลใหการจัดการเรียนรูนอกจากจะมุงเนนทักษะดานความรูแลว ยังมุงเนนทักษะดาน

การเรียนรูและการคิด ดังน้ันในการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุงพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง การคิด

เชิงวิพากษ ทักษะการแกปญหา และการจัดการ ทักษะการสังเคราะห การคิดเชิงสรางสรรคและผลิตนวัตกรรม 

ทักษะการทํางานเปนทีม การเรียนรูแบบมีสวนรวม ทักษะการวางแผนและการจัดการเพ่ือมุงผลลัพธ ทักษะการ

ตั้งคําถามและการวิเคราะห ทักษะการหาแนวโนมและคาดการณความเปนไปไดและทักษะการรูคิด ดังน้ัน การ

จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 นับวามีความสําคัญเปนอยางมาก ตองใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีใฝ

เรียนรู ตองเปนนักคิด ซึ่งจะเปนฐานความรูสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งครูตองจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะทํา

ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูท่ีจะเรียนรูดวยตนเองติดตัวไปใชในชีวิตจริงไดในอนาคต ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา

และยุโรปไดลองสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ โดยไดลองนํา การเรียนรูจากโครงงาน (Project-Based Learning : 

PBL) มาควบคูกับวิธีประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการสรางการมีสวนรวม ความทาทาย 

และประสบการณการเรียนรูท่ีนําไปสูความรูและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และสถาบันดานการศึกษาบัค (Buck 

Institute of Education) ในอเมริกา ไดใหคํานิยามการเรียนรูจากโครงงานวาคือ “วิธีสอนอยางเปนระบบท่ีให

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูเน้ือหาและทักษะผานข้ันตอนการแสวงหาอยางตอเน่ือง โดยใชคําถามท่ีซับซอน

และผลงานหรือภารกิจท่ีออกแบบมาเปนอยางดี” (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2559) 

ดังน้ันการสอนท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางดีน้ันตองมีกระบวนการท่ีใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนโดยการศึกษา คนควา ลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางตอเน่ืองเพ่ือสรางผลงานของตนเองหรือของ

กลุมอยางมีคุณภาพ 

 

แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project-Based Learning) 

 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Method) อาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey 

เปนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาได เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนให

ผูเรียนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริงใหมากในทุกข้ันตอน และเปนการสอนท่ีใหผูเรียนไดประยุกตสิ่งท่ีไดเรียนรูมา

แกปญหาในการปฏิบัติตามท่ีผูสอนไดมอบหมาย การสอนแบบโครงงานครูมีบทบาทในการเปนผูชวยเหลือ 

อํานวยความสะดวก เปนท่ีปรึกษาในการทํางาน ใหผูเรียนมีบทบาทในการเลือกงาน วางแผนการทํางาน 

รับผิดชอบการทํางานและเปนผูประเมินผลดวยตนเองได ซึ่งวัตถุประสงคของการสอนแบบโครงงานเพ่ือสงเสริม

ใหผูเรียนไดฝกทักษะการปฏิบัติงาน ทําใหผูเรียนรูจักวิธีทํางานอยางเปนระบบและมีแผนงานท่ีดี เปนการให

ผูเรียนไดมีโอกาสไดฝกฝนกระบวนการในการคนหาความรู ทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และสามารถ

นําไปใชประโยชนในชีวิตจริงในแงของวิธีการทํางานอยางมีระบบและผลผลติท่ีไดจากโครงงาน (ชัยวัฒน สุทธิรัตน

, 2559) 

 พิมพันธ เตชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2558 : 70) ไดกลาวถึงวิธีการสอนแบบโครงงานวาเปนวิธีการ

สอนท่ีใหผูเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือคนหาความรูใหม หรือสิ่งประดิษฐใหมท่ียังไมเคยรูมากอน โดยครู

3 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1029



                                                                                                           การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2561   

 
 

เปนผูใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางจนผูเรียนสามารถคนพบความรูใหม ผลผลิต/ช้ินงานใหม นอกจากน้ียังได

กลาวถึงกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs Learning Model) กับวิธีการสอนแบบโครงงานไวดังน้ี 

 

1. ข้ันสรางความสนใจ โดยการระบุปญหาหรือคําถามสําคัญ จากน้ันใหผูเรียนทบทวนประสบการณ 

เดิมตามคําถามขางตนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ แบบคิดเดี่ยว คิดคูและคิดเปนทีม 

2. ข้ันแสวงหาสารสนเทศ โดยการวางแผนเพ่ือรวบรวมขอมูลอาจดวยการทดลองหรือวิธีการเก็บ 

ขอมูลตางๆ นํามาวิเคราะหและสื่อความหมายของขอมูล 

3. ข้ันสรางความรู โดยสรางคําอธิบายจากผลการทําโครงงานแตละประเภทตามความสนใจ ซึ่งเปน 

ความรูใหมท้ังของผูเรียนและผูสอน 

4. ข้ันสื่อสาร เปนการเขียนเพ่ือเสนอความรูท่ีไดจากการสรางดวยตนเองและนําเสนอผลงานตอหนา 

ช้ันเรียนและตออาจารยผูสอนท่ีเปนท่ีปรึกษา และปรับปรุงแกไข เพ่ือสรุปคําอธิบายหรือความรูใหมท่ีคนพบ 

5. ข้ันตอบแทนสังคม เปนการนําความรูไปใชหรือประยุกตความรูไปใชในสถานการณใหม เปนการ 

สรางผลงาน หรือภาระงานเพ่ือบริการสังคม 

 ผูสอนไดใชกลยุทธการเรียนการสอนท่ีชวยเสริมสรางผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใชวิธีสอนแบบ

โครงงานและแนวการสอนโดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอนในรายวิชา RM 422 การเขียนแผนธุรกิจ กับนิสิต

ช้ันปท่ี 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชส ซึ่งเปนวิชาท่ีผูเรียนตองมี

ความรอบรูสถานการณทางธุรกิจโดยตองศึกษา วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมทางการตลาด และรวบรวมขอมูล

เพ่ือมาวิเคราะหและวางกลยุทธ ท้ังตองสามารถเขียนเปนแผนธุรกิจในแตละสวน ไดแก แผนการจัดการ แผนการ

ตลาด แผนการผลิต แผนการเงินและแผนฉุกเฉินไดอยางสอดคลองและมีความคิดสรางสรรคในสินคา/บริการท่ี

สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลข้ึนไดจริง และนําเสนอแผนธุรกิจไดอยางนาสนใจ ในการจัดการเรียนการสอนได

มอบหมายใหนิสิตแบงกลุมรวมกันจัดทําโครงงานคือ รวมกันเขียนแผนธุรกิจใหกับธุรกิจท่ีทางกลุมสนใจซึ่ง

กําหนดใหเปนธุรกิจท่ีเปนรานคาปลีกโดยใหแบงสมาชิกกลุมละ 3 คน รูปแบบการเรียนการสอนนอกจากผูสอน

จะมีการบรรยาย ทฤษฏี แนวคิดและหลักการท่ีจําเปนตอเน้ือหา ยังใหนิสิตไดฝกปฏิบัติทายคาบเรียนโดยการฝก

ลงมือเขียนแผนในแตละสวน โดยผูสอนไดใชวิธีการสอนแบบโครงงานมาพัฒนาทักษะการเรียนรูของของนิสิตให

เปนไปตามกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน เพ่ือใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะดานการฝกตั้งคําถามในประเด็นตางๆ 

ท่ีจะเปนประโยชนตอการวางแผน รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลขอมูลเพ่ือสามารถสรางแนวคิดธุรกิจใหมๆ ท่ี

โดดเดนและแตกตางจากคูแขงขัน จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนธุรกิจท่ีมีเน้ือหาเปนไปตามโครงสรางของแผนและ

มีความเปนไปไดในการนําปฏิบัติและสามารถนําเสนอแผนธุรกิจไดอยางนาสนใจ ท้ังสามารถนําความรูท่ีไดรับใน

ช้ันเรียนไปประยุกตใชไดอีกในอนาคต โดยมีแผนภาพกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน ท่ีนํามาปรับใชใหสอดคลอง

กับบริบทของรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ ดังน้ี 
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เปนผูใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางจนผูเรียนสามารถคนพบความรูใหม ผลผลิต/ช้ินงานใหม นอกจากน้ียังได

กลาวถึงกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs Learning Model) กับวิธีการสอนแบบโครงงานไวดังน้ี 

 

1. ข้ันสรางความสนใจ โดยการระบุปญหาหรือคําถามสําคัญ จากน้ันใหผูเรียนทบทวนประสบการณ 

เดิมตามคําถามขางตนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ แบบคิดเดี่ยว คิดคูและคิดเปนทีม 

2. ข้ันแสวงหาสารสนเทศ โดยการวางแผนเพ่ือรวบรวมขอมูลอาจดวยการทดลองหรือวิธีการเก็บ 

ขอมูลตางๆ นํามาวิเคราะหและสื่อความหมายของขอมูล 

3. ข้ันสรางความรู โดยสรางคําอธิบายจากผลการทําโครงงานแตละประเภทตามความสนใจ ซึ่งเปน 

ความรูใหมท้ังของผูเรียนและผูสอน 

4. ข้ันสื่อสาร เปนการเขียนเพ่ือเสนอความรูท่ีไดจากการสรางดวยตนเองและนําเสนอผลงานตอหนา 

ช้ันเรียนและตออาจารยผูสอนท่ีเปนท่ีปรึกษา และปรับปรุงแกไข เพ่ือสรุปคําอธิบายหรือความรูใหมท่ีคนพบ 

5. ข้ันตอบแทนสังคม เปนการนําความรูไปใชหรือประยุกตความรูไปใชในสถานการณใหม เปนการ 

สรางผลงาน หรือภาระงานเพ่ือบริการสังคม 

 ผูสอนไดใชกลยุทธการเรียนการสอนท่ีชวยเสริมสรางผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใชวิธีสอนแบบ

โครงงานและแนวการสอนโดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอนในรายวิชา RM 422 การเขียนแผนธุรกิจ กับนิสิต

ช้ันปท่ี 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชส ซึ่งเปนวิชาท่ีผูเรียนตองมี

ความรอบรูสถานการณทางธุรกิจโดยตองศึกษา วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมทางการตลาด และรวบรวมขอมูล

เพ่ือมาวิเคราะหและวางกลยุทธ ท้ังตองสามารถเขียนเปนแผนธุรกิจในแตละสวน ไดแก แผนการจัดการ แผนการ

ตลาด แผนการผลิต แผนการเงินและแผนฉุกเฉินไดอยางสอดคลองและมีความคิดสรางสรรคในสินคา/บริการท่ี

สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลข้ึนไดจริง และนําเสนอแผนธุรกิจไดอยางนาสนใจ ในการจัดการเรียนการสอนได

มอบหมายใหนิสิตแบงกลุมรวมกันจัดทําโครงงานคือ รวมกันเขียนแผนธุรกิจใหกับธุรกิจท่ีทางกลุมสนใจซึ่ง

กําหนดใหเปนธุรกิจท่ีเปนรานคาปลีกโดยใหแบงสมาชิกกลุมละ 3 คน รูปแบบการเรียนการสอนนอกจากผูสอน

จะมีการบรรยาย ทฤษฏี แนวคิดและหลักการท่ีจําเปนตอเน้ือหา ยังใหนิสิตไดฝกปฏิบัติทายคาบเรียนโดยการฝก

ลงมือเขียนแผนในแตละสวน โดยผูสอนไดใชวิธีการสอนแบบโครงงานมาพัฒนาทักษะการเรียนรูของของนิสิตให

เปนไปตามกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน เพ่ือใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะดานการฝกตั้งคําถามในประเด็นตางๆ 

ท่ีจะเปนประโยชนตอการวางแผน รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลขอมูลเพ่ือสามารถสรางแนวคิดธุรกิจใหมๆ ท่ี

โดดเดนและแตกตางจากคูแขงขัน จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนธุรกิจท่ีมีเน้ือหาเปนไปตามโครงสรางของแผนและ

มีความเปนไปไดในการนําปฏิบัติและสามารถนําเสนอแผนธุรกิจไดอยางนาสนใจ ท้ังสามารถนําความรูท่ีไดรับใน

ช้ันเรียนไปประยุกตใชไดอีกในอนาคต โดยมีแผนภาพกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน ท่ีนํามาปรับใชใหสอดคลอง

กับบริบทของรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ ดังน้ี 
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ขั้นที่ 1 :  

การตั้งคําถาม 

-ต้ังคําถามประเด็น

ตางๆ เกี่ยวกับภาวะ

อุตสาหกรรมและ

สถานการณทางการ

ตลาดของธุรกิจที่

กลุมสนใจ 

ขั้นที่ 2 : 

    การแสวงหา 

         สารสนเทศ ; 

        -วางแผน 

         -รวบรวมขอมูล 

          ทางการตลาด 

 -วิเคราะห  

-ส่ือความหมาย          

-สรุปผลขอมูล 

ขั้นที่ 3 : 

  การสราง  

    ความรู ;  

       -การสราง 

             แนวคิด 

         ธรุกจิใหมๆ  

           ที่มีความ 

         แตกตาง 

  ขั้นที ่4 : 

     การสื่อสาร ; 

       -การเขียนรูปเลม 

        แผนธุรกิจ 

           -การนําเสนอ 

          แผนดวยวาจา 

  

ขั้นที่ 5 : 

    การสรางผลงาน ; 

       -ความสามารถ 

          นําความรูไป  

          ประยุกต 

        เขยีนแผนธุรกจิ 

        ไดอีกในอนาคต 

นิสิตประเมินทักษะตนเองกอนการเรียนรู 

การจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงาน 

กําหนด

ธุรกิจที่

กลุม

สนใจ 

วางแผน

รวบรวม/

วิเคราะห

ขอมูล 

สราง

แนวคิด

ธุรกิจ

ใหมๆ 

ลงมือ

เขียน

แผน

ธุรกิจ 

นําเสนอ

ผลงาน 

ผูสอน

ประเมิน 

ผลงาน 

 

นิสิตประเมินทักษะตนเองหลังการเรียนรู 

 

เปรียบเทียบความแตกตางของ

คะแนนทักษะดาน 

• การตั้งคําถาม 

• การแสวงหา

สารสนเทศ 

• การสรางความรู/

แนวคิด 

• การสื่อสาร 

• การสรางผลงาน 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพกระบวนการเรยีนรู 5 ข้ันตอน 

  

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิตจากการเรยีนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยศึกษาความ

แตกตางของคะแนนทักษะกอนการเรียนรู-หลังการเรียนรูในดานการตั้งคําถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสราง

องคความรู/แนวคิด การสื่อสารและการนําความรูท่ีไดรับไปสรางสรรคแผนธุรกิจของตนเองไดในอนาคต 

  

สมมติฐานการวิจัย 

ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะหลังการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโครงงานมากกวาคะแนนเฉลี่ยทักษะ

กอนการเรียนรู 

 ดังมีกรอบแนวคิดของการวิจัยดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการเรยีนรูโดยวิธีสอนแบบโครงงานในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดศึกษากับประชาการซึ่งเปนนิสิตช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชส ในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ จํานวน 24 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎี

ความนาจะเปน เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งคัดเลือกนิสิตท่ีมีการ

เขาเรียนอยางสม่ําเสมอโดยตองมีช่ัวโมงการเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 70  จํานวน 21 คน 

2.เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใหผู 

เรียนประเมินทักษะกอนการเรยีนรูในสปัดาหแรกท่ีมีการเรียนการสอน และเก็บรวบรวมผลท่ีไดรับหลงัการเรยีนรู

ในสัปดาหท่ี 15 ซึ่งเปนสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอนของรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ เปนการประเมิน

พัฒนาการทักษะของตนเองหลังการรวมเรียนรูในการเขียนแผนธุรกิจ โดยแบบสอบถามไดสรางข้ึนจากการศึกษา

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชโครงงานและกระบวนการเรียนรูแบบ 5 ข้ันตอน 

และนํามากําหนดขอคําถามในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับสิ่งท่ีตองการศึกษา  แบบสอบถาม

ประกอบดวยคําถามปลายปดเก่ียวกับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการพัฒนาทักษะการเรียนรู 5 ดาน ไดแก ดาน

การตั้งคําถาม ดานการแสวงหาสารสนเทศ ดานการสรางความรูและแนวคิด ดานการสื่อสาร ดานการสรางผลงาน 

ซึ่งผูวิจัยไดยึดแนวคิดของพิมพันธ เตชุคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2558)  มาเปนหลักในการสรางเครื่องมือและ

ไดปรับใชเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของรายวิชา โดยมีขอคําถามท้ังหมด 10 ขอ ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 การตั้งคําถาม : ความสามารถในการตั้งคําถามประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจท่ีนิสินสนใจเขียน 

แผนธุรกิจ จํานวน 1 ขอ 

2.2 การแสวงหาสารสนเทศ : ความสามารถในการวางแผนรวบรวมขอมูล การใชเทคโนโลยีในการ 

สืบคนขอมูล ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ความสามารถในการสื่อความหมายของขอมูลดวยตาราง 

กราฟ/ภาพ ความสามารถในการแปลความหมายและสรุปผล จํานวน 5 ขอ 

2.3 การสรางความรู/แนวคิด : ความสามารถสรางแนวคิดธุรกิจใหมๆ ท่ีแตกตางจากคูแขงขันในตลาด 

จํานวน 1 ขอ 

2.4 การสื่อสาร : ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจไดถูกตองตามโครงสรางของแผน และการนํา 

เสนอแผนธุรกิจดวยวาจาไดอยางนาสนใจ จํานวน 2 ขอ 

2.5 การสรางผลงาน : ความสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตเขียนแผนธุรกิจไดอีกในอนาคต  

จํานวน 1 ขอ 

โดยมีลักษณะเปนคําถามในรูปมาตรของลิเคอรท (Likert Scale) แบงเปน 5 ระดับโดยใชระดับ 

การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยใหนิสิตประเมินทักษะตนเองในแตละดานกอนการ

เรียนรูและหลังการเรียนรู และมีเกณฑการแปลผลระดับทักษะ ดวยการหาชวงความกวางของอันตรภาคช้ัน  

3. การวิเคราะหขอมูล ไดทําการวิเคราะหและทําการแจกแจงรายละเอียดของทักษะในแตละดานโดยใช

สถิติพรรณนา คือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติอนุมานในการ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนทักษะกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรูดวย Paired Samples T-

Test 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดศึกษากับประชาการซึ่งเปนนิสิตช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชส ในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ จํานวน 24 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎี

ความนาจะเปน เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งคัดเลือกนิสิตท่ีมีการ

เขาเรียนอยางสม่ําเสมอโดยตองมีช่ัวโมงการเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 70  จํานวน 21 คน 

2.เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใหผู 

เรียนประเมินทักษะกอนการเรยีนรูในสปัดาหแรกท่ีมีการเรียนการสอน และเก็บรวบรวมผลท่ีไดรับหลงัการเรยีนรู

ในสัปดาหท่ี 15 ซึ่งเปนสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอนของรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ เปนการประเมิน

พัฒนาการทักษะของตนเองหลังการรวมเรียนรูในการเขียนแผนธุรกิจ โดยแบบสอบถามไดสรางข้ึนจากการศึกษา

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชโครงงานและกระบวนการเรียนรูแบบ 5 ข้ันตอน 

และนํามากําหนดขอคําถามในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับสิ่งท่ีตองการศึกษา  แบบสอบถาม

ประกอบดวยคําถามปลายปดเก่ียวกับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการพัฒนาทักษะการเรียนรู 5 ดาน ไดแก ดาน

การตั้งคําถาม ดานการแสวงหาสารสนเทศ ดานการสรางความรูและแนวคิด ดานการสื่อสาร ดานการสรางผลงาน 

ซึ่งผูวิจัยไดยึดแนวคิดของพิมพันธ เตชุคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2558)  มาเปนหลักในการสรางเครื่องมือและ

ไดปรับใชเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของรายวิชา โดยมีขอคําถามท้ังหมด 10 ขอ ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 การตั้งคําถาม : ความสามารถในการตั้งคําถามประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจท่ีนิสินสนใจเขียน 

แผนธุรกิจ จํานวน 1 ขอ 

2.2 การแสวงหาสารสนเทศ : ความสามารถในการวางแผนรวบรวมขอมูล การใชเทคโนโลยีในการ 

สืบคนขอมูล ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ความสามารถในการสื่อความหมายของขอมูลดวยตาราง 

กราฟ/ภาพ ความสามารถในการแปลความหมายและสรุปผล จํานวน 5 ขอ 

2.3 การสรางความรู/แนวคิด : ความสามารถสรางแนวคิดธุรกิจใหมๆ ท่ีแตกตางจากคูแขงขันในตลาด 

จํานวน 1 ขอ 

2.4 การสื่อสาร : ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจไดถูกตองตามโครงสรางของแผน และการนํา 

เสนอแผนธุรกิจดวยวาจาไดอยางนาสนใจ จํานวน 2 ขอ 

2.5 การสรางผลงาน : ความสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตเขียนแผนธุรกิจไดอีกในอนาคต  

จํานวน 1 ขอ 

โดยมีลักษณะเปนคําถามในรูปมาตรของลิเคอรท (Likert Scale) แบงเปน 5 ระดับโดยใชระดับ 

การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยใหนิสิตประเมินทักษะตนเองในแตละดานกอนการ

เรียนรูและหลังการเรียนรู และมีเกณฑการแปลผลระดับทักษะ ดวยการหาชวงความกวางของอันตรภาคช้ัน  

3. การวิเคราะหขอมูล ไดทําการวิเคราะหและทําการแจกแจงรายละเอียดของทักษะในแตละดานโดยใช

สถิติพรรณนา คือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติอนุมานในการ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนทักษะกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรูดวย Paired Samples T-

Test 
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 ผลการวิจัย 

ผูตอบแบบประเมินทักษะตนเองในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ เปนนิสิตช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชส จํานวน 21 คน กอนการเรียนรูนิสิตมีทักษะในแตละดานอยูในระดับนอย-ปานกลาง 

โดยนิสิตมีทักษะดานการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคโนโลยีชวยในการสืบคนขอมูลสําคัญท่ีเปนประโยชนตอการ

เขียนแผนธุรกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือ การตั้งคําถามประเด็นตางๆ เก่ียวกับธุรกิจท่ีนิสิตสนใจเพ่ือหาแนวทาง

รวบรวมขอมูลใหไดคําตอบ และ ความสามารถในการสรางแนวคิดธุรกิจใหมๆ ท่ีแตกตางจากคูแขงขันจากผลของ

การศึกษา/วิเคราะหขอมูลตลาด คูแขงขัน และพฤติกรรมผูบริโภค ตามลําดับ ผลท่ีไดรับหลังการเรยีนรูนิสิตมีการ

พัฒนาทักษะในแตละดานดีข้ึนอยูในระดับมาก-มากท่ีสุด โดยนิสิตมีทักษะดานความสามารถในการรวบรวมขอมลู

โดยใชเทคโนโลยีชวยในการสืบคนขอมูลสําคัญท่ีเปนประโยชนตอการเขียนแผนธุรกิจมากท่ีสุด รองลงมาไดแก 

ความสามารถในการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตเขียนแผนธุรกิจไดเองในอนาคต และ ความสามารถในการตั้ง

คําถามประเด็นตางๆ เก่ียวกับธุรกิจท่ีนิสิตสนใจเพ่ือหาแนวทางรวบรวมขอมูลใหไดคําตอบ ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1. คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับทักษะกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรู 

ขอ

ที่ 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

กอนการ

เรียนรู 

ผลหลัง      

การเรียนรู 

Χ  S.D. 
Χ  S.D. 

 การตั้งคําถาม: 

1. ความสามารถในการต้ังคําถามประเด็นตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่นิสิตสนใจเพื่อหา

แนวทางรวบรวมขอมูลใหไดคําตอบ 

2.76 .700 4.28 .643 

 การแสวงหาสารสนเทศ :  

2. ความสามารถในการวางแผนรวบรวมขอมูล  2.43 .810 4.00 .632 

3. ความสามารถในการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคโนโลยีชวยในการสืบคนขอมูลสําคัญที่

เปนประโยชนตอการเขียนแผนธุรกิจ    

3.14 .910 4.57 .507 

4. ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล : การเชื่อมโยง/ การเปรียบเทียบขอมูลการ

แขงขัน การตลาดกับผลลัพธที่ตองการ 

2.28 .956 4.09 .700 

5. ความสามารถส่ือความหมายของขอมูลดวยตาราง กราฟ ภาพ   2.38 .865 3.95 .669 

6. ความสามารถการแปลความหมายและสรุปผล : การแปลผล/สรุปผลจากขอมูลเพื่อ

ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ 

2.28 .956 3.90 .625 

 การสรางความรู/แนวคิด 

7. ความสามารถในการสรางแนวคิดธุรกิจใหมๆ ที่แตกตางจากคูแขงขันจากผลของ

การศึกษา/วิเคราะหขอมูลตลาด คูแขงขัน และพฤติกรรมผูบริโภค 

2.62 .804 4.23 .625 

 การสื่อสาร 

8. ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจไดถูกตองตามโครงสรางของแผน 2.24 .889 3.90 .539 

9 การนําเสนอแผนธุรกิจของตนเองดวยวาจาไดอยางนาสนใจ 2.57 .507 4.00 .447 

 การสรางผลงาน 

10. ความสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตเขียนแผนธุรกิจไดอีกในอนาคต 2.24 .889 4.38 .669 

7 
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ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยศึกษาเปรียบเทียบทักษะกอนการเรียนรูและผลท่ีไดรับหลัง

การเรียนรูของนิสิตในดานการตั้งคําถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสรางองคความรู/แนวคิด การสื่อสารและ

การนําความรูท่ีไดรับไปสรางสรรคแผนธุรกิจของตนเองไดในอนาคต พบวาคาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวาง

คะแนนประเมินทักษะตนเองกอนการเรียนรูและคะแนนประเมินทักษะตนเองหลังการเรียนรูในรายวิชาการเขียน

แผนธุรกิจ มีคาเทากับ .517 คือ มีความสัมพันธกันรอยละ 51.70 แสดงวาคะแนนเฉลี่ยในการประเมินทักษะ

ตนเองของนิสิตกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรูมีความสัมพันธกัน (ดังตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2. แสดงคาความสัมพันธของคะแนนประเมินทักษะตนเองของนิสิตกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรู 

           n Correlation Sig. 

กอนการเรียนรู & หลังการเรียนรู 21 .517 .016 

  

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในการประเมินตนเองในภาพรวมกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรู 

พบวา มีคาสถิติ t เทากับ -13.219  คา Sig. มีคา .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวา เมื่อ

นิสิตไดทําโครงงานโดยการเขียนแผนธุรกิจแลว นิสิตมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนิสิตมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินทักษะตนเองโดยรวมกอนการเรียนรูอยูในระดับนอย (Χ  = 

2.50, S.D. = .659) แตมีการพัฒนาทักษะโดยรวมเพ่ิมข้ึนหลังการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน

ประเมินทักษะตนเองเพ่ิมข้ึน (Χ  = 4.13, S.D. = .405) แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน

เปนฐานไดสงผลตอการพัฒนาทักษะของผูเรียน (ดังตารางท่ี 3) 

   

ตารางท่ี 3. ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยประเมินทักษะการเรียนรูกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรู 

ทักษะ n Χ  S.D. t Sig. 

กอนการเรียนรู 21 2.50 .659 -13.219 .000 

หลังการเรียนรู 21 4.13 .405 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 

  ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ พบวา การมอบหมาย

โครงงานใหนิสิตรวมกันเขียนแผนใหกับธุรกิจท่ีทางกลุมสนใจน้ันชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิตได

สอดคลองกับการพัฒนานิสิตในศตวรรษท่ี 21  โดยเปนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และเปน

กระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning คือการใหผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรูและเรียนรูจนเกิด

ความรู ความเขาใจและสามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา หรือสรางสรรคสิ่งตางๆ และไดพัฒนาความคิด

ของตนเองจนสามารถนําไปประยุกตใช รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสรวมอภิปราย    

ฝกทักษะการเขียน การนําเสนอดวยวาจาและใชเทคโนโลยีมาชวยในการนําเสนอแผนธุรกิจใหดูนาสนใจ ซึ่งสงผล

ใหผูเรียนมีผลการเรียนรูท่ีดีข้ึน ผลจากการวิจัย พบวา การท่ีนิสิตรวมกันวางแผนและเขียนแผนธุรกิจท่ีทางกลุมมี

ความสนใจ ทําใหนิสิตสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูในดานการตั้งคําถามประเด็นตางๆ เก่ียวกับธุรกิจท่ีนิสิต

8 
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ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยศึกษาเปรียบเทียบทักษะกอนการเรียนรูและผลท่ีไดรับหลัง

การเรียนรูของนิสิตในดานการตั้งคําถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสรางองคความรู/แนวคิด การสื่อสารและ

การนําความรูท่ีไดรับไปสรางสรรคแผนธุรกิจของตนเองไดในอนาคต พบวาคาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวาง

คะแนนประเมินทักษะตนเองกอนการเรียนรูและคะแนนประเมินทักษะตนเองหลังการเรียนรูในรายวิชาการเขียน

แผนธุรกิจ มีคาเทากับ .517 คือ มีความสัมพันธกันรอยละ 51.70 แสดงวาคะแนนเฉลี่ยในการประเมินทักษะ

ตนเองของนิสิตกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรูมีความสัมพันธกัน (ดังตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2. แสดงคาความสัมพันธของคะแนนประเมินทักษะตนเองของนิสิตกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรู 

           n Correlation Sig. 

กอนการเรียนรู & หลังการเรียนรู 21 .517 .016 

  

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในการประเมินตนเองในภาพรวมกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรู 

พบวา มีคาสถิติ t เทากับ -13.219  คา Sig. มีคา .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวา เมื่อ

นิสิตไดทําโครงงานโดยการเขียนแผนธุรกิจแลว นิสิตมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนิสิตมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินทักษะตนเองโดยรวมกอนการเรียนรูอยูในระดับนอย (Χ  = 

2.50, S.D. = .659) แตมีการพัฒนาทักษะโดยรวมเพ่ิมข้ึนหลังการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน

ประเมินทักษะตนเองเพ่ิมข้ึน (Χ  = 4.13, S.D. = .405) แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน

เปนฐานไดสงผลตอการพัฒนาทักษะของผูเรียน (ดังตารางท่ี 3) 

   

ตารางท่ี 3. ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยประเมินทักษะการเรียนรูกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรู 

ทักษะ n Χ  S.D. t Sig. 

กอนการเรียนรู 21 2.50 .659 -13.219 .000 

หลังการเรียนรู 21 4.13 .405 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 

  ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ พบวา การมอบหมาย

โครงงานใหนิสิตรวมกันเขียนแผนใหกับธุรกิจท่ีทางกลุมสนใจน้ันชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิตได

สอดคลองกับการพัฒนานิสิตในศตวรรษท่ี 21  โดยเปนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และเปน

กระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning คือการใหผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรูและเรียนรูจนเกิด

ความรู ความเขาใจและสามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา หรือสรางสรรคสิ่งตางๆ และไดพัฒนาความคิด

ของตนเองจนสามารถนําไปประยุกตใช รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสรวมอภิปราย    

ฝกทักษะการเขียน การนําเสนอดวยวาจาและใชเทคโนโลยีมาชวยในการนําเสนอแผนธุรกิจใหดูนาสนใจ ซึ่งสงผล

ใหผูเรียนมีผลการเรียนรูท่ีดีข้ึน ผลจากการวิจัย พบวา การท่ีนิสิตรวมกันวางแผนและเขียนแผนธุรกิจท่ีทางกลุมมี

ความสนใจ ทําใหนิสิตสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูในดานการตั้งคําถามประเด็นตางๆ เก่ียวกับธุรกิจท่ีนิสิต
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สนใจ  การแสวงหาสารสนเทศในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยการวางแผน การรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูลโดยการเช่ือมโยงหรือเปรียบเทียบขอมูลการแขงขัน ขอมูลทางการตลาดและสามารถสื่อ

ความหมายของขอมูลเปนภาพ กราฟ ตาราง และสามารถแปลความหมาย สรุปผลขอมูล และสามารถสราง

ความรูหรือแนวคิดใหมๆ รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือนําเสนอไดอยางนาสนใจ และสามารถนําองคความรูท่ีได

ไปปรับใชใหเปนประโยชนไดในอนาคต โดยนิสิตมคีาเฉลี่ยคะแนนในการประเมินทักษะตนเองในแตละดานหลัง

การเรียนรู คือหลังการไดทําโครงงานแผนธุรกิจมากกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับผลวิจัยของ 

นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ (2560) ท่ีพบวาการพัฒนานวัตกรรมการสอนโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาเทคนิคการ

นําเสนอและการจัดนิทรรศการ ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของความรูและทักษะทางปญญาอยูในระดับดีมาก และ

สอดคลองกับผลวิจัยของ Tiwari, Arya, and Bansal (2017) ท่ีศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ

โครงงานวิจัยกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร G.R. Medical College ประเทศอินเดีย พบวา การจัดการเรียนการ

สอนแบบโครงงานทําใหผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน การพูด การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

ทักษะการนําเสนอท่ีดีข้ึนท้ังยังชวยสรางประสบการณในการเรียนรู  

 

ขอเสนอแนะ 

1. การเรียนการสอนโดยโชโครงงานเปนฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยการนํากระบวนการ  

เรียนรู 5 ข้ันตอนมาปรับใชใหเขากับบริบทของรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือพัฒนาทักษะการตั้งคําถาม การ

แสวงหาสารสนเทศ การสรางความรู/แนวคิด การสื่อสาร และการสรางผลงาน ควรเปนการจัดการเรียนรูท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนไดคิด ไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยเฉพาะในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ

ผูเรียนควรไดใชความสามารถลงมือเขียนแผนในธุรกิจท่ีผูเรียนมีความชอบและมีความถนัด ควรเปดโอกาสให

ผูเรียนไดรวมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามในช้ันเรียนจนเกิดความเขาใจในเน้ือหาและโครงสราง

ของแผนธุรกิจ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูมาตอยอดในการสรางสรรคองคความรูและผลงานใหมๆ ได โดย

ครูผูสอนจะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ (Coaching) อยางใกลชิด เปนการชวยใหผูเรียนได

เรียนรู เปนการสงเสริม กระตุนและผลักดนัใหผูเรียนเรียนรูเพ่ิมเตมิดวยตนเองและสามารถรูไดดวยตนเอง 

2. นอกจากน้ีการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐานสามารถพัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธ 

ภายในกลุม ซึ่งในการวิจัยในครั้งตอไปควรมีการประเมินทักษะการทํางานเปนทีมโดยใหนิสิตประเมินตนเอง 

ประเมินเพ่ือนรวมงานและอาจารยเปนผูรวมประเมิน ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงภาวะผูนํา การยอมรับฟงความ

คิดเห็นของกลุม การยอมรับความสามารถและการชวยเหลือซึ่งกันและกันของกลุม ซึ่งเปนทักษะหน่ึงท่ีมี

ความสําคัญตอการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในการสรางทีมทํางานท่ีดี 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกม-
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม-
จังหวัดสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 46 คน โดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้เวลาเรียน 11 ชั่วโมง เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แผนการ-
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกม-
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหา-
ความรู้ 5 ข้ัน ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน, เกมวิทยาศาสตร์, เจตคติต่อวิชาชีววิทยา 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to compare the learning achievement and 

attitude towards Biology of mathayomsuksa 4 students before and after the instruction 
through inquiry based learning (5E) combined with scientific games. The sample was 46 
students of mathayomsuksa 4/3 attending Woranari Chaloem Songkhla school, Muang 
Songkhla, Songkhla province in the second semester of 2017 academic year chosen by 
cluster random sampling, with 11 learning hours. The research instruments consisted of 
lession plans through inquiry based learning (5E) combined with scientific games in unit 3 on 
topic of cell of organism, 30-items achievement test in 4-choices form and questionnaire of 
attitudes towards Biology. The data was analyzed by arithmetic mean, standard deviation 
and dependent sample t-test. 

 The results showed that mathayomsuksa 4 students who were taught by inquiry 
based learning (5E) combined with scientific games had higher learning achievement and 
attitude towards Biology than before at .01 statistically significant level. 

Keywords: Inquiry Based Learning (5E), Scientific Game, Attitude towards Biology 
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บทน า 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การคิด ค้นคว้า ลงท ามือ สรุป น าเสนอและสะท้อนความคิดจากสิ่งที่ท าและสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่อง -
อะไรก็ต้องเชื่อมโยงท าให้ผู้เรียนเห็นภาพเป็นองค์รวม เพราะความรู้ต่างๆล้วนเกี่ยวพันและส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองกันหมด การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้เป็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือค้นคว้าหาค าตอบและน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ (ประสาท  เนืองเฉลิม , 2558) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบหน่ึงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วย -
ตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2546) จากการศึกษางานวิจัยของฮัซลินดา อัลมะอาริฟีย์ (2551) ซึ่งศึกษา ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหา-
ความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียน 
แผนผังมโนมติสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2559 วิชาวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน เท่ากับ 
34.11 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 50 และเมื่อพิจารณาในสาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต    
ซึ่งอยู่ในรายวิชาชีววิทยา พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.21 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึ กษ าแห่ ง ช า ติ  อ ง ค์ ก า รมหาช น , สื บค้ น เมื่ อ  23 มิ ถุนายน  2560, จ า ก 
http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx) แสดงให้เห็นถึงระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนที่ต่ ากว่ามาตรฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาท่ีผู้เรียนส่วนมากรู้สึกว่ายากต่อความ
เข้าใจ มีเน้ือหาซับซ้อน มีศัพท์วิชาการมากมายและยังเป็นนามธรรม เวลาเรียนต้องใช้จินตนาการอย่างมาก  
การเรียนวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องน่าเบื่อส าหรับผู้เรียนจ านวนมาก ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า
และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ แต่วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังน้ันผู้สอนต้องเลือกใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกสนานในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์พร้อมทั้งได้กระบวนการ การคิดและการแก้ปัญหาซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคนิค
การเรียนการสอนหน่ึงที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้คือ การใช้เกมวิทยาศาสตร์ ( Scientific 
Games) เป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งการใช้เกม เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวผู้เรียนกับความรู้และวิธีการเล่นเกม มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มผู้เล่นและระหว่างกลุ่มผู้เล่น มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ท าให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนมากข้ึน และน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน 
เกมจึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (วราภรณ์  ถิรสิริ , 2549) ซึ่งอาดีบ๊ะ สะมาแอ (2558) ได้
ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการสอน
โดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนและความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับที่มาก 
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 จากสภาพการณ์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์ในข้ันขยาย -
ความรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน 
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา อ าเภอเมือง-
สงขลา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนห้องเรียน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 180 คน  
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 46 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต รายวิชาเพ่ิมเติม ชีววิทยา เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันสร้างความสนใจ (Engage) ข้ันส ารวจ
และค้นหา (Explore) ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) ข้ันขยายความรู้ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
(Elaborate and Scientific Game) และข้ันประเมิน (Evaluate) โดยมีเกมวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน
ทั้งหมด 3 เกม ได้แก่ เกมค้นหาค า เรื่องศัพท์เกี่ยวกับเซลล์ เกมบัตร เรื่องส่วนประกอบของเซลล์ และเกม-
บันไดงู เรื่องเซลล์หรรษา 
 1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน 
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 จากสภาพการณ์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์ในข้ันขยาย -
ความรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน 
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา อ าเภอเมือง-
สงขลา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนห้องเรียน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 180 คน  
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 46 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต รายวิชาเพ่ิมเติม ชีววิทยา เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันสร้างความสนใจ (Engage) ข้ันส ารวจ
และค้นหา (Explore) ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) ข้ันขยายความรู้ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
(Elaborate and Scientific Game) และข้ันประเมิน (Evaluate) โดยมีเกมวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน
ทั้งหมด 3 เกม ได้แก่ เกมค้นหาค า เรื่องศัพท์เกี่ยวกับเซลล์ เกมบัตร เรื่องส่วนประกอบของเซลล์ และเกม-
บันไดงู เรื่องเซลล์หรรษา 
 1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน 
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 1.3 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ จ านวน 22 ข้อ 
 
2. วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ 
และแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยาจ านวน 22 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขแล้ว 
 2.2 ด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 – 3 
 2.3 ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดเจตคติ
ต่อวิชาชีววิทยาฉบับเดิม 
 2.4 น าผลที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิชา
ชีววิทยามาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย เสนอเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ

การสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการ 

ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน (n = 46) 
 

การทดสอบ �̅�𝑥 S.D. �̅�𝑑 t Sig. (2-tailed) 
ก่อนเรียน 8.24 2.29 

9.85 18.29** 0.0000 
หลังเรียน 18.09 3.03 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4/3 เท่ากับ 8.24 และ 18.09 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ    
  เปรียบเทียบคะแนนเจตคติต่อวิชาชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน (n = 46) 
 

การทดสอบ �̅�𝑥 S.D. �̅�𝑑 t Sig. (2-tailed) 
ก่อนเรียน 3.64 0.37 

0.33 9.77** 0.0000 
หลังเรียน 3.96 0.43 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เท่ากับ 3.64 และ 3.96 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
กับหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน 
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (�̅�𝑥 = 18.09 , S.D. = 3.03) สูงกว่าก่อน-
เรียน (�̅�𝑥 = 8.24, S.D.= 2.29) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อาจเน่ืองมาจากนักเรียนได้รับการสอนโดย
ใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วยข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ข้ัน 
ดังต่อไปน้ี 

ข้ันที่ 1 สร้างความสนใจ (Engage) การที่ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ค าถาม เกม หรือวิดีโอ
ที่น่าสนใจ จะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น และต้ังใจเรียนมากข้ึน โดยค าถามควรมาจากเรื่อง
ที่ใกล้ตัวนักเรียน ท่ีนักเรียนส่วนใหญ่อาจไม่เคยคิดหรือสงสัยมาก่อน ท าให้เกิดประเด็นในการศึกษาและเกิด
ความท้าทายในการหาค าตอบ การใช้เกมที่เป็นเกมตอบค าถามจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความ
ต่ืนเต้น และอยากเรียนมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนอีกด้วย 

ข้ันที่ 2 ส ารวจและค้นหา (Explore) ในข้ันน้ีนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  

ข้ันที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explain) ในข้ันน้ีเมื่อนักเรียนได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนน า
ข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน  
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ข้ันที่ 4 ขยายความรู้ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ (Elaborate and Scientific Game) ในข้ัน-
น้ีเป็นข้ันที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่ 3 มาใช้ในการเล่นเกมวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าให้นักเรียนทุกคน
ได้ใช้ความสามารถของตนเองในการคิดและตอบค าถาม เพ่ือแข่งขันกับสมาชิกภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม 
ท าให้บรรยากาศในการเรียนมีความสนุกสนาน  นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และได้รับความรู้อีกด้วย  

ข้ันที่ 5 ประเมินผล (Evaluate) ในข้ันน้ีผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบการประเมิน
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร  ซึ่งการประเมินผลจะถูกสอดแทรกไว้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท้ัง 5 ข้ันน้ีสอดคล้องกับ
แนวคิดของบายบี (Bybee, 2006 อ้างถึงใน สิโรตม์ บุญเลิศ, 2555) ทีก่ล่าวถึงแนวคิดส าคัญ 2 ประการ ที่เป็น
พ้ืนฐานในการสอน คือ 1) การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเกิดจากความสนใจในสิ่งที่เรียน ซึ่งการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ สามารถใช้ประโยชน์จากความสนใจในธรรมชาติและความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน 
2) แนวคิดเกี่ยวกับการมีความคิดรวบยอด คือ แนวคิดใหม่ต้องเชื่อมโยงกับแนวคิดเดิมที่นักเรียนมีอยู่ การ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พาโทร (Patro, 2008) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะแบบ 5E เป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาที่เป็นนามธรรม และช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เน้ือหาได้ดีข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของอาร์ตันและคอสตู (Artun and Costu, 2012) ที่ศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันต่อแนวคิดของครูผู้สอน เกี่ยวกับการท าความเข้าใจเรื่องการ
แพร่และการออสโมซิส : วิธีการแบบผสมผสาน พบว่า คะแนนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ข้ัน สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชยพัทธ์  ศรีกรด, เชษฐ์  ศิริสวัสด์ิ, กิตติมา พันธ์พฤกษา และทะนงศักด์ิ  ประสบกิตติคุณ (2559) ที่ศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด วิชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับ ลลิตา เอียดนุสรณ์, สุภาพร  พรไตร และณิชารัตน์  สวาสดิพันธ์ (2551) ศึกษา การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียนเรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ด้วยชุดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง-
เรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-
เรียนและหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 22.67 และ 85.30 ตามล าดับ 2) ชุดการเรียนรู้ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.40 และ 81.01 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับ อาดีบ๊ะ  สะมาแอ  (2558 )  
ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอน
โดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
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จากผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังเรียน (�̅�𝑥= 3.96, S.D. = 0.43) สูงกว่าก่อนเรียน 
(�̅�𝑥 = 3.64, S.D. = 0.37) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจากการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบ-
เสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ท า
ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฮัซลินดา อัลมะอาริฟีย์ (2551) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผัง-
มโนมติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติสูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการใช้เกมวิทยาศาสตร์ในข้ันขยายความรู้ของแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการ
เล่นเกมวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ตัดสินใจและแก้ปัญหา ท าให้การรู้น้ันมีความหมาย และนักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ จึงส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาสูงข้ึน จากการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
หลังจากการเล่นเกม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกต่ืนเต้นเน่ืองจากไม่เคยเล่นเกมในขณะเรียนมาก่อน และ
นักเรียนรู้สึกชอบเกมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ท าให้นักเรียนสนใจเรียนมากข้ึน นักเรียนบางคนให้เหตุผลว่า เกมบางเกม 
เช่น เกมบัตร มีสีสันที่สวยงามจึงช่วยในการจดจ าเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ต่ าง ๆ 
ภายในเซลล์ได้ดี ท าให้นักเรียนไม่ง่วง อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ชอบรูปแบบของการเล่นเกมร่วมกันระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์และวีล (Joyce and Weil, 1996 อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 
2556) คือ การที่บุคคลจะจ าสิ่งใดได้น้ัน จะต้องเริ่มจากการรับรู้สิ่งน้ัน หรือสังเกตสิ่งน้ันอย่างต้ังใจ เชื่อมโยงกับ
สิ่งที่รู้แล้วหรือจ าได้ จากการถามนักเรียนแต่ละกลุ่ม พบว่า นักเรียนชอบรูปแบบของเกมที่แตกต่างกัน บางคน
ชอบเกมบันไดงูมากกว่าเกมบัตรเพราะเล่นได้ง่ายกว่า มีกติกาคล้ายกับเกมบันไดงูทั่ว ๆ ไปที่นักเรียนเคยเล่น 
ซึ่งนักเรียนรู้สึกต่ืนเต้นอยู่ตลอดเวลา ว่าตนเองจะเดินไปตกในช่องที่ต้องตอบค าถามหรือไม่  สอดคล้องกับ
แนวคิดของวีณา ประชากูลและประสาท เนืองเฉลิม (2554) กล่าวว่า ผู้สอนต้องเข้าใจและตระหนักเป็นอันดับ
แรกว่าผู้เรียนแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้สอนที่สามารถรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนในห้องเรียนของตนมี
รูปแบบการเรียนรู้แบบใดจะประสบความส าเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จึงต้องใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ไม่ยึดรูปแบบวิธีการสอนใดการสอนหน่ึงเป็นหลัก ซึ่งการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์เป็นเทคนิคท่ีสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ 
เพราะท าให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย และท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1044



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

จากผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังเรียน (�̅�𝑥= 3.96, S.D. = 0.43) สูงกว่าก่อนเรียน 
(�̅�𝑥 = 3.64, S.D. = 0.37) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจากการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบ-
เสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ท า
ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฮัซลินดา อัลมะอาริฟีย์ (2551) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผัง-
มโนมติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติสูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการใช้เกมวิทยาศาสตร์ในข้ันขยายความรู้ของแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการ
เล่นเกมวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ตัดสินใจและแก้ปัญหา ท าให้การรู้น้ันมีความหมาย และนักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ จึงส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาสูงข้ึน จากการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
หลังจากการเล่นเกม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกต่ืนเต้นเน่ืองจากไม่เคยเล่นเกมในขณะเรียนมาก่อน และ
นักเรียนรู้สึกชอบเกมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ท าให้นักเรียนสนใจเรียนมากข้ึน นักเรียนบางคนให้เหตุผลว่า เกมบางเกม 
เช่น เกมบัตร มีสีสันที่สวยงามจึงช่วยในการจดจ าเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ต่ าง ๆ 
ภายในเซลล์ได้ดี ท าให้นักเรียนไม่ง่วง อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ชอบรูปแบบของการเล่นเกมร่วมกันระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์และวีล (Joyce and Weil, 1996 อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 
2556) คือ การที่บุคคลจะจ าสิ่งใดได้น้ัน จะต้องเริ่มจากการรับรู้สิ่งน้ัน หรือสังเกตสิ่งน้ันอย่างต้ังใจ เชื่อมโยงกับ
สิ่งที่รู้แล้วหรือจ าได้ จากการถามนักเรียนแต่ละกลุ่ม พบว่า นักเรียนชอบรูปแบบของเกมที่แตกต่างกัน บางคน
ชอบเกมบันไดงูมากกว่าเกมบัตรเพราะเล่นได้ง่ายกว่า มีกติกาคล้ายกับเกมบันไดงูทั่ว ๆ ไปที่นักเรียนเคยเล่น 
ซึ่งนักเรียนรู้สึกต่ืนเต้นอยู่ตลอดเวลา ว่าตนเองจะเดินไปตกในช่องที่ต้องตอบค าถามหรือไม่  สอดคล้องกับ
แนวคิดของวีณา ประชากูลและประสาท เนืองเฉลิม (2554) กล่าวว่า ผู้สอนต้องเข้าใจและตระหนักเป็นอันดับ
แรกว่าผู้เรียนแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้สอนที่สามารถรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนในห้องเรียนของตนมี
รูปแบบการเรียนรู้แบบใดจะประสบความส าเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จึงต้องใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ยึดรูปแบบวิธีการสอนใดการสอนหน่ึงเป็นหลัก ซึ่งการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์เป็นเทคนิคที่สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ 
เพราะท าให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย และท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 การจัดกลุ่มของนักเรียนเพ่ือร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรจัดโดยคละความสามารถของ
ผู้เรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยเหลือกันและเกิดการเรียนรู้
ซึ่งกันและกันระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
 1.2 ครูผู้สอนควรใช้วัสดุที่คงทนแข็งแรงในการสร้างเกม สามารถจัดเก็บได้ง่ายเมื่อเสร็จกิจกรรม มี
ต้นทุนไม่สูงมาก และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 1.3 ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นและบรรยากาศเป็นกันเอง และใช้ค าถามกระตุ้นให้
นักเรียนใช้กระบวนการคิด เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 1.4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน
ควรตระหนักถึงเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม วางแผนและก าหนดเวลาในกิจกรรมแต่ละข้ันให้ดี 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 2.1 ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมไปใช้กับหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง 
 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์กับ
นวัตกรรมการสอนประเภทอื่น ๆ เพ่ือค้นหาวิธีการสอนที่ดีที่สุด ท่ี สามารถส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงสุด 
 2.3 ควรมีการศึกษาผลของการใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
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การวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 
สุชานัน อ้นถาวร1 และ เอกชัย กิ่งดอนนอก2 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
e-mail: sushar.nun@gmail.com1 , academic.rbac@gmail.com2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตระดับ
ปร ิญญาตร ี มหาว ิทยาล ัยร ัตนบัณฑิต เป ็นงานว ิจ ัยเพ ื ่อศ ึกษาพฤติกรรมการเล ่นเกมออนไลน์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบเกม
ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 91 คน ซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิ
เมชั ่น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยเครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตในจำนวน 91 คน มีนิสิตที่เล่นเกมออนไลน์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 72.53 ที่ไม่เล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.47 นิยมเล่นที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 51.5 จะเล่นเกมไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
59.1 นิยมเล่นในช่วงเวลา 20.00-24.00 คิดเป็นร้อยละ 51.5 และส่วนใหญ่เล่นทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 87.9 ใน
ส่วนของรูปแบบและเนื้อหาพบว่านิสิตส่วนใหญ่ชื่นชอบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการผจญภัย คิดเป็นร้อยละ 22.7 
รูปแบบการนำเสนอเกมนิสิตจะพิจารณาจากภาพของเกมในการเลือกเล่น คิดเป็นร้อยละ 40.9 และนิยมภาพ 3 
มิติที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.2  ในส่วนของดนตรีประกอบชอบเสียงเพลงบรรเลงประกอบฉากและเสียงเพลงที่
กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในเกมเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 43.9 รายละเอียดในการปรับแต่งตัวละครที่นิสิตชอบคือ 
ตัวละครที่กำหนดเองได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 71.2 ในการเลือกเล่นนิยมเลือกจากการพัฒนาการของตัวละคร 
คิดเป็นร้อยละ 33.3 และชื่นชอบโครงเรื่องที่สามารถต่อสู้แข่งขันกันได้ คิดเป็นร้อยละ 34.8 และฉากการต่อสู้
สามารถเปลี่ยนไปตามภารกิจของเนื้อเรื่องคิดเป็นร้อยละ 65.2 และเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นิสิต
นิยมเล่น อันดับ 1 คือเกม Garena RoV เป็นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู้และสวมบทบาท ต้องทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมในการเอาชนะคู่ต่อสู้อีกฝ่าย ซึ่งการเรียนรู้ที่นิสิตได้จากเกมออนไลน์นั้นเกิดทักษะพิสัยมากที่สุด 
ในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ การฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ และสร้างความสามัคคีในหมู่เพื่อน เกิดการเรียนรู้ด้านการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะทางด้าน
ปัญญา ไหวพริบ และการตัดสินใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเรียนรู,้ เกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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Analysis of online mobile games affecting learning behavior of 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research was to study the online gamer behavior of Rattana 
Bundit University students to analyze student’s learning behavior influenced by game online. 
The sample group was 91 students and collected data by questionnaire. The research found 
that the online gamer behavior of 91 students were 72.53% of students played online mobile 
games and 27.47% of students did not play online mobile games, 51.5% of students accessed 
online mobile games at home, 59.1% of students play online mobile games more than 2 hours 
per day, 51.5% of students played online mobile game on 8:00 pm. to 12:00 am. and 87.9% 
of students played online mobile games every day. The most favorite online mobile games 
content was adventure. The students decided to play the online game by the characters of 
the online game, 3D image, and popular music background. The students enjoyed freestyle 
customizing the characters detail. The students loved to play the competition and fighting 
online game content. The students favorite the fighting scenes that change follow the online 
game story. and the online game Garena RoV was the most popular among the students. RoV 
content was adventure and fighting. It is plays by multiplayer and needed teamwork skill to 
play the game. The online games effected to student learning behavior such as typing skill, 
familiar with new technology, and eye-hand coordination. Creativity and imagination. Learn to 
make new friends and unity in the group. Practice and judgment to apply to daily life. 
 
Keywords: Learning behavior, Online mobile game 
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บทนำ 
 เกมออนไลน์เป็นพัฒนาการของการใช้คอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งเพื่อความบันเทิง ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่
เป็นสื่อที่ใช้เล่นกับโทรทัศน์ เมื่อมาถึงยุคของสื่อคอมพิวเตอร์ เกมก็ได้พัฒนามาเพื่อให้สามารถเล่นได้ เพราะ
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ดูเหมือนจะยิ่งช่วยสนับสนุนให้เกมมีความสนุกสนาน และในปัจจุบันมีการ
พัฒนาเกมออนไลน์ให้สามารถเล่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เพราะเป็นยุคที่โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสำคัญต่อ
การดำเนินชีวิต ชวนให้การเล่นเกมเพลิดเพลินยิ่งกว่าแต่ก่อน จากอดตีที่เกมส์จะเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายภาพ
ขาวดำอย่างเช่น เกมส์งูบนโทรศัพท์มือถือโนเกีย จนกระทั้งในปัจจุบันพัฒนามาเป็นเกมส์ที่ให้ภาพสีและมุมมอง
เป็นภาพสามมิติ ดังนั ้นจะเห็นว่า ตลาดเกมส์บนโทรศัพท์มือถือนั ้นมีการพัฒนาตลอดเวลาควบคู่ไปกับ
เทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภค   
 ในปัจจุบันเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกพัฒนามาจนถึงขั้นที่เกิดการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ทำให้สามารถเล่นเกมกับผู้เล่นที่เชื่อมต่ออยู่ในระยะเวลาเดียวกัน ผู้เล่นสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบเหมือนกันได้ เรียกว่าเกมออนไลน์ นอกจากนี้ยังทำให้มีภาพมีกราฟิกที่สดใสสวยงาม ตลอดจนมี
เนื้อหาของเกมที่พัฒนาไปตลอดเวลาเป็นเกมที่เล่นได้ไม่มีวันจบ เกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเป็นเกมที่
ผู้เล่นสามารถเล่นพร้อมกันหลายคน จนทำให้เกิดสังคมใหม่ขึ้นในเกม พัฒนาการนี้ก็ดูเหมือนจะเหมาะกับกลุ่ม
คนที่มีเวลาว่าง และมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเล่น เพราะการเล่นเกมนั้นหากเล่นด้วยความมีสติยั้งคิดและมีวินัย
ต่อตนเองแล้ว การเล่นเกมออนไลน์จะมีค่าอย่างมากต่อพัฒนาการทางความคิดรวมถึงความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการของเด็กและเยาวชน (ศิริวรรณ เจียรศักดิ์วัฒนา, 2554)  
 เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันทั้งด้านการเรียน
และการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้เวลาว่างเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ จนกระทั่งการ
ใช้เพื่อคลายเครียดโดยการเล่นเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่การพฒันาทางเทคโนโลยีในการสร้างความเสมือนจริง
แก่ผู้เล่นหรือผู้ใช้ แต่ก็ยังเป็นดาบสองคมที่ทั้งให้ประโยชน์และผลกระทบให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ซึ่งขึ้นอยู่
กับว่าเราจะรู้จักบริโภคอย่างไรให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายช่วยกัน เพื่อให้
คำนึงถึงการบริหารหรือจัดสรรเวลาอย่างไรในการใช้โทรศัพท์มือถือในแต่ละวัน ทั้งเวลาในการเรียน เวลา
พักผ่อน เวลาที่ใช้ส่วนตัวและเวลาที่ให้กับครอบครัว ควรมีแบบแผนและระเบียบในการใช้ ก็จะทำให้การใช้
เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมได้ผลดีมากกว่าผลเสีย ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บทโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของวัยรุ่น 
เพื่อนำเสนอข้อมูลของเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเชิงบวก จึงเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพราะด้วยวัยของนิสิตสามารถปรับตัวได้เร็วกับสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ทำใหส้ามารถสำรวจไดง้า่ย เพือ่ผลทีไ่ดจ้ากการทำการวจิยัครัง้นี้
จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการใช้เวลาของนิสิตให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ของนิสิตระดับปริญญาตร  ี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
 2. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ ขั ้นตอนการดำเนินงานวิจัย คือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  เพื่อวิเคราะห์รูปเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และทราบถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
โดยได้ประเมินกลุ่มตัวอย่างจากนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 66 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประวัติการเล่นเกมออนไลน ์ 
 ตอนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับความคิดเห็นกลุ ่มตัวอย่างที ่เล่นเกมออนไลน์โดยเนื ้อหา
ประกอบด้วย คำถามเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ลักษณ ะของแบบสอบถาม
ตอนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) 
 การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้  
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับเนื้อหาเกมออนไลน์ที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการเรียนรู้จากเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อกำหนดกรอบแบบสอบถาม 
  2. วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการในการการวิจัยโดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการ
วิจัย เพื่อกำหนดโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถาม 
  3. เขียนแบบสอบถามตามตัวบ่งชี้และประเด็นที่สำคัญที่ได้ศึกษามา  
  4. นำร่างแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้นเสนอผู้เชี ่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงตาม 
เนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
  5. ปรับปรุงเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
  6. ทดลองใช้แบบสอบถามการเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งเพื่อหาค่าความเชื่อถือได้ก่อนใช้งานจริง 
  7. นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับประชากรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจริง 
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 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ติดต่อนิสิตกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
  2. จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็นวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู ้ให้เพียงพอกับจำนวนนิสิตที่จะสอบถาม 
  3. ดำเน ินการแจกแบบสอบถามความค ิดเห ็นว ิ เคราะห ์ร ูปแบบเกมออนไลน ์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบลิ้งค์เว็บไซด์ ผู้วิจัยจะชี้แจงนิสิตให้เข้าใจและทราบ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการสอบถามและขอความร่วมมือจากนสิิตกลุ่มตัวอย่างให้ตอบความเป็นจริง 
  4. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิต ิ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้ 
  1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนำมาแจก
แจง หาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยนำมา
วิเคราะห์หาค่ามัชฌิมาเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาเสนอในรูปตาราง 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มนิสิต
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ที่เล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดจำนวน 66 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จำนวน 66 ชุด และรวบรวมข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ผลทางสถิต ิ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม นิสิตท่ีเล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 และ เพศหญิงจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 เกรดเฉล่ียส่วน
ใหญ่อยู่ท่ี 2.01-3.00 จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมา 3.01-4.00 จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.9 และต่ำกว่า 2.00 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 บุคคลที่นิสิตพักอาศัยด้วยพบว่านิสิตส่วนใหญ่พัก
อาศัยกับบิดาและมารดาจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาพักอาศัยกับอื่นๆ เช่น อยู่หอพัก จำนวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 พักอาศัยกับมารดาจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.01 พักอาศัยกับญาต ิจำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และอาศัยกับบิดา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 อาชีพของผู้ปกครองของนิสิต 
ส่วนใหญ่พบว่าเป็นข้าราชการมากท่ีสุด จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไปจำนวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 อาชีพค้าขายจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 อาชีพอื่น ๆ จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.6 และอาชีพพนักงานบริษัทจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 จำนวนนิสิตท่ีเล่นเกมออนไลน์
จากการสอบถามพบว่านิสิตที่เล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 72.53 และ
จำนวนนิสิตท่ีไม่เล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ นิสิตทุกคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เป็นของ
ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 100 สถานท่ีนิสิตนิยมเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่คือบ้าน จำนวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาเป็นสถานที่อื่นๆ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และเล่นที่มหาวิทยาลัย
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 วิธีการเข้าถึงเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่เลือกเองจำนวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 เพ่ือนแนะนำจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 ดูจากสื่อต่างๆ จำนวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.8% พ่ีน้องแนะนำจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และอื่นๆ จำนวน 2  คน คิดเป็นร้อย
ละ 3 จำนวนช่ัวโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวันส่วนใหญ่พบว่า เล่นไม่เกิน 2 ชั่วโมงจำนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.1 เล่นมากกว่า 2 ชั่วโมงจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 เล่นมากกว่า 4 ชั่วโมงจำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.1 และไม่จำกัดชั่วโมงในการเล่นจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 นิสิตส่วนใหญ่จะเล่นเกม
ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเวลา 20.00-24.00 จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาช่วงเวลา 
16.00-20.00 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ช่วงเวลา 12.00-16.00 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 
หลัง 24.00 น.เป็นต้นไป จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และเล่นช่วงเวลา 08.00-12.00 จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5 และพบว่านิสิตนิยมเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในทุกวันจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.9 รองลงมาเล่นวันจันทร์-วันศุกร์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และวันเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.1  
 การวิเคราะห์เนื ้อหาและรูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการผจญภัย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.7 รองลงมาคือชอบเล่นเกมที่มีเน้ือหาท่ีมาจากการจำลองสถานการณ์ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 
ชอบเล่นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 ชอบเล่นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กีฬาและเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจำนวนอย่างละ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ชอบเล่นเกมที่มีเนื้อหา
ที่มาจากนวนิยายและเกมที่มีเนื้ิอหาอื่นๆ จำนวนอย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ด้านเทคนิคการนำเสนอ
เกมนิสิตส่วนใหญ่ชอบเทคนิคการนำเสนอภาพจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาเป็นฉากจำนวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ตัวละครจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 การพูดคุยภายในเกมจำนวน 3  คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 เทคนิคการนำเสนออื่นๆ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และเสียงประกอบจำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.5 ภาพเกมออนไลน์ส่วนใหญ่นิสิตชอบภาพ 3 มิติจำนวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 65.2 ภาพ 2 มิติและ 
3 มิติในเกมเดียวกันจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และภาพ 2 มิติจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
เสียงเพลงประกอบในเกมส่วนใหญ่พิจารณาเลือกเล่นเสียงเพลงประกอบฉากและเพลงยอดนิยมในเกมเดียวกัน
จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาพิจารณาจากเสียงเพลงบรรเลงประกอบฉากจำนวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.9 และเสียงเพลงที่กำลังเป็นที่นิยม จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 นิสิตส่วนใหญ่ชอบตัว
ละครที่กำหนดเองได้ทั้งหมด จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 ตัวละครท่ีสามารถเปล่ียนได้เฉพาะเสื้อผ้า 
จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และตัวละครท่ีไม่สามารถเปล่ียนรูปร่าง หน้าตา เสื้อผ้าเองได้ จำนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 การเลือกพิจารณาการออกแบบปฏิกิริยาของตัวละครในเกมส่วนใหญช่อบการมีกิจกรรม
หลากหลายให้เลือกทำ  จำนวน 18 คน คิดเป็นจำนวน 27.3 รองลงมาคือผู้เล่นมีส่วนร่วมในสังคมภายในเกม 
จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 สามารถเปลี่ยนแบบผม หน้าตา สีผิว เพศ เผ่าพันธ์ุได้ จำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.2 มีการค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าในเกมได้และตัวละครแสดงอารมณ์ทางสีหน้าและการ
กระทำได้จริง จำนวนอย่างละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และอื่นๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 การ
เลือกเล่นเกมนิสิตส่วนใหญ่พิจารณาจากการชอบพัฒนาการของตัวละคร จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
รองลงมาเป็นโครงเร่ืองจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ปฏิกิริยาของตัวละคร จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.7 การลำดับเหตุการณ์ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และอ่ืนๆ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 
โครงเรื่องเกมที่นิสิตส่วนใหญ่ชอบมากที่สุดผู้เล่นสามารถต่อสู้กันและแข่งขันกันเองได้ จำนวน 23 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 34.8 รองลงมาคือระบบ Clan/Party หรือการรวมกลุ่มผจญภัย และ แผนท่ีจำนวนมากให้เลือกเล่น
ตามต้องการ จำนวนอย่างละ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกดิข้ึนในเกม จำนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.1 การเปล่ียนฤดูตามเหตุการณ์จริง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และอ่ืนๆ จำนวน 3 
คนคิดเป็นร้อยละ 4.5 ฉากเกมนิสิตเลือกพิจารณาจากฉากเปลี่ยนไปสถานการณ์ไปตามเนื้อหา จำนวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ65.2 รองลงมาฉากปัจจุบันจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 ฉากอนาคต จำนวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.6 และฉากในอดีต จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 การลำดับเหตุการณ์ในเกมท่ีนิสิตชอบ
มากท่ีสุดคือการดำเนินเนื้อเร่ืองไปตามภารกิจต่าง ๆ จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมากำหนด
เหตุการณ์จากระดับความสามารถ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 กำหนดให้สามารถเล่นแต่ละภารกิจได้
โดยการตั้งเง่ือนไข จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และอ่ืนๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 พัฒนาการ
ของตัวละครท่ีนิสิตชอบมากที่สุดคือ การจัดลำดับช่ือผู้ทำเลเวลคะแนนไว้บนเว็บไซด์ของเกมน้ัน ๆ จำนวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาเป็นพัฒนาการท่ีเพ่ิมข้ึนของตัวละคร จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 
การเพ่ิมระดับความสามารถจากประสบการณ์จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 เรียนรู้ระบบต่างๆ พ้ืนฐาน
ก่อนท่ีจะไปยังโลกของเกมจริง ๆ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และอ่ืนๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.5 
 การวิเคราะห์การเรียนรู้ทีไ่ด้จากเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จากประสบการณ์ที่นิสิตเล่นเกมมา
โดยการให้คะแนนความเห็นด้วยมากที่สุดลดลงมาถึงน้อยที่สุด 5 ระดับ ได้ผลวิเคราะห์ในระดับมาก คือการเล่น
เกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วยให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม ่ๆ ค่าเฉลี่ย 4.35 รองลงมาเป็นการ
เล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วยฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ค่าเฉลี่ย 4.33 ทำให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ค่าเฉลี่ย 4.27 ทำให้คุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่ค่าเฉลี่ย 4.27 การ
เล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้รู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ มากข้ึน ค่าเฉลี่ย 4.24 เรื่องการทำให้เกิดการ
ทำงานเปน็ทมี ค่าเฉลี่ย 4.24 ช่วยฝึกทักษะทางด้านปัญญา ไหวพริบ และการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 4.23 ทำใหเ้กิด
ทักษะและความสามารถในการพิมพ์อักษร ค่าเฉลี่ย 4.17 การเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสร้าง
ความสามัคคีในหมู่เพ่ือน ค่าเฉลี่ย 4.14 การทำให้เกิดความชำนาญในการใช้ส่ือออนไลน์ ค่าเฉลี่ย 4.12 เกม
ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วยฝึกภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ย 4.06 ในการช่วยจุดประกายให้อยากเรียน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.06 ช่วยฝึกมรรยาทในการเข้าสังคม ค่าเฉล่ีย 3.94 เกมออนไลน์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ค่าเฉลี่ย 3.91 ในการฝึกให้มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่
ตัว ค่าเฉล่ีย 3.89 ทำให้นิสิตรู้กฎกติกากีฬาต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าเฉล่ีย 3.86 ช่วยฝึกปฏิบัติตน
ตามกฎ ระเบียบ กติกาสังคม ค่าเฉลี่ย 3.82 การเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วยทำให้เกิดมารยาท 
และความอดกลั้น ค่าเฉล่ีย 3.77 ช่วยฝึกสมาธิในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 3.76 ช่วยฝึกให้ตนเป็นคนเสียสละ 
ค่าเฉล่ีย 3.67 และการทำให้เกิดมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ตรงต่อเวลา ค่าเฉล่ีย 3.58 ผลวิเคราะห์จากการ
สำรวจที่อยู่ในระดับปานกลาง คือการเล่นเกมออนไลน์จะช่วยฝึกการขอโทษให้อภัยผูอ้ื่น ค่าเฉล่ีย 3.48 ในการ
ทำให้รู้จักหักห้ามใจของท่ีไม่ใช่ของตน ค่าเฉล่ีย 3.38 การช่วยฝึกทักษะการคำนวณคณิตศาสตร ์ค่าเฉลี่ย 3.27 
และการทำให้รู้จักค่าของเงินเก็บหอมรอมริบ ค่าเฉลี่ย 3.23 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตระดับปริญญาตร ี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีนิสิตที่เล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที ่
จำนวน 66 คน และที่ไม่เล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 25 คน นิสิตท่ีเล่นเกมออนไลน์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคนมีโทรศัพท์ใช้เป็นของตนเอง และสถานที่นิยมเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่คือ
บ้านจำนวน 34 คน พบว่าจำนวนช่ัวโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อ 1 วัน นิสิตจะเล่นไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อวัน 
จำนวน 39 คน และนิยมเล่นในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. จำนวน 34 คน และส่วนใหญ่เล่นทุกวัน จำนวน 58 
คน จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่นิสิตชื่นชอบพบว่า นิสิตชื่นชอบเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการผจญภัยมากที่สุด ส่วนใน
รูปแบบการนำเสนอเกม นิสิตที่เล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์จะพิจารณาจากภาพในเกมในการเลือกเล่นเกม
ออนไลน์ และนิยมชอบภาพ 3 มิติในเกมมากที่สุด ในส่วนของดนตรีประกอบชอบเสียงเพลงบรรเลงประกอบ
ฉากและ เสียงเพลงท่ ีกำลังเป็นท่ ีนิยมอย่ ูในเกมเดียวกัน รายละเอียดในการปรับแต่งตัวละครนิสิตชอบ 
กำหนดการแต่งตัวละครได้อย่างอิสระ มีกิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกทำ การเลือกเล่นเกมออนไลน์นิสิตนิยม
เลือกจากพัฒนาการของตัวละคร และช่ืนชอบโครงเรื่องที่สามารถต่อสู้แข่งขันกันได้ และฉากการต่อสู้สามารถ
เปล่ียนไปตามภารกิจของเนื้อเรื่องและการเรียนรู้พัฒนาการ สังคมในเกมนั้น นิสิตชอบการจัดลำดับผู้ทำคะแนน
ไว้ในเว็บไซด์ของเกม เพื่อง่ายต่อการดูว่าผู้เล่นคนไหนที่มีคะแนนสูงสุด ในการเล่นรูปแบบเกมออนไลน์ที่นิสิต
ชอบอันดับ 1 คือเกม Garena RoV เป็นแนวเกม Multiplayer online battle arena (MOBA) จะมีรูปแบบ
เกมเนื้อหาการต่อสู้ (Action) ผจญภัย (Adventure) ในแผนที่เกมกำหนดและมีการวางแผน (Strategy) ซึ่ง
การเรียนรู้ที่นิสิตได้นั้นเป็นทักษะพิสัยมากที่สุด ส่งผลต่อทักษะและความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ่ๆ ฝึก
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ และสร้าง
ความสามัคคีในหมู่เพ่ือน เกิดการเรียนรู้ด้านการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะทางด้านปัญญา ไหวพริบ และการ
ตัดสินใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถนำไปสร้างเกมเพื่อ
การศึกษา โดยเน้นการออกแบบเนื้อเรื่อง การสร้างตัวละครที่น่าสนใจ ฉาก เสียงประกอบ เพื่อกระตุ้นในการ
เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
เกมที่ผู้ปกครองอยากให้นิสิตเล่น และควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกมที่อยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ศึกษารูปแบบเกมที่นิสิตนิยมและพัฒนาเกมในรูปแบบต่างๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีจดุมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคดิเห็นท่ีมตีอ่ความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา      
2) ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมตี่อความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา
สาขาวิชาคณติศาสตร์ ที่ผา่นการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อแบบรับตรงและแบบระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประชากรของการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 39 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความไมย่่อท้อต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น 0.765 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบสถิติพรรณนา คอื ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติ T-independent ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามคีวามไม่ย่อ
ท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในด้านคุณคา่และความบากบั่นอยู่ในเกณฑ์มาก และ ในด้านการเติบโตอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง ท้ังนีน้ักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา โดยวิธีรับตรงและโดยวิธีแอดมิชชันมีความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ความไม่ย่อท้อ, ความกังวลใจ, คณิตศาสตร์  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study on mathematical resilience of the first year 
mathematics major students 2) to compare the mathematical resilience score between 
students who have been recruited by the quota academic ability and the students who have 
been recruited nationally through the Commission on Higher Education. The subjects in this 
study were the students of mathematics major of the faculty of Education, Suan Sunandha 
Rajabhat University, in the 2017 academic year. The selection of the subject was based on 
purposive sampling. The instruments used in the research was the Mathematical Resilience 
Scale (MRS) with the reliability of 0.765. The statistics used to analyze the data descriptively 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and T-independent statistics. The 
results of this research indicated that the resilience score in the value and the struggle 
subscales of the freshman students were in a high level but we found that it was in the 
moderation for the growth subscale. Furthermore, the students recruiting methods did not 
affect the mathematical resilience scores significantly at the level of 0.05. 
 
Keywords: Resilience, Anxiety, Mathematics  
 

บทน า 
ในแต่ละปีการศึกษา สาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะครุศาสตรไ์ดร้ับสมคัรนักศึกษาอย่างน้อยปีละ 30 

คนแต่ทุกปีพบว่ามีนักศึกษาบางสว่นลาออกเพื่อไปศึกษาในสาขาอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในสาย
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เลย ซึ่งจากการสมัภาษณ์นักศึกษาผู้วิจยัพบว่า นักศึกษาเหล่านั้นมีความกังวลต่อ
การเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งหากนักศึกษาในสาขาคณติศาสตรม์ีความกังวลทางคณิตศาสตรส์ูง อาจท าให้
ความสามารถในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักศึกษาไมสู่งเท่าที่ควรได้ อาจส่งผลต่อการจบการศึกษา หรือ
การถ่ายทอดวิชาคณติศาสตรเ์มื่อนักศึกษาเหล่านั้นได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครู  
  

นับเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า 40 ปีมาแล้ว ท่ี Richardson และ Suinn (1972) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า ความกังวลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics Anxiety) คือ “ความรู้สึกท่ีตึงเครียดและมี
ความกังวลต่อการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันท่ีมีความ
หลากหลาย รวมไปถึงปัญหาคณติศาสตร์ในวงวิชาการ” ซึ่ง Ashcraft และ Krause (2007) ได้ให้ข้อสงัเกตว่า 
ความกังวลทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ จะน าไปสูรู่ปแบบการหลีกเลี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ อาทิ ผู้เรียนพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าช้ันเรียน หรือหลกีเลี่ยงสถานการณ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ความรู้ทางคณติศาสตร ์Covington (1992) กล่าวว่า ผูเ้รียนจ านวนไม่น้อยที่ถูกขนานนามว่าขาดแรงจูงใจใน
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การเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งๆ ที่มแีรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงมาก ซึ่งแรงจูงใจเหล่านั้นไมไ่ด้ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพราะต้องการเรียนรู้ แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้สอบตก  

รัฐบาลของประเทศสหราชอาณาจกัรไดเ้ริ่มแถลงนโยบายที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ด้านจิตพิสยั (affective domain in learning mathematics) ดังจะเห็นไดจ้ากค ากลา่วของ 
Elizabeth Truss รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2014 เกี่ยวกับความส าคัญของการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ที่ดี อีกทั้งยังได้กลา่ววิสัยทัศน์ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
โดยได้ขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนได้ระมัดระวังเมื่อต้องพูดถึงการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสรมิ
ทัศนคติบวกให้แก่ผู้เรียน 

ในปี ค.ศ. 2010 Johnston-Wilder และ Lee ได้เริ่มให้แนวคิดเกี่ยวกับการเอาชนะความกังวล
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้นิยามความหมายของค าว่า ความไมย่่อท้อต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
(Mathematical Resilience) ว่าหมายถึง “ภูมิต้านทาน” ส าหรับความกังวลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในทางทฤษฎี
แล้วการสร้างความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้น คือการสนับสนุนใหผู้้เรยีนมีทัศนคติวา่ใครก็ท า
โจทย์คณติศาสตรไ์ด้ (can-do attitude)  ผู้เรยีนที่มีความไม่ย่อท้อตอ่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะมีความเช่ือ
เกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์ (Growth belief) สัมพันธ์กับความสามารถทางการเรียนรู้คณติศาสตร ์ผู้เรียน
เหล่านั้นจะไม่เรยีนรู้วิชาคณติศาสตร์แบบผ่าน ๆ เพราะถึงแม้ว่าเขาจะเรยีนวิชาคณิตศาสตรไ์ม่เข้าใจในขณะที่
คนอ่ืนเข้าใจแล้ว หรือแม้แต่ในเวลาที่ผู้เรยีนคนนั้นพบกับความล าบากต่อการท าความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์
บางหัวข้อ เขาก็จะยังคงมีความเช่ือมั่นและสามารถเรยีนรูไ้ด้ประสบความส าเร็จในที่สดุ ผู้เรียนจะรู้ว่ามีแหล่ง
เรียนรู้ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเขา ถึงแม้ว่าผู้เรียนนั้นจะยังไมม่ีแหล่งเรียนรู้นั้นอยู่ใกล้ ๆ ก็ตาม เขาก็ยังมี
ทัศนคติบวกต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ ผู้เรียนจะสามารถเอาชนะอุปสรรคในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของเขาได้อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ Johnston-Wilder, Lee et al (2013) ได้กล่าวว่า ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะ
ในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้หากมีความจ าเป็น รวมถึงการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อมีจ าเป็น ซึ่งการโค้ช 
(coaching) จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความไมย่่อท้อต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ใหเ้กิดขึ้น  

แบบสอบถามความไมย่่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Janice Kooken 
นักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคือ Sue Jonston-Wilder และ 
Clare Lee จากประเทศสหราชอาณาจักร (Kooken et al, 2013) ซึ่งแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร์นี้ จะมีการวัดทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1. ด้านคุณคา่ (Value) ที่มีรากฐานจากทฤษฎีความคาดหวัง
กับคุณค่า (Expectancy-Value Theory) ว่า ผู้เรยีนจะมคีวามรูส้ึกสนใจและรู้สึกมีแรงจูงใจในการเรยีนวิชา
คณิตศาสตร์ ถ้าพวกเขาเชื่อว่ามันมีคุณค่าที่จะเรียนรูม้ัน (Chouinard, Karsenti & Roy, 2007) ตัวอย่าง
ค าถามบางส่วนที่ใช้วัดในด้านคณุค่าของแบบสอบถามความไม่ย่อทอ้ต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ฉบบันี้ ได้แก่ 
“ความรู้ทางคณติศาสตร์ช่วยฉันได้มาก ไม่วา่ฉันจะตดัสินใจเรียนในสาขาใดก็ตาม” “คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับอนาคตของฉัน” “คณิตศาสตรจ์ะเป็นประโยชน์ในชีวิตการท างานของฉัน”  เป็นต้น  2. ด้านความบาก
บ่ัน (Struggle) ซึ่งศัพท์ค านี้ถูกฝังรากในทฤษฎีของแบนดูราเกี่ยวกบัผู้กระท าการของมนุษย์ (Bandura 
Theory of personal agency) ว่าเป็น “ความสามารถท่ีกุมอ านาจทางกระบวนการคดิ แรงจูงใจ และ       
การกระท าของแตล่ะคน” (Bandura, 1989 p.1175) ตัวอย่างค าถามบางส่วนท่ีใช้วัดในด้านความบากบั่นของ
แบบสอบถามความไมย่่อท้อต่อการเรียนคณติศาสตร์ฉบับน้ี ได้แก่ “การค านวณย่อมมผีิดพลาดบ้างเปน็เรื่อง
ปกติ” ; “ใครที่เรียนวิชาคณติศาสตร์ก็คงต้องเจอกับสถานการณ์ล าบากกันบ้างไม่วันใดก็วันหนึ่ง” ; “ความ
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ยากล าบากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาคณติศาสตร์อยู่แล้ว” และด้านการเติบโต (Growth) เป็นค าศัพท์ที่
ได้มาจากงานของ Dweck (2000) ผู้พบว่าผู้เรียนท่ีมีกรอบแนวคดิแบบ “เติบโต” (‘Growth’ Mindset) จะ
มองหาความท้าทายและพัฒนากลยุทธ์เพื่อรับมือกับความไมส่ าเร็จทางการเรียน แต่ส าหรับผูเ้รียนทีม่ีกรอบ
แนวคิดแบบจ ากัด (Fixed mindset) จะพยายามหลีกเลี่ยงการเรยีนรู้ที่ตนจะต้องพบกับความยากล าบากและ
ท้ายท่ีสุด ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนท่ีมีกรอบแนวคิดแบบจ ากดันั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูต้่ า ตัวอย่างค าถาม
บางส่วนท่ีใช้วัดในด้านการเติบโตของแบบสอบถามความไม่ย่อท้อตอ่การเรียนคณติศาสตร์ฉบับนี้ ได้แก่ “ถ้า
ใครคนหนึ่งไมเ่ก่งค านวณ ก็คงจะไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้” “ถ้าใครไมม่ีหัวทางการค านวณ เขาก็จะเรียน
คณิตศาสตร์ได้ไม่ดีนัก” “ใครๆก็เรียนคณติศาสตรไ์ด้” 

 
Johnston-Wilder et al (2014) ได้ท าการศึกษาความกังวลทางการเรียนคณติศาสตร์และความไม่ย่อ

ท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในบรรดาเด็กฝึกงาน (apprentices) ในกรุงลอนดอน ประเทศสหราช
อาณาจักร ซึ่งในงานวิจัยนี้พบว่าความกังวลทางการเรยีนคณติศาสตร์ส่งผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามถึงจ านวน 
30% จากผู้ตอบทั้งหมด เมื่อค านึงถึงการเลือกสายอาชีพท่ีจะฝึกงานเชิงสะเตม็ (STEM apprentices) 
นอกจากน้ียังพบว่า เด็กฝึกงานที่เลือกสายงานเชิงสะเตม็จะมีความไม่ย่อท้อทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มากกว่าเด็กฝึกงานท่ีไม่เลือกสายงานเชิงสะเตม็ และพบว่า เพศชายจะมีความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มากกว่าเพศหญิง  

 
จากปัญหาเรื่องการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยเห็นว่า  

การพัฒนาความไม่ย่อท้อต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์จึงมคีวามจ าเป็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพของครูที่จะเป็นผลผลติของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในอนาคต 
ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะท าการศกึษาเบื้องต้นโดยอาศยัแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลทีไ่ดไ้ปศึกษาปัจจัยในการพัฒนาความไมย่่อท้อต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ อีกท้ังสามารถน าข้อมลูที่ไดไ้ปพัฒนาและประยุกตเ์ข้ากับการจัดการเรยีน    
การสอนให้นักศึกษามเีจตคติที่เปน็บวกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน  

 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) ศึกษาระดับความคดิเห็นท่ีมตี่อความไมย่่อท้อต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ในด้านคุณค่า ด้านความบากบั่น และ
ด้านการเติบโต  

2) ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมตี่อความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อแบบรับตรงและแบบระบบกลางคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 
สมมติฐานการวิจัย 

            นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาโดยวิธีรับตรงและโดยวิธีแอดมิชชันมีความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญั  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรเป้าหมาย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 39 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ 
และวิธีการรับเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วย   
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณค่า 
(Value) ด้านความบากบั่น (Struggle) และ ดา้นการเติบโต (Growth) เพื่อน าคะแนนรวมทีไ่ดม้าวัดความไม่ 
ย่อท้อต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งข้อค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามนี้ ได้รบัการดดัแปลงจาก Mathematical 
Resilience Scale ของ Kooken et al (2013) จ านวน 23 ข้อ โดยเป็นข้อความทางบวก 17 ข้อและเป็น
ข้อความทางลบ 6 ข้อ ซึ่งมีเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนของแต่ละข้อในแบบสอบถามความไมย่่อท้อต่อการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด ให้คะแนนเท่ากบั 5 คะแนน   เห็นด้วยมาก       ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน เห็นด้วยน้อย        ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด  ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

โดยใช้หลักเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ในการแปลความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย   

   ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
1. ศึกษาวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของ Janice Kooken  รวมถึงเอกสารและต าราที่

เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ตาม
วิธีการของลิเคิร์ท (Likert) อีกทั้งปรับส านวนของแตล่ะค าถามในแบบสอบถามให้เข้ากับบริบทของ
การเรยีนรู้วิชาคณติศาสตร์ของผูเ้รียนในประเทศไทย 

2. น าแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณติศาสตรไ์ปใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และน าไปหาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC : Index Objective Congruence) ระหว่างค าถามกับจุดประสงค์ของแบบสอบถาม
ความไมย่่อท้อต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์เป็นรายข้อ 

3. คัดเลือกแบบสอบถามความไมย่่อท้อต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ที่จะใช้ในงานวิจัยท่ีมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไปแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า ซึ่งในท่ีนี้ 
ทุกข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 

4. น าแบบสอบถามวัดความไมย่่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปทดสอบกับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 52 คน 
แล้วน าผลการทดสอบมาวเิคราะหร์ายข้อ เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  
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ความไมย่่อท้อต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient Method) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.765 

5. น าแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณติศาสตรไ์ปเกบ็รวบรวมข้อมลูกับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  
 
การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. รวบรวมแบบสอบถาม 
 2. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
 3. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถาม ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให ้
 4. วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอรโ์ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย 

    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ T-Independent 
 
3. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช ้

1. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความเช่ือมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธสีัมประสิทธ์ิของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient Method)  

2. สถิติพื้นฐาน ความถี่ (frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามความไมย่่อท้อต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อวัดทัศนคติและความเช่ือบางอย่างเกี่ยวกับการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยได้อ้างอิงแนว
ทางการตั้งข้อค าถามจาก Mathematical Resilience Scale (MRS) จ านวน 23 ข้อ โดยมีประเด็นทีจ่ะศึกษา 
ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านคุณค่า (Value) จ านวน 8 ข้อ ด้านความบากบั่น (Struggle) จ านวน 8 ข้อ และ ด้าน
การเติบโต (Growth) จ านวน 7 ข้อ 
 

ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์การแจกแจงปกติของความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ผลการทดสอบโดยใช้ Shapiro-Wilk 

Statistics องศาอิสระ (df) Sig 
ความไม่ย่อท้อต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 0.973 39 .454 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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รูปที่ 1 แสดงการตรวจสอบการแจกแจงปกติของความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 จากตารางที่ 1 และรูปที่ 1 เป็นการพิจารณาการแจกแจงแบบปกตดิ้วยสถติิ Shapiro-Wilk W Test 
พบว่าค่า sig. เท่ากับ 0.454 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐาน หรือไมม่ีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธ 

0H  กล่าวคือ ข้อมูลชุดนี้มีการแจกแจงแบบปกติ     
 

ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์ความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พิจารณาในแต่ละด้านโดย
จ าแนกตามวิธีการรับเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ช้ันปีท่ี 1  
 

ระดับความไม่ย่อท้อต่อ
การเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์

จ านวนนักศึกษา ร้อยละ 

ปานกลาง 3 7.69 
มาก 34 87.18 

มากที่สุด 2 5.13 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณติศาสตร์ส่วนใหญ่มีความไมย่่อท้อต่อ

การเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมาก  
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รูปที่ 1 แสดงการตรวจสอบการแจกแจงปกติของความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 จากตารางที่ 1 และรูปที่ 1 เป็นการพิจารณาการแจกแจงแบบปกตดิ้วยสถติิ Shapiro-Wilk W Test 
พบว่าค่า sig. เท่ากับ 0.454 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐาน หรือไมม่ีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธ 

0H  กล่าวคือ ข้อมูลชุดนี้มีการแจกแจงแบบปกติ     
 

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พิจารณาในแต่ละด้านโดย
จ าแนกตามวิธีการรับเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ช้ันปีท่ี 1  
 

ระดับความไม่ย่อท้อต่อ
การเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์

จ านวนนักศึกษา ร้อยละ 

ปานกลาง 3 7.69 
มาก 34 87.18 

มากที่สุด 2 5.13 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณติศาสตร์ส่วนใหญ่มีความไมย่่อท้อต่อ

การเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะห์ความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พิจารณาในแต่ละด้านโดย
จ าแนกตามวิธีการรับเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ช้ันปีท่ี 1  

 คะแนนท่ีได้จากแบบสอบถาม ความไมย่่อท้อต่อ
การเรยีนวิชา
คณิตศาสตร ์

ด้านคุณคา่ 
(Value) 

ด้านความบากบั่น 
(Struggle) 

ด้านการเติบโต 
(Growth) 

รับตรง ค่าเฉลี่ย 33.43 34.89 23.89 92.21 
(N=28) SD 3.34 2.86 3.34 7.41 

 
แอดมิชชัน ค่าเฉลี่ย 32.36 33.36 25.45 91.18 
(N=11) SD 3.57 2.14 3.00 7.78 

 
รวม ค่าเฉลี่ย 33.13 34.46 24.33 91.92 

(N=39) SD 3.44 2.76 3.32 7.53 
  
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีรับตรง จะมีค่าเฉลี่ยด้านคุณค่าและความบาก
บั่นสูงกว่านักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีแอดมิชชัน แต่จะพบว่าค่าเฉลี่ยด้านคุณค่าของนักศึกษาที่
ผ่านการรับเข้าโดยวิธีรับตรงจะต่ ากว่านักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีแอดมิชชัน อย่างไรก็ตาม 
นักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต่อแบบรับตรงจะมีความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเพียง
เล็กน้อย  

ภาพรวมนักศึกษามีความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในด้านคุณค่า และด้านความบากบั่น
อยู่ในเกณฑ์มาก ทั้งนี้เมื่อผู้ท าวิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ก็ได้ทราบว่า ทุกคน
เห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์และคุณค่าของวิชานี้ จึงมีความสนใจหรือชอบที่จะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
ตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและพร้อมท่ีจะเอาชนะอุปสรรคหรอืความยากล าบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เนื้อหา หรือโจทย์ปัญหาก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในด้านการเติบโต พบว่าอยู่ ในเกณฑ์ปานกลาง ทั้งนี้จากการ
สัมภาษณ์ได้พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของนักศึกษามีความเห็นว่า คณิตศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยมีความยากกว่าคิดไว้ เนื่องจากความไม่ถนัดในเนื้อหาที่เป็นนามธรรม การพิสูจน์ อีกทั้งรู้สึกว่า
ความรู้พื้นฐานของตนก่อนเข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่มากเพียงพอ จึงส่งผลต่อกรอบแนวคิดแบบ
เติบโต กล่าวคือ นักศึกษามีความกังวลในการเอาชนะความยากล าบากทางการเรียน (Difficulties) 

ในขัน้ต่อไปจะเป็นการตรวจสอบว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
ทั้งสองกลุ่มเท่ากันหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานเพื่อทดสอบ ดังนี้ 

 0 1 2

1 1 2

:
:

H
H

 
 




 

เมื่อ 1   ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมที่ได้จากแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง 
             2   ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมที่ได้จากแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต่อโดยวิธีแอดมิชชัน 
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ตารางท่ี 4 ตารางวิเคราะห์การแจกแจงปกติของความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ผ่านการรับเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีรับตรงและวิธีแอดมิชชัน  
 ผลการทดสอบโดยใช้ Shapiro-Wilk 

Statistics องศาอิสระ (df) Sig 
ความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีผ่านการรับเข้าโดยวิธีรับ
ตรง 

0.940 28 .109 

ความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีผ่ านการรับ เข้ าโดยวิธี
แอดมิชชัน 

0.975 11 .928 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4 เป็นการพิจารณาการแจกแจงแบบปกตดิ้วยสถติิ Shapiro-Wilk W Test พบว่าค่า 

sig. เท่ากับ 0.109 และ 0.928  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐาน หรือไม่มีนัยส าคญัที่จะปฏิเสธ 
0H  กล่าวคือ ข้อมูลชุดนี้มีการแจกแจงแบบปกติ     

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ค่า T-Independent แสดงผลการเปรียบเทียบความไม่ย่อท้อต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ระหว่างนักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีรับตรงและนักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษา
ต่อด้วยวิธีแอดมิชชัน 
 

ลักษณะการ
รับเข้า

ศึกษาต่อ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน df t Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

รับตรง 92.21 7.41 
37 0.22 0.83 -4.99 6.20 

แอดมิชชัน 91.18 7.78 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ค่าเฉลี่ยของความไม่ยอ่ท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ระหว่างนักศึกษาท่ีผ่านการรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีรับตรงและนักศึกษาท่ีผ่านการรบัเข้าศึกษาต่อด้วยวธิี      
แอดมิชชันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั  

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 
1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้

แนวคิดมาจาก Janice Kooken et al (2013) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 มีความไม่ย่อ
ท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์มากและมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 92.31 เมื่อผู้วิจัยได้พิจารณาระดับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาในด้านคุณค่า และด้านความบากบั่น พบว่าภาพรวมนักศึกษามีระดับความคิดเห็น 
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ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์การแจกแจงปกติของความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ผ่านการรับเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีรับตรงและวิธีแอดมิชชัน  
 ผลการทดสอบโดยใช้ Shapiro-Wilk 

Statistics องศาอิสระ (df) Sig 
ความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีผ่านการรับเข้าโดยวิธีรับ
ตรง 

0.940 28 .109 

ความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีผ่ านการรับ เข้ าโดยวิธี
แอดมิชชัน 

0.975 11 .928 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4 เป็นการพิจารณาการแจกแจงแบบปกตดิ้วยสถติิ Shapiro-Wilk W Test พบว่าค่า 

sig. เท่ากับ 0.109 และ 0.928  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐาน หรือไม่มีนัยส าคญัที่จะปฏิเสธ 
0H  กล่าวคือ ข้อมูลชุดนี้มีการแจกแจงแบบปกติ     

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ค่า T-Independent แสดงผลการเปรียบเทียบความไม่ย่อท้อต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ระหว่างนักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีรับตรงและนักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษา
ต่อด้วยวิธีแอดมิชชัน 
 

ลักษณะการ
รับเข้า

ศึกษาต่อ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน df t Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

รับตรง 92.21 7.41 
37 0.22 0.83 -4.99 6.20 

แอดมิชชัน 91.18 7.78 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ค่าเฉลี่ยของความไม่ยอ่ท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ระหว่างนักศึกษาท่ีผ่านการรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีรับตรงและนักศึกษาท่ีผ่านการรบัเข้าศึกษาต่อด้วยวธิี      
แอดมิชชันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั  

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 
1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้

แนวคิดมาจาก Janice Kooken et al (2013) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 มีความไม่ย่อ
ท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์มากและมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 92.31 เมื่อผู้วิจัยได้พิจารณาระดับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาในด้านคุณค่า และด้านความบากบั่น พบว่าภาพรวมนักศึกษามีระดับความคิดเห็น 
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ในส่วนนี้อยู่ในเกณฑ์มาก แต่เมื่อพิจารณาในด้านการเติบโตแล้วจะพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาเพิ่มเติมก็ได้พบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มากกว่า
ร้อยละ 80 ที่เข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ได้ศึกษาหลักสูตรว่าต้องเรียนอะไรบ้างจึงมีความ
คิดเห็นว่า เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ที่นักศึกษาก าลังเรียนอยู่นั้นมีความยากกว่าที่ตนเองคิดไว ้

2. รูปแบบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ทั้งในรูปแบบการรับตรงและโดยวิธีแอดมิชชันไม่ส่งผลต่อความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญ นั่นแสดงว่า การที่นักศึกษาเป็นผู้เลือกเรียนในสาขาและคณะที่ชอบและสนใจด้วย
ตัวเอง จะส่งผลให้เขามีทัศนคติที่ดี และมีความบากบั่นตั้งใจเพื่อที่จะท าความเข้าใจในเนื้อหาและเอาชนะความ
ยากเหล่านั้นให้ได้ สอดคล้องกับ Hutauruk และ Priatna (2017) ที่กล่าวไว้ว่า ตัวช้ีวัดของผู้เรียนที่มีความไม่
ย่อท้อต่อการเรียนคณิตศาสตร์ คือ เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและมีความมุมานะเพื่อเอาชนะความไม่เข้าใจ มี
ความมั่นใจในการเรียนและสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนอีกทั้งสร้างกลยุทธ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) จากผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม  
มีความไม่ย่อท้อทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์มาก นั่นเป็นเพราะนักศึกษาได้เป็นผู้เลือกทีจ่ะเข้า
สาขานี้ด้วยตนเอง ดังนั้น ในข้ันตอนการสัมภาษณเ์พื่อรับเข้าศึกษาต่อควรมีค าถามเพื่อพิจารณาคดัเลอืก
นักเรียนท่ีมีความมุ่งมั่นว่าเป็นผู้ตดัสินใจเลือกเรยีนด้วยตนเอง และมากกว่าน้ี ควรสอบถามว่านักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรที่ตนก าลังจะเข้าศึกษาต่อหรือไม่ เพื่อให้เป็นการส่งสญัญาณให้นักศึกษามคีวามตระหนัก
รู้ต่อการเตรยีมพื้นความรู้ที่ดีส าหรบัเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป 

2) จากผลการวิจัยพบว่า ความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก  แต่เมื่อ
พิจารณาในส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาด้านการเติบโต  ซึ่งหากผู้วิจัยต้องการพัฒนาระดับความไม่ย่อท้อต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผู้วิจัยควรมีการสัมภาษณ์เพื่อมาศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมว่า ปัจจัยใดที่จะท าให้นักศึกษามีกรอบแนวคิดแบบเติบโต เพื่อจะน ามาปรับใช้กับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

3) จากงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเพียงกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น แต่เพื่อประโยชน์ในวงกว้างควรมีการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาในคณะ
ครุศาสตร์ หรือ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นต้น  

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เสรจ็สมบูรณ์เป็นอย่างดไีด้ด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแกผู่ท้ าวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี ้
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การศึกษามโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษามโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติ และ 2)  เปรียบเทียบ มโนมติ เรื่อง แก๊ส 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติกับ
เกณฑ์คะแนน โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง ประชากร คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 ห้อง 
รวม 144 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 24 คน 
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
ร่วมกับผังมโนมติ รายวิชา สมบัติของสาร สาระการเรียนรู้ เรื่อง แก๊ส จ านวน 4 แผน 2)  แบบวัดมโนมติ 
เรื่อง แก๊ส ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยสองล าดับขั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ส่วนที่ 2 เป็นแบบอัตนัยโดยเขียนแสดงการให้เหตุผลจากการเลือกตอบในส่วนที่ 1 
จ านวน 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ และการทดสอบที
แบบกลุ่มเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาการจัดเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังมโนมติ มีมโนมติ เรื่อง แก๊ส ในระดับมโนมติที่สมบูรณ์ มโนมติที่ไม่สมบูรณ์ และ
มโนมติท่ีคลาดเคลื่อน คือ ร้อยละ 89.58, 9.03 และ 1.39 ตามล าดับ และไม่พบนักเรียนที่ไม่มีมโนมติ 

2.  นักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังมโนมติ มีคะแนนเฉลี่ย
มโนมติ เรื่อง แก๊ส หลังเรียนร้อยละ 97.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนที่ก าหนดร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังมโนมติ มโนมติ เรื่อง แก๊ส 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study students’ conceptions on the gas topic 
with using 5E inquiry approach and concept mapping, and 2) to compare the students’ 
conceptions on the gas topic and criterion after using 5E inquiry approach and concept 
mapping. The research design was a one - shot case study. The population consisted of 144 grade 
10th students from 6 classrooms at Princess Chulabhorn’s College, Satun in the second semester of 
academic year 2017. The sampling was grade 10th students and used cluster sampling comprised of 
a class of 24 students. The research instruments consisted of 1) 4 lesson plans using 5E inquiry 
approach and concept mapping, 2) the gas topic concept test was a two-tier diagnostic test, 
consisted of 2 parts : part 1 was multiple - choices test with four alternatives and part 2 was 
supported gas topic concepts in part 1, this had 12 items and the quality of research instrument 
found that the gas topic concept test had a reliability of 0.82. Statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, and one sample t - test. 

The research results were as follows, 
1. Students studying through the 5E inquiry approach and concept mapping had 

sound understanding, partial understanding, and specific misconception on the gas topic at the 
average percentage of 89.58, 9.03, and 1.39 respectively and had not student who had no 
understanding  conceptions on the gas topic. 

2. Students studying through the 5E inquiry approach and concept mapping had 
conceptions on the gas topic at the average percentage of 97.19, higher than the specified criteria 
percentage of 75 with the significant level at .01 
 
Keywords: 5E Inquiry approach and concept mapping, conceptions on the gas topic 
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บทน า 
วิชาเคมีเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่ออธิบายสสาร

และการเปลี่ยนแปลงของสสาร มีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และน าความรู้ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางวิชาเคมี (ชาตรี  ฝ่ายค าตา. 2558 : 1) เนื้อหาในวิชาเคมี
ส่วนใหญ่มีลักษณะที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม ซ่ึงยากต่อการท าความเข้าใจของนักเรียน อาทิเช่น การใช้นิยาม
ศัพท์ ทฤษฎี และภาษา เป็นต้น การทับซ้อนของมโนมติ ที่คล้ายกันมักจะท าให้นักเรียนสับสน และไม่สามารถ
แยกความแตกต่างของมโนมติในการเรียนวิชาเคมีได้ โดยมโนมตจิะเป็นข้อสรุปหรือความคิดรวบยอด ที่เกิดจาก
การท าความเข้าใจและจัดหมวดหมู่ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กัน จากสาเหตุดังกล่าวจึงมีผลท าให้มี
นักเรียนจ านวนมาก ขาดความเข้าใจและเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนในการเรียนวิชาเคมี  (ชาตรี  ฝ่ายค าตา. 
2558 : 70) ดังนั้นมโนมติในการเรียนของนักเรียนจึงมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เนื่องจากเป็น
พื้นฐานส าคัญที่ท าให้ครูตัดสินใจว่าจะจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน โดยจะ
ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนมโนมติของตนเองให้เป็นมโนมติที่สมบูรณ์ได้ 

จากการสังเกตการสอน การฝึกประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ครูประจ าการ พบว่า สภาพปัญหา
ของการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คือ นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงมโนมติ
เดิมให้เข้ากับมโนมติใหม่ได้ ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลท าให้นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่มี
ลักษณะพลิกแพลงได้ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เป็นหน่วยการเรียนรู้หนึ่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
นักเรียนจ านวนมากมักมีความล้มเหลวในการเข้าใจมโนมติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่น ๆ ในวิชาเคมี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ธาตุ ตารางธาตุ หรือพันธะเคมี 
เป็นต้น (Ayyildiz and Tarhan. 2013 : 408) ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยเฉพาะ เรื่อง 
แก๊ส จึงเป็นมโนมติที่ยากส าหรับนักเรียนเพราะว่าแก๊สเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น นักเรียนมักจะเข้าใจว่าแก๊สไม่มี
ตัวตนและไม่ใช่สาร (ชาตรี  ฝ่ายค าตา. 2558 : 53)  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการหารูปแบบการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5E) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1)  ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน หรือเรื่องที่สนใจ ที่เกิด
จากความสงสัย หรือท่ีเกิดจากความรู้เดิมของนักเรียนหรือครูเป็นผู้เสนอประเด็นปัญหา  2)  ขั้นส ารวจและ
ค้นหา เป็นขั้นก าหนดแนวทางในการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมุติฐานเลือกแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) ขั้นอธิบาย เป็นขั้นการน าข้อมูล มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลในรูปแบบต่าง ๆ 4)  ขั้นขยาย
ความรู้ เป็นขั้นการเชื่อมโยง ความรู้เดิม หรือน าเอาความรู้ หลักการ วิธีการไปแก้ไข ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ 
5)  ขั้นวัดและประเมินผล เป็นขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ว่า นักเรียนมีความรู้อะไร อย่างไร มากน้อยเพียงใด 
และน าไปประยุกต์ใช้อย่างไร ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ดังกล่าวสามารถช่วย
ปรับมโนมติที่คลาดเคลื่อนให้เป็นมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ สามารถช่วยให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความสุขและสนใจ
ที่จะเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น (Akar. 2005 : 55 ; Balci, Cakirogl and Tekkaya. 2006 : 202-203) 

นอกจากนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนมติก็เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง
ที่จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาอย่างต่อเนื่องกันเป็นล าดับขั้นและสามารถเชื่อมโยงมโน
มติเดิมที่เป็นความรู้พื้นฐานเข้ากับมโนมติใหม่ (ศรีบุญตาม  โจมศรี และปัฐมาภรณ์  พิมพ์ทอง. 2553 : 97)  

โดยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ
ผังมโนมติ นั้นสามารถที่จะท าให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและมองเห็นภาพความสัมพันธ์ของเนื้อหา
อย่างต่อเนื่องกันเป็นล าดับขั้นและสามารถเชื่อมโยงมโนมติเดิมที่เป็นความรู้พื้นฐานเข้ากับมโนมติใหม่ โดยท า
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ให้ไม่เกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติในการศึกษามโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษามโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติกับเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีมโนมติ เรื่อง แก๊ส 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติสูงกว่าร้อยละ 75 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีมโนมติที่สมบูรณ์ เรื่อง 
แก๊ส หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 144 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คน ซึ่งได้ท าการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ
ผังมโนมติ รายวิชา สมบัติของสาร (ว30231) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 สาระการเรียนรู้ เรื่อง แก๊ส 
จ านวน 4 แผน มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 

2)  แบบวัดมโนมติ เรื่อง แก๊ส ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยสองล าดับขั้น ประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ส่วนที่ 2 เป็นแบบอัตนัยโดยเขียนแสดงการให้
เหตุผลจากการเลือกตอบในส่วนที่ 1 จ านวน 12 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้
สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.82  

3.  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
1)  ชี้แจงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ให้เข้าใจ

วิธีการของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติ บทบาทของนักเรียน เป้าหมาย
ของการเรียน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

2)  ใช้เวลา 3 คาบ ก่อนการจัดการเรียนรู้ ในการสอนให้นักเรียนรู้จักผังมโนมติรูปแบบต่าง ๆ 
ที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

3)  ด าเนินการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติ 
ใช้ระยะเวลาสอนทั้งหมด 12 คาบ จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ 

4)  เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวัดมโนมติ 
5)  น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดมโนมติ มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
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4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1)  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2)  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
coefficient) ตามวิธีของ ครอนบัค (Cronbach) 

3)  สถิติที่ใช้ตอบวัตถุประสงค์ ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One 
Sample t-test) 

ผลการวิจัย 
1.  เมื่อนักเรียนได้รับจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังมโนมติ นักเรียนมี

มโนมติ เรื่อง แก๊ส ในระดับมโนมติที่สมบูรณ์ มโนมติที่ไม่สมบูรณ์ และมโนมติที่คลาดเคลื่อน และนอกจากนี้ไม่พบ
นักเรียนที่ไม่มีมโนมต ิดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  ค่าความถี่ และร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ที่มรีะดับมโนมติ เรื่อง แก๊ส หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังมโนมติ 
 

 
จากตารางที่ 1  เมื่อนักเรียนได้รับจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังมโนมติ 

พบว่า มีจ านวนนักเรียนโดยเฉลี่ยทีม่ีมโนมติ เรื่อง แก๊ส ในระดับมโนมติที่สมบูรณ์ มโนมติที่ไม่สมบูรณ์ และมโน
มติที่คลาดเคลื่อน คือ ร้อยละ 89.58, 9.03 และ 1.39 ตามล าดับ  และไม่พบนักเรียนที่ไม่มีมโนมต ิ

เนื้อหา  
เรื่อง แก๊ส 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนโดยเฉลี่ยที่มรีะดับมโนมติ เรื่อง แก๊ส 
มโนมติที่สมบูรณ์

(SU) 
มโนมติทีไ่ม่

สมบูรณ์ (PU) 

มโนมติที่
คลาดเคลื่อน 

(SM) 

ไม่มมีโนมติ 
(NU) 

f ร้อยละ f ร้อยละ f ร้อยละ f ร้อยละ 
สมบัติและทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส   
(2 ข้อ) 

24 19.50 81.25 4.50 18.75 0 0.00 0 0.00 

ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาตร 
ความดัน และ
อุณหภูมิของแก๊ส
(4 ข้อ) 

24 21.50 89.59 2 8.34 0.5 2.09 0 0.00 

กฎของแก๊สอุดม
คติ (3 ข้อ) 

24 21.67 90.28 2.33 9.72 0 0.00 0 0.00 

การแพร่ของแก๊ส 
(3 ข้อ) 

24 22.67 94.45 0.67 2.78 0.67 2.78 0 0.00 

รวม มโนมติ 
เรื่อง แก๊ส  

24 21.50 89.58 2.17 9.03 0.33 1.39 0 0.00 
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2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนมโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติกับเกณฑ์คะแนน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนที่
ได้จากแบบวัดมโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 ข้อ ซ่ึงแสดงผลดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคะแนนมโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังมโนมติ กับเกณฑ์คะแนนก าหนดร้อยละ 75 

 
เนื้อหา ค่าเฉลี่ยร้อยละ เกณฑ์ร้อยละ t sig 
แก๊ส 97.19 75.00 20.60** 0.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่าเมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับผังมโนมติ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมโนมติ เรื่อง แก๊สร้อยละ 97.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนที่ก าหนดร้อย
ละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1.  ผลการศึกษามโนมต ิเรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติ มีจ านวนนักเรียนโดยเฉลี่ยที่มีมโนมติ เรื่อง แก๊ส ในระดับมโนมติที่
สมบูรณ์ มโนมติที่ไม่สมบูรณ์ และมโนมติที่คลาดเคลื่อน คือ ร้อยละ 89.58, 9.03 และ 1.39 ตามล าดับ  และ
ไม่พบนักเรียนที่ไม่มีมโนมติ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังมโนมติ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมมโนมติที่สมบูรณ์ของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
มองเห็นภาพความสัมพันธ์ของเนื้อหาอย่างต่อเนื่องกันเป็นล าดับขั้น และสามารถเชื่อมโยงมโนมติเดิมที่เป็น
ความรู้พื้นฐานเข้ากับมโนมติใหม่ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังมโนมติ สอดคล้อง
กับทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เป็นทฤษฎีที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยในการจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็น อภิปรายภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนคิด นอกจากนี้ครูมีบทบาทส าคัญที่
จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะและตระหนักถึงมโนมติของนักเรียนที่แตกต่างกัน (ศิริพร  ภูมิพันธุ์. 2547 : 12) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 4 เรื่อง พบว่านักเรียนมีมโนมติที่สมบูรณ์ เรื่อง  
การแพร่ของแก๊สมากที่สุด คือ ร้อยละ 94.45 เนื่องจากเนื้อหาทั้ง 4 เรื่องของแก๊ส มีลักษณะที่มีความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกัน โดย เรื่อง การแพร่ของแก๊ส เป็นเรื่องสุดท้ายในแผนการจัดการเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียนมี
มโนมติท่ีสมบูรณ์มากที่สุด และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติ เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยในขั้นส ารวจและค้นหาในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยให้นักเรียนลงมือค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทเมล ยิลมอซ และ ออสกูร (Temel, Yilmaz andOzgur. 
2013 : 1-14)  ได้ท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น กับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า
นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย  

2.  ผลการเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติกับเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 โดยหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติ พบว่านักเรียนมีคะแนนมโนมติโดยเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์คะแนนที่
ก าหนดร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้นร่วมกับมโนมติ ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุปร่วมกับผังมโนมติท าให้นักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์
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ของเนื้อหาอย่างต่อเนื่องกันเป็นล าดับขั้นและสามารถเชื่อมโยงมโนมติเดิมที่เป็นความรู้พื้นฐานเข้ากับมโนมติ
ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญนี  ลอยหา (2559 : 125) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
ร่วมกับผังมโนมติ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังมโนมติ เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ๆ ซึ่ง
นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนั้นครูต้องคอยกระตุ้น  ถามค าถามเพื่อชี้ประเด็นให้
นักเรียนรู้ทิศทาง สนับสนุนให้นักเรียนอธิบายมโนมติและนิยามตามความเข้าใจของนักเรียนเอง 

2.  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ
ผังมโนมติ กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามรถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความคงทน
ของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การจดัการทรัพยากรมนุษย ของนิสิตชัน้ปท่ี 2  

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑติ 
วีรยุทธ จันทรสิงห 

มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต 
mm-6619@hotmail.com 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย ของนิสิตชั้นปท่ี 2 คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยใชกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 68  คน  งานวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัย เชิงปริมาณและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 52  คน มีอายุ 20  ป มีภูมิลําเนาอยูภาคกลาง 
รองลงมาภาคใต มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,001 – 4,000 บาท และมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวา 2.99 จํานวน 50 คน สวนใหญมี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย ดานความสนใจ อยูในระดับผลสัมฤทธ์ิมาก โดยเม่ือพิจารณาเปน
รายกรณี พบวา ดานเตรียมอุปกรณการเรียนตางๆ ใหพรอม อยูในระดับมาก ผลสัมฤทธ์ิดานความจํา อยูในระดับผลสัมฤทธ์ิ
ปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณี พบวา ทานไดทําเคร่ืองหมายหรือขีดเสนใตขอความท่ีสําคัญท่ีครูเนนยํ้าเพ่ืออาน
ทบทวนอยูในระดับปานกลาง ผลสัมฤทธ์ิดานการลงมือทําอยูในระดับผลสัมฤทธ์ิ ปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณี 
พบวา ดานการเรียนและทําแบบฝกหัดทําใหทานมีความรอบคอบ อยูในระดับมาก  ผลสัมฤทธ์ิดานการจูงใจผูเรียนใหมีความ
ต้ังใจ อยูในระดับผลสัมฤทธิ์ปานกลางโดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณี ดานตองการความรูไปประกอบอาชีพ อยูในระดับมาก  
 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ , วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย , นิสิตนักศึกษา 
 

To study of affective Achievement Learning in Human Resource Subject of the 
second years  Hotel  Management Department,  Business Administration Faculty  

Weerayut Junsing  
Ratanabundit University 

mm-6619@hotmail.com 

Abstract 
 The purpose of this research were to study affective learning to  accomplish in human resource 

subject of the second year , hotel management department, Business Administration Faculty 

Rattanabundit University of 68 people. The survey instrument for collecting data of this research was one 

set of questionnaire. 

 The result found that the most respondents were female 52 age 20 years, hometown in central 

region, the second in southern region, the average income 3,001-4000 baht per month, G.P.A. less than 2.99 

, 50 people. The most of learning achievement of human resource subject were the interesting at high 

level by considered in case. It found that to prepare the material at high level too. The achievement of 

memory was at moderate, it found that the students marked or underlined the important text for revision 

at moderate. The achievement by doing was at the moderate. It found that learning and doing exercise 

made them to be careful at high level. The achievement for persuasive to intend was the knowledge to be 

profession was at the moderatate. 

Keywords :  Achievement  human resource subject  students 
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บทนํา 

การศึกษาเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาประเทศ ความเจริญม่ันคงของสังคม วัดไดจากความสําเร็จในการจัด

การศึกษา ทามกลางความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีกระทําอยางเรงดวนนั้น ผูคนในสังคมสามารถปรับตัวใหรูและเขาใจใน

การควบคุมคุณภาพชีวิตของตนไดดีเพียงใด การเรงพัฒนาทางดานปริมาณ ยอมอาจนําไปสูความเสีย่งทางดานคุณภาพ 

การศึกษาชวยใหรูเขาใจและสามารถแกปญหาการศึกษา ชวยคนพบความสามารถและความถนัดของแตละคนเพ่ือสนองความ

ตองการของทองถ่ิน สังคมและประเทศ(นภาพร นิติภิรมยชัย. 2549: 1) 

 นิสิตในระดับอุดมศึกษา เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญของชีวิต เพราะเม่ือจบการศึกษาออกไป ตองออกไปหางานทํา 

หากเยาวชนไดรับตัวอยาง หรือไดรับการเรียนรูท่ีเหมาะสม  เขายอมไดรับการปูพ้ืนฐาน เพ่ือการเริ่มตนความเปนผูใหญท่ี มี

ประสิทธิภาพ การศึกษานับเปนวิถีทางในการเสริมสรางคุณภาพของบุคคล นิสิตในระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การจัดการทรัพยากรมนุษยในระดับดียอมสามารถเขาศึกษาในระดับสูงตอไปและมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีมีความกาวหนา

ม่ันคง ไดรับผลตอบแทนสูง(นภาพร นิติภิรมยชัย. 2549: 1) 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยมีสวนสําคัญอยางย่ิงในการดําเนินงานทางธุรกิจ เนื่องจากมนุษยถือเปนทรัพยากรท่ี

สําคัญของทุกองคกร ซ่ึงองคกรตางๆตระหนักดีและพยายามท่ีจะใชวิธีการนับตั้งแตการวางแผน สรหา คัดเลือก ตลอดจนฝก

อบรบและพัฒนาพนักงานรวมถึงผูบริหารใหมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในสายงานตางๆของบรษิัทจากรุนสูรุนเพ่ือให

องคกรสามารถประสบความสําเร็จและเตรียมความพรอมในการกาวสูอาชีพในอนาคต 

 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย ของ

นิสิตชั้นปท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพ่ือนําผลท่ีไดไปปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคการศึกษา 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย ของนิสิตชั้นปท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลสัมพันธตอผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย ของนิสิตชั้นปท่ี 2 คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 2. ปจจัยการเรียนรูสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย ของนิสิตชั้นปท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการวิชาจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 

กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานการเรียนรู 
- ดานความสนใจ 
- ดานความจํา 
- ดานการลงมือกระทํา 
- ดานการจูงใจผูเรียนใหมี
ความตั้งใจ 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ

จัดการทรัพยากรมนุษย  คณะ

บริหารธุรกิจ  ชั้นปที่ 2  สาขาวิชา

การจัดการโรงแรม   มหาวิทยาลัย

รัตนบัณฑิต 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา  (Population) ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา  2560  จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียน 82  

คน  (ท่ีมา : สํานักงานบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) 

ขนาดของกลุมตัวอยาง  (Sample  size) 

 การศึกษาคร้ังนี้  ใชกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากประชากรกลุมเปาหมาย  คือ  นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี  2  โดยทําการศึกษาจากจํานวนนิสิตท้ังหมดท่ีลงทะเบียน โดยใชสูตร  

Yamane   

 

 

สรุป  ขนาดตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เทากับ 68  คน  (Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory, 

USA: Prentice Hall) 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้สรางข้ึนจากวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยขอมูลจาก

แนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ นําเคร่ืองมือท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพ ผานเกณฑการคัดเลือก ความครอบคลุม

ของขอคําถามแลว นําไปทดลองใชกับนิสิตกลุมตัวอยางจริงจํานวน 10 คน แลวนําแบบสอบถามท่ีได หาคาความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม (reliability) ดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (a - Coefficient) หรือสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา > 0.80 (Burns and Grove, 2001) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามรวมท้ังฉบับ 0.85 แลว

จึงนําเครื่องมือไปใชกลับตัวอยางจริงตอไป 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในการศึกษาคือ แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้สรางขึ้นจากวัตถุประสงค และ

กรอบแนวคิดในการศึกษาโดยขอมูลจากแนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ แบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 3 

ตอน ดังนี้  

 - ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และเกรดเฉลี่ยสะสม โดย

ขอคําถามจะเปนลักษณะปลายปดใหเลือก 

- ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย ของคณะ

บริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ลักษณะคําถามเปนปลายปด ใหเลือกมีท้ังหมด 

30 ขอคําถาม ปจจัยดานการเรียนรู 4 ดาน  คือ ไดแก  ดานความสนใจ  ดานความจํา ดานการลงมือกระทํา  และดานการจูง

ใจผูเรียนใหมีความตั้งใจแบงระดับความเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปน 5  ระดับ 

 - ตอนท่ี 3 เปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด เพ่ือใหนิสิตชั้นปท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได

แสดงความเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย ในดานตาง ๆ 4 ดาน  
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คําตอบท่ีไดจากเคร่ืองมือแตละตอนมีเกณฑการใหคะแนนแตกตางกันตามลักษณะของเคร่ืองมือ ซ่ึงประกอบดวย

ดานความสนใจ ดานความจํา ดานการลงมือกระทํา ดานการจูงใจผูเรียนใหมีความต้ังใจ โดยมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉลีย่  

 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรม ชั้นปที่ 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต        

ตารางที่ 1.1  แสดงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานความสนใจ 

ปจจัยดานความสนใจ คาเฉลี่ย 

ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

ระดับผลสัมฤทธิ ์

นอย ปานกลาง มาก 

1.  ทานเขาเรียนกอนอาจารยจะเขาสอนเสมอ 4.00 มาก 4(5.9%) 15(22.1%) 49(72.1%) 
2.  ทานเตรียมอุปกรณการเรียนตางๆ ใหพรอม 4.07 มาก 4(5.9%) 12(17.6%) 52(76.5%) 
3.  ทานต้ังใจเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3.88 มาก 3(4.4%) 15(23.5%) 49(72.1%) 
4.  ติดตามการเรียนจากอาจารยในกรณีที่ไมเขา
เรียน 

3.78 มาก 4(5.9%) 23(33.8%) 41(60.3%) 

5.  ทานสงงานที่ไดรับมอบหมายทุกคร้ังทันเวลา 2.68 ปานกลาง 19(27.9%) 49(72.1%) 0(00.0%) 
6.  ทานพยายามทําการบานของแตละวันใหเสร็จ
และทันสงทุกคร้ัง 

3.76 มาก 3(4.4%) 23(33.8%) 42(61.8%) 

7.  เมื่อทานมีเวลาวาง ทานจะอานหนังสือเรียนเปน
ประจํา 

3.37 ปานกลาง 11(16.2%) 28(41.2%) 29(42.6%) 

8.  ทานชอบนั่งเรียนหนังสือในแถวหนา 3.44 ปานกลาง 12(17.6%) 22(32.4%) 34(50.0%) 
9.  เมื่อทานไมเขาใจส่ิงที่อาจารยสอน ทานจะรีบ
ถามอาจารยในหองสอนทันที 

3.43 ปานกลาง 9(13.2%) 33(48.5%) 26(38.3%) 

10.  เมื่อทานไดทราบกําหนดการสอบ ทานไดวาง
แผนการดูหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ 

3.78 มาก 4(5.9%) 19(27.9%) 45(66.2%) 

11. ขณะที่อาจารยอธิบายหนาชั้น ทานมีสมาธิใน

การเรียนเปนอยางดี 

3.81 มาก 2(2.9%) 20(29.4%) 46(67.6%) 

12.  ทานมักจะชวนเพ่ือนไปขอใหอาจารยอธิบาย

บทเรียนทีไมเขาใจเพ่ิมเติม 

3.43 ปานกลาง 10(14.7%) 25(36.8%) 33(48.5%) 

รวม 3.72 มาก 2(2.9%) 27(39.7%) 39(57.4%) 

จากตารางที่ 1.1 พบวา 

 นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีทําการศึกษาสานใหญมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานความสนใจ อยูในระดับผลสัมฤทธิ์มาก 

(คาเฉลี่ย 3.72) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณี พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยทานเตรียม

อุปกรณการเรียนตางๆ ใหพรอม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.07) นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทานเขาเรียนกอนอาจารย

จะเขาสอนเสมอ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00) นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานต้ังใจเรียนในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.88) นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยขณะท่ีอาจารยอธิบายหนาชั้น ทานมีสมาธิใน

การเรียนเปนอยางดี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานพยายามทําการบานของแตละวัน

ใหเสร็จและทันสงทุกคร้ังเทากับเม่ือทานไดทราบกําหนดการสอบ ทานไดวางแผนการดูหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ อยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 3.78) นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานพยายามทําการบานของแตละวันใหเสร็จและทันสงทุกคร้ัง อยูใน
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ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานชอบนั่งเรียนหนังสือในแถวหนา อยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.44) นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเม่ือทานไมเขาใจสิ่งท่ีอาจารยสอน ทานจะรีบถามอาจารยในหองสอนทันที

เทากับทานมักจะชวนเพ่ือนไปขอใหอาจารยอธิบายบทเรียนทีไมเขาใจเพ่ิมเติม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.43) นิสิตมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเม่ือทานมีเวลาวาง ทานจะอานหนังสือเรียนเปนประจํา อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.37) และ

นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานสงงานท่ีไดรับมอบหมายทุกคร้ังทันเวลา อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.68) 

ตามลําดับ 

ตารางที่ 1.2 แสดงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานความจํา 

ผลสัมฤทธิ์ดานความจํา คาเฉลี่ย 

 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ระดับผลสัมฤทธิ ์

นอย ปานกลาง มาก 

1.  ทานไดทําเคร่ืองหมายหรือขีดเสนใตขอความที่
สําคัญที่ครูเนนย้ําเพ่ืออานทบทวน 

3.85 ปานกลาง 
 

6(8.8%) 18(26.5%) 44(64.7%) 

2.  ทานมักจะทบทวนบทเรียนกับกลุมเพ่ือนหลัง
เลิกเรียน 

3.31 ปานกลาง 13(19.1%) 24(35.3%) 31(45.6%) 

3.  ในชวงกอนสอบกลุมของทานจะติวใหกัน 3.53 ปานกลาง 6(8.8%) 27(39.7%) 35(51.5%) 
4.  ทานนั่งสมาธิเพ่ือทําใหเกิดความจําในการเรียน 3.09 ปานกลาง 16(23.5%) 31(45.6%) 21(30.9%) 
5.  ทานรับประทานอาหารที่เชื่อวาจะชวยเพ่ิม
ความจํา 

3.35 ปานกลาง 13(19.1%) 24(35.3%) 31(45.6%) 

รวม 3.42 ปานกลาง 7(10.3%) 37(54.4%) 24(35.5%) 

 

จากตารางที่ 1.2 พบวา 

 นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีทําการศึกษาสานใหญมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานความจํา อยูในระดับผลสัมฤทธ์ิปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.42) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณี พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษยโดย

ในชวงกอนสอบกลุมของทานจะติวใหกัน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.53) นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทาน

รับประทานอาหารท่ีเชื่อวาจะชวยเพ่ิมความจํา อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35) นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทาน

มักจะทบทวนบทเรียนกับกลุมเพ่ือนหลังเลิกเรียน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.31) และนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยทานนั่งสมาธิเพ่ือทําใหเกิดความจําในการเรียน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.09) ตามลําดับ 

จากตารางที่ 1.3 แสดงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรมชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานความการลงมือกระทํา 

ผลสัมฤทธิ์ดานความการลงมือกระทํา คาเฉลี่ย 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับผลสัมฤทธิ ์

นอย ปานกลาง มาก 
1.  ทานหาหนังสืออ่ืนอานเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก
หนังสือที่อาจารยกําหนดใหเรียนในชั้นเรียน 

3.26 ปานกลาง 13.(19.1%) 26(38.2%) 29(42.6%) 

2.  ทานฝกทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่
อาจารยให 

3.35 ปานกลาง 11(16.2%) 27(39.7%) 30(44.1%) 

3.  เมื่อเรียนจบในแตละวัน ทานจะอานหนังสือ
ทบทวนบทเรียนเสมอ 

3.22 ปานกลาง 16(23.5%) 23(33.8%) 29(42.6%) 

4.  ทานทําบันทึกยอเพ่ือชวยความจําและสะดวกใน
การทบทวน 

3.34 ปานกลาง 12(17.6%) 25(36.8%) 31(45.6%) 

5.  แมวาการบานหรืองานที่อาจารยมอบหมายให
ทํายากเพียงใดทานไดพยายามทําใหสําเร็จ 

3.43 ปานกลาง 8(11.8%) 29(42.6%) 31(45.6%) 
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6.  ทานทําการบานทุกวิชาดวยตนเองและไม
คัดลอกผูอ่ืน 

3.41 ปานกลาง 11(16.2%) 26(38.2%) 31(45.6%) 

7.  ทานสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

3.66 มาก 5(7.4%) 24(35.5%) 39(57.4%) 

8.  ในการเรียนและทําแบบฝกหัดทําใหทานมีความ
รอบคอบ 

3.69 มาก 5(7.4%) 24(35.3%) 39(57.4%) 

รวม 3.42 ปานกลาง 8(11.8%) 38(55.9%) 22(32.4%) 

จากตารางที่ 1.3  พบวา 

 นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีทําการศึกษาสวนใหญมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานความจํา อยูในระดับผลสัมฤทธ์ิปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.42) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณี พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยใน

การเรียนและทําแบบฝกหัดทําใหทานมีความรอบคอบ อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.69)  นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย

ทานสามารถนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.66)  นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย

แมวาการบานหรืองานท่ีอาจารยมอบหมายใหทํายากเพียงใดทานไดพยายามทําใหสําเร็จ ได อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 

3.43)  นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานทําการบานทุกวิชาดวยตนเองและไมคัดลอกผู อ่ืน อยูในระดับปานกลาง  

(คาเฉลี่ย 3.41)  นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานฝกทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีอาจารยให  อยูในระดับปาน

กลาง  (คาเฉลี่ย 3.35)  นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานทําบันทึกยอเพ่ือชวยความจําและสะดวกในการทบทวน  อยูใน

ระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.34)  นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานหาหนังสืออ่ืนอานเพ่ิมเติม นอกเหนือจากหนังสือท่ี

อาจารยกําหนดใหเรียนในชั้นเรียน  อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.26)  และนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเม่ือเรียน

จบในแตละวัน ทานจะอานหนังสือทบทวนบทเรียนเสมอ  อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.22) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 1.4 แสดงระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานการจูงใจผูเรียนมีความต้ังใจ 

ผลสัมฤทธิ์ดานการจูงใจผูเรียนมีความตั้งใจ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับผลสัมฤทธิ ์

นอย ปานกลาง มาก 
1.  ทานตองการความรูไปประกอบอาชีพ 4.04 มาก 3(4.4%) 16(23.5%) 49(72.1%) 
2. ในกลุมของทานมักจะแขงขันกันเรียน 3.47 ปานกลาง 13(19.1%) 15(22.1%) 40(58.8%) 
3.  ไดรับคําชมจากบุคคลรอบขาง 3.40 ปานกลาง 10(14.7%) 25(36.8%) 33(48.5%) 
4.  เมื่อทานมีเกรดเฉล่ียสูงขึ้นทานมักไดรับรางวัล
จากพอ แม 

3.37 ปานกลาง 12(17.6%) 23(33.8%) 33(48.5%) 

5.  ทานและเพ่ือน ๆ จะอธิบายบทเรียนที่ไมเขาใจ
ใหกัน 

3.53 ปานกลาง 7(10.3%) 23(33.8%) 38(55.9%) 

6.  ทานมีเกรดเฉล่ียที่สูงขึ้น 3.43 ปานกลาง 11(16.2%) 26(38.2%) 31(45.6%) 

รวม 3.53 ปานกลาง 6(8.8%) 23(33.8%) 39(57.4%) 

จากตารางที่ 1.4  พบวา 

 นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีทําการศึกษาสวนใหญมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานความจํา อยูในระดับผลสัมฤทธ์ิปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.53) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณี พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยทาน

ตองการความรูไปประกอบอาชีพ อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 4.04)  นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทานและเพ่ือน ๆ จะ

อธิบายบทเรียนท่ีไมเขาใจใหกัน  อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.53)  นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยในกลุมของทาน

มักจะแขงขันกันเรียน  อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.47)  นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทานมีเกรดเฉลี่ยท่ีสูงขึ้น  อยู

ในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.43)  นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยไดรับคําชมจากบุคคลรอบขาง อยูในระดับปานกลาง  
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(คาเฉลี่ย 3.40)  และนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเม่ือทานมีเกรดเฉลี่ยสูงข้ึนทานมักไดรับรางวัลจากพอ แม อยูในระดับ

ปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.37)  ตามลําดับ 

ตารางที่ 1.5 แสดงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในภาพรวม 

ผลสัมฤทธิ์ดานภาพรวม คาเฉลี่ย 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับผลสัมฤทธิ ์

นอย ปานกลาง มาก 
1.  ดานความสนใจ 3.72 มาก 2(2.9%) 27(39.7%) 39(57.4%) 
2.  ดานความจํา 3.42 ปานกลาง 7(10.3%) 37(54.4%) 24(35.5%) 
3.  ดานการลงมือกระทํา 3.42 ปานกลาง 8(11.8%) 38(55.9%) 22(32.4%) 
4.  ดานการจูงใจผูเรียนใหมีความต้ังใจ 3.53 ปานกลาง 6(8.8%) 23(33.8%) 39(57.4%) 

รวม 3.52 ปานกลาง 5(7.4%) 32(47.1%) 31(45.6%) 

จากตารางที่ 1.5  พบวา  นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีทําการศึกษาสวนใหญมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

การจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ดานภาพรวม  

อยูในระดับผลสัมฤทธ์ิปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.52) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณีพบวา นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ

จัดการทรัพยากรมนุษยดานความสนใจ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.72)  นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการจูงใจผูเรียนให

มีความต้ังใจ  อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.53)  และนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความจําเทากับดานการลงมือ

กระทํา อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42)  ตามลําดับ 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิสาขาวิชา
การจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยกําหนดวัตถุประสงค 1. ปจจัยสวนบุคคลนาจะมีการสัมพันธตอ
ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย ของนิสิตชั้นปท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต2. ปจจัยการเรียนนาจะมีความสัมพันธตอปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ของนิสิตชั้นปท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

การศึกษาคร้ังนี้ กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต จํานวน 82 คน  

สรุปและอภิปลายผล 
 นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีทําการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 52  คน คิดเปนรอยละ 76.5 สวนใหญมี
อายุ 20  ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 63.2 สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูภาคกลาง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 38.2  รองลงมา
ภาคใต สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,001 – 4,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 39. และสวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวา 2.99 จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 73.5  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษยบริหาร   
นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีทําการศึกษาสานใหญมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานความสนใจ อยูในระดับผลสัมฤทธ์ิมาก 
(คาเฉลี่ย 3.72) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณี พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยทานเตรียม
อุปกรณการเรียนตางๆ ใหพรอม อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.07) และนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยทานสงงานท่ีไดรับมอบหมายทุกคร้ังทันเวลา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยนองท่ีสุด (คาเฉลี่ย 2.68) แสดงระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัย

รัตนบัณฑิตดานความจํา อยูในระดับผลสัมฤทธ์ิปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกรณี พบวา ทานไดทํา
เครื่องหมายหรือขีดเสนใตขอความที่สําคัญที่ครูเนนยํ้าเพ่ืออานทบทวนอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
(คาเฉลี่ย 3.85) และนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิประเด็นทานนั่งสมาธิเพ่ือทําใหเกิดความจําในการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
นองท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.09)แสดงระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวิชา
จัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานการลงมือทําอยูในระดับผลสัมฤทธ์ิปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42)โดยเม่ือ
พิจารณาเปนรายกรณี พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยในการเรียนและทําแบบฝกหัดทํา
ใหทานมีความรอบคอบ อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุด  (คาเฉลี่ย 3.69) และนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเม่ือเรียน
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จบในแตละวัน ทานจะอานหนังสือทบทวนบทเรียนเสมอ  อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.22)แสดง
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี 2  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดานดานการจูงใจผูเรียนใหมีความต้ังใจ อยูในระดับผลสัมฤทธ์ิปานกลาง(คาเฉลี่ย 3.53)โดยเม่ือ
พิจารณาเปนรายกรณี พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยทานตองการความรูไปประกอบ
อาชีพ อยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  (คาเฉลี่ย 4.04)และนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยไดรับคําชมจากบุคคล
รอบขาง อยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  (คาเฉลี่ย 3.40)   
 

ขอเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยในอนาคต 
 1. ควรศึกษาทัศนคติตอการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี  
2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี  
2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   
 3.  ควรศึกษาอิทธิพลท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ
วิชาจัดการโรงแรม ชั้นปท่ี  2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   
 4.  ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวิชาจัดการโรงแรม 
ชั้นปท่ี 2  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   
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บทคดัยอ่ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามผ่าน
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง ประชากร คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ านวน 6 
ห้องเรียน รวม 144 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 25 คน จากการสุ่มแบบ
กลุ่ม เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิค
การใช้ค าถาม เรื่องแก๊ส จ านวน 4 แผน  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องแก๊ส เป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิค
การใช้ค าถามมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 78.93 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  เทคนิคการใช้ค าถาม  และ  ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study analytical thinking abilities on the gas of 
10th grade students after using the 5E inquiry approach and questioning technique by action 
research. The research design was a one – shot case study. The population consisted of 144 
10th  grade students from 6 classrooms at Princess Chulabhorn’s College, Satun who study in 
second semester of 2017 academic year. The sampling was 25 students in 4/1 classrooms of 
10th grade students used cluster random sampling. The research instruments consisted of    
1) four lesson plans using the 5E inquiry approach and questioning technique on the gas,    2) 
fifteen items of the analytical thinking abilities test was multiple choices with four 
alternatives. The quality of research instrument found that the analytical thinking abilities 
test had a reliability of 0.91. Statistic used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and one sample t-test. 

The research found that students studying through the 5E inquiry approach and 
questioning technique had the mean scores of analytical thinking abilities posttest at the 
average percentage of 78.93 and higher than the criteria percentage of 70 with the significant 
level at .01. 
 
Keywords: 5E inquiry Approach,  Questioning Technique,  and  Analytical Thinking Abilities 
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บทน า 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศาสตร์ที่

น าเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ไม่เพียงแต่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถทางการแข่งขันของนานาประเทศเท่านั้น  
แต่ยังมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วย (ทิพย์วัลย์  เรืองขจร. 2554 : 28) วิทยาศาสตร์
ท าให้มนุษย์มีทักษะในการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมโลกสมัยใหม่นั่นคือโลกที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge 
Base Society) นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังท าให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีการคิด ทั้งการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การคิด
สร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ท าให้มนุษย์กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
อย่างยั่งยืน (ทิพย์วัลย์  เรืองขจร. 2554 : 30) 

การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ท่ีมีศักยภาพสูงมาก ผู้ที่มีความสามารถในการคิดขั้นสูงจะ
สามารถคิด ตัดสินใจ กระท าการในเรื่องที่ซับซ้อนและลึกซึ้งได้ดี ท าให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปได้และมี
การพัฒนาชีวิตของตนให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการคิดรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะการคิดขั้นสูง เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น ดังจะเห็นได้จากการระบุการคิดวิเคราะห์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 4 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (ทิศนา แขมมณี. 
2554 : 188-191) นอกจากน้ีการคิดวิเคราะห์ยังเป็นสาระส าคัญประการหนึ่งที่ก าหนดในแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐ าน
การศึกษาสู่สากล (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 10) 

จากผลการประเมิน PISA ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
การวัดสมรรถนะด้านต่าง ๆ กลับพบว่าแนวโน้มผลการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยโดยรวม
ลดต่ าลง จากผลการประเมิน PISA 2012 ถึง PISA 2015 และลดลงจนเท่ากับการประเมินรอบ PISA 2006 ที่
ในครั้งนั้นวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 2558 : 7) เป็น
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ของไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากการสังเกตและสอบถามครูผู้สอนรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่รับผิดชอบสอนในหน่วย
การเรียนรู้เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส สาระการเรียนรู้เรื่องแก๊ส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ผู้วิจัย
และครูผู้สอนประจ าวิชาได้พิจารณาปัญหาที่พบในระหว่า งการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพบว่านักเรียนยังขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พิจารณาได้จากผลคะแนนการสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ซึ่งนักเรียนสอบได้
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 จากเกณฑ์คะแนนที่ควรผ่านคือร้อยละ 70 และพิจารณาจากการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่ครูผู้สอนใช้ค าถามการวิเคราะห์แก่นักเรียน พบว่านักเรียนไม่สามารถคิด
วิเคราะห์เพื่อค้นหาค าตอบที่ถูกต้องได้ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาเคมีในสาระการเรียนรู้เรื่อง
แก๊ส จึงได้พิจารณาหาสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน พบสาเหตุที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
ปัญหาธรรมชาติของวิชาเรียน เนื่องด้วยธรรมชาติเรื่องแก๊สเป็นเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรม นักเรียนหลายคน
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ใช้วิธีการท่องจ าเนื้อหา ท าให้นักเรียนไม่ได้เข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง อีกทั้งนักเรียนไม่ได้ฝึกกระบวนการคิด
เพื่อสร้างความเข้าใจเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้เดิมในเนื้อหาที่เรียน
เช่ือมโยงกับประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากตัวอย่างในบทเรียนได้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์หลักการและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างโจทย์ปัญหาที่ได้รับ และอีกหนึ่งปัญหาคือการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายเนื้อหาตามหลักสูตร โดยมีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และคอยป้อน
ความรู้แต่เพียงฝ่ายเดียว จึงท าให้นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ไม่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ 
ขาดการคิดพิจารณาหาค าตอบอย่างมีเหตุผล สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนไทยยังคงขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการคิดขั้นสูงที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการจัด
การศึกษา ดังนั้นปัญหาความสามารถในการคิดวิเคราะห์จึงเป็นประเด็นส าคัญที่นักเรียนสมควรได้รับการแก้ไข
หรือพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องปลูกฝังและบ่มเพาะกระบวนการคิดด้านการคิด
วิเคราะห์ (ประสาท  เนืองเฉลิม. 2558ข : 139-140) ซึ่งควรเป็นกระบวนการอย่างสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ออกแบบอย่างเหมาะสมตรงตามการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ประสาท  เนืองเฉลิม. 2558ก : 
2) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงควรใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างนักวิทยาศาสตร์ ผู้สอนมีบทบาทในการตั้งค าถามเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพการท างานของสมองในการพิจารณาประเด็นส าคัญและคิด วิเคราะห์ค้นหา
เหตุผลจนได้ความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุปออกมาเป็นหลักการหรือวิธีการ
แก้ปัญหาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่แท้จริงในสิ่งที่เรียนไม่เป็น
เพียงแต่การท่องจ าอย่างเดียว (ประสาท  เนืองเฉลิม. 2558ก : 136-138) สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจาภา 
ประถมวงษ์ (2552 : 87-96) ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบ   
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น และ 7 ข้ัน มีคะแนนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน เนื่องด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้เป็นการใช้กระบวนการที่หลากหลายส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแสวงหาองค์ความรู้และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับที่  
รณชัย  กลิ่นกล้า (2558 : 77-87) ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และวิธีการแบบเปิดวิชาเคมี
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับวิธีการแบบเปิดมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เนื่องด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ท าให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดที่หลากหลาย ผลักดันให้นักเรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเองเพื่อ
น าไปสู่ความเข้าใจในสาระส าคัญที่ได้จากปัญหา เกิดเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเองที่มาจากความเข้าใจอย่าง
แท้จริง แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิดที่เป็น
วิทยาศาสตร์ คือ การคิดแบบโยงความสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าถาม
จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ค าตอบตรงตามต้องการ 
(ประสาท  เนืองเฉลิม. 2558ข : 141-142) เทคนิคการใช้ค าถาม เป็นกุญแจส าคัญในการสืบเสาะหาความรู ้
การจัดการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับการใช้ค าถามของผู้สอนที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคดิ
และพัฒนาความคิดระดับสูง สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับประสบการณ์ใหม่ การใช้ค าถาม
ที่มีประสิทธิภาพสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ในทุกกิจกรรมของการเรียนรู้ (กิตติชัย  สุธาสิโนบล. ม.ป.ป. : 95-
97) ค าถามที่ดีมีคุณค่าเปรียบได้กับการสอนที่มีคุณภาพ (สุริสา  ไวแสน. 2555 : 20 ; อ้างอิงจาก Schiever. 
1991) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริสา  ไวแสน (2555 : 47-63) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่องสารละลาย
กรด-เบส ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ค าถามและผังมโนมติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ผลจากการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ค าถามและผังมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและพบว่าหลังเรียนนักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี ร้อยละ 83.33 และระดับดีมาก ร้อยละ 16.67 จะเห็นว่าเทคนิคการใช้
ค าถามที่ดีนั้นเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นอย่างมากส าหรับครูผู้สอนที่จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาเคมี ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จึงมีความสนใจที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องแก๊ส 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้การสังเกตและปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและน าผลมาใช้
ประโยชน์ได้ทันท่วงที โดยมุ่งหวังในด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
ตามที่มาตรฐานก าหนด 
 

วตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องแก๊ส หลังได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

วธิดี าเนนิการวจิยั 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราช-

วิทยาลัย สตูล จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 144 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 25 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
 2.1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม เรื่องแก๊ส 

จ านวน 4 แผน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่าง 4.67 – 4.86 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยทุกแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 0.29  

 2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องแก๊ส จ านวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
สูตร KR-20 เท่ากับ 0.91 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1  ช้ีแจงให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล ให้

เข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม 
 3.2  ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ

เทคนิคการใช้ค าถาม ทั้งหมด 4 วงจรปฏิบัติการ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละวงจรปฏิบัติการผู้วิจัยได้
ด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  3.2.1  ขั้นวางแผน จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.2.2  ขั้นปฏิบัติ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้

ค าถามโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยจ านวนกลุ่ม จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
และจ านวนสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

  3.2.3  ขั้นสังเกต สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน และสังเกตผลจากการใช้ค าถามของครูผู้สอน  

  3.2.4  ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ น าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าข้อสรุปที่ได้ไปปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ถัดไป 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจากผลของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องแก๊ส 

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
โดยใช้สถิติ One sample t-test  
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ผลการวจิยั 
จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
              5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม 
 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ คะแนนเตม็ 
หลังเรียน 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
การวิเคราะห์ความส าคญั 5 79.2 3.96 1.02 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 5 78.4 3.92 0.86 
การวิเคราะห์หลักการ 5 79.2 3.96 0.79 

ภาพรวม 15 78.93 11.84 2.035 
 
จากตารางที่ 1 นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิค

การใช้ค าถามมีคะแนนเฉลี่ย ( ) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เท่ากับ 11.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.93 ของคะแนนเต็มและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.035 เมื่อ
พิจารณาความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายด้านพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงสุดคือด้านวิเคราะห์หลักการ (  = 3.96 , S.D. = 0.79) และด้านการวิเคราะห์ความส าคัญ (  = 
3.96 , S.D. = 1.02)  

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
             แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ์
(15 คะแนน) 

n เกณฑ ์  S.D. t 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 25 10.5 11.84 2.035 3.29** 

         ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิค
การใช้ค าถามมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สรปุผลและอภปิรายผล 
จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องจาก 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) คือ การ
วิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ จากการพิจารณากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูมพบว่า ในขั้นสร้างความสนใจ ครูผู้สอน
ใช้ค าถามความรู้ความจ าและค าถามความเข้าใจในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย สนใจในบทเรียน และ
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนรู้ ในขั้นส ารวจและค้นหา 
ครูผู้สอนใช้ค าถามการวิเคราะห์และค าถามการสังเคราะห์ประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยการก าหนด
สถานการณ์ปัญหาและให้นักเรียนแสดงหาค าตอบโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม ในขั้นนี้นักเรียนจะเกิดความสามารถใน
การวิเคราะห์ความส าคัญและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เนื่องจากนักเรียนจะต้องค้นหาประเด็นต่าง ๆ ใน
ข้อมูล แล้วพิจารณาประเด็นที่ส าคัญที่สุดอันเป็นสาเหตุของปัญหา จากนั้นจึงวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ว่า
เชื่อมโยงกันอย่างไร โดยค าถามการวิเคราะห์ช่วยให้นักเรียนพิจารณาแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ที่สุด จากนั้นจึงคิดหาสาเหตุและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบนั้น ๆ และค าถามการสังเคราะห์ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อก าหนดเป็นสมมติฐานในการวางแผนเป็นแนวทาง
ส าหรับการแสวงหาค าตอบ ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ครูผู้สอนใช้ค าถามความเข้าใจ ค าถามการวิเคราะห์
และค าถามการประเมินค่า โดยให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลที่ได้จากขั้นส ารวจและค้นหา ในขั้นนี้นักเรียนจะเกิด
ความสามารถในการวิเคราะห์หลักการ เนื่องจากนักเรียนจะต้องน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และลงข้อสรุป
เช่ือมโยงกับหลักการและทฤษฎีในบทเรียน โดยครูใช้ค าถามความเข้าใจให้นักเรียนอธิบาย แปลความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้ค าถามการวิเคราะห์ให้นักเรียนพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ 
เพื่อค้นหาแกนกลางขององค์ประกอบเหล่านั้น ใช้ค าถามการประเมินค่าเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบข้อสรุปของ
ตนเองผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และในช่วงสุดท้ายของขั้นอธิบายและลงข้อสรุปครูและนักเรียนจะ
ร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดอีกครั้งเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ส าคัญและถูกต้อง ในขั้นขยายความรู้ ครูผู้สอนใช้
ค าถามการน าไปใช้ ในขั้นนี้นักเรียนจะเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทุกด้านตามแนวคิดของบลูม 
เนื่องจากนักเรียนจะต้องน าความรู้ใหม่ที่ได้รับเช่ือมโยงกับความรู้เดิม หรือน ามาแก้ปัญหา โดยครูก าหนด
สถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าถามการน าไปใช้ช่วยขยายความเข้าใจ
ของนักเรียนและฝึกการคิดวิเคราะห์ ในขั้นประเมินผล ครูผู้สอนใช้ค าถามความรู้ความจ า ค าถามความเข้าใจ 
และค าถามการวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนและทบทวนเน้ือหาที่นักเรียนได้รับ
จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของไครา คาฟานาโบและทิลยา (2013 : 
74) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้และการคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเกี่ยวข้องกับการใช้ค าถามและรูปแบบ
ค าถามที่ครูผู้สอนใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยรามเมเรน (2011 : 99-100) และ ชิน (2017 : 838) ยัง
กล่าวด้วยว่า การใช้ค าถามในกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนสนใจในกระบวนการเรียนรู้
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สรปุผลและอภปิรายผล 
จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องจาก 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) คือ การ
วิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ จากการพิจารณากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูมพบว่า ในขั้นสร้างความสนใจ ครูผู้สอน
ใช้ค าถามความรู้ความจ าและค าถามความเข้าใจในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย สนใจในบทเรียน และ
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนรู้ ในขั้นส ารวจและค้นหา 
ครูผู้สอนใช้ค าถามการวิเคราะห์และค าถามการสังเคราะห์ประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยการก าหนด
สถานการณ์ปัญหาและให้นักเรียนแสดงหาค าตอบโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม ในขั้นนี้นักเรียนจะเกิดความสามารถใน
การวิเคราะห์ความส าคัญและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เน่ืองจากนักเรียนจะต้องค้นหาประเด็นต่าง ๆ ใน
ข้อมูล แล้วพิจารณาประเด็นที่ส าคัญที่สุดอันเป็นสาเหตุของปัญหา จากนั้นจึงวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ว่า
เชื่อมโยงกันอย่างไร โดยค าถามการวิเคราะห์ช่วยให้นักเรียนพิจารณาแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ที่สุด จากนั้นจึงคิดหาสาเหตุและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบนั้น ๆ และค าถามการสังเคราะห์ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อก าหนดเป็นสมมติฐานในการวางแผนเป็นแนวทาง
ส าหรับการแสวงหาค าตอบ ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ครูผู้สอนใช้ค าถามความเข้าใจ ค าถามการวิเคราะห์
และค าถามการประเมินค่า โดยให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลที่ได้จากขั้นส ารวจและค้นหา ในขั้นนี้นักเรียนจะเกิด
ความสามารถในการวิเคราะห์หลักการ เนื่องจากนักเรียนจะต้องน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และลงข้อสรุป
เช่ือมโยงกับหลักการและทฤษฎีในบทเรียน โดยครูใช้ค าถามความเข้าใจให้นักเรียนอธิบาย แปลความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้ค าถามการวิเคราะห์ให้นักเรียนพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ 
เพื่อค้นหาแกนกลางขององค์ประกอบเหล่านั้น ใช้ค าถามการประเมินค่าเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบข้อสรุปของ
ตนเองผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และในช่วงสุดท้ายของขั้นอธิบายและลงข้อสรุปครูและนักเรียนจะ
ร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดอีกครั้งเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ส าคัญและถูกต้อง ในขั้นขยายความรู้ ครูผู้สอนใช้
ค าถามการน าไปใช้ ในขั้นนี้นักเรียนจะเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทุกด้านตามแนวคิดของบลูม 
เนื่องจากนักเรียนจะต้องน าความรู้ใหม่ที่ได้รับเช่ือมโยงกับความรู้เดิม หรือน ามาแก้ปัญหา โดยครูก าหนด
สถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าถามการน าไปใช้ช่วยขยายความเข้าใจ
ของนักเรียนและฝึกการคิดวิเคราะห์ ในขั้นประเมินผล ครูผู้สอนใช้ค าถามความรู้ความจ า ค าถามความเข้าใจ 
และค าถามการวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนและทบทวนเนื้อหาท่ีนักเรียนได้รับ
จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของไครา คาฟานาโบและทิลยา (2013 : 
74) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้และการคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเกี่ยวข้องกับการใช้ค าถามและรูปแบบ
ค าถามที่ครูผู้สอนใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยรามเมเรน (2011 : 99-100) และ ชิน (2017 : 838) ยัง
กล่าวด้วยว่า การใช้ค าถามในกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนสนใจในกระบวนการเรียนรู้
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ด้านวิทยาศาสตร์ เกิดกระบวนการคิด การใช้ค าถามของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล 
สามารถคิดแก้ปัญหาได้ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฟลิค (2000:125) ที่กล่าวว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไม่เพียงแต่ต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้ที่
จ าเป็นแต่ยังต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กัญญา  สิทธิศุภเศรษฐ์ (2548 : 2-77) และศศิวิมล  สนิทบุญ (2559 : 64-105) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  ร่วมกับการใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของรุจาภา ประถมวงษ์ (2551 : 4-88) ที่กล่าวว่า
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เนื่องด้วยเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากกระบวนการที่หลากหลาย มีโอกาสแสดงความคิดเห็น จน
สามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีได้เรียนรู้กับสิ่งที่เผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และงานวิจัยของสุริสา ไวแสน (2555 : 6-93) ที่พบว่านักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นและอยู่ในระดับดี
และดีมาก ภายหลังจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ค าถามและผังมโนมติ  จะเห็นได้ว่าการ
สอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูวิทยาศาสตร์ต้องทราบเกี่ยวกับการใช้ค าถาม ค าถามเป็นสื่อ
น าให้เกิดการเรียนรู้ ครูควรใช้ค าถามที่ดีเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดเป็นระบบ และการใช้ค าถามเป็น
เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพมุ่งให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหาและสรุปแนวคิดหลักได้ด้วย
ตนเอง (เสาวลักษณ์  นภาลัย. 2548 : 42-44) 
 

ขอ้เสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 การเตรียมค าถามในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 

ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม ครูควรเตรียมค าถามโดยเน้นความส าคัญของบทเรียนโดยพิจารณาจากประเภท
ของค าถามที่น ามาใช้ การใช้ค าถามระดับสูงเช่นค าถามการน าไปใช้ นักเรียนจะตอบค าถามนั้นไม่ได้ เนื่องจาก
นักเรียนไม่สามารถจดจ ารายละเอียดได้หรือนักเรียนไม่สามารถตีความหมายของปัญหาได้ ครูจึงจ าเป็นต้องลด
ความยากของค าถามลงและจัดเตรียมข้อมูลไว้บนกระดาน นักเรียนจะได้ใช้ข้อมูลประกอบการคิดแก้ปัญหาใน
ระดับสูงได้ การถามค าถามระดับสูงกว่าความรู้ความจ าในเรื่องเดียวกันเป็นครั้งที่สอง นักเรียนอาจตอบค าถาม
นั้นในระดับความรู้ความจ า ครูจึงต้องเปลี่ยนค าพูดให้แตกต่างออกไป 

 1.2 ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้
และเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาในบทเรียนที่เป็นนามธรรม 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาอื่นหรือระดับช้ันอื่น ๆ  เนื่องด้วยความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์เป็นหนึ่งในทักษะการคิดในระดับสูงที่มีความจ าเป็นและเหมาะแก่การพัฒนาให้เกิดแก่นักเรียน 
 2.2  ควรศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ

เทคนิคการใช้ค าถามกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สามารถค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์การเรียนท่ีผ่านมา โดยใช้วิธีการแบบเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
ระบบจ านวนเต็มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการแบบเปิด  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบจ านวนเต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิดซึ่งการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบจ านวนเต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิด ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส  จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน  35  คน
โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 แผนการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบจ านวนเต็ม แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และt-test แบบ 
Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบจ านวนเต็มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบจ านวนเต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิดอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: วิธีการแบบเปิด, กิจกรรมการเรียนรู,้ ระบบจ านวนเตม็ 
 

Effects of  Learning Activities of Integer by using Open Approach for 
Mattayomsuksa I students at Watprom chariyawas municipal school 
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Program in Mathematics, Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University 
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ABSTRACT 
This study emphasized to develop qualities of students to discover their own problem-solving 

method based on their own past experiences by using open approach.  The purposes of this study were 1) 
to compare the student’s mathematical achievement 2) to study for the satisfaction of Mattayomsuksa 1 
(grade 7) students towards the learning activities of Integer by using open approach. The study was divided 
into 3 steps: Step 1: Created lesson plan of Integer by using open approach. Step 2: Experimented the 
lesson plan with 35 students by Cluster Random Sampling, who studied in the first semester of the academic 
year 2017 at Watprom chariyawas municipal school, Nakhon Sawan province. Step 3: Studied the satisfaction 
of students towards the learning activities. The research instruments are lesson plans, mathematical 
achievement test, and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation and t-test (Dependent Samples). The results of the study were; 1) the student’s mathematical 
achievement with post-test was higher than pretest 2) the satisfaction of students towards the learning 
activities was in the high level. 
Keywords : open approach , learning activities, Integer system 
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บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 ,หน้า 56) ซึ่งเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มีมากมายและล้วนเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกคน 
  ระบบจ านวนเต็มเป็นเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความส าคัญเรื่องหนึ่ง ที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะพบว่านักเรียนยังไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนเรื่องระบบจ านวนเต็มจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.59 ในปี
การศึกษา  2558  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  29.65 และในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.31 โดยต่ ากว่าคะแนน
มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว้ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,2560) ซึ่งเนื้อหา
เรื่องระบบจ านวนเต็มเป็นเนื้อหาที่จัดอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบดังกล่าวโดยจัดอยู่ในสาระ
ที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 74)และจากผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ปีการศึกษา 2559  พบว่าสาระที่  1  จ านวนและการด าเนินการมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 19.32 ซึ่งเป็นสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
ที่สุดจาก 5 สาระการเรียนรู้(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560 ) 
 จากปัญหาดังกล่าวแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 
42 (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542) ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดกระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยสมอง 
ด้วยกาย และด้วยใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดดว้ยตนเองมีสว่นร่วมในการเรยีนการสอนเน้นการปฏบิัติจรงิ
สามารถท างานเป็นทีมได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญ ครูผู้สอนควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
ได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา มีโอกาสได้ฝึกคิด แก้ปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายวิธี นอกจากน้ีควรได้
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของตน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าช้ันเรียน มีโอกาสได้รับฟังแนวคิดของคนอื่น ๆ ครูและ
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปของบทเรียนท่ีมีความเหมือนและแตกตา่งในการหาค าตอบของแต่ละคน เพื่อท่ีจะสรุปเปน็
แนวคิดร่วมกันทั้งช้ันเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีการแบบเปิด(ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์, 2547) ซึ่งเป็น
วิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้จากการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็นซึ่ง
กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีวิถีและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ทั่วถึงเต็มศักยภาพของแต่ละคน ผู้เรียนได้ยกระดบัความรูแ้ละระดับการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ในระดับสูงเกิดสมรรถนะฝังลึกท่ีจะเรยีนรู้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในเรื่องและในเงื่อนไขที่ตนยังไม่เคยรู้จักได้ด้วยตนเอง
และโดยกระบวนการกลุ่มจนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformative Learning) ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิด
อุปนิสัยและความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (วิจารณ์ พาณิช, 2556) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะน าวิธีการแบบเปิดมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบ
จ านวนเต็มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการเรียนระดับสูงต่อไปอีกทั้งจาก
การสอบถามครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาเน้นให้ผู้เรียนท่องจ าโดย
ที่ผู้เรียนไม่รู้ที่มาของสูตรต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบจ านวนเต็มอยู่ในระดับต่ า ซึ่งกิจกรรมการ
เรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและเกิดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องระบบจ านวนเต็มของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด  
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้เรื่องระบบจ านวนเต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิด 
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สมมติฐานของการวิจัย 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปดิเรื่องระบบจ านวนเต็มมผีลการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส  จ านวน 3  ห้องเรียน  ซึ่งจัดแบบคละความสามารถ  รวมนักเรียนท้ังหมด 103  คน 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2560  โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส  จ านวน 35 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) คือ
การจับสลากเลือกนักเรียนจ านวน 1 ห้องเรียนจากท้ังหมด 3 ห้องเรียน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) คือ การวิจัยที่มุ่งศึกษาความเป็นเหตุ 
เป็นผล จึงมีการใช้ตัวแปรอิสระที่จัดกระท าได้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2553, หน้า 15) ซึ่งตัวแปรอิสระเป็นวิธีการแบบเปิดที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบจ านวนเต็มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

         1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดและแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็ม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

    1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขอบข่ายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ค าอธิบายรายวิชา คู่มือครูและแบบเรียนที่เกี่ยวข้อง 

    1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน (ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์, 
2547) ดังนี ้
       - ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
  - ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการแก้ปัญหา 
        - ขั้นอภิปรายทั้งช้ันเรียน   
  - ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน 
   ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน โดยมีสถานการณ์ปลายเปิดและการคาดการณ์
แนวคิดของนักเรียนแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงสถานการณ์ปลายเปิดและการคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

เร่ือง สถานการณ์ปลายเปิด การคาดการณ์แนวคิดของ
นักเรียน 

แผนที่ 1 การบวก
จ านวนเต็ม 

การบวกจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวน
เต็มบวก 

หากก าหนดจ านวน 1 – 15 ให้ และต้องการ
ผลบวกที่มีผลลัพธ์เท่ากับ 12 จะมีวิธีในการ
คิดกี่วิธี อะไรบ้าง ซึ่งมีเง่ือนไขว่า ใน 1 วิธี
ห้ามใช้จ านวนซ้ ากัน 

-เบี้ยจ านวนเต็ม 
-เส้นจ านวน 

การบวกจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวน
เต็มลบ 

ถ้าน าจ านวนเต็มบวกจ านวนหนึ่งมารวมกับ
จ านวนเต็มลบจ านวนหน่ึง ผลลัพธ์ที่ได้จะ
เป็นอย่างไร 

-เบี้ยจ านวนเต็ม 
-เส้นจ านวน 

การบวกจ านวนเต็มลบด้วยจ านวน
เต็มลบ 

ถ้าน าจ านวนเต็มลบจ านวนหนึ่งมารวมกับ
จ านวนเต็มลบจ านวนหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้จะ
เป็นอย่างไร 

-ค่าสัมบูรณ์ 
-เบี้ยจ านวนเต็ม 
-เส้นจ านวน 
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แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

เร่ือง สถานการณ์ปลายเปิด การคาดการณ์แนวคิดของ
นักเรียน 

แผนที่  2 การลบ
จ านวนเต็ม 

การลบจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวน
เต็มบวก 

ต้องการทราบว่า 5–7 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
อย่างไร 

-เบี้ยจ านวนเต็ม 
-เส้นจ านวน 

การลบจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวน
เต็มลบ 

ถ้ามีจ านวนเต็มบวกจ านวนหนึ่งและจ านวน
เต็มลบจ านวนหนึ่งหากน าจ านวนทั้งสอง
จ านวนมาลบกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไร 

-จ านวนตรงข้าม 
-เบี้ยจ านวนเต็ม 

การลบจ านวนเต็มลบด้วยจ านวน
เต็มลบ 

ถ้าน าจ านวนเต็มลบจ านวนหนึ่งลบออกด้วย
จ านวนเต็มลบอีกจ านวนหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้จะ
เป็นอย่างไร 

-จ านวนตรงข้าม 
-เบี้ยจ านวนเต็ม 

แผนที่  3 การคูณ
จ านวนเต็ม 

การคูณจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวน
เต็มบวก 

จ านวนตั้งแต่ 1-20 ว่าจ านวนสองจ านวน
ใดบ้างที่มีผลคูณเท่ากับ 36  

-การเขียนการคูณในรูปการ
บวก 

การคูณจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวน
เต็มลบ 

จ านวนสองจ านวนใดบ้างที่มีผลคูณเท่ากับ   
-8 

-การเขียนการคูณในรูปการ
บวก 
-เบี้ยจ านวนเต็ม 

การคูณจ านวนเต็มลบด้วยจ านวน
เต็มลบ 

จ านวนเต็มลบคูณจ านวนเต็มลบมีผลลัพธ์
เป็นอย่างไร  

-จ านวนตรงข้าม 
-การพิจารณาแบบรูป 

แผนที่ 4 การหาร
จ านวนเต็ม 

การหารจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวน
เต็มบวก 

จ านวนตั้ งแต่  1-20 จ านวนสองจ านวน
ใดบ้างที่มีผลหารเท่ากับ 2 

-ตัวหารจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่ง
ของตัวตั้ง 
-ตัวตั้งจะมีค่าเป็นสองเท่าของ
ตัวหาร 
-การคูณ 

การหารจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวน
เต็มลบ 

จงหาจ านวนสองจ านวนเมื่อน ามาหารกัน
แล้วมีผลลัพธ์เท่ากับ -3 

-การคูณ 
-เบี้ยจ านวนเต็ม 

การหารจ านวนเต็มลบด้วยจ านวน
เต็มลบ 

จ านวนเต็มลบหารด้ วยจ านวนเต็มลบ
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

-การคูณ 
 

แ ผ น ที่  5 ล า ดั บ
ก า รด า เ นิ นการ
คณิตศาสตร์ 

ล าดับการด าเนินการคณิตศาสตร์(1) [ {(1+(-2) -5) × 10} ÷ {1-(-1)} ] =  -ด าเนินการในวงเล็บในสุด
ก่ อ น แ ล ะ ว ง เ ล็ บ ถั ด ม า
ตามล าดับ 

ล าดับการด าเนินการคณิตศาสตร์(2) 8+9-3×4÷2×8-5-7 =  
 

-ด าเนินการจาก การคูณหรือ
การหารก่อน จากซ้ายไปขวา
ตามล าดับ แล้วจากนั้นจึ ง
ด าเนินการบวกหรือลบจาก
ซ้ายไปขวาตามล าดับ 

 
  1.3 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข  
     1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แก้ไขเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบประเมินความเหมาะสม โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 1 คน อาจารย์สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 1 คน และ ครูช านาญการพิเศษด้าน
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คณิตศาสตร์ที่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จ านวน 1 คน โดยแบบประเมินความ
เหมาะสมมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังน้ี  
     5   หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด  
   4   หมายถึง   เหมาะสมมาก  
     3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง  
    2   หมายถึง   เหมาะสมน้อย  
     1   หมายถึง   เหมาะสมน้อยท่ีสุด  
  แล้วหาค่าเฉลี่ยจากผลรวมของคะแนนท้ังหมด โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  
   คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมมากท่ีสุด  
  คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมมาก  
   คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมปานกลาง  
   คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมน้อย  
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 -1.50  หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมน้อยท่ีสุด  
     ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีคะแนนเฉลี่ย 3.51 
คะแนน ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 102-103) 
   1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   
       2. สร้างแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็ม  มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
   2.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
   2.2  วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 เพื่อสร้างแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็ม  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
   2.3  สร้างแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็มแบบปรนัยจ านวน  50 ข้อ 
   2.4 น าแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็มที่สร้างเสร็จเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา 
ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
   2.5 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากค่าความ 
สอดคล้อง (IOC) และมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้  
     +1 หมายถึง ข้อสอบวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
      0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่  
     -1  หมายถึง ข้อสอบวัดได้ไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ซึ่งข้อสอบที่ดีควรมีค่า IOC ของแต่ละข้อไม่น้อยกว่า 0.5 (เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร, 2555, หน้า 159-160) โดยผลการ
ประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาโดยผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบเรื่อง
ระบบจ านวนเต็ม  พบว่าแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็มมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 
   2.6 น าแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็ม มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
   2.7 น าแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็มไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน แล้วน าผล
การทดลองมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้  
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      - หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็มโดยใช้สูตร KR 
– 20  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder  Richardson)  ซึ่งจะเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และมีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป 
   - ได้ข้อสอบท่ีมีความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 – 0.87 ซึ่งเป็นความยากง่ายที่เหมาะสม และข้อสอบมี
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 – 0.67 แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็มโดยใช้สูตร 
KR – 20  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder  Richardson) โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบจ านวนเตม็มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.64  
   2.8 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจคุณภาพแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
       3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิดจ านวน 10 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ ด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  จากผู้เช่ียวชาญพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
   ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบเรื่องระบบจ านวนเต็มมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบจ านวนเต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิดโดยใช้สถิติ t-test แบบ 
Dependent  และ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มาคิดคะแนน โดยก าหนดเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท ท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น า
ค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย 
ผลการวิจัย  
 1. ผลความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ 3 คนได้ผลดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิดจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ X  . .S D  ระดับความเหมาะสม 
แผนที่ 1 การบวกจ านวนเต็ม 4.56 0.46 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนที ่2 การลบจ านวนเต็ม 4.56 0.37 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนที่ 3 การคูณจ านวนเต็ม 4.53 0.46 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนที่ 4 การหารจ านวนเต็ม 4.53 0.46 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนที่ 5 ล าดับการด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ 

4.24 0.38 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.43 เหมาะสมมาก 
 จากตารางที่ 1 จะพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกจ านวนเต็ม การลบจ านวนเต็ม การคูณจ านวนเต็ม
และการหารจ านวนเต็มมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องล าดับการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ท าให้มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43  
ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก   

2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจ านวนเต็มของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องระบบจ านวนเต็มของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด  
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คะแนนทดสอบ n mean S.D. t df sig 
ก่อนเรียน 30 5.63 3.55 29.56 29 0.00** 
หลังเรียน 30 12.57 2.39 

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า การทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.63 จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนนและการทดสอบหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 12.57 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิดส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น  
 3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบจ านวนเต็มโดยวิธีการแบบ
เปิดในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
เรื่องระบบจ านวนเต็มโดยวิธีการแบบเปิด 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1.1  นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วม
ช้ัน 4.27 0.74 มาก 

1.2  นักเรียนรู้สึกสนุกและมีความสุข เมื่อได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น 4.20 0.89 มาก 

1.3  นักเรียนชอบวิธีการสอนของครู 4.20 0.68 มาก 
เฉลี่ย 4.23 0.77 มาก 
2.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1  นักเรียนมีโอกาสได้คิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง 4.00 0.87 มาก 
2.2  นักเรียนมีโอกาสได้น าเสนอแนวคิดของตนเองในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 3.90 0.92 มาก 

2.3 นักเรียนมีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นและแนวคิดในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของเพื่อนร่วมชั้น 4.30 0.71 มาก 

2.4  กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับระยะเวลา 4.30 0.76 มาก 
เฉลี่ย 4.14 0.82 มาก 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1  นักเรียนรู้สึกว่าตนเองกล้าคิดและกล้าน าเสนอแนวคิดมากข้ึน 4.10 0.84 มาก 
3.2  นักเรียนรู้สึกว่าตนเองยอมรับฟังความคิดเห็นและแนวความคิด
ของเพื่อนมากขึ้น 3.77 0.86 มาก 

3.3 นักเรียนสามารถเช่ือมโยงแนวความคิดของตนเองและเพื่อนและ
สรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ 4.17 1.15 มาก 

เฉลี่ย 4.01 0.95 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.14 0.84 มาก 

  จากตารางที่ 3 จะพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบจ านวนเต็มโดยวิธีการ
แบบเปิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 
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4.01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนโดยนักเรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้คิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องระบบจ านวนเต็มของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด พบว่า การทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.63 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
และการทดสอบหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 12.57 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล(2557)เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่องทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเปิดสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเปิด อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดเป็นวิธีที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
การแก้ปัญหาปลายเปิด ผู้เรียนมีอิสระในการคิด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ได้วิธีการค าตอบที่
หลากหลาย และจากขั้นตอนการน าเสนอแนวคิดของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร และกล้าแสดงออกมากขึ้น 
นอกจากนี้ครูยังต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดส้ืบเสาะหาข้อมูลด้วยวิธีการที่ผูเ้รยีนเชื่อมั่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการหาค าตอบทีม่ี
ความซับซ้อนสูงข้ึน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในขั้นต่อไปได้อีก หลังจากการ
น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเมื่อพิจารณารายกรณีแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการบวกจ านวนเต็ม นักเรียนได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการยืมเงิน การซื้อของ มาช่วยใน
การอธิบาย ซึ่งต่างจากแนวคิดที่ครูคาดการณ์ไว้พอสมควร 
ตัวอย่างแนวคิดของนักเรียน หลังได้รับสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการลบจ านวนเต็ม นักเรียนเริ่มน าสื่อ เบี้ยจ านวน และเส้นจ านวน มาใช้ในการคิดหา
ค าตอบ รวมทั้งน าวิธีการเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันมาใช้ในการอธิบาย เช่น การยืมของ การใช้ของที่มีอยู่ และการซื้อ
ของ เป็นต้น 
ตัวอย่างแนวคิดของนักเรียน หลังได้รับสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการคูณจ านวนเต็ม นักเรียนใช้สื่อเบี้ยจ านวน และเส้นจ านวน มาช่วยในการคิดหา
ค าตอบ และได้แนวคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของครู 
ตัวอย่างแนวคิดของนักเรียน  หลังได้รับสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการหารจ านวนเต็ม นักเรียนเริ่มให้เหตุผลตามความคิดของตนเองและสมาชิกภายใน
กลุ่ม กล้าแสดงออก และกล้าที่จะตอบโดยไม่กลัวการตอบผิด เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด
และเสนอแนวคิดของตนเอง โดยครูและเพื่อนร่วมช้ันจะรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันสรุปให้เช่ือมโยองกับค าตอบ ท าให้
แนวคิดที่ได้จากนักเรียนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างแนวคิดของนักเรียน  หลังได้รับสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องล าดับการด าเนินการ ในแผนนี้หลังจากการน าเสนอปัญหาปลายเปิด ส่งผลให้
นักเรียนต้องน าความรู้เดิมมาผนวกกับกระบวนการคิดที่ซับซ้อนเป็นขั้นตอนมากขึ้น อธิบายทีละประเด็นพร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ ซึ่งแนวคิดที่ได้ค่อนข้างตรงกับสิ่งท่ีครูคาดการณ์ไว้ 
ตัวอย่างแนวคิดของนักเรียน  หลังได้รับสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
  
 
 
 
 
 
 

จากแนวคิดของนักเรียนข้างต้นท าให้ทราบถึงความพัฒนาทางด้านการคิดของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นตามล าดับความยาก
ง่าย นักเรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และกล้าที่จะแสดงแนวคิดของตนเองมากขึ้น 
 2. ผลการสอบถามความพึ่งพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่ องระบบจ านวนเต็มโดยใช้วิธีการ
แบบเปิดพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็นสามด้าน ซึ่งด้านแรกด้านบรรยากาศใน
การเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.60 โดยนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน จึงส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนาน มีความสุข และช่ืนชอบวิธีการสอนของครู ด้านที่สองด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 82.80 โดย
นักเรียนได้มีโอกาสในการคิดแก้ปัญหาเสนอแนวคิดของตนเอง รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นและแนวคิดในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของเพื่อนร่วมชั้น และด้านที่สามด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉลี่ย 80.20 โดยนักเรียนจะ
รู้สึกว่าตนเองกล้าคิด กล้าน าเสนอ และยอมรับฟังความคิดเห็นและแนวคิดของเพื่อนมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเช่ือมโยงแนวคิด
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ของตนเองกับแนวคิดของเพื่อน เพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมของทั้งสามด้านเฉลี่ยร้อยละ 82.60 จะเห็นได้
ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอแนวคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายน าไปสู่ข้อสรุปร่วมกัน โดยสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 
เบี้ยจ านวน เส้นจ านวน กระดานส าหรับเขียนแนวคิดของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และใบกิจกรรมที่ตกแต่งด้วยรูปภาพการ์ตูนสีสัน
สวยงาม เพื่อดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน นอกจากน้ีวิธีการแบบเปิดยังเป็นวิธีการที่แปลกใหม่ส าหรับนักเรียนจึงท า
ให้ผู้เรียนสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้และหาค าตอบ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตรเ์รื่องระบบจ านวนเตม็ โดยใช้วิธีการแบบเปิดผู้วิจัยได้
สรุปข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานานพอสมควรจึงควรวางแผนการใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
 2. ครูสามารถน าแนวทางการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงวิธีการคิดหาค าตอบด้วย
ตนเอง  ซึ่งครูควรให้เวลากับนักเรียนมากพอ และรับฟังแนวคิดของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดวิธีการหาค าตอบต่อไป 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตรเ์รื่องระบบจ านวนเตม็ โดยใช้วิธีการแบบเปิดผู้วิจัยได้
สรุปข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
 1. การท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่
หลากหลายและในระดับช้ันอ่ืนๆโดยเฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาเนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่
ดีขึ้นและพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้   
 2. การท าวิจัยครั้งต่อไปควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดไปใช้พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์อื่น ๆ เช่น ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น   
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านตอ่ความสามารถในการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ไฟฟ้าสถิต  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่อง ไฟฟ้าสถิต (2) 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ โดยที่กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและกลุ่มควบคุมได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติทั่วไป (3) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่อง ไฟฟ้าสถิต ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 จ านวนสองห้อง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ของลอสัน 
(LCTSR) และแบบทดสอบความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่อง ไฟฟ้าสถิต มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.82 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลังทดลองสูงกว่า

ก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลังทดลองสงูกว่า

กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่อง ไฟฟ้าสถิต คิดเป็นร้อยละ 82.38 

และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน, การจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ัวไป, ความสามารถในการให้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
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ABSTRACT 

This research decides by action research. The purposes of this research were to (1)  
compare the LCTSR scores before and after learning electrostatics through the instruction using 
Flipped Classroom approach, (2) compare the LCTSR scores between an experimental group 
that learned through the Flipped Classroom approach and a control group that learned 
through a traditional teaching method, and (3) to compare the conceptual understanding on 
electrostatics of students between the experimental group and the control group. The samples 
were two classes of grade 11 studying during the 2nd semester of 2017 at Hatyaiwittayalia 
School, Hatyai, Songkhla. The data collection instruments were Lawson’s Classroom Test of 
Scientific Reasoning (LCTSR) and the electrostatics learning achievement test with reliability at 
0.82. The collected data were analyzed by the arithmetic mean, mean of percentage, standard 
deviation, and t-test 

The research findings were as follow.   
1. The experimental group had the mean score of scientific reasoning ability higher 

than before the experiment at .05 level of significance. 
2. The experimental group had the mean score of scientific reasoning ability higher 

than the control group at .05 level after the experiment. 
3. The experimental group had the mean score of conceptual understanding on 

electrostatics at 82.38 percent which was higher than the criterion score set at 70 percent and 
higher than of the control group at .05 level of significance. 

 
Keywords: Flipped Classroom, Traditional teaching, Scientific reasoning ability 
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บทน า 
 การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลอันน าไปสู่ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ การคิดนี้
ใช้กระบวนการอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การพยากรณ์ การส ารวจปรากฏการณ์ เพื่อเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฏีและหลักฐานเชิงประจักษ์ จนน าไปสู่ ความเข้าใจในทฤษฏีและหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ (Moshman, 2011, pp. 26-27) อีกทั้งการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Reasoning Ability) นั้นเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (Bao, Cai, 
Koenig, Fang, Han, Wang, Liu, Ding, Cui, Luo, Wang, Li & Wu, 2009 , pp. 586-587) และพื้นฐาน
ส าคัญต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนคือ ความเข้าใจในแนวคิดหลักของ
วิทยาศาสตร์นั้นๆ  
 การเข้าใจในแนวความคิดหลักนั้นมีความส าคัญมากในการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิชาฟิสิกส์ โดยธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์นั้นเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมยากต่อการท าความเข้าใจ และการเข้าใจผิด
ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในแนวความคิดหลักจะขัดขวางการรับรู้ของความรู้ (Acquired Knowledge) เพื่อ
หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้และเพื่อการเรียนรู้ที่เตม็ประสิทธิภาพ การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด จะต้อง
น ามาวิเคราะห์ ทบทวน และแทนที่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเรียกกระบวนการนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
หลัก (Smith, Blakeslee and Anderson, 1993, pp.111-126) สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
แนวความคิดหลักของนักเรียนมาจากวีถีการใช้ชีวิตประจ าวันและประสบการณ์ ระบบความเชื่อ และการเรียนรู้
จากสิ่งแวดล้อม เป็นการรับรู้แนวความคิดหลักโดยการใช้ทักษะที่เกิดจากสามัญส านึกและปัจจัยอื่นๆ จะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แท้จริง (Ozkan & Selcuk, 2015, p. 
981) 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาในประเทศไทย รวมถึงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า วิธีการสอนแบบบรรยายหรือการสอนแบบปกติทั่วไป มีลักษณะรูปแบบที่ครู
หรือผู้สอนบรรยายเนื้อหาสาระความรู้อยู่หน้าห้องเรียน โดยนักเรียนคอยเป็นผู้รับฟังจากผู้สอนเท่านั้น ผู้สอน
จัดการเรียนการสอนโดยไม่ได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้หรือเสนอความคิดเห็น 
(Duangpummes & Kaewurai, 2017, p. 2) จากนั้นจะให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่บ้าน การสอนรูปแบบน้ีจะ
มีประสิทธิภาพน้อยมาก เพราะนักเรียนได้รับความรู้ด้วยการฟังแล้วบันทึกและจดจ า นักเรียนขาดการฝึกคิด
อย่างเป็นล าดับเป็นข้ันเป็นตอน ขาดการถามปัญหาที่สงสัยในห้องเรียนและนักเรียนขาดการแสดงศักยภาพและ
การลงมือท าด้วยตัวเอง ส่งผลให้นักเรียนขาดการฝึกการให้เหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructionism) และทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดย
นักเรียน (Constructivism) ของฌ็อง วิปียาแฌ (Jean Piaget) และ ซีมัวร์ เพเปอร์ต (Seymour Papert) ที่
เน้นให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีหลักการส าคัญคือ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อนักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by Doing) เพื่อที่จะให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดและเหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอน จึงท าให้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการท างานเป็นทีม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559) 
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 การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) คือ วิธีการสอนให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เนื้อหาและมาฝึกฝนทักษะหรือท าแบบฝึกหัดที่โรงเรียน โดยที่ท าตามรายละเอียดของบทเรียนที่ได้
ก าหนดไว้ (Bergmann & Sams, 2012, pp. 13-15) เป็นรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับวิธีการเรียนรู้ในห้องเรียน
ปกติทั่วไป (Traditional Classroom) แทนที่นักเรียนมาเรียนเนื้อหาและท าการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่บ้าน 
ลักษณะส าคัญที่สุดของห้องเรียนกลับด้านคือ การกลับด้านจุดสนใจจากตัวครูและการสอนของครูไปที่ตัว
นักเรียนและการเรียนของนักเรียน ถือเป็นช้ันเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้แบบสืบเสาะ ( Inquiry-Base Learning) 
ซึ่งนักเรียนเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยการจัดการเรียนการสอนลักษณะแบบนี้นักเรียนจะสามารถ
เรียนรู้เนื้อหาสาระได้จากวีดีโอที่ครูจัดหาหรือจัดท าไว้ให้แก่นักเรียน ซึ่งวีดีโอนั้นสามารถดูได้โดยผ่านระบบ
ออนไลน์ (Social network) เช่น ผ่านยูทูบ (Youtube) เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) เป็นต้น การจัดการ
เรียนการสอนแบบน้ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะในการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ นักเรียนสามารถตั้งค าถามได้ดี
มากขึ้น (มีเวลาในบทเรียนมากขึ้น) นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความเร็วของตนเอง สามารถสร้างบทเรียนได้
อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น ครูและเด็กนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น อีกทั้งนักเรียนสามารถท างานร่วมกันได้
อย่างเป็นทีม ห้องเรียนแบบกลับด้านนั้นจะฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง และในช้ันเรียนจะ
มีเวลาช่วงของค าถามค าตอบ เป็นช่วงเวลาที่ท าให้เกิดความสนุกสนานและมีค่าเป็นอย่างยิ่งทั้งเป็นการฝึกการ
ให้เหตุผลของนักเรียนในการตอบค าถาม และยังท าให้ครูได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักเรียน มีโอกาสแก้ไขความ
เข้าใจในแนวความคิดที่คาดเคลื่อนและสังเกตการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระหว่างและ
หลังจากได้มีการเรียนรู้ และการท าการทดลอง ทั้งยังสามารถช่วยแก้ปัญหาของการเรียนท่ีเวลาเรียนไม่เพียงพอ
ได้อีกด้วย อาจจะกล่าวได้ว่าหัวใจส าคัญของการจัดห้องเรียนแบบกลับด้านนั้น จากการเน้นท่ีการสอนมาเน้นที่
การเรียนรู้ ซึ่งท าให้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 ส าหรับการแก้ปัญหาในช้ันเรียนนี้เพื่อที่จะมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาที่พบเจอในห้องเรียน เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพบเจอปัญหา หรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดที่เกิดขึ้นจริงๆ ในช้ันเรียน ซึ่งปัญหาที่
พบเจออาจเกิดจากนักเรียน ครูผู้สอน หรือปัจจัยอื่นๆ การที่จะจัดการปัญหาให้ตรงจุดนั้นถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง จากทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่ผู้วิจัยกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนของเด็กยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคของ
สารสนเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และก้าวหน้าในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
มาก ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน จึงท าให้
การจัดการปัญหาให้ตรงจุดนั้นถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเป็นการวิจัยที่ผู้วิจยัมี
บทบาทในการวิจัยโดยตรง เพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง เพื่อที่ให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกแบบแผนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของเคมมิส 
และแมกแทกกาท (Kemmis & McTaggart, 2000, pp. 567-607) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้น
วางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3. ขั้นสังเกต (Observe) และ 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) มาใช้ร่วมกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในช้ันเรียนพร้อมด้วยการพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลัก และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านกับท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติทั่วไป 
 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิตหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านกับท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ัวไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นวิจยัเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา
ความเข้าใจในแนวคิดหลัก และความสามารถในการให้เหตผุลทางวทิยาศาสตร์ ผ่านการจัดการเรียนรูแ้บบ
ห้องเรียนกลับด้าน ด าเนินการวิจยัในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 
 ประชากร 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 150 คน ในโครงการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในโครงการพิเศษ โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 2 ห้องเรียน จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบไปด้วยกลุ่มทดลอง จ านวน 37 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดา้น และ
กลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน ได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบปกติทั่วไป 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถติ 
 1.1 ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคิด
หลักเรื่องไฟฟ้าสถิต จัดท าตารางวิเคราะห์ความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิตและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.2 สร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิต 
 1.3 ให้ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แบบทดสอบวัดความเข้าใจใน
แนวคิดหลักเรื่อง ไฟฟ้าสถิต ที่สร้างขึ้น 
 1.4 น าแบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิต ให้ผู้เช่ียวชาญด้านฟิสิกส์ จ านวน 
3 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียน (IOC) 
และน าข้อสอบที่มีค่า เท่ากับ 0.67-1.00 ได้จ านวน 21 ข้อไปใช้ในการวิจัย  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1108



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                         
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

 1.5 น าแบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิต ที่ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและ
แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เพื่อหา
ความเหมาะสมของเวลา  
 1.6 น าผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.82 จากนั้นน าแบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคิด
หลักเรื่อง ไฟฟ้าสถิต ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
 2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2 ศึกษารายละเอียดและเนื้อหา ไฟฟ้าสถิต ตามหลักสูตรสถาบันศึกษา 
 2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
จ านวน 4 แผ่น แผ่นละ 180 นาที 
 2.4 ให้ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
 2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การ
วัดและประเมินผลเพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) 
 2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
น าแบบวัดการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของลอสัน (LCTSR) ฉบับรายบุคคล จ านวน 24 ข้อ มาแปลเป็น
ภาษาไทย จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาได้ตรวจสอบความถูกต้อง จากน้ันน าแบบวัดมาปรับปรุงแก้ไข 
 4. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติทั่วไป 
 ศึกษาแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติทั่วไป จากหลักสูตรของสถาบันศึกษา และ
เอกสารในหนังสือรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 4 ของ สสวท 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ ตามแนวคิดของ เคมมิส และแมกแทกกาท ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นวางแผน 2. ขั้นปฏิบัติการ 3. ขั้นสังเกต และ 4. ขั้นสะท้อนผล โดยได้จัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลัก เรื่อง ไฟฟ้าสถิตและการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนครั้งนี้ ได้ด าเนินการทั้งหมด 4 ระยะ  
 ระยะที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย จากน้ันได้ปรึกษากับครูพี่เลี้ยงถึงปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน เป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นจึงศึกษาหล
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5  และสร้างเครื่องมือวิจัยและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต จ านวน 4 แผน 2. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิต 3. 
แปลแบบทดสอบการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของลอสัน (Lawson) จากนั้น ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบท่ีสร้าง
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ขึ้นไปทดสอบเบื้องต้นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ ไปปรึกษากับประธานและกรรมการวิทยานิพนธ์เพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงต่อไป จากนั้นท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ของลอสันกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลัก เร่ือง ไฟฟ้าสถิต และการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ห้องเรียนกลับด้าน 
 จัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านซึ่งแสดงดังตารางที่ 1 โดยการจัดท าแผนในการ
จัดการเรียนรู้แต่ละแผนจะได้รับการปรับปรุงไปทีละแผ่นต่อๆ ไปเมื่อเสร็จการจัดการเรียนรู้ (Treatment) ใน
แต่ละแผนจัดการเรียนรู้ 
 
ตารางที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต และเวลาที่ใช้ 

แผนที ่ ช่ือแผนการจัดการเรยีนรู ้ เวลา (ช่ัวโมง) 
1 กฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวน าทางไฟฟ้า 3 
2 แรงระหว่างประจุไฟฟ้า 3 
3 สนามไฟฟ้า 3 
4 พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า 3 

รวม 12 
 
 ระยะที่ 3 วิเคราะห์และสรุปผล 
 ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจในแนวคิดหลัก
เรื่องไฟฟ้าสถิต และแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ของลอสัน (LCTSR) 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด
มาวิเคราะห์ และสรุปผล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก ่1. สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลีย่
ร้อยละ 2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน คือ สถิติทดสอบที ( Dependent t-test and Independent t-test) 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง (37)  

  ค่าสถิต ิ ก่อนเรียน หลังเรียน 
ta 

กลุ่มตัวอย่าง   �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. �̅�𝑥ร้อยละ �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷.. �̅�𝑥ร้อยละ 

กลุ่มทดลอง 16.22 3.92 67.58 19.03 2.76 79.29 -6.83* 

     *P < .05 ,aOne-tailed dependent t-test (ta) 
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 จากตารางท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของลอสัน (Lawson, 1995, p. 445) พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 19.03 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.29 ซ่ึงความสามารถในการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใหเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 

  ค่าสถิต ิ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ta 

กลุ่มตัวอย่าง   �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. �̅�𝑥ร้อยละ �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. �̅�𝑥ร้อยละ 

หลังเรียน 19.03 2.76 79.29 14.65 2.70 61.04 7.02* 

 *P < .05, aOne-tailed independent t-test (ta) 

 จากตารางที่ 3 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับจัดการเรียนรู้ประเภทห้องเรียนกลับด้านและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ประเภทปกติ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลังเ รียนสูง
กว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
19.03 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.29 และนักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.65 คิดเป็นร้อยละ 
61.04 

 ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิตหลังเรยีนระหว่าง
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ 

  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม 
ta 

ค่าสถิต ิ   �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. �̅�𝑥ร้อยละ �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. �̅�𝑥ร้อยละ 
ความเข้าใจในแนวคิดหลัก 17.30 1.31 82.38 12.65 1.25 60.00 15.89* 

 *P < .05, aOne-tailed independent t-test (ta) 

 จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในแนวคิดหลักภายหลังการจัดการเรียนรู้ 
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ยความ
เข้าใจในแนวคิดหลักหลังการทดลองเท่ากับ 17.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.38 แสดงว่า นักเรียนกลุ่มนี้มี
ความเข้าใจในแนวคิดหลักอยู่ในระดับดีมาก และนักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในแนวคิดหลัก
หลังการทดลองเท่ากับ 12.65 คิดเป็นร้อยละ 60 แสดงว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีความเข้าใจในแนวคิดหลักอยู่ใน
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ระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในแนวคิดหลักระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเข้าใจในแนวคิดหลักได้ในระดับที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม 

 
สรุปผล 

1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนความสามารถในการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียน
กลับด้านมีค่าสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิตหลังเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีค่าสูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลัก และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า
สถิต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 นั้น พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน และมี
คะแนนความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิตหลังเรียนมีค่าสูงกว่านักเรียนที่รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ธรรมดาทั่วไป (Bao et al., 2009) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจะมีคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ (LCTSR) ก่อนและ
หลังจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนทั้งหมดก็มีความสามารถในการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี (Formal Operation) และอีกหนึ่งสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีคะแนนความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิตหลังเรียน
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติธรรมดาทั่วไป และเมื่อใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคิด
หลักเรื่องไฟฟ้าสถิต หลังจัดการเรียนรู้ พบว่าคะแนนความเข้าใจในแนวคิดหลักเรื่องไฟฟ้าสถิตหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ธรรมดาทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาผสมกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ด้วยสาเหตุที่การจัดการเรยีนการสอนในห้องเรียนนั้นมีเวลาอยา่ง
จ ากัด การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท าให้นักเรียนมีเวลาในการท าความเข้าใจในหลักการหรือ
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แนวคิดหลักทั้งนอกห้องเรียนและการท ากิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนมากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติธรรม
ทั่วไป (Bergmann & Sams, 2012, pp. 13-15) โดยที่นอกห้องเรียนนั้นนักเรียนสามารถศึกษาความรู้ผ่าน
วีดีโอ ร่วมกับการอ่านหนังสือเพิ่มเติม และสามารถค้นคว้า ปรึกษาเพื่อนหรือครูออนไลน์ได้ และนักเรียนทุกคน
ได้ท าแบบทดสอบก่อนที่จะเข้าห้องเรียน ซึ่งท าให้ครูสามารถท่ีจะจัดกิจรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่
นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในแนวคิดหลักและความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเนื้อหาที่เรียน 
และเมื่อถึงเวลาจัดกิจกรรมในห้องเรียน ครูก็จะเลือกค าถามที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรือยังมีความเข้าใจที่คาด
เคลื่อนอยู่จากการท าแบบทดสอบก่อนเข้าห้องเรียน มาอธิบายนักเรียนได้ตรงประเด็นโดยใช้การอธิบายที่เน้น
ให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับและเช่ือมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนเอง ซึ่งท าให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริง จากนั้นนักเรียนทุกคน
จะต้องตอบค าถามท่ีครูเตรียมไว้ซึ่งเป็นค าถามมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีนักเรียนได้อ่านและได้เรียนรู้จากนอก
ห้องเรียนมาแต่เป็นค าถามที่ประยุกต์ลักษณะการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดเป็นอย่าง
นักวิทยาศาสตร์ โดยที่ลักษณะของค าถามนั้นเป็นค าถามที่สร้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง (Real 
Life) มีข้อมูล และผลการทดลอง ข้อมูลที่ทางประจักษ์ (Lawson, 2009) เพื่อให้นักเรียนเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหว่างสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ท าก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดอย่างมี
เหตุผลมากยิ่งข้ึน และเมื่อเสร็จกิจกรรมของการตอบค าถาม นักเรียนจะต้องท าแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมไว้ให้ด้วย
ตนเองเพื่อฝึกความช านาญและความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการฝึกหัด (Law 
of Exercise) ของธอร์นไดค์ (Thorndike, 1932) ที่กล่าวว่าผู้เรียนที่ได้รับการฝึกหัดหรือกระท าซ้ ามากขึ้น จะ
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและคงทนถาวรอีกทั้งมีความช านาญมากขึ้น และถ้านักเรียนคนใดไม่เข้าใจก็
สามารถถามเพื่อนและคุณครูได้ โดยหน้าที่ครูก็จะคอยดูนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและนักเรียนที่ไม่
สามารถท าโจทย์ข้อท่ียากได้ด้วยตนเอง ให้เพื่อนหรือครูช่วยอธิบายในโจทย์ท่ีตนเองไม่เข้าใจ การที่เพื่อนได้ช่วย
เพื่อนอธิบายซึ่งกันและกันนั้นจะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจมากขึ้นด้วยสาเหตุที่นักเรียน
สื่อสารด้วยภาษาของนักเรียนด้วยกันเอง จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ลักษณะแบบนี้ท าให้นักเรียนทุกคนได้มี
อิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงและยังมีความยืดหยุ่นนักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ด้วยความเร็ว
ของตนเองและยังช่วยฝึกให้นักเรียนอธิบายเหตุผลหรืออธิบายโจทย์แก่เพื่อนที่ยังไม่เข้าใจ ส่งผลให้นักเรียนมี
ความเข้าในมากยิ่งขึ้นในเนื้อหาท่ีเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การที่จะให้นักเรียนคุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนั้นครูผู้สอนมีความจ าเป็น

ที่จะต้องเสียสละเวลาในการฝึกนักเรียนในการใช้ แอปพลิเคชัน ช้ันต่างๆ และสื่อออนไลน์ต่างๆ แก่นักเรียน 
เพราะเหล่านี้ถ้านักเรียนมีความช านาญท าให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จได้ดียิ่งข้ึน 

2. ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนั้นสิ่งส าคัญที่ควรค านึงส าหรับผู้ที่ต้องการน า
วิธีการนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนให้แก่นักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่าวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างไร เพื่อท่ีจะให้นักเรียนได้เลือก
การเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน  
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การแก้ปัญหาการคัดลายมือโดยใช้แบบฝึกทักษะรว่มกับการเสริมแรงทางบวก 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนศึกษานารี 
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e-mail:  Warinthontop@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

รายงานวจิัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อส ารวจสภาพปัญหาและสาเหตุในช้ันเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษานารี 2 )วิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน  และศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาการคัด
ลายมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศึกษานารี 3)เพื่อพัฒนาแบบฝึกการแก้ปัญหาการคัดลายมือที่สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาในการแก้ไขปัญหา การคัดลายมือ และ 4)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกในการ
แก้ไขปัญหาการคัดลายมือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2/6 โรงเรียนศึกษานารี  
ผลการวิจัยพบว่า  

1) สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 คือการคัดลายมือ ซึ่งมีนักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 6 คน  

2) นวัตกรรมในการแก้ปัญหา คือ การใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวก ซึ่ งน ามาพัฒนารูปแบบให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีพบ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของนวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญพบว่า นวัตกรรมมีความ
เหมาะสมส าหรับใช้พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนท่ี 0.74 

3) ผลการน านวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา พบว่า นักเรียนทั้ง 6 คนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการคัดลายมือร้อยละ 
70 ซึ่งผ่านเกณฑ์ได้คะแนนร้อยละ 70 80 80 90 72และ 70 ตามล าดับ                 

 

ค าส าคัญ: คัดลายมือ  แบบฝึกทักษะ  การเสริมแรงทางบวก 
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THE PROBLEM SOLVING OF HANDWRITTEN SKILL USING BY EXERCISE BOOKS AND 

POSITIVE REINFORCEMENT OF MATHAYOMSUKSA 2/6 IN SUKSANARI SCHOOL 
 

Warinthon Chaisumpun and Tudsanee Settapong 
Faculty of Education  RajapatSuansunundha University 

e-mail:  Warinthontop@gmail.com 
 

ABSTRACT 
This research aims: 1) to investigate the problems and causes in the classroom of Mathayom Suksa 

2 students 2) to analyze the problems that affect the learning and the causes of the handwriting problem 
3) to develop a handwriting recognition solution that corresponds to solving the problem of handwriting 
and 4) to study the effectiveness of the skill training with positive reinforcement in solving the handwriting 
problem. Target group was students at Mathayomsuksa 2/6, Suksanaree School. 

The research found that: 
1) The problematic condition affecting the learning of Mathayomsuksa 2 students is the handwriting 

that 6 students who did not pass the 70% criterion. 
2) Innovation is the skill-based exercises and positive reinforcement. The results of the compliance 

check of the innovation of the experts so that the innovations are appropriate for developing the 
student's calligraphy skills at 0.74. 

3) The results of the innovative approach to solving the problem found that the six students 
passed the 70% (80 80 90 72 and 70 orderly). 

Keywords:  handwriting    exercise book   positive reinforcement  
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บทน า 

การเขียนออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยอาศัยถ้อยค าที่อยู่ในการเขียน เป็นการแสดงความรู้สึก ความคิด ความรู้ ซึ่งอยู่ใน
ใจของลักษณะของข้อความ เป็นสัญลักษณ์ของภาษาเขียนและเป็นเครื่องถ่ายทอด ความเข้าใจ การเขียนมีความส าคัญต่อการ
สื่อสารของมนุษย์โลกปัจจุบันท่ีมีความเจริญก้าวหน้า เพราะว่าการเขียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
การเขียนจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ การเขียนมีหลายรูปแบบตามจุดประสงค์ เช่น การเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนทาง
วิชาการ การเขียนเชิงสารคดี การจดบันทึกความรู้ การเขียนแต่ละประเภทล้วนให้ความส าคัญกับการคัดลายมือ  
  การคัดลายมือถือเป็นพื้นฐานแรกในการเขียนเพราะว่าการเขียนให้เข้าใจนั้นต้องมาจากลายมือที่ดี  ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้การเขียนนั้นประสบความส าเร็จ การคัดลายมือจึงมีความส าคัญในด้านการเป็นพื้นฐานของการเขียน 
ด้านแบบอักษร และด้านวิธีการเขียนที่ดี จึงเป็นทักษะที่นักเรียนควรได้รับการฝึกฝน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช
2551 (2551:48) ได้ระบุความสามารถของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไว้ว่า เขียนสื่อสารด้วยลายมือ  ที่
อ่านง่ายชัดเจน ใชถอยค าไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสตาง ๆแสดงให้เห็นว่า
การคัดลายมือนั้นยังมีความส าคัญอันสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด ท 1.1 ม 2/1 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 29) หากผู้เรียนขาดทักษะในเรื่องการคัดลายมือ ย่อมท าให้การเขียนอ่ืนๆได้รับผลกระทบตามไป
ด้วย เช่น ผู้สอนไม่สามารถอ่านลายมอืจากการบันทึกความรู้ หรือภาระช้ินงานท่ีนักเรียนเขียนมาส่งได้อย่างครบถ้วน ถ้าผู้เรียน
ยังไม่ได้รับการฝึกฝนแก้ไข ก็จะท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารด้านการเขียนอ่ืน ๆ ตามมา   

จากการศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการการศึกษา2560  โรงเรียน ศึกษานารี จ านวน 50 คน โดยใช้แบบประเมินทักษะทางการคัดลายมือ ในวิชาภาษาไทย และ
จากการสอบถามครูผู้สอน ประจ ารายวิชาภาษาไทยที่ได้ประจ าการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  ซึ่งพบปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนมากที่สุดคือ มาตรฐาน ท. 2.1 ม 2 /1 การคัดลายมือตัวบรรจง ปรากฎมีผู้เรียน
จ านวน 6 คนทีย่ังมีผลเกณฑ์ การประเมิน อยู่ที่ร้อยละ 30–45 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ร้อยละ 70  สาเหตุที่นักเรียน
มีผล การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถสรุปได้ดังนี้  ประการท่ี1)เกิดจากการเรียนการสอนที่ไม่ได้ใช้ความสามารถทางด้าน
การเขียน  2)นักเรียนไม่ทราบถึงรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการคัดแบบต่าง ๆ 3)นักเรียนยังไม่เห็นความส าคัญของการคัด
ลายมือ 4)ครูผู้สอนยังขาดการใช้สื่อในพัฒนาลายมือของผู้เรียน นอกจากน้ีนักเรียนมักจากจับปากกาผิดต าแหน่ง การเขียนเส้น
นักเรียนจะไม่เริ่มจากส่วนหัวของตัวอักษร จึงท าให้รูปแบบอักษรนั้นไม่สวยงามและผิดวิธี ฯลฯ ส่งผลให้การจดบันทึกนั้นไม่
ชัดเจนและผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเขียน 
 จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาแนวคิดและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการคัดลายมือ ในนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนศึกษานารี เนื่องจาก การใช้แบบฝึกมาเป็นสื่อการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน เกิดความช านาญมากขึ้น 

แบบฝึกทักษะคือ งานหรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนท าเพื่อเป็นการฝึกฝนหรือบททวนความรู้ที่เรียนไปแล้ว
ให้เกิดความช านาญ  อันเป็นไปตามกฎการเรียนรู้ของ ธอร์ดไดค์ (thorndike) ที่ว่าด้วยกฏของแบบฝึกหัด กล่าวถึงกฎของการ
ฝึกหัด (Law of Exercise) ว่าเป็น การฝึกหัดหรือการท าซ้ าบ่อยครั้งจะท าให้ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการ
ตอบสนองแน่นแฟ้นขึ้น กฎแห่งการฝึกจะสามารถมาใช้วิชาที่เนื่องด้วยทักษะ อย่างการคัดลายมือ เป็นต้น สอดคล้องกับ พร
ทิพย์ ชาลีรัตน์ (2550: 33 ) ได้ท าการศึกษาการใช้แบบฝึกการคัดลายมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพลายมือของนักเรียน พบว่า การ
ใช้แบบฝึกการคัดลายมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพลายมือของนักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิการคัดลายมือหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการ
ใช้แบบฝึกการคัดลายมืออย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.1ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแบบฝึกทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการคัด
ลายมือนอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนยังขาดแรงจูงใจ (Motivation)ในการเขียนงานอย่างบรรจงซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวเป็นตัว
ช่วยในการฝึกคัดลายมือแบบฝึกทักษะได้ดี  

การเสริมแรงทางบวกเป็น แรงจูงใจ เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจ เมื่อมีการกระท าหรือ
ได้ปฏิบัติงานตามเง่ือไขแล้ว ก็จะได้รับผลตอบแทนตามสิ่งที่บุคคลต้องการในการแก้ไขปัญหาการคัดลายมือ ผู้วิจัยจึงสนใจ
น าเอาการเสริมแรงทางบวก มาใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการกระท าที่ผู้ฝึกนั้นต้องการ สอดคล้องกับ สมโภชน์ 
เอี่ยมภาษิต (2556 : 190) กล่าวถึง  การเสริมแรงทางบวก  ไว้ว่า การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็นการ
ท าให้ความถี่ของพฤติกรรมนั้นเพิ่มข้ึน เนื่องมาจากได้รับผลกรรมที่พึงพอใจหลังแสดงพฤติกรรมนั้น สิ่งที่อินทรีย์ได้รับแล้วเกิด
ความพึงพอใจและท าให้แสดงพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้น จากเสริมแรงทางบวก อันมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในระยะยาว   
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                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 

 
 ดังน้ันผู้วิจัยมีความสนใจเเก้ไขปัญหาการคัดลายมือโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวก ในกลุ่ม
นักเรียนท่ีมีผลการคัดลายมอืในระดับไม่ผา่นเกณฑ์ ที่ระดับร้อยละ 70 เพื่อความสามารถคัดลายมือให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การคัดลายมือ ให้ถูกต้องตามแบบ อันเป็นเครื่องแสดงออกทางวัฒนธรรมทางการใช้ภาษา และยัง
เป็นประโยชน์ในการศึกษา การเขียนของตัวผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดียิ่งข้ึนไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อส ารวจสภาพปัญหาและสาเหตุ ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 โรงเรียนศึกษานารี 
2. วิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ การเรียนและศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาการคัดลายมือของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศึกษานารี      
3. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาในการแก้ไข ปัญหาการคัดลายมือ 
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกในการแก้ไขปัญหาการคัดลายมือ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา 2560 นักเรียน
จ านวน 6 คน 
 การวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาการคัดลายมือโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 โรงเรียน      ศึกษานารี ผู้วิจัยได้ด าเนินการใน 3 ระยะได้แก่ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา   ใน
ช้ันเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม และ ระยะที่ 3   การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้      
 ระยะที่  1  วิเคราะห์สภาพปัญหาชั้นเรียน 
 จากการส ารวจสภาพปัญหาของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศึกษานารี มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้

1. จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจสภาพฃองปัญหา ได้แก่ สอบถามสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชา 
ภาษาไทย ที่ด าเนินการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเก็บของมูลของปัญหาที่พบในการเรียนการสอนแต่ละปัญหาที่
เกิดกับตัวผู้เรียนมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

2. จัดท าแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 โรงเรียนศึกษานารี 
3. 3น าข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้และสภาพปัญหาที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาไทย 

ที่ได้จากการส ารวจ จากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และครผูู้สอนประจ าวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ศึกษานารี มารวบรวมและวิเคราะห์สภาพปญัหาต่อไป 

ระยะที่ 2  การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือปัญหาการคัดลายมือ 
จากการส ารวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 จ านวน 6 คน 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงปริมาณ ดังนี้ เชิงเนื้อหาได้แก่การวิเคราะห์แบบบันทึกการศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดลายมือ โดยวิเคราะห์เชิงคุณภาพและใช้สถิติบรรยายพร้อมทั้งสรุปผลโดยการเลือกนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาดังกล่าวมากที่สุด และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบตรวจสอบความสอดคล้องของ
สภาพปัญหาและนวัตกรรมแบบตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบประเมินคัดลายมือวิเคราะห์ทั้ง 3 แบบตรวจสอบ มาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  IOC : Item-Objective 
Congruence  สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลและแบบตรวจสอบความสอดคล้องของสภาพปัญหาและ
นวัตกรรมที่ใช้       ค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีมาตรฐานต้องสูงกว่า 0.5      

ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาการคัดลายมือ คือ การใช้แบบฝึกทักษะ
ร่วมกับการเสริมแรงทางบวก ผู้วิจัยจึงน า ไปใช้ในการจัดการเรียน  การสอนเพื่อแก้ปัญหาการคัดลายมือของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 โรงเรียนศึกษานารี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาคือ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
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ทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวก จ านวน 3 แผน แผนละ 3 ชัวโมงดังนี้ 1)แผนการจัดการเรียนรู้การลากเส้น การคัด
ตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ 2)แผนการจัดการเรียนรู้การคัดค าพยางค์ ข้อความสั้น 3)แผนการจัดการเรียนรู้การคัดข้อความ
ขนาดยาวบทร้อยกรอง โดยก าหนดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้และจ านวนช่ัวโมง 

ช่ัวโมงท่ี แผนการจดัการเรียนรู ้ จ านวนช่ัวโมง 

1 หลักการและความรู้พื้นฐานในการคัดลายมือและ 
การคัดตัวอักษร พยญัชนะ สระ ตวัเลข ไดต้รงตามแบบท่ีก าหนด 3 

2 การคัดค า พยางค์ ข้อความสั้นๆ 3 
3 การคัดข้อความที่มคีวามยาว และ บทร้อยกรอง 3 
4 การทดสอบคดัลายมือ 1 

รวม 10 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการคัดลายมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/6ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนศึกษานารี ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  วิเคราะห์เชิงเนื้อหา1)วิเคราะห์เนื้อหาจาก ต ารา เอกสาร หนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับ
การคัดลายมือ 2)วิเคราะห์เนื้อหาจาก ต ารา เอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ 3)วิเคราะห์เนื้อหาจาก ต ารา 
เอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเสริมแรงทางบวก และข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับนวัตกรรมที่น าไปใช้ การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ  
นักเรียนสามารถท าแบบฝึกทักษะการคัดลายมือผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 จากการท าแบบฝึกทักษะ และการทดสอบการคัด
ลายมือ ตามแนววัดประเมินผลตามกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 18) วัดจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
และไม่ผ่านเกณฑ์ รวมทั้งด าเนินการแก้ไขหากพบนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ระยะที่ 1 ผล
การส ารวจปัญหาในช้ันเรียนไปจนถึงระยะที่ 3 ผลการน านวัฒกรรมไปใช้ ผู้วิจัยน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล
โดยละเอียดตามล าดับ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ผลการส ารวจสภาพปัญหาในชั้นเรียน 
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซี่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของ

ปัญหาของการคัดลายมือเอาไว้ว่า “นักเรียนส่วนมากสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของวิชาได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง แต่
การคัดลายมือเป็นทักษะที่นักเรียนส่วนใหญ่ท าได้ไม่มี ท าได้น้อย เวลาให้ท างานที่ต้องจดด้วยมือ มักจะออกมาได้ไม่ดีนัก เช่น 
ลายมือไม่เป็นระเบียบท าให้อ่านไม่ออกครูตรวจงานนักเรียนจึงเป็นเรื่องยาก และท าให้ครูและนักเรียนสื่อสารได้ไม่ตรงกัน” 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบการคัดลายมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 / 6 โรงเรียนศึกษานารี 

ล าดับที ่ คะแนน 10 ร้อยละ ผลประเมิน ล าดับที ่ คะแนน 10 ร้อยละ ผลประเมิน 
1 8 80 ผ่าน 26 9 90 ผ่าน 
2 5 50 ไม่ผา่น 27 9 90 ผ่าน 
3 8 80 ผ่าน 28 8 80 ผ่าน 
4 7.5 75 ผ่าน 29 8 80 ผ่าน 
5 8 80 ผ่าน 30 8 80 ผ่าน 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่ คะแนน 10 ร้อยละ ผลประเมิน ล าดับที ่ คะแนน 10 ร้อยละ ผลประเมิน 
6 9 90 ผ่าน 31 7 70 ผ่าน 
7 6 60 ไม่ผา่น 32 7 70 ผ่าน 
8 8 80 ผ่าน 33 7 70 ผ่าน 
9 6 60 ไม่ผา่น 34 8 80 ผ่าน 
10 7 70 ผ่าน 35 7 70 ผ่าน 
11 8 80 ผ่าน 36 4 40 ไม่ผา่น 
12 8 80 ผ่าน 37 8 80 ผ่าน 
13 8 80 ผ่าน 38 8 80 ผ่าน 
14 7 70 ผ่าน 39 8 80 ผ่าน 
15 7 70 ผ่าน 40 9 90 ผ่าน 
16 9 90 ผ่าน 41 7 70 ผ่าน 
17 9 90 ผ่าน 42 9 90 ผ่าน 
18 9 90 ผ่าน 43 6 60 ไม่ผา่น 
19 10 100 ผ่าน 44 8 80 ผ่าน 
20 8 80 ผ่าน 45 9 90 ผ่าน 
21 8 80 ผ่าน 46 10 100 ผ่าน 
22 8 80 ผ่าน 47 10 100 ผ่าน 
23 7 70 ผ่าน 48 8 80 ผ่าน 
24 9 90 ผ่าน 49 5 50 ไม่ผา่น 
25 7 70 ผ่าน 50 9 90 ผ่าน 

       
จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบ การคัดลายมือ ปรากฏนักเรียนส่วนมากมีคะแนนอยู่ในระดับที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ 

คือร้อยละ 70 แต่มีนักเรียนอีกจ านวนหนึ่งที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 6 คน ได้แก่ เลขที่ 2  7  9 36 43 และ 49 
มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จึงต้องได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขการคัดลายมือ 

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเพ่ือแก้ปัญหาการคัดลายมือ 
 ผลการศึกษานวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการคัดลายมือ ผู้วิจัยได้ศึกษา สืบค้น เอกสาร ต ารา หนังสือ และวิจัย
ที่เกี่ยวข้องพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาการคัดลายมือได้ ผู้วิจัยจึงได้
จัดสร้างนวัตกรรม และน าไปให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ผู้เช่ียวชาญประเมิน มีค่าความสอดคล้องที่ 
0.74 ซี่งสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาการคัดลายมือได้ 

ระยะที่ 3 ผลการน าแบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเพ่ือแก้ปัญหาการคัดลายมือ 
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โดยใช้แบบฝึก

ทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวก จ านวน 9 คาบ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ที่1 –3 เรื่องการคัดลายมือ โดยมีเกณฑ์การประเมินร้อยละ70 % 

แผนการจัด 
การเรียนรู้ นักเรียน คะแนน 50 ร้อยละ แปลผล 

แผนการเรียนรู้ที่1 

คนท่ี 1 36 72 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 2 40 80 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 3 32 64 ไม่ผา่นเกณฑ ์
คนท่ี 4 34 68 ไม่ผา่นเกณฑ ์
คนท่ี 5 40 80 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 6 42 84 ผ่านเกณฑ ์

แผนการเรียนรู้ที่2 คนท่ี 1 34 68 ไม่ผา่นเกณฑ ์
คนท่ี 2 38 75 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 3 42 84 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 4 40 80 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 5 37 74 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 6 40 80 ผ่านเกณฑ ์

แผนการเรียนรู้ที่3 คนท่ี 1 45 90 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 2 37 74 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 3 38 76 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 4 41 82 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 5 40 80 ผ่านเกณฑ ์
คนท่ี 6 42 84 ผ่านเกณฑ ์

 
นักเรียนคนที่ 1 มีผลคะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะที่ 1 ได้ 36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72 คะแนนจากแบบฝึก

ทักษะที่ 2 ได้ 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68 และผลจากการท าแบบฝึกทักษะท่ี 3 ได้ 45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่ง
นักเรียนคนที่ 3 และ 4 มีผลไม่ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 ในแบบฝึกทักษะที่ 2  เพราะนักเรียนไม่ตั้งใจในการท าแบบฝึกทักษะ 
พบว่าเขียนผิดไม่ตรงตามแบบท่ีก าหนดให้ในแบบฝึกทักษะที่ 2 

นักเรียนคนที่ 2 ได้คะแนนแบบฝึกทักษะที่ 1 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 แบบฝึกทักษะที่ 2 ได้คะแนน 38 คิด
เป็นร้อยละ 75 และแบบฝึกทักษะที่ 3 ได้ 37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74 นักเรียนคนท่ี 2 มีผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
โดยตลอด  

นักเรียนคนท่ี 3 ได้คะแนนแบบฝึกทักษะที่ 1ได้ 32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64 แบบฝึกทักษะที่ 2 ได้คะแนน 42 คิด
เป็นร้อยละ 84 และแบบฝึกทักษะที่ 3 ได้ 38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76 ซึ่งปรากฏว่านักเรียนคนที่ 3 ไม่สามารถผ่านเกณฑ์
ของแบบฝึกทักษะที่ 1 โดยพบจุดบกพร่องของการคัดลายมือหลายจุด 

นักเรียนคนท่ี 4 ได้คะแนนแบบฝึกทักษะที่ 1ได้ 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68 แบบฝึกทักษะที่ 2 ได้คะแนน 40 คิด
เป็นร้อยละ 80 และแบบฝึกทักษะที่ 3 ได้ 41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82 ซึ่งปรากฏว่า ไม่ผ่านเกณฑืในแบบฝึกทักษะที่ 1 
เช่นเดียวกับนักเรียนคนท่ี 3 สาเหตุจากนักเรียนคนท่ี 3 และ 4 มีความสนิทกัน หากใครคนใดท าเสร็จก่อนอีกคนจะรีบท าตาม
ให้เสร็จ โดยละเลยความละเอียดรอบครอบ    

นักเรียนคนที่ 5 ได้คะแนนแบบฝึกทักษะที่ 1ได้ 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80  แบบฝึกทักษะที่ 2 ได้คะแนน 37 
คิดเป็นร้อยละ 74 และแบบฝึกทักษะที่ 3 ได้ 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งมีผลคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ทุกแบบฝึกทักษะ 

นักเรียนคนท่ี 6 ได้คะแนนแบบฝึกทักษะที่ 1ได้ 42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 แบบฝึกทักษะที่ 2 ได้คะแนน 40 คิด
เป็นร้อยละ 80 และแบบฝึกทักษะที่ 3 ได้ 42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งมีผลคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ทุกแบบฝึกทักษะ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกพบว่า มีข้อดีได้แก่ 1)เป็นวิธี
ที่เหมาะในการแก้ไขหรือพัฒนาปัญหาประเภททักษะ 2)ผู้เรียนมีโอกาสไดฝ้ึกฝนอย่างสม่ าเสมอจนเกิดความช านาญ 3)ผู้เรียนมี
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ความสนใจในการเรียนรู้จากการเสริมแรง  และมีข้อจ ากัด ได้แก่ 1) การเตรียมเนื้อหาต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์ และผ่าน
การจัดระบบมาแล้ว 2) ผู้ด าเนินการเรียนรู้ หรือครู ต้องมีความสามารถในการเสริมแรงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท าแบบฝึก
ทักษะ 3)ใช้ระยะเวลาที่มาก เพราะการฝึกต้องท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจึงจะเกิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผล
พัฒนาการของนักเรียนเรียนพบว่า นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบการคัดลายมือหลังเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 6 คน ได้แก่ 
นักเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนนร้อยละ 70 นักเรียนคนท่ี 2  ได้คะแนนร้อยละ 80  นักเรียนคนท่ี 3  ได้คะแนนร้อยละ 80 นักเรียน
คนท่ี 4  ได้คะแนนร้อยละ 90 นักเรียนคนท่ี 5  ได้คะแนนร้อยละ 72 และนักเรียนคนท่ี 6 ได้คะแนนร้อยละ 70 ซึ่งผ่านเกณฑ์
การประเมินที่ผู้วิจัยก าหนดไว ้

 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากการด าเนินการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนศึกษานารี มีปัญหาการคัดลายมือมาที่สุด 
โดยนักเรียนไม่สามารถคัดตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง การการฝึกฝนทักษะทางการคัดลายมือ ไม่ เห็นความส าคัญของการคัด
ลายมือ การจัดการเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เขียน ผู้สอนไม่สามารถเป็นแบบอย่างลายมือท่ีดีได้ 
 นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมคือการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวก โดยผู้วิจัยได้พัฒนา
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับองค์ประกอบความสามารถทางการคัดลายมือ และตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษาไทย 
ตรวจสอบความสอดคล้อง พบว่า ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนความสอดคล้องมากกว่า 0.5 มีความสอดคล้องที่จะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
 หลังจากการน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาการคัดลายมือ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางการคัดลายมือดีขึ้น 
นักเรียนส่วนมากมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่ร้อยละ 70 
 กล่าวได้ว่าการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเพื่ อใช้ในการแก้ไขปัญหา การคัดลายมือประสบ
ผลส าเร็จ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางทฤษฎี หลักการคัดลายมือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และได้ลงมือปฏิบัติอันได้แก่การท าแบบ
ฝึกทักษะ ที่ท าอย่างต่อเนื่องท าแบบฝึกหัดมากๆ  จะท าให้เกิดความช านาญ เป็นไปตาม “กฏของการฝึก” ของธอร์ดไดด์ 
Thorndike     ) Diane H. tracey 2012: 45 ( จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวผู้เรียนสามารถมีทักษะการคัดลายมือที่ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ชาลีรัตน์ (2550:37) คือการใช้แบบฝึกการคัดลายมือเพื่อพัฒนาคุณภาพลายมือของ
โรงเรียนอนุบาล3 หนองแซงศีลวุฒาจารย์ จังหวัดสระบุรี พบว่า ผู้เรียนเมื่อได้ใช้แบบฝึกคัดลายมือมีคุณภาพลายมืออย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
1. ในการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวก ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงความเหมาะกับผู้เรียนเป็นส าคัญเพราะ

การใช้การเสริมแรงจะต้องพิจารณาผู้เรียนหากน าการเสริมแรงไปใช้ไม่ถูกต้องกับบุคคล จะท าให้การเสริมแรงนั้นไม่เกิด
ประสิทธิภาพ 

2. แบบอักษรในการคัดลายมือควรให้ความส าคัญในการพิจาณาเลือกเป็นแบบอย่างในการคัด เพราะผู้เรียนจะจดจ า
แบบอักษรดังกล่าวไปใช้ในการคัดและท าแบบฝึกทักษะหากเลือกแบบอักษรผิด จะท าให้ผู้เรียนจดจ าตัวอย่างท่ีผิดไปด้วย 

3. แบบฝึกทักษะควรมีขนาดเหมาะสมกับผู้เรียน สามารถพบพาได้ง่าย เนื้อหามีความสอดคล้องและสมบูรณ์ เร้าใจ
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท าแบบฝึกทักษะ  

4. การน าการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกสามารถน าไปใช้กับรายวิชาอื่น ๆ  เช่น วิชา
ภาษาต่างประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกฝนให้เกิดทักษะตามรายวิชานั้น ๆ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกในเวลาที่ยาวนานกว่าเดิม เพื่อจะได้เห็น
พัฒนาการที่จัดเจนมากขึ้น 
 2. การศึกษาการแก้ไขปัญหาการคัดลายมือ ควรท าในทุก ๆ ระดับช้ันไม่ใช่เพียง ประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพราะยังมีผู้เรียนในระดับช้ันอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาการคัดลายมือ จะท าให้ผู้ที่ศึกษาด้านนี้ต่อไปมีฐานในการค้นคว้าในด้าน
การคัดลายมือท่ีมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  

2. เพื่อศึกษาปัญหาส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุด 3. เพื่อศึกษาสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา 4. เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา 5. เพื่อวิเคราะห์ผลของการน าเทคนิค 5W1H ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับไปใช้แก้ปัญหาการ
เขียนย่อความ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความ และแบบทดสอบการเขียนย่อความ ที่ผ่านการตรวจค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ  
  ผลจากการวิจัยพบว่า 
  1. การส ารวจสภาพปัญหาพบว่ามีนักเรียนที่ต้องแก้ปัญหาการเขียนย่อความ 3 คน พบว่า นักเรียนไม่สามารถระบุประเด็นส าคัญ
ของเรื่องได้ นักเรียนไม่ทราบหลักการและรูปแบบใน การเขียนย่อความ และนักเรียนไม่มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
  2. การพัฒนานวตักรรมผู้วิจยัไดเ้ลือกเทคนิค 5W1H มาใช้รว่มกบัการใหข้้อมูลย้อนกลับ โดยจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ 4 แผน 
และแบบทดสอบ 1 ชุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบคา่ความสอดคล้องจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน มผีลการวเิคราะหเ์ท่ากับ 0.66  
  3. การพัฒนาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ พบว่า นักเรียน 3 คน สามารถแก้ไขความสามารถ
ในการเขียนย่อความได้ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และไม่สามารถแกป้ัญหาการเขียนย่อความได้ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33 

 การแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเหมาะกับงานเขียนท่ีมีเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้น
จนจบและมีความเป็นเอกภาพของเรื่อง เนื่องจากเป็นการฝึกให้นักเรียนตั้งค าถามจากเรื่องโดยกระบวนการกลุ่มซึ่งให้เพื่อนและครูมี
ส่วนช่วยในการให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขกับผู้เรียน ผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับต้องให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างไม่มีอคติและมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้
นักเรียนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มใจ 
 
ค าส าคัญ: การเขียนย่อความ, เทคนิค5W1H, การให้ข้อมูลย้อนกลบั
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ABSTRACT 

This research aims: 1 to explore the problems that affect learning 2. to study the problems that 
affect learning 3. To study the causes of the problems 4. To develop innovative that be solved the 
problem and 5. to find the results of the 5W1H technique feedback to solve the problems. The sample 
was 3 students in the Mathayom Suksa 3/16 academic year of the academic year 2016. The instruments 
were the learning management plan and the essay test that proved by the experts. 

The results of the research found that:  
1. There were no the sample who had to solve the problem of a trilogy that the sample could 

not identify the point of the problem and they do not know the principles and patterns in the 
condensation and have no chance to develop their abilities. 

2. The Innovation the compounded 5W1H technique in conjunction with the feedback that used 
by four learning plans and a set of tests were tested, the consistency of the instruments were provided 
by experts was 0.66. 

3. The development of the 5W1H technique in conjunction with the feedback found that three 
students were able to correct the ability to write two words, 67 percent, and did not solve the problem 
of writing that was 1 person accounted for 33%. 
 
Keywords : shorten writing 5W1H Technique feedback 
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บทน า 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียน เมื่อเรียนจบ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เกี่ยวกับความสามารถในด้านทักษะไว้การเขียนว่า เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามระดับภาษาเขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ
ประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด
หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6)  
  จากการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยใช้เครื่องมือในการส ารวจคือ 1) แบบบันทึกข้อมูลผลการทดสอบทักษะการ
อ่านในรูปแบบต่างๆของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 2)แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3) แบบส ารวจปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3(ฉบับประเมินตนเอง) พบว่า นักเรียน
ขาดทักษะในการเขียนย่อความ การเขียนสรุปความ การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนเรียงความ และการเขียนรายงาน 
ซึ่งทักษะการเขียนย่อความพบได้มากที่สุดถึง ร้อยละ 28 ของปัญหาทั้งหมด และยังเป็นพื้นฐานของการเขียนแบบต่างๆด้วย 
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นส าควรว่าควรมีการแก้ไขปัญหาด้านการเขียนของนักเรียนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในอนาคต  
  การย่อความนั้นผู้ย่อความจะต้องมีทักษะหลายประการเพื่อพัฒนาการเขียนย่อความทั้งด้านการอ่านจับใจความที่ดี
และการเปิดใจเพื่อปรับปรุงงานเขียนของตนเองด้วย การน านวัตกรรมที่มสี่วนช่วยในการฝกึทักษะในการเขียนย่อความ จะเป็น
ประโยชน์และช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในทักษะการเขียนได้เป็นอย่างดี โดยผู้ท าการวิจัยได้เลือกนวัตกรรมที่มี
ความเป็นไปได้ที่จะน ามาช่วยในการฝึกคือ เทคนิค 5W1H ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ ดังนี้ การจับประเด็นส าคัญโดยใช้การ
ตั้งค าถาม 5W1H เพื่อระบุรายละเอียดของเรื่อง เพื่อน าประเด็นส าคัญมาย่อความจากงานเขียนต้นฉบับตามรูปแบบการย่อ
ความ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเก็บรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้อย่างครบถ้วน และ การน าทคนิคการสอนแบบการให้ข้อมูลแบบ
ย้อนกลับ คือ การที่ผู้เรียนได้แก้ไขผลงานย่อความจากค าแนะน าของครูและเพื่อนที่ตรวจดูงานเขียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
น างานเขียนของตนนั้นกลับไปปรับปรุงและน าเสนอผลงานท่ีสมบูรณ์ของตน  
  จากการที่ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาและที่มาที่ไปของปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ต้องการช่วยเหลือผู้เรียนโดยการแก้ปัญหา
ทักษะการเขียนย่อความของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น เพราะการเขียนสื่อการนั้นส าคัญต่อการเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานใน
การเรียนการสอนในช้ันเรียน หากผู้เรียนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาการเขียนย่อความให้มีประสิทธิภาพตามที่ควรเป็นแล้ว 
ปัญหานี้อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในช้ันเรียนของผู้เรียนได้ และน าไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภา พ จาก
การศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนเพื่อน าไปแก้ไขปัญหากากรเขียนย่อความของผู้เรียนผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการน าเทคนิค 5W1H มา
ช่วยในการจับใจความของผู้เรียน ก่อนที่จะเขียนย่ออความ และน าเทคนิคการสอนแบบการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับเพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการเขียนย่อความได้อย่างตรงจุดมาร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียน
ย่อความได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในช้ันเรียนของมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
  2. เพื่อศึกษาปัญหาส่งผลต่อการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่ส าคัญที่สุดและควรเร่งแก้ไขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
  3. เพื่อศึกษาสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
  4. เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
  5. เพื่อวิเคราะห์ผลของการน าเทคนิค 5W1H ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับไปใช้แก้ปัญหาการเขียนย่อความของ
นักเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ านวน 3 คน จากผลการ
ส ารวจตนเองและจากการสัมภาษณ์ครูประจ าช้ัน 
  การวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค5W1Hร่วมกับการให้ข้อมูล ของนักเรียนช้ันมธยมศึกษา
ปีที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาการเขียนย่อความของนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบความสามารถการเขียนย่อความ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูสาระแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทั้งสิ้น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 
ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเขียนย่อความ  ระยะที่ 3 การน า
นวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ระยะที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนท าการส ารวจตนเอง และ สอบถามครูพี่
เลี้ยง พบว่าปัญหาที่พบ คือ การเขียนย่อความ 

ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อแกป้ัญหาการเขียนย่อความ โดยผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และได้เลือกใช้เทคนิค5W1H ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ 4 แผนการสอน และแบบทดสอบ 
1 ชุด 

ระยะที่ 3 การน าเทคนิค5W1Hร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความ 
  การน านวัตกรรม “เทคนิค5W1H ร่วมกับ การให้ข้อมูลย้อกลับ” ไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องการแก้ปัญหาการ
เขียนย่อความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ปีการศึกษา 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตรงตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้คาดหวังให้ผู้เรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถเขียนย่อความได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ที ่ แผน เนื้อหา ชั่วโมง วันที่ใช้แผน 
1 
2 
3 
4 
5 

 1 
2 
3 
4 

ปฐมนิเทศ 
การเขียนย่อความจากความเรียงรอ้ยแก้ว(ข่าว) 
การเขียนย่อความจากความเรียงรอ้ยแก้ว(นิทาน) 
การเขียนย่อความจากบทร้อยกรองในบทเรียน 

1 
2 
2 
2 
1 

19 ธ.ค.60 
21 ธ.ค.60 
28 ธ.ค.60 
4 ม.ค. 60 
11 ม.ค.60 ท าแบบทดสอบการเขียนย่อความ 

รวมเวลาท้ังสิ้น  8 ชั่วโมง 
   
  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาการเขียนย่อความ เทคนิค5W1H และการให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมถึงผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย  ในเรื่องของการเลือกบทอ่านที่ใช้ในการทดสอบ
ความสามารถของผู้เรียนในการเขียนย่อความ  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค5W1H ร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/16 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีจุดประสงค์เพื่อส ารวจสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาที่พบ ตลอดจนศึกษาสาเหตุที่นักเรียนที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
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ความสามารถด้านการเขียนย่อความตามแผนการสอนในกระบวนการวิจัย โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผลการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาเทคนิค5W1Hร่วมกับการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ปัญหาการเขียนย่อความ ระยะที่3 ผลการน าเทคนิค5W1Hร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับปใช้ในการ
แก้ปัญหาการเขียนย่อความ ดังนี ้

 
ระยะที่ 1 ผลการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาชั้นเรียน 
  ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ยึดตามละสาระการเรียนรู้แกนกลางที่หลักสูตรก าหนด โดยผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากผู้เรียนโดยตรงจากการประเมินตนเองของผู้เรียนและ
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการเขียน
ย่อความ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยมากที่สุด 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการส ารวจตนเองของนักเรียน 

ปัญหาท่ีพบตามตัวชี้วัด นักเรียน(คน) ร้อยละ 
1. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 1 9.09 
2. การเขียนข้อความตามระดับภาษา 1 9.09 
3. การเขียนย่อความ 3 27.27 
4.การเขียนจดหมายกิจธรุะ 1 9.09 
5. การเขียนช้ีแจงแสดงความคดิเห็นเห็นอย่างมเีหตผุล 1 9.09 
6. การเขียนวิเคราะห์วิจารณ ์ 2 18.18 
7. การเขียนรายงานและเขียนโครงงาน 2 18.18 

   

  สาเหตุของปัญหาการเขียนย่อความของนักเรียนเกิดจากการที่ผู้เรียนไม่ได้สนใจในการเรียนและการเขียนย่อความมากนัก เพราะ
นักเรียนมักจะย่อความโดยการน าข้อความต้นฉบับมาตัดให้สั้นลง และเขียนงานแบบที่ขอแค่ได้ส่งก็พอ ท าให้นักเรียนเห็นการย่อความจาก
บทเรียนเป็นภาระมากกว่าบันทึกช่วยจ าที่ครูผู้สอนคาดหวัง อีกทั้งนักเรียนไม่ทราบหลักการและวิธีการย่อความที่ถูกต้อง ท าให้ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาเทคนิค5W1Hร่วมกับการให ้
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือแก้ปัญหาการเขียนย่อความ 
  ผู้วิจัยได้ท าการเลือกนวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรขียนย่อความ ตามองค์ ประกอบความสามารถที่
ผู้เรียนขาดทักษะ ด้วยการน าเทคนิค 5W1H มาช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้น าไปสู่การเขียนย่อ
ความอย่างครบถ้วน และผู้วิจัยได้เลือกใช้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ มาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียบเรียงถ้อยค า การ
จดจ าหลักการและรูปแบบของการเขียนย่อความ และการเรียบเรียงถ้อยค าในการเขียนย่อความ ซึ่งการน าการนวัตกรรมมาใช้
ร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุใจความส าคัญของเรื่องได้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาการเรียงเรียงถ้อยค าในการ
เขียนให้ดียิ่งข้ึน 
  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความและการจัดท าแบบทดสอบการเขียนย่อความ โดยใช้เทคนิค5W1H
ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของแผนการ
สอนโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ท่ี 0.66 แสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนมีควาสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้
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ครอบคลุม ความถูกต้องและการสะกดค าของเนื้อหา ความเหมาะสมของแบบทดสอบ ตลอดจนการเสริมกิจกรรมในการ
แก้ปัญหาเพิ่มเติม 
 

ระยะที่3 ผลการน าเทคนิค5W1Hร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับปใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความ 
  จากการพัฒนานวัตกรรมในระยะที่ 2 ผู้วิจัยได้น าแผนการสอนที่สร้างขึ้น 4 แผน และแบบทดสอบ ไปใช้แก้ปัญหา
ผู้เรียน ดังนี้ 
  แผนที่ 1 การสอนหลักการและวิธีการย่อความให้ถูกต้อง  
   โดยมีนักเรียน 3 คน คือ นักเรียนคนท่ี 1 และ2 มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู้ มีปฏสิัมพันธ์กับครผูู้สอนเสมอ 
ส่วนนักเรียนคนท่ี 3 ไม่สนในเรียนรู้เท่าท่ีควร 

แผนที่ 2 การเขียนย่อความจากข่าว 
   จากผลคะแนนการท าใบกิจกรรมการเขียนย่อความจากข่าวพบว่า นักเรียนคนท่ี2 มีผลการท าใบกิจกรรมผ่านเกณฑ์
สูงที่สุดที่ ร้อยละ 70 นักเรียนคนที่1 มีผลการท าใบกิจกรรมผ่านเกณฑ์ที่ ร้อยละ 50 และนักเรียนคนที่ 3 มีผลการท าใบ
กิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ได้คะแนนร้อยละ 40 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดที่ร้อยละ 50 
  แผนที่ 3 การเขียนย่อความจากนทิาน 
   จากผลคะแนนการท าใบกิจกรรมการเขียนย่อความจากข่าวพบว่า นักเรียนคนที่1 และคนที่2 มีผลการท าใบ
กิจกรรมผ่านเกณฑ์เท่ากัน ร้อยละ 70 และนักเรียนคนที่ 3 มีผลการท าใบกิจกรรมผ่านร้อยละ 50 
  แผนที่ 4 การเขียนย่อความจากรอ้ยกรองในบทเรียน 
   จากผลการท าใบกิจกรรมการเขียนย่อความจากข่าวพบว่า นักเรียนคนที่1 และนักเรียนคนที่2 มีผลการท าใบ
กิจกรรมผ่านเกณฑ์เท่ากัน ร้อยละ 60 และนักเรียนคนท่ี 3 มีผลการใบกิจกรรมผ่านร้อยละ 50 
  โดยมผีลการท าใบกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง ดังนี ้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงพัฒากการในการเขียนย่อความ 

นักเรียนคนที่ 
ผลการท าใบกิจกรรม(ร้อยละ) 

แปลค่า ข่าว นิทาน ร้อยกรอง 
คนท่ี 1 50 70 60 มีพัฒนาการ 

คนท่ี 2 70 70 60 พัฒนาการต่ าลง 

คนท่ี 3 40 50 50 มีพัฒฒนาการ 
   

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการจัดกิจกรรมและการท าใบกิจกรรมแล้ว ผู้วิจัยได้จดัให้มีการท าแบบทดสอบเพื่อ
วัดผลการแก้ปัญหาของผู้เรยีน โดยมีผลการท าแบบทดสอบดังนี ้

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการท าแบบทดสอบ 

นักเรียนคนที ่ คะแนน ค่าร้อยละ การแปลผล 
คนท่ี 1 6 50 ผ่าน 
คนท่ี 2 7 60 ผ่าน 
คนท่ี 3 5 40 ไม่ผา่น 
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  จากผลการท าแบบทดสอบการเขียนย่อความของนักเรียนทั้ง 3 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ นักเรียนคนที่ 2 มีผลการทดสอบ
สูงที่สุด 6 คะแนน หรือเทียบเป็นร้อยละ 60 ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนย่อความ นักเรียนคนที่ 1 มี
ผลคะแนนรองลงมาที่ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และนักเรียนคนสุดท้าย มีผลคะแนนต่ าที่สุด 4 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ท่ี ร้อยละ50  
  สาเหตุทีอ่าจท าให้นักเรียนคนที่ 3 มีผลการท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์เป็นไปได้หลายปัจจัยด้วยกัน คือ นักเรียน
รีบกลับบ้านท าให้มีเวลาไม่เพียงพอต่อการท าแบบทดสอบ นักเรียนอ่านเรื่องไม่จบท าให้เขียนใจความส าคัญของเรื่องไม่ครบ
โดยนักเรียนใช้วิธีการย่อความโดยน าข้อความเดิมมาตัดออกให้สั้นลง นักเรียนไม่สนใจเรียนขณะครูผู้สอนจัดกิจกรรมท าให้
นักเรียนจ าหลักการและรูปแบบของการเขียนย่อความไม่ได้ หรือในอีกกรณีหนึ่งผู้วิจัยได้ท าการสังเกตพัฒนาการของนักเรียน
คนดังกล่าว ในครั้งแรกที่ท าใบกิจกรรมระหว่างเรียนนักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือ ร้อยละ 40 อาจเป็นไปได้
ว่า นักเรียนไม่สนใจเรียนรูต้ั้งแต่แรกหรือไม่มีพื้นฐานในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยน้อยกว่ามาตรฐาน หรือนักเรียนมีปัญหา
ในการอ่านบทอ่านในการท าแบบทดสอบเนื่องจากแบบทดสอบใช้บทอ่าน เรื่อง ขวัญสงฆ์ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง ซึ่งมี
ลักษณะเป็นร้อยกรองคล้องจองกันตลอดทั้งเรื่องอาจท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาของเรื่องทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียนระบุ
ประเด็นของเรื่องได้ไม่ครบตามองค์ประกอบ หรืออาจเข้าใจผิดจากการระบุประเภทของวรรณกรรม ท าให้การเขียนย่อความ
ของนักเรียนนั้นไม่ประสบความส าเร็จ จึงท าให้มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 

  จากการด าเนินการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีปัญหาที่ผู้เรียนอยากแก้ไขตนเองที่สุด คือที่ สาระที่ 2 
การเขียน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.94 ผู้วิจัยจึงได้มุ่งประเด็นการศึกษาไปที่ สาระที่ 2 การเขียน ที่นักเรียนต้องการ
แก้ปัญหามากที่สุดถึง 11 คน และต้องการแก้ปัญหาการเขียนย่อความมากท่ีสุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ซึ่งมีผล
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ครูประจ าวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พบว่า นักเรียนไม่สามารถ
เขียนย่อความตามรูปแบบที่ถูกต้องได้ 
  ผู้วิจัยได้การเลือกนวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความ ตามองค์ ประกอบความสามารถท่ีผู้เรียน
ขาดทักษะนั้น ด้วยการน าเทคนิค 5W1H มาช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้น าไปสู่การเขียนย่อ
ความอย่างครบถ้วน และผู้วิจัยได้เลือกใช้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ มาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียบเรียงถ้อยค า การ
จดจ าหลักการและรูปแบบของการเขียนย่อความ และการเรียบเรียงถ้อยค าในการเขียนย่อความ ซึ่งการน าการนวัตกรรมมาใช้
ร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุใจความส าคัญของเรื่องได้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาการเรียงเรียงถ้อยค าในการ
เขียนให้ดียิ่งข้ึน  
  ผลการน านวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาทั้งสิ้น 4 ครั้ง เริ่มจากการให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและ
รูปแบบของการเขียนย่อความ หลักการระบุประเด็นส าคัญโดยการใช้เทคนิค 5W1H และหลักการให้ข้อมูลย้อนกลับ จากนั้น
ผู้เรียนเข้ากลุ่มท ากิจกรรมการย่อความร่วมกัน โดยมีครูผู้สอนและเพื่อนคอยให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อผู้เรียนเกิดความสงสัย  
  จากนั้นผู้เรียนท าใบกิจกรรมการเขียนย่อความด้วยตนเองเพื่อดูพัฒนาการการเขียนย่อความ และในคาบสุดท้าย
ผู้เรียนท าแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการแก้ปัญหาการเขียนย่อความ โดยมีผู้เรียน 1 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สาเหตุที่
ท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์เป็นไปได้หลายปัจจัยด้วยกัน คือ นักเรียนรีบกลับบ้านท าให้มีเวลาไม่เพียงพอต่อการท า
แบบทดสอบ นักเรียนอ่านเรื่องไม่จบท าให้เขียนใจความส าคัญของเรื่องไม่ครบโดยนักเรียนใช้วิธีการย่อความโดยน าข้อความ
เดิมมาตัดออกให้สั้นลง นักเรียนไม่สนใจเรียนขณะครูผู้สอนจัดกิจกรรมท าให้นักเรียนจ าหลักการและรูปแบบของการเขียนย่อ
ความไม่ได้ นักเรียนไม่สนใจเรียนรู้ตั้งแต่แรกหรือมีพื้นฐานในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยน้อย  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปศึกษาเพื่อน าไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามความเหมาะสมของผู้ที่ต้องการ
แก้ไขปัญหา 

 2. ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเพื่อแก้ปัญหาการเขยีนย่อความ 
ข้อเสนอแนะในการใช้ท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ผู้วิจัยควรสร้างเครื่องมือท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุม และหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อ 

2. ไม่ควรน างานเขียนท่ีมีเนื้อหาสาระมากเกินไป หรือมีค าศัพท์ท่ียากจนเกินไป 
 3. ผู้วิจัยควรน างานเขียนท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปญัหาเพื่อให้ครอบคลุมกับรูปแบบการเขียนย่อความทั้งหมด 
  4. ควรใช้เวลาในการเก็บข้อมลูใหม้ากขึ้นเนื่องจากการฝึกเขียนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและต้องฝึกฝนเป็น
ประจ า 
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การแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิคสรุป (Summarizing)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะป ิ

THE PROBLEM SOLVING OF SUMMARY WRITING USING BY SUMMARIZING 
TECHNIQUES OF HIGH SCHOOL STUDENTS 4/2 IN BANGKAPI SCHOOL 

 
เบญจมาภรณ์ บุนนาค 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
e-mail : june4005140@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนศึกษาสภาพปัญหาที่ส าคัญ
ที่สุด ศึกษาสาเหตุของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาวิธีการของแนวคิด และนวัตกรรมที่น ามาใช้แก้ปัญหา ศึกษาความเหมาะสม
ของแนวคิดและนวัตกรรมมาที่น ามาใช้แก้ปัญหาและเพื่อศึกษาผลของ การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ จ านวน 44 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัยโดย 
การสัมภาษณ์และการส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคสรุป 
(Summarizing) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความ และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะการเขียนย่อความการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Summarizing สามารถพัฒนาความสามารถด้าน
การเขียนย่อความของผู้เรียนได้ เพราะเป็นการฝึกทักษะที่มีขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน ผู้เรียนเข้าใจหลักการและฝึกฝนทักษะใน
การเขียนย่อความโดยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงวัดและประเมินผลโดยการท าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อ
ความ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง สามารถท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ตามที่ผู้วิจัยก าหนด  

ค าส าคัญ : การเขียน, ย่อความ, เทคนิคการสรุป (Summarizing) 
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TECHNIQUES OF HIGH SCHOOL STUDENTS 4/2 IN BANGKAPI SCHOOL 

 
Benjamaporn Bunnark and Sirion Jullatrup 

Faculty of Education Suansunandha University 
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ABSTRACT 

This research aims: 1 to explore the problems that affect learning 2. to study the problems that 
affect learning 3. To study the causes of the problems 4. To develop innovative that be solved the 
problem and 5. to find the results of the innovation to solve the problems. The sample was 44 students 
in Mathayom Suksa 4 students that selected from interviews and surveys. The instruments were the 
model of the learning process with the summary technique, ability test, and the criteria for evaluating the 
characteristic feature that proved by content validity. The research found that the model of learning 
process using a summarizing technique can improve the ability of students to write the abstract because 
that be a clear system. The sample understands the principles and practice of writing skills effectively so 
that the assessment of the ability test found that the sample can be tested through the 70% evaluation 
criteria. 
 
Keywords : Summary writing Summarizing Techniques 
 
 

บทน า 
การเขียนเป็นทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนให้เกิดทักษะและความช านาญ สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพราะการเขียนนั้นถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานที่ดี เพื่อใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งที่ผู้อยู่ในวัยเรียนสมควรได้รับการฝึกฝน เพราะในการเรียนแต่ละกลุ่มสาระต้องอาศัยการจดบันทึก
ข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการดูและการฟัง หรือการเขียนตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นต่างๆ (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 2552 ก : 63) โดยเฉพาะการเขียนการย่อความโดย ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ (2550 : 76) กล่าวถึงความส าคัญ
ของการเขียนย่อความว่า การเขียนย่อความมีความส าคัญ เพราะการย่อความสามารถช่วยให้สามารถจดจ าสาระส าคัญของ
เรื่องได้แม่นย า รวดเร็ว น ามาใช้ทบทวนหรือใช้อ้างอิงภายหลังได้ เป็นทักษะการใช้ภาษา และเป็นกระบวนการฝึกฝนให้รู้จัก
การสังเกต การวิเคราะห์ความรู้ ความคิด และการใช้วิจารณญาณในการอ่าน  

จากการศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ ใน
ภาคเรียนท่ี 1 โดยการใช้แบบส ารวจผู้เรียนและการสัมภาษณ์ครูประจ าวิชาภาษาไทย พบว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน
มากที่สุดมี 3 สภาพปัญหา ได้แก่ 1) การอ่านออกเสียง 2) การเขียนสะกดค า 3) การอ่านจับใจความส าคัญ 4) การเขียนย่อ
ความจากเรื่องที่อ่าน 5) การพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู  จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนมากท่ีสุด คือ ปัญหาการเขียนย่อความ นักเรียนจ านวน 8 
คน จากนักเรียน 44 คนมีคะแนนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อความต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งการเขียนย่อความถือ
เป็นหลักพ้ืนฐานส าคัญของการเขียนและการเรียนในวิชาต่างๆ หากนักเรียนไม่สามารถเขียนยอ่ความเป็นองค์ความรู้จากเรื่องที่
เรียนได้ ก็ไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และไม่สามารถเขียนสื่อสารได้ รวมไปถึง ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ 
เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามรูปแบบและขาดทักษะการเขียนเรียบเรียงให้เป็นภาษาของตนเอง อีก
ทั้งยังคัดลอกภาษาจากต้นฉบับมาเขียน หรืออีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน หรือใช้
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วิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจท าให้ผู้เรียนไม่ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษานวัตกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการเขียน ย่อความที่ดีขึ้น และ
ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
  จากปัญหาที่ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมที่มีความเหมาะสมในการน ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้นักเรียนมี
ทักษะการเขียนย่อความที่ดีขึ้น คือเทคนิคการสรุป (Summarizing) ซึ่งเป็นแนวคิดของ Reymond Jones มาใช้ร่วมกับกลวิธี
การจัดการเรียนรู้ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสรุปของ (Khathayut, 
P., Karavi P :2011) ซึ่งมีผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน การอ่านจับใจความส าคัญของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มมากข้ึน  

จากความเป็นมาและความส าคัญของของปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การ
แก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิคการสรุป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ เพราะผู้วิจัยได้เห็น
ถึงประโยชน์และผลกระทบจากปัญหาการเขียนย่อความ จึงต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจใน
หลักการเขียนย่อความที่ถูกต้อง สามารถน าทักษะและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน การเรียนในระดับชั้นที่สูงข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ในช้ันเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนบางกะปิ ปีการศึกษา 2560 มีปัญหาอะไรบ้าง  
 2. ปัญหาในช้ันเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ ปีการศึกษา 2560 ที่ส าคัญและ ส่งผลกระทบต่อ

นักเรียนมากที่สุดคือปัญหาใด 
 3. สาเหตุส าคัญของปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ ปีการศึกษา 2560 

เกิดขึ้นมาจากอะไร 
4. วิธีการแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิคสรุป (Summarizing) เป็นอย่างไร 

 5. วิธีการโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสรุป (Summarizing) มีความเหมาะสมเพียงไร 
 6. วิธีการโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสรุป (Summarizing) มีข้อดีและข้อจ ากัดอย่างไร 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าวิจัยตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย โดยแบ่ง วิธีการด าเนินการเป็น 3 ระยะคือ 
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกกาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ จ านวน 8 คน  

 
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน 

 การด าเนินงานวิจัยในระยะที่ 1 ผู้วิจัยส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการท าวิจัยในช้ันเรียน หาแหล่งข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย สร้างเครื่องมือท่ีจะใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ 
แล้วน าข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียน โดยจัดท าในช่วง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย
ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวบข้อมูลของสภาพปัญหาในช้ันเรียนจากการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล  

 ระยะที่ 2 : การพัฒนาเทคนิค Summarizing เพ่ือแก้ปัญหาการเขียนย่อความ 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Summarizing 

ผู้วิจัยศึกษาเทคนิคการสรุป (Summarizing) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยต่าง 
ๆ และน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ประกอบด้วย การเขียนย่อความ, การเขียนย่อความจากนิทาน, การเขียนย่อความจากบทความ, การเขียนย่อความจาก
แถลงการณ์, การเขียนย่อความจากจดหมายราชการ, การเขียนย่อความจากพระราชด ารัส และการเขียนย่อความจากจากบท
ร้อยกรอง เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนย่อความ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
 1. ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการเขียนโดยใช้เทคนิค Summarizing จาก หนังสือ บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ 
โดยสืบค้นจาก ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามค าแหง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก เว็บไซต์ car.chula และ 
readingrockets เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้จากการศึกษาและพัฒนามาจากงานวิจัยของ  เปรมินทร์ คาระวี 
และพัลลภา คฑายุทธ (2554) ซึ่งแก้ปัญหาการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค การสรุป (Summarizing) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิมลพิทยาคาร เพื่อเป็นแนวทางการการสร้าง แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้น า
หลักการเขียนโดยใช้เทคนิค Summarizing วิเคราะห์และก าหนดขั้นตอน การจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความ 
  2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อความ 

ผู้วิจัยศึกษาเทคนิคการสรุป (Summarizing) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ และงานวิจัย
ต่าง ๆ และน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing จ านวน 7 แผนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย การเขียนย่อความ, การเขียนย่อความจากนิทาน, การเขียน ย่อความจากบทความ, การเขียนย่อความ
จากแถลงการณ์, การเขียนย่อความจากจดหมายราชการ, การเขียน ย่อความจากพระราชด ารัส และการเขียนย่อความจาก
จากบทร้อยกรอง เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใน การเขียนย่อความ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  

1. ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการเขียนโดยใช้เทคนิค Summarizing จาก หนังสือ บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ โดยสืบค้น
จาก ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามค าแหง เว็บไซต์ car.chula, readingrockets และ NSW Centre for Effective 
Reading เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความ 

 
เคร่ืองมือ 

 1. แบบทดสอบวัดความสามรถในการเขียนย่อความเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing 
จ านวน 6 ฉบับ  

2. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อความ หากมีข้อ
ปรับปรุงแก้ไข ก็ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) จะต้องไม่ต่ ากว่า 0.5 

จากที่ผู้วิจัยน าแบบประเมินประสิทธิภาพความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อความ
นวัตกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ตรวจพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมเพื่อน าความเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญดังนี้ 

 
 

ผลการตรวจสอบแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อความพบว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าขั้นตอนการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความมีความเหมาะสมที่จะวัดความสารถของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องงานเขียนที่จะน ามาใช้ในการท าแบบทดสอบควร มีหลากหลายประเภทโดยให้
ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบเรียงล าดับประเภทงานเขียนจากง่ายไปยาก นอกจากนี้เน้ือหาของงานเขี ยนที่น ามาใช้ในการท า
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แบบทดสอบควรเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียนในการอ่าน ทบทวนความรู้ความสามารถเดิมของผู้เรียนในขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

 ระยะที่ 3 การน าเทคนิค Summarizing ไปใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความ 

ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการปรับแก้ไขในข้ันตอนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อน าไปทดลองใช้ในขั้นต่อไป 

 ผู้วิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Summarizing จ านวน 7 แผน 
แต่ละแผนประกอบด้วย ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนคาบ จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ การวัดผลและ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามข้ันตอนของ
รูปแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางที ่1 แผนการจดัการเรียนรูแ้ละจ านวนช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา จ านวนชั่วโมง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

การเขียนย่อความ 
การเขียนย่อความจากนิทาน 
การเขียนย่อความจากบทความ 
การเขียนย่อความจากแถลงการณ์ 
การเขียนย่อความจากจดหมายราชการ 
การเขียนย่อความจากพระราชด ารัส 
การเขียนย่อความจากบทร้อยกรอง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวมเวลาท้ังสิ้น 7 
 
ผู้วิจัยน าใบกิจกรรมที่ใช้เป็นแบบทดสอบตรวจสอบมาตรวจหาคณุภาพ และน าคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท า

ใบกิจกรรมมาวิเคราะห์โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
ตรวจแบบทดสอบความสามรถในการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing ของผู้เรียนในแต่คาบจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยมีแบบประเมินคุณลักษณะการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing (scoring rubrics) เป็น
เกณฑ์ในการให้คะแนน ซึ่งผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบความสามรถในการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing ผ่าน
ร้อย 70 ตามเกณฑ์การประเมินท่ีผู้วิจัยก าหนด 

ผลการวิจัย 
ผลการน านวัตกรรมเทคนิคการสรุป (Summarizing) ไปใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ ในการเขียนย่อความโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 แผนการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิคการสรุป (Summarizing) สรุปผลได้ดังนี้ 

 
 ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน  

 ผู้วิจัยท าการศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียน วิเคราะห์สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนมาก
ที่สุด และศึกษาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในช้ันเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ผลการส ารวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนตามโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนใน ภาคเรียนที่ 1 
ประกอบไปด้วย 1) การอ่านออกเสียง 2) การเขียนสะกดค า 3) การอ่านจับใจความส าคัญ 4) การเขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่าน 5) การพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พบว่านักเรียน มีปัญหาในช้ันเรียนมากที่สุดคือ การ
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 การอ่านจับใจความส าคัญ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 การ
เขียนสะกดค า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 การพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 และการอ่าน ออกเสียง จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 4.65 ตามล าดับ ซึ่งปัญหาการเขียนย่อความเป็น
ปัญหาที่มีจ านวนนักเรียนได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่งผลให้นักเรียนดังกล่าวไม่สามารถสรุปสาระส าคัญและเขียนถ่ายทอด
เรียบภาษาได้ด้วยตนเอง 

 ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาเทคนิค Summarizing เพ่ือแก้ปัญหาการเขียนย่อความ 
 ผลการศึกษานวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต ารา  งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบสรุป (Summarizing) มาใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
เทคนิคการสอนแบบสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิควิธีการสอนเขียนย่อความที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีกระบวนการ
ขั้นตอนท่ีชัดเจน 3 ขั้นตอนเป็นการสอนเขียนที่เน้นพัฒนาทักษะการเขียนที่ใช้ความคิดและขยายความคิดหลัก แล้วใช้ภาษา
ในการเรียบเรียงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบท าให้เข้าใจเรื่องที่อ่านแล้วน ามาเขียนตามกระบวนการและขั้นตอนชัดเจน 3 

ขั้นตอนดังน้ี 

เทคนิคการสรุป (Summarizing) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนอ่านงานเขียนแล้วสรุปความเข้าใจด้วย
ตนเอง โดยการตั้งค าถามตามกรอบแนวค าถามต่อไปนี้  

1) (Main Ideas) ความคิดหลักและประเด็นส าคัญของเรื่องคืออะไร?  
2) (Detail for support the ideas) รายละเอียดท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนความคิดหลักและประเด็นส าคัญของ

เรื่องคืออะไร?  
 3) (Visualize) ทบทวนท าความเข้าใจจากงานเขียนท่ีอ่าน แล้วเขียนเรียบเรียงล าดับเนื้อเรื่อง 
ซึ่งการเขียนย่อความจากงานเขียนประเภทต่างๆโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสรุป (Summarizing) ต้องใช้ควบคู่กับ

แผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านเรื่องราวต่าง ๆ สามารถเขียนถ่ายทอดประเด็นหลักได้อย่างครบถ้วน 
และใช้ภาษาและเรียบเรียงล าดับ เนื้อเรื่องได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกงานเขียนให้นักเรียนอ่าน 6 ประเภท คือ นิ
ทาน,บทความ, แถลงการณ์, จดหมายราช, การพระราชด ารัส, และบทร้อยกรอง จากนั้นจึงให้ผู้เรียนน ามาเขียนย่อความตาม
ขั้นตอนนวัตกรรม โดยเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
การเขียนย่อความโดยใช้เทคนิคการสรุป (Summarizing) รายการที่ตรวจ ได้แก่ เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนแผนการจัดการเรยีนรู,้ 
สอดคล้องกับเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้, มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ, กิจกรรมเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
เนื้อหาสาระและนวัตกรรมที่ใช้ซึ่งสามารถน าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ , การเรียบเรียงเนื้อหาเป็นไปตามข้ันตอน
จากง่ายไปยาก, เนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา, มีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีเกณฑ์การวัด
และประเมินผลชัดเจนเที่ยงตรงและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและนวัตกรรม 

 ระยะที่ 3 ผลการน าเทคนิค Summarizing ไปใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความ 

 ผลการน านวัตกรรมเทคนิคการสรุป (Summarizing) ไปใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบางกะปิ ในการเขียนย่อความโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 แผนการเรียนรู้ และ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1139



 การประชุมวชิาการระดับชาติ       
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561  

 
 
 
แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิคการสรุป (Summarizing) โดยเนื้อหาที่น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ นิทานชาดกเรื่อ กระต่ายผู้สละชีวิต บทความ เรื่อง ป่าพรุครวญเค็ง แถลงการณ์จากนายกรัฐมนตรี จดหมาย
ราชการ, พระราชด ารัส และบทร้อยกรอง สรุปผลได้ดังนี้ 
 ผลคะแนนการท าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อความหลังจากที่ได้ฝึกเขียนย่อความโดยใช้ เทคนิค 
(Summarizing) ปรากฏว่านักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ตามเกณฑ์การวัดแบบประเมินคุณลักษณะการ
เขียนย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing (scoring rubrics) ตามที่ผู้วิจัยก าหนด ซึ่งคะแนนสูงสุดคือนักเรียนคนที่ 7 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมาคือนักเรียนคนที่ 5 คะแนนคิด เป็นร้อยละ 75.9 และคะแนนต่ าสุดคือนักเรียนคนที่ 1 
และ 3 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 71.7 ผู้วิจัยสรุปแผนภาพความก้าวหน้าในการเขียนย่อความเมื่อเทียบตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลกับคะแนนการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความ โดยสรุปตามแผนภาพดังน้ี 

 
 
แผนภาพ ค่าเฉลี่ยคะแนนในการท าแบบทดสอบการเขียนย่อความด้วยเทคนิค (Summarizing) แต่ละครั้งของนักเรียนคนที่ 
1, 2, 3, และ 4 
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แผนภาพ ค่าเฉลี่ยคะแนนในการท าแบบทดสอบการเขียนย่อความด้วยเทคนิค (Summarizing) แต่ละครั้งของนักเรียนคนที่ 
5, 6, 7, และ 8 

 
 

จากแผนภาพ คะแนนการท าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนย่อความหลังจากที่ได้ฝึกเขียนย่อความโดยใช้
เทคนิค (Summarizing) ปรากฏว่านักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ตามเกณฑ์การวัดแบบประเมิน
คุณลักษณะการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing ตามที่ผู้วิจัยก าหนด ซึ่งคะแนนสูงสุดคือนักเรียนคนที่ 7 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมาคือนักเรียนคนที่ 5 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 75.9, นักเรียนคนที่ 8 คะแนนคิดเป็น ร้อยละ 75.8, 
นักเรียนคนที่ 2 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 74.1, นักเรียนคนที่ 4 และ 6 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 75.8, และคะแนนต่ าสุดคือ
นักเรียนคนท่ี 1 และ 3 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 71.7  
 การเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค (Summarizing) มีข้อดี ในการใช้เทคนิคที่ฝึกกระบวนการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน
นักเรียนมีจุดมุ่งหมายและขั้นตอนในการเขียนที่ชัดเจนซึ่งล าดับขั้นตอนในการเขียนมีความต่อเนื่องสามารถเขียนย่อความได้ใน
ที่สุดเป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมีพัฒนาการด้านการเขียนและ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงส่วนข้อจ ากัดของ
การเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค (Summarizing) คือเมื่อใดที่นักเรียนท าแบบทดสอบระยะเวลาอาจจะไม่เพียงพอต่อการท า
แบบทดสอบในช้ันเรียน และผู้สอนจะต้องแม่นย าในข้ันตอนของเทคนิคและกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดและสรุปสาระส าคัญใน
การเขียนแต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง 

สรุปผลและอภปิรายผล 
ผลการน านวัตกรรมไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 /2 โรงเรียนบางกะปิ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 

8 คนที่เขียนย่อความโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Summarizing มีผลการเขียนย่อความเป็นที่น่าพึงพอใจจากการที่
นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ผู้วิจัยก าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาการเขียน
ย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing ที่ผู้วิจัยน ามาใช้สามารถแก้ปัญหาการเขียนย่อความได้เป็นอย่างดี การที่นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนย่อความที่สูงกว่ามาตรฐานร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดเป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและมีความหลากหลายนอกจากเทคนิคการสอนแบบบรรยาย ยังมีการเพิ่มเทคนิคการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม 
ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบและชัดเจน ผู้เรียนจึงปฏิบัติตามได้ง่าย นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการของ
การเขียนย่อความซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนย่อความของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึงสื่อที่ผู้วิจัยใช้มี
ความน่าสนใจ ในตัวของเนื้อหามีความเหมาะกับช่วงวัยของนักเรียน ซึ่งท าให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านเพื่อที่จะน ามา
เขียนย่อความได้เป็นอย่างดี ในการแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้เทคนิค Summarizing ผู้วิจัยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้
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แนวทางการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขั้นตอนของเทคนิค Summarizing ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาทักษะการเขียนอย่างเป็น
ระบบและสามารถเขียนย่อความได้ในท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 

1.  ครูผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Summarizing ไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการเขียนย่อ
ความในรายวิชาภาษาไทยหรือรายวิชาอื่นได้ เช่น ภาษาอังกฤษ  

2. ผู้สอนควรแนะน าให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนทั้งสามขั้นตอนของเทคนิคการสอนแบบ Summarizing เพราะถ้าหาก
นักเรียนไม่เข้าใจในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะท าให้การเขียนย่อความนั้นไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนของเทคนิค Summarizing  

3.  การเลือกเนื้อเรื่องส าหรับการเขียนย่อความนั้นผู้สอนควรค านึงถึงความรู้และความสามารถของผู้เรียนควรเลือก
เนื้อหาท่ีมีความน่าสนใจและมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

4.  ผู้สอนควรให้เวลาในการท ากิจกรรมแก่ผู้เรียนเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมควรมีความเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะขั้นตอนในการเขียนซึ่งจะต้องใช้เวลา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการแกไ้ขพัฒนาการเขียนย่อความด้วยการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค Summarizing ร่วมกับนวัตกรรมหรือ
เทคนิคอ่ืนๆเพิ่มเติม 

 
เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ: ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

สมชาย หอมยก. (2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ : พระนครศรอียุธยา 

สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธณ์. (2544). การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง. 
เชียงใหม ่: The Knowledge center. 

Khathayut, P., Karavi P. (2011). Summarizing Techniques: The Effective Indicators of Reading 
Comprehension. Master’s Thesis of Languages and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Prince 
of Songkla University 

Reymond Jones. (2015). Summarizing. (online). สืบค้นจาก: 
https://www.readingquest.org/start/Summarize.html (2017, August 11 ). 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1142



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 

 

การแก้ปัญหาการเขียนเรียงความโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

 
ฐิติพงศ์ เขียวข า1 และ สิริอร จุลทรัพย์2 

1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1e-mail: thitiphongtong@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียน 2) เพื่อวิเคราะห์ และวินิจฉัย

ปัญหาในช้ันเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน 3) เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในช้ันเรียน 4) เพื่อวิเคราะห์แนวทางที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 5) เพื่อศึกษาผลของการน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 6) เพื่อศึกษา
ข้อดีและข้อจ ากัดจากวิธีการที่น าไปแก้ปัญหาในช้ันเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน จากผลการทดสอบความสามารถการ
เขียนเรียงความ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าวิจัยตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัย โดยแบ่งวิธีด าเนินการ เป็น 3 ระยะ
ดังนี้ ระยะที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไป
ปฏิบัติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาการเขียนเรียงความโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic 
Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ จ านวน 4 แผน แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ และแบบทดสอบการเขียนเรียงความ
ผลการวิจัยพบว่า  

 1) สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน คือ การเขียนเรียงความ ซึ่งจากการส ารวจสภาพปัญหา
พบว่า มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน จากนักเรียนทั้งหมด 10 คน มีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่เข้าใจหลักการเขียน
เรียงความและไม่สามารถเรียบเรียงความคิดให้เป็นล าดับขั้นตอน 

 2) นวัตกรรมในการแก้ปัญหา คือ วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
ซึ่งน ามาพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของนวัตกรรมพบว่า นวัตกรรมมี
ความเหมาะสมส าหรับใช้พัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ 

 3) ผลการน านวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา พบว่า นักเรียน 2 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนเรียงความร้อย
ละ 70 นักเรียน 1 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ตามที่ผู้วิจัยก าหนด  

 
ค าส าคัญ : การเขียนเรียงความ, เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers), แบบฝึกทักษะ 
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THE PROBLEM SOLVING OF ESSAY WRITING USING BY GRAPHIC ORGANIZERS 
TECHNIQUES WITH WRITING EXERCISES OF SECONDARY STUDENTS 2/1 IN 

MATTHAYOM WAT BENCHAMABOPHIT SCHOOL 
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1Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University 

2Lecturer Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University 
1e-mail: thitiphongtong@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 This research aims 1) to study the problems in the classroom 2) to analyze and diagnose problems 
in the classroom for the learning 3) to study the causes that cause problems in the classroom 4) to 
analyze the solution to the problems in the classroom 5) to study the effect of using innovation to solve 
problems in the classroom and 6) to study the advantages and disadvantages of the solution to the 
problems in the classroom. The target group for the study was 3 students in the Mathayom Suksa 2, Wat 
Benchamabophit in the academic year 2017, based on the results of the essay writing test.  

The researcher conducted a series of research and research processes, divided into 3 phases, Phase 
1: explore and analyze problems in the classroom, Phase 2: develops innovations and Phase 3: practice 
Innovation. The instrument was the lesson plan of writing an essay using Graphic Organizers with 4 skill 
sets and achievement essay tests. 

The research found that: 
1) The problem that affects students' learning is writing. There were 3 students who did not meet 

the average of 10 students because the students did not understand the essay writing process and could 
not compile the essay. 

2) Innovation is a method of teaching using graphic organizers (Graphic Organizers) along with skill 
training. The development of the model consistent with the problem so the innovation is appropriate for 
developing essay writing skills. 

3) The result of using innovation to solve the problem was 2 students passed the average of 
writing essay writing skills 70%, 1 student did not pass the evaluation. 

 
 

Keywords: Essay Writing, Graphic Organizers Techniques, Writing Exercises 
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บทน า 
การเขียนเป็นวิธีการสื่อความหมายที่เป็นผลผลิตทางความคิด จากความรู้ เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ของ

ผู้เขียน ไปสู้ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด เพื่อสื่อไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกล นอกจากนั้นการเขียนยังมี
คุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนาน ดังที่ฟองจันทร์ สุขย่ิง และคณะ (2550: 7) กล่าวถึงความส าคัญ
ของการเขียนไว้ดังนี้ 1) เป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เพราะเราต้องใช้การเขียนในการสื่อสาร 2) เป็นการสื่ อความคิด 
ความรู้สึกของผู้เขียน 3) เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือข้อก าหนดที่สามารถผูกพันให้บุคคลต้องปฏิบัติตามได้ 4) สามารถสร้าง
อาชีพได้ 5) เป็นสื่อกลางที่ให้ความรู้ ความคิดและความเพลิดเพลินแก่ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการเขียนเรียงความมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเขียนเรียงความเป็นพื้นฐานของงานเขียนประเภทร้อยแก้ว และการเขียนเรียงความมีการ
ล าดับเรื่องราวอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะการเขียนอย่างหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่งานเขียนอ่ืนได้  

การศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน โดยการสังเกตนักเรียนและสอบถามครูที่
ปรึกษา ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ซึ่งให้ความคิดเห็นสอดคล้องกัน พบว่าปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านการเขียนอันเป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาไทย นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการเขียนเป็นเรื่องยากนักเรียนไม่เข้าใจ นักเรียนขาด
กระบวนการคิดและฝึกการเขียนเท่าที่ควร จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร 

จากการศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนมีนักเรียนไม่สามารถเขียนเรียงความได้จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
30 จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด ดังนั้นการเขียนเรียงความจึงเป็นปัญหาส าคัญและสมควรที่จะได้รับการแก้ไข เนื่องจากการ
เขียนเรียงความจัดเป็นการเขียนชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญและน่าสนใจมากในปัจจุบัน ดังที่โอภส์ แก้วจ าปา (2556: 152) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของเรียงความไว้ว่า ในชีวิตประจ าวันน้ันไม่ได้ยึดแบบฟอร์มเรียงความมาใช้ จนเราคิดว่าวิชาเรียงความไม่
มีความส าคัญต่อชีวิตเลย จริงๆ แล้วทุกโอกาสที่เราสื่อสารกับบุคคลอื่นเราต้องอาศัยวิชาเรียงความทั้งสิ้น นั่นคือเวลาเราพูดเรา
อาศัยวิชาเรียงความ เขียนจดหมาย เขียนบันทึก ก็ต้องอาศัยวิชาเรียงความ การเขียนตอบข้อสอบก็ต้องใช้วิชาเรียงความ แต่
เมื่อกล่าวถึงเรียงความแล้วหมายถึงแต่เพียงการฝึกเขียนกันในห้องเรียนเท่านั้น 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและพบว่า นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมที่สามารถแก้ไข
ปัญหาการเขียนเรียงความได้นั้น คือ เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เนื่องจากทั้งสอง
นวัตกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการและสามารถจัดระบบข้อมูลความคิดก่อนลงมือเขียนได้อย่างเป็นขั้นตอนและ
การเขียนน้ันมีความจ าเป็นต้องใช้แบบฝึกทักษะ เนื่องจากนักเรียนต้องได้รับการฝึกหัดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองซ้ าหลาย ๆ 
ครั้งจนเกิดความช านาญ และยังช่วยในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลเน่ืองจากนักเรียนมีความสามารถทางด้านการเขียน
และใช้ภาษาแตกต่างกันด้วย  

ทิศนา แขมมณี (2555: 389) กล่าวว่าผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนจัดข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระบบระเบียบ
อยู่ในรูปแบบท่ีอธิบายให้เข้าใจและจดจ าได้ง่าย นอกจากใช้ในการประมวลความรู้หรือจัดความรู้ดังกล่าวแล้ว ในหลายกรณีที่
นักเรียนมีความคิดริเริ่มหรือสร้างความคิดขึ้นผังกราฟิกยังเป็นเครื่องมือทางการคิดได้ดี เนื่องจากการสร้างความคิดซึ่งมี
ลักษณะเป็นนามธรรมอยู่ในสมอง จ าเป็นต้องมีการแสดงออกมาให้เห็นในรูปธรรม ผังกราฟิกเป็นรูปแบบของการแสดงออก
ของความคิดที่สามารถมองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจน และประหยัดเวลาด้วย 

วรรณภา ไชยวรรณ (2549: 41) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกช่วยในการฝึกหรือเสริมทักษะ
ทางภาษา การใช้ภาษาของนักเรียน สามารถน ามาฝึกซ้ าทบทวนบทเรียน และผู้เรียนสามารถน าไปทบทวนด้วยตนเอง จดจ า
เนื้อหาได้คงทน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย แบบฝึก  ถือเป็นอุปกรณ์การสอนอย่างหนึ่งซึ่ งสามารถทดสอบความรู้ 
วัดผลการเรียนหรือประเมินผลการเรียนก่อนและหลังเรียนได้เป็นอย่างดีท าให้ครูทราบปัญหาข้อบกพร่องของผู้เรียนเฉพาะจุด
ได้ นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง ครูประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดภาระได้มาก    

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นการเขียนเรียงความเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนอย่างมาก ท าให้นักเรียนไม่
สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ผ่านการเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการ ผู้วิจัยมีความ
สนใจในการแก้ไขปัญหาการการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมั ธยมวัดเบญจมบพิตร โดยใช้
เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพราะช่วยให้นักเรียนสามารถให้จัดระบบข้อมูลความคิดให้
เป็นรูปธรรม นักเรียนต้องได้รับการฝึกหัดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองซ้ าหลาย ๆ ครั้งจนเกิดความช านาญ ท าให้นักเรียน
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 

 
สามารถเขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และ
พัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนเพื่อต่อยอดการเขียนในระดับที่สงูขึ้นไปสามารถน าไปบูรณาการกับการเรียนในรายวิชาอืน่ๆ 
ได้อีก 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน 
2. เพื่อวเิคราะห์และวินิจฉัยปญัหาในช้ันเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
3. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกดิปญัหาในช้ันเรียนของนักเรยีน 
4. เพื่อวิเคราะห์แนวทางที่สอดคลอ้งกับการแก้ปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน 
5. เพื่อศึกษาผลของการน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปญัหาในช้ันเรียนของนักเรียน 
6. เพื่อศึกษาข้อดีและข้อจ ากัดจากวิธีการที่น าไปแก้ปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเขียนเรียงความ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยผังกราฟิก ( Graphic 

Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โดยผู้วิจัยด าเนินการ
ทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับ
ใจความ ระยะที่ 3 การน าการจัดการเรียนรู้ด้วยผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหา
การเขียนเรียงความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน จากการส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2/1 
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
รวมเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ี จากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแบบสัมภาษณ์คุณครู
ประจ าช้ัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียนและสาเหตุของปัญหาในการด าเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
โดยก าหนดแผนการด าเนินงานดังน้ี 

1. การสังเกต ด าเนินการสังเกตและบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/1 ตั้งแต่วันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา 07.30 – 16.30 น. ที่โรงเรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตร โดยการสังเกตในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในช้ันเรียน 
 2. การสอบถาม เป็นการสอบถามครูประจ าวิชาการสอนภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ในการสอบถามจะใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สอบถามครูประจ าวิชาในช่วงเวลาที่ครูประจ าวิชาว่าง โดยใช้เวลา 30 นาที 
 3. การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ครูประจ าช้ันและครูผู้สอนวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ในการสัมภาษณ์
ใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล และใช้เครื่องบันทึกเสียงในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการขออนุญาตคุณครูที่จะสัมภาษณ์ และสถานที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ซึ่งผู้วิจัยจะใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์เป็น
แบบอย่างในการสัมภาษณ์เมื่อมีข้อสงสัย 
 4. น าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการท าแบบวัดความสามารถไปรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหาต่อไป 

ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาต ารา แนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแนวทางแก้ไขด้านทักษะการเขียนเรียงความ โดยศึกษางานวิจัยตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จากแหล่ งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเว็บไซต์สืบค้นงานวิจัย (ThaiLIS) และน าข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์ค้นหา
นวัตกรรม และด าเนินการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน แบบฝึก
ทักษะและแบบทดสอบการเขียนเรียงความ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้   
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประเมินความเหมาะสมของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และประเมินหาค่าความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบการอ่านจับใจความโดยน ามาตรวจสอบความสอดคล้องหาค่า IOC 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ น าข้อมูลที่ผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เครื่องมือมี

ประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ 
 ระยะที่ 3 การน าการจัดการเรียนรู้ด้วยผังกราฟิกร่วมกับแบบฝึกทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนเรียงความ ก า ร
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยน านวัตกรรม “เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizer) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ” ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 รวมเป็นเวลา 12 คาบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความได้ดีขึ้น บรรลุ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดโดยสร้างแผนการเรียนรู้ ซึ่งมีการ
ด าเนินการโดยช่ัวโมงที่ 1 ผู้วิจัยให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องหลักการและรายละเอียดของการการเขียนเรียงความและผังกราฟิก 
ช่ัวโมงที่ 2-3 นักเรียนเรียนรู้และท าแบบฝึกทักษะเล่มที่ 1 การเขียนประโยคและการสร้างผังกราฟิก เล่มที่ 2 การเขียน
ข้อความ การเขียนโครงเรื่องและการสร้างผังกราฟิก ช่ัวโมงที่ 4-7 นักเรียนเรียนรู้และท าแบบฝึกทักษะเล่มที่ 3 การเขียน
เรียงความและการสร้างผังกราฟิก (1) ช่ัวโมงท่ี 8-11 นักเรียนเรียนรู้และท าแบบฝึกทักษะชุดที่ 4 การเขียนเรียงความและการ
สร้างผังกราฟิก (2) และสุดท้ายมีการทดสอบเรื่องการเขียนเรียงความ เพื่อให้ทราบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนเรียงความโดยเทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จากการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน ระยะที่ 2 ผลพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความและระยะที่ 3 การน าการจัดการเรียนรู้ด้วยผังกราฟิกร่วมกับแบบฝึกทักษะไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการเขียนเรียงความความ โดยมีรายระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาชั้นเรียน 

ผลการส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560 ผลการสัมภาษณ์ปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทย จากครูผู้สอนวิชาภาษาไทย พบว่าปัญหาที่มีมากที่สุด คือ 
การเขียน โดยครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ให้สัมภาษณ์ว่า “…นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปัญหาที่เห็นได้ชัดและ
ส าคัญที่สุดคือการเขียนสื่อสาร โดยเฉพาะการเขียนเรียงความ นักเรียนไม่รู้วิธีการและขั้นตอนการเขียนเรียงความ จึงท าให้
เรียบเรียงล าดับเนื้อหาไม่ถูกต้อง นักเรียนขาดการฝึกฝน ขาดการพัฒนาการเขียนเรียงความอย่างสม่ าเสมอ จึงไม่บรรลุตัวช้ีวัด
ที่หลักสูตรคาดหวังไว้...” กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจม
บพิตร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน จากนักเรียนทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยคัดเลือกจากผลคะแนนการท า
แบบทดสอบความสามารถด้านการเขียน มีนักเรียน 3 คนจากนักเรียน 10 คน ได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบ เรื่อง การ
เขียนเรียงความ ต่ ากว่าร้อยละ 50 ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความสามารถจ าแนกตามตัวช้ีวัดละเอียดดังต่อไปนี้ 

เลขที ่ คะแนนแบบทดสอบความสามารถด้านการเขียนจ าแนกตามตัวชี้วดั 
คัดลายมือตัวบรรจง

คร่ึงบรรทัด 
ร้อยละ เขียนเรียงความ ร้อยละ เขียนย่อความ ร้อยละ 

1 9 90 7 70 7 70 
2 9 90 6 60 8 80 
3 7 70 4 40 5 40 
4 8 80 7 70 8 70 
5 8 80 8 80 9 90 
6 7 70 3 30 4 40 
7 4 40 6 60 7 70 
8 8 80 7 70 7 70 
9 7 70 3 30 3 30 
10 9 90 9 90 9 90 

 
จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของการแปลคะแนนแบบทดสอบความสามารถด้านการเขียนจ าแนกตามตัวช้ีวัดสาระ

การเรียนรู้แกนกลาง ประกอบไปด้วย การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 10 คะแนน การเขียนเรียงความ 10 คะแนน และ
การเขียนย่อความ 10 คะแนน พบว่าผลการประเมินไม่ผ่านร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 น้ันคือ การเขียนเรียงความ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 การ
เขียนย่อความ ร้อยละ 20 และการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ร้อยละ 10 ตามล าดับ ซ่ึงปัญหาการเขียนเรียงความเป็น
ปัญหาที่มีจ านวนนักเรียนได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถที่จะเขียนเรียงความที่เป็นทักษะ
พื้นฐานของการเขียนสื่อสารได้ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิไม่ผ่านตามตัวช้ีวัด 

จากการทดสอบความสามารถการเขียนเรียงความ พบว่านักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 จากนักเรียนทั้งหมด 10 คน จากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนทั้ง 3 คน เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการ
เขียนเรียงความ สรุปได้ว่า จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย การทดสอบและการสัมภาษณ์นักเรียน มีความ
สอดคล้องกันว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มีปัญหาการเรียนในรายวิชาภาษาไทยในเรื่อง
การเขียนเรียงความที่สุดและสาเหตุของปัญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยเกิดจาก นักเรียนมีความเบื่อหน่ายในการเรียน มี
ความคิดที่ว่าภาษาไทยเป็นวิชาที่ไม่ส าคัญ ดังนั้นปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตรจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด  

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ เป็นปัญหาที่พบมากที่สุดและ
มีความส าคัญ เหมาะสมที่จะได้รับการแก้ไข จากการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษา หนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเรียงความ โดยศึกษารายละเอียด เทคนิค และ
วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ ศึกษาผลการวิจัยและเปรียบเทียบ ข้อดีข้อจ ากัดของนวัตกรรมที่ใช้ในแต่ละงานวิจัย
แล้วน ามาบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล  สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาการเขียนเรยีงความ สามารถท่ีจะพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ 
ของนักเรียนให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนั้น คือ เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 

 ขัน้ตอนและวิธีการ การฝึกเขียนเรียงความที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ 
จ านวน 4 เล่ม ผู้วิจัยได้ศึกษาและตรวจสอบความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะเขียนเรียงความ โดยน าขั้นตอนและวิธีการที่ใช้
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทยและการเขียนเรียงความตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน โดย
ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  สรุปได้ว่าขั้นตอนวิธีการ และชุดการสอนการเขียนเรียงความมีความเหมาะสมที่จะ
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สามารถน าไปใช้ฝึกเขียนเรียงความกับนักเรียนที่มีปัญหาการเขียนเรียงความ ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) มีเกณฑ์
มาตรฐานสูงกว่า 0.5 

 จากแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความทั้ง 4 เล่ม ซึ่งประกอบด้วย ใบความรู้การเขียนเรียงความ ใบความรู้การเขียน
ผังกราฟิก ผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความทั้งหมดไปให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความ และท าการบันทึกผลเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง  โดยในแต่ละแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ ผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนนเพื่อใช้บันทึกลงในแบบบันทึก
คะแนนหรือแบบประเมิน (Rubrics) เพื่อประเมินการเขียนเรียงความของนักเรียน แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ศึกษาสรุปผลการเขียนเรียงความของนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น  

ระยะที่ 3 ผลการน าการจัดการเรียนรู้ด้วยผังกราฟิกร่วมกับแบบฝึกทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ ผล
การศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะจ านวน 4 เล่ม มาแก้ไขปัญหาการเขียน
เรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ผลการทดสอบหลังใช้ผังกราฟิก (Graphic 
Organizers) ร่วมกับแบบฝึกการฝึกเขียนเรียงความแต่ละเรื่องได้แก่ ในหลวงของประชาชน โรงเรียนของฉัน เด็กไทยห่างไกล
ยาเสพติด และประเพณี  ลอยกระทง ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนพัฒนาการด้านการเขียนเรียงความจากแบบฝึกทักษะ 

นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

คนที ่

ผลคะแนนการเขียนเรียงความ 
    รวมคะแนน แปลผล ในหลวงของ

ประชาชน 
โรงเรียน 
ของฉัน 

เด็กไทยห่างไกล 
ยาเสพติด 

ประเพณี 
ลอยกระทง 

คะแนน (20) คะแนน (20) คะแนน (20) คะแนน (20) คะแนน (80) 
1 14 15 15 16 60 ผ่านเกณฑ ์
2 15 14 14 15 58 ผ่านเกณฑ ์
3 12 12 12 13 49 ไม่ผา่นเกณฑ ์

 
จากตารางพบว่าการท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาการเขียนเรียงความ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ท้ัง 4 เล่ม จ านวน 3 คน โดยนักเรียนมีคะแนนต่ าสุดที่ 49 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 61.25 ได้แก่นักเรียนคนที่ 3 คะแนน
สูงสุดที่ 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 ได้แก่นักเรียนคนท่ี 1 

ตารางที่ 3 คะแนนผลทดสอบความสามารถการเขียนเรียงความ 
 

นักเรียนคนที ่
เรียงความเร่ือง 

แปลผล คะแนนจากเรียงความ 
(20 คะแนน) 

ร้อยละ 

1 17 85 ผ่านเกณฑ ์
2 16 80 ผ่านเกณฑ ์
3 13 65 ไม่ผา่นเกณฑ ์

จากตารางพบว่า ผลทดสอบการเขียนเรียงความจากเรื่องที่ตนเองสนใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตร จ านวน 3 คน มีคะแนนการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยนักเรียนคนท่ี 1 มีคะแนนอยู่ท่ี 17 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 85 นักเรียนคนที่ 2 มีคะแนนอยู่ที่ 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 นักเรียนคนที่ 3 มีคะแนนอยู่ที่ 13 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 65 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 คน จากเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 
 ผลคะแนนความก้าวหน้ารายบุคคลจากการเรียนรู้การเขียนเรียงความโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ( Graphic 
Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคนิคผงักราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ การแก้ปัญหาการเขียน
เรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะจ านวน 4 เล่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนเรียงความเป็นล าดับขั้นตอนเป็นไปตามล าดับและ
กระบวนการการเขียนเรียงความ 
 ผลคะแนนพัฒนาการการเขียนเรียงความโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ จากการท า
แบบฝึกทักษะจ านวน 4 เล่ม พบว่านักเรียนคนที่ 1 และ 2 มีทักษะการเขียนเรียงความดีขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
และอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 70 ส่วนนักเรียนคนที่ 3 มีทักษะการเขียนเรียงความไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด เมื่อ
พิจารณาผลงานการเขียนเรียงความและผังกราฟิกของนักเรียนท้ัง 3 คน พบว่า นักเรียนคนท่ี 3 มีข้อบกพร่องด้านการสร้างผัง
กราฟิกซึ่งส่งผลไปยังการเขียนเรียงความ เพราะถ้านักเรียนเขียนความคิดรวบยอดในผังกราฟิกได้ไม่ดีจะท าให้นักเรียนเขียน
เนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาได้ไม่ค่อยน่าสนใจ เป็นสาเหตุมาจากความคิดรวบยอดที่นักเรียนเขียนไม่ครอบคลุมประเด็น
ที่ส าคัญ ล าดับความคิดไม่เช่ือมโยงต่อเนื่องกัน 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ผู้วิจัยได้ศึกษา

ข้อมูลในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ครูประจ าช้ัน 
แบบทดสอบความสามารถด้านการเขียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน และ
สาเหตุของปัญหาเพื่อด าเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป ท้ังนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอปัญหาที่ส าคัญ 3 เรื่องตามล าดับ คือ นักเรียนไม่
สามารถเขียนเรียงความได้ นักเรียนไม่สามารถเขียนย่อความได้ นักเรียนไม่สามารถคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้ สภาพ
ปัญหาในช้ันเรียนที่ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ ปัญหาการเขียนเรียงความ จ านวนนักเรียนที่มีปัญหาทั้งหมด 3 คน จากสภาพ
ปัญหา ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนเรียงความ ซึ่งนวัตกรรมที่
เหมาะสมได้แก่ เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  

จากสภาพปัญหา ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนเรียงความ ซึ่ง
นวัตกรรมที่มีความเหมาะสม คือ นวัตกรรมการใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ มา
วิเคราะห์และศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
(Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะหลักการการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ คือ การจัดล าดับความคิดก่อนลงมือเขียนได้อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี
ยิ่งขึ้น อีกทั้งการเขียนเรียงความเป็นทักษะทางด้านการเขียน นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆ จึงจะสามารถมี
ทักษะการเขียนเรียงความที่ดีขึ้นได้โดยการใช้แบบฝึกทักษะ 

ผลของการน าเทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ มาใช้ในการแก้ปัญหาการเขียน
เรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ปีการศึกษา 2560 พบว่าการท าแบบทดสอบ
ความสามารถทางการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตร โดยใช้ผังกราฟิก ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ท้ัง 4 เล่ม จ านวน 3 คน โดยก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 4 
แผนการเรียนรู้ โดยนักเรียนจะได้เขียนเรียงความในแบบฝึกทักษะจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ ในหลวงของประชาชน  โรงเรียนของ
ฉัน เด็กไทยห่างไกลยาเสพติดและประเพณีลอยกระทง ซ่ึงหลังการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทดสอบเขียนเรียงความ
เรื่องตามที่นักเรียนสนใจเพื่อประเมินผลการทดลอง พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 
คน  

วิธีการแก้ปัญหาทักษะเขียนเรียงความโดยเทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ประสบผลส าเร็จ นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านวิธีการเขียนอย่างมีระบบ มีล าดับขั้นตอน ท าให้นักเรียนมี
ทักษะการเขียนเรียงความดียิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ มีข้อดี คือ เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียน เพราะช่วยจัดล าดับ
ความคิด และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าได้อยา่งถาวร ช่วยวางโครงเรื่องก่อนการเขียนเรียงความ ท าให้นักเรียนมี
แนวทาวในการเขียนเรียงความ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555: 389) กล่าวว่า เทคนิคผังกราฟิก (Graphic 
Organizers) เป็นเครื่องมือทางการคิดได้ดี เนื่องจากการสร้างความคิดซึ่งเป็นลักษณะเป็นนามธรรมอยู่ในสมอง จ าเป็นต้องมี
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การแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นรูปแบบของการแสดงออกของความคิดที่สามารถมองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็น
ระบบชัดเจน นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนจดจ าได้อย่างถาวร ดังน้ัน เทคนิคการใช้ผังกราฟิกมาแก้ปัญหาทักษะการเขียน
เรียงความจึงเป็นวิธีการส าคัญที่ท าให้นักเรียนที่มีปัญหาสามารถเขียนเรียงความได้ดีขึ้น นอกจากนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
เขียนเรียงความอย่างเต็มศักยภาพ เพราะแบบฝึกทักษะแต่ละเล่มจะเน้นทักษะด้านการเขียน เป็นการกระตุ้นความคิดและ
จินตนาการสร้างสรรค์ของนักเรียนอีกด้วย ภายในเล่มแบบฝึกหัดมีใบความรู้การเขียนเรียงความและการสร้างผังก ราฟิก
ประกอบ ช่วยให้ผู้เรียนเปิดอ่านนทบทวนได้ทุกครั้งท่ีต้องการ ร่วมทั้งมีภาพ สี ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสามารถสร้าง
แรงจูงใจเรียนการเรียนได้ สอดคล้องกับวรรณภา ไชยวรรณ (2549: 41) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบ
ฝึกช่วยในการฝึกหรือเสริมทักษะทางภาษา การใช้ภาษาของนักเรียนสามารถน ามาฝึกซ้ าทบทวนบทเรียน และผู้เรียนสามารถ
น าไปทบทวนด้วยตนเอง จดจ าเนื้อหาได้คงทน สอดคล้องกับงานเขียนของ ศรีพระจันทร์  แสงเขตต์ (2557) เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิดร่วมกับแบบฝึก
ทักษะภาพการ์ตูน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้แผนที่ความคิดร่วมกับแบบฝึกทักษะการ์ตูน หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การน าแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความไปใช้ในการแก้ปัญหา ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของแบบฝึกทักษะ 

กระบวนการ ค าช้ีแจง และการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นในแต่ละครั้งหรือในแต่ละเลม่แบบฝกึทักษะให้เข้าใจทุก
ครั้ง จนเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง อันจะน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 

2. ครูผู้สอนต้องเลือกหัวข้อเรื่องในการเขียนที่ทันสมัย และตรงตามความสนใจของนักเรียน มีแหล่งข้อมูลเพียงพอ 
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเขียน 

3. การใช้เทคนิคการใช้ผังกราฟิกร่วมกับแบบฝึกทักษะ สามารถน าไปใช้ในงานเขียนประเภทอื่นได้เช่น เขียนบรรยาย 
เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนความเรียง ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างและใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อปรับปรุงการเขียนเรียงความของ โดยใช้เวลาในการศึกษาและฝึก

ที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น เพราะการเขียนเรียงความ เป็นทักษะด้านการเขียนท่ีต้องอาศัย ระยะเวลาในการฝึกฝน เป็นทักษะที่ต้อง
ฝึก  ซ้ า ๆ หรือกระท าบ่อย ๆ จึงจะบรรลุตามจุดประสงค์ที่ต้องการ 

2. การสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกครูจะต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกประเภทของผังที่น ามาใช้ด้วยตนเอง เพราะ
วัตถุประสงค์ของการใช้ผังกราฟิกนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของผัง แต่อยู่ที่การใช้ผังให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ที่มีความหมายต่อผู้เรียน ผังกราฟิกท่ีดีที่สุดควรมาจากตัวผู้เรียนเอง 

3. ควรมีการแก้ปญัหาทักษะการเขียนเรียงความ ด้วยการใช้เทคนิคการใช้ผังกราฟิกร่วมกับแบบฝึกทักษะ ในระดับชั้น 
อื่น ๆ และในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่นต่อไป 

4. ควรใช้การใช้เทคนิคการใช้ผังกราฟิกร่วมกับแบบฝึกทักษะ แก้ไขปัญหาทักษะการเขียนเรียงความร่วมกับเทคนิค
หรือวิธีการอื่นๆ ด้วย เช่น เทคนิคกลุ่มร่วมมือ เทคนิคระดมสมอง วิธีการสอนแบบนิรนัย วิธีการสอนแบบอุปนัย ฯลฯ 
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การแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองของ
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บทคัดย่อ 
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและสาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการ

พูดในที่ประชุมชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  2) เพื่อวิ เคราะห์แนวทางการแก้ไขที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาการพูดในท่ีประชุมชนของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 4) 
เพื่อศึกษามีข้อดีและข้อบกพร่องของการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองที่น ามาใช้แก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชนของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะ
ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้การพูดในท่ีประชุมชนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการจ าลอง และระยะ
ที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยมประชา
นิเวศน์ จ านวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การพูดในที่ประ ชุมชนโดยใช้วิธีการสอนแบบ
สถานการณ์จ าลอง จ านวน 5 แผน และแบบประเมินการพูดในที่ประชุมชน รวมระยะเวลา 10 ช่ัวโมง ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์มีปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุดคือ ปัญหาการพูดในที่
ประชุมชน ท้ังหมด 4 คน จาก 47 คน มีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่มีความกล้าแสดงออก ขาดความม่ันใจในตัวเอง ขาดความ
เข้าใจ และขาดการฝึกฝน ผลการน านวัตกรรมไปใช้พบว่านักเรียนทั้ง 4 คน ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.45 , 63.63, 81.81 
และ 60 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินการพูดในท่ีประชุมชน ร้อยละ 50 ตามที่ผู้วิจัยก าหนด 
 
ค าส าคัญ : การพูดในที่ประชุมชน, สถานการณ์จ าลอง 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was 1) to study the causes and effects of speaking in the community 

of students in Mattayom 3/9 2) to analyze the problem solving techniques for speaking in the community 
of students in Mattayom 3/9 3) to study the effects of applied simulation learning to solve the problem 
of speaking in the community of students in Mattayom 3/9 and 4) to study the advantages and 
disadvantages of the simulation learning to solve the problem of speaking in the community of students 
in Mattayom 3/9. The methodology was 3 phases, Phase 1: analyze the problems in the classroom, Phase 
2: develop an innovative learning plan for speaking in the community, and Phase 3: solve the problem. 
The instruments were the 10 hours speaking and speaking a contingency lesson plan, five simulations and 
the assessment test. The study revealed that the sample had the problem of speaking in the community 
with 4 people from 47 people. There is no reason for students to express themselves that lack of 
confidence in yourself and lack of understanding that the score of four students were 85.45%, 63.63%, 
81.81% and 60%, respectively. 

 
Keywords: Public Speaking, Simulation 
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บทน า 

การพูดเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้พูดไปสู่ผู้ฟังโดยอาศัยการใช้เสียง 
น้ าเสียง กิริยาท่าทางในการสื่อความหมาย การพูดจึงมีความส าคัญกับชีวิตประจ าวัน เพราะต้องใช้การพูดเป็นการ
ติดต่อสื่อสารติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ ดังนั้นจึงควรเข้าใจวิธีการพูดเพื่อเป็นการส่งสารติดต่อกับบุคคลอื่นๆ (วราลี ศรัทธา, 2552: 
6) นอกจากการพูดในชีวิตประจ าวันแล้วยังมีการพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การพูดแนะน าตัวเอง การกล่าวอวยพร การพูดโน้ม
น้าวใจ เป็นต้น การพูดในที่ประชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้นักเรียนสามารถ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข การพูดในที่ประชุมชนจึงเป็นทักษะที่นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก าหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ว่า ต้องสามารถพูด
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู น าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงาน
เรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด และจากความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน ท 3.1 ม. 3/4 พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง จินดา งาม
สุทธิ (2549: 8) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพูดไว้ว่าเป็นการติดต่อสื่อสารให้เข้าใจกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง เพื่อถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดให้แก่ผู้ฟังให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายการพูดจึงมีความส าคัญมาก ปัจจุบันมีหลายอาชีพที่การพูดมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เช่น ทนายความที่จะต้องพยายามใช้ค าพูดเพื่อให้ลูกความของตนได้เปรียบ แพทย์และพยาบาลที่จะต้องใช้
ค าพูดปลอบใจคนไข้ นักแนะแนว หรือนักจิตวิทยาจะค้นหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ข้าราชการ แต่ละฝ่ายที่จะต้องพูดจาให้
เหมาะสมในฐานะเป็นผู้รับใช้ประชาชน อาจสรุปได้ว่าทุกอาชีพมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการพูด เพื่อความส าเร็จใน
อาชีพของตน เพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุขในวิถีชีวิตประจ าวัน 

ผู้วิจัยได้จัดการส ารวจสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และได้ส ารวจสภาพปัญหานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เพื่อให้ทราบที่มาของปัญหาและสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาของนักเรียน เพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ โดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบการพูด พบว่า นักเรียนขาดทักษะการพูดในที่
ประชุมชน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51 นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38 นักเรียนไม่สามารถเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกต้อง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38 นักเรียน ไม่สามารถคัด
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้ถูกต้อง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด ท 3.1 
ม. 3/4 พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ การพูดในท่ีประชุมชนจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน และการ
จัดการเรียนการสอนมากที่สุด 

จากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ พบว่า เกิดจากนักเรียนไม่สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายในการพูดที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นักเรียนไม่สามารถจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาได้ นักเรียนเลือกเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ฟัง สถานที่ 
เวลา และโอกาส เลือกใช้ระดับภาษาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ฟัง นักเรียนพูดเยิ่นเย้อ ไม่กระชับ หรือพูดเร็ว ฟังแล้วเข้าใจยาก ใช้
น้ าเสียงท่ีไม่เหมาะสมกับเรื่องที่พูดหรือใช้เสียงโทนเดียวตลอดเรื่อง นักเรียนขาดความมั่นใจเวลาแสดงอากัปกิริยาท่าทางต่าง 
ๆ ขณะพูด ตื่นเต้น และไม่กล้าพูดต่อหน้าคนจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบความสามารถของการพูดในที่ประชุม
ชน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบท าให้ผลการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน า
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองมาใช้ในการแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เพื่อที่จะแก้ปัญหาของนักเรียนด้านการพูดในท่ีประชุมชน  

การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนลงไปแสดงในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูลและกติกาการแสดงที่สะท้อนความเป็นจริง 
และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพคล้ายกับความเป็นจริงในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ซึ่ง
การตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้แสดงในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง ข้อดีของการจัดการเรีย นรู้แบบ
สถานการณ์จ าลองคือ ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจ เกิดความเข้าใจเองจากประสบการณ์
ที่เห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงมาก ผู้เรียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน การเรียนรู้มี
ความหมายต่อตัวผู้เรียน เป็นวิธีการสอนท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการจ านวนมาก (ทิศนา แขมมณี , 2558: 370-
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373) ซึ่งสอดคล้องกับ โจนส์ (Jones 1982 อ้างถึงในสุขสม  สิวะอมรรัตน์, 2552: 9) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์จ าลอง ว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่ใช่การสอนโดยครู แต่นักเรียนเป็นผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์นั้น และเป็นผู้ที่ท าให้
เหตุการณ์นั้นด าเนินต่อไป โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ภารกิจในสังคมและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานการณ์นั้นซึ่ง
ต้องมีการแก้ปัญหาในการตัดสินใจรวมอยู่ด้วยส่วนครูจะเป็นผู้ก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาจบของสถานการณ์นอกจากนี้ครูมี
หน้าที่อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ที่ส าคัญในสถานการณ์นั้น ก าหนดว่าใครเป็นใคร  ใครท าหน้าที่อะไร มีหน้าที่รับผิดชอบใน
เรื่องใดบ้าง 

ซึ่งบวรจิต พลขันธ์ (2551: 79) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้สถานการณ์จ าลอง ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จันทร์เพ็ญ อินปัญญา (2555: 69) 
ได้ศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยใช้สถานการณ์จ าลองโดยรวมมีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก และพุทธรมณ์ ญาติสันเทียะ (2556: 74) ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โดยใช้สถานการณ์จ าลอง ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ดังนั้นจากสาเหตุของสภาพปัญหาการพูดในที่ประชุมชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยมประชา
นิเวศน์ ที่เกิดจากการที่นักเรียนไม่สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายในการพูดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นักเรียนไม่สามารถ
จัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาได้ นักเรียนเลือกเน้ือหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ฟัง สถานที่ เวลา และโอกาส เลือกใช้ภาษา
และระดับที่ไม่เหมาะสมกับผู้ฟัง นักเรียนพูดเยิ่นเย้อ ไม่กระชับ ฟังแล้วเข้าใจยากใช้น้ าเสียงท่ีไม่เหมาะสมกับเรื่องที่พูด หรือใช้
เสียงโทนเดียวตลอดเรื่อง นักเรียนขาดความมั่นใจเวลาแสดงอากัปกิริยาท่าทาง ไม่มีความมั่นใจขณะพูด ไม่กล้าพูดต่อหน้าคน
จ านวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่งผลต่ออาชีพและการใช้ชีวิตประจ าวัน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพราะการพูดเป็นทักษะ
พื้นฐานด้านการสื่อสารที่ทุกคนให้ความส าคัญ ปัญหาดังกล่าวจึงสมควรได้รับการแก้ไขการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จ าลอง เพื่อแก้ปัญหาความสามารถของนักเรียนด้านการพูดในท่ีประชุมชนให้ดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและสาเหตุที่ท าให้เกดิผลกระทบต่อการพูดในท่ีประชุมชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 โรงเรียน

มัธยมประชานิเวศน์  
2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขที่สอดคล้องกับการแก้ปญัหาการพูดในท่ีประชุมชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน ์  
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณจ์ าลองที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาการพูดในท่ีประชุมชน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์                             
4. เพื่อศึกษามีข้อดีและข้อบกพร่องของ การจัดการเรยีนรู้แบบสถานการณ์จ าลองที่น ามาใช้แก้ปัญหาการพูดในท่ี

ประชุมชนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการพูดในท่ีประชุมชนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เป็นด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชนให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
ความสามารถ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ 3 ระยะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน  
 จากการส ารวจสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โดยมีหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นมาตรฐานในการส ารวจและเก็บข้อมลู  
โดยผู้วิจัยการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 และ
แบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนมีความบกพร่อง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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ของปัญหา และแก้ไขปัญหาที่ส าคัญที่สุดในล าดับต่อไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 กลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์แบบทดสอบการพูดในที่ประชุมชน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 จ านวน 47 คน โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่านอยู่ที่ร้อยละ 50 พบว่า มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 
คน  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ พบว่า ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด คือ ปัญหาการพูดในที่ประชุมชน ซึ่งเกิดจากการที่
นักเรียนไม่สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายในการพูดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นักเรียนไม่สามารถจัดล าดับความส าคัญของ
เนื้อหาได้ นักเรียนเลือกเนื้อหาท่ีไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ฟัง สถานท่ี เวลา และโอกาส เลือกใช้ระดับภาษาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ฟัง 
นักเรียนพูดเยิ่นเย้อ ไม่กระชับ หรือพูดเร็ว ฟังแล้วเข้าใจยาก ใช้น้ าเสียงท่ีไม่เหมาะสมกับเรื่องที่พูดหรือใช้เสียงโทนเดียวตลอด
เรื่อง นักเรียนขาดความมั่นใจเวลาแสดงอากัปกิริยาท่าทางต่างๆ ขณะพูด ตื่นเต้น และไม่กล้าพูดต่อหน้าคนจ านวนมาก 
 ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชน 
 จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 
พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุด คือ ปัญหาการพูดในท่ีประชุมชน ผู้วิจัยจึงหาสาเหตุของปัญหาและ
วางแผนศึกษา พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ต ารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพูดในที่ประชุมชนจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัย (ThaiLIS) ศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส านักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 
โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่วันท่ี 3–14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  
 ระยะที่ 3: การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชน 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหนังสือเกี่ยวกับการพูดในที่ประชุมชน การศึกษาวิธีการ/ นวัตกรรมที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา/พัฒนาการพูดในท่ีประชุมชน ผลจากการวิจัยที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไข/พัฒนาการพูดในที่ประชุมชน ผู้วิจัย
จึงเลือกพัฒนานวัตกรรมและน านวัตกรรม "แผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง และ แบบประเมินการพูดในที่
ประ ชุมชน" มาใ ช้ เพื่ อแก้ปัญหาการพูดในที่ประ ชุมชนของนัก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3/9 โรงเรี ยนมั ธยม                   
ประชานิเวศน์ ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 4 - 10 มกราคม พุทธศักราช 2561 รวมทั้งหมด 10 คาบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นักเรียนสามารถพูดในท่ีประชุมชนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้และจ านวนช่ัวโมง 

แผน     เนื้อหา จ านวน
ชั่วโมง 

วันที่ใช้แผน 

1 การพูดแนะน าตัว 2 4/1/61 
2 การกล่าวอวยพร 2 5/1/61 
3 การพดูโน้มนา้ว 2 8/1/61 
4 การพูดแบบพิธีกร 2 9/1/61 
5 การประเมินทักษะการพูดในท่ีประชุมชน 2 10/1/61 

รวมเวลาท้ังสิ้น        10 

 วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์จ านวนนักเรียนท่ีสามารถพูดในท่ีประชุมชนผ่านเกณฑ์ โดยวัด
จากเกณฑ์ประเมินการพูดในที่ประชุมชน โดยค านวณจากคะแนนการประเมินทักษะการพูดในที่ประชุมชน ซึ่งนักเรียนจะต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับร้อยละ 50 ตามระดับคะแนนการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552: 18) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีข้อจ ากัดของแผนการจัดการเรยีนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง
ไปใช้ในการแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชน รวมถึงวิเคราะห์ และสรุปอุปสรรคในการน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์จ าลองไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน ามาอภิปราย ต่อไป 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และกระบวนการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 มีปัญหาการพูดในที่
ประชุมชน มีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่สามารถจัดล าดับความส าคัญของเน้ือหาได้  นักเรียนเลือกเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับ
ผู้ฟัง สถานท่ี เวลา และโอกาส เลือกใช้ระดับภาษาท่ีไม่เหมาะสมกับผู้ฟัง ใช้เสียงโทนเดียวตลอดเรื่อง นักเรียนขาดความมั่นใจ
เวลาแสดงอากัปกิริยาท่าทางต่าง ๆ ขณะพูด ตื่นเต้น และไม่กล้าพูดต่อหน้าคนจ านวนมาก จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษานวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการพูดในท่ีประชุมชน ในล าดับต่อไป 
 ระยะที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรม พบว่า นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ปัญหา การพูดในที่ประชุม
ชน คือ การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่างปัญหา
และนวัตกรรม อีกทั้งยังน าไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการสอนวิชาภาษาไทย  3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของสภาพ
ปัญหาและนวัตกรรม พบว่า นวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง และแบบประเมินการพูดในที่ประชุมชน 
มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชน โดยมีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 0.88 และ 0.86 ตามล าดับ อีกทั้ง
ผู้วิจัยยังปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้นวัตกรรมที่เลือกใช้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ระยะที่ 3 ผลการน าการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองไปใช้ในการแก้ปัญหา  
 3.1 ผลคะแนนพัฒนาการการพูดในท่ีประชุมชน 
 ตารางที่ 2 คะแนนการพูดในที่ประชุมชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยม ประชานิเวศน์ หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองการพูดในท่ีประชุมชน จ านวน 4 คน   

 จากตารางที่ 2 คะแนนการพูดในที่ประชุมชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์จ าลองการพูดในที่ประชุมชน จ านวน 4 คน พบว่า คนท่ี 1 ได้ 25, 29, 30 และ 39 คนที่ 2 ได้ 23, 30, 29, และ 
39 คนที่ 3 ได้ 27, 30, 28 และ 40 คนที่ 4 25, 30, 28 และ 35 ตามล าดับ ซึ่งสรุปได้ว่า นักเรียนทั้ง 4  คน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพูดในที่ประชุมชน ร้อยละ 50 ตามที่ผู้วิจัยก าหนดทุกคน สามารถแสดงผลคะแนนพัฒนาการรายบุคคลได้ดังนี้ 

0

100

ครั้งที่ 1 การพูดแนะน า
ตัวเอง

ครั้งที่ 2 การกล่าวอวยพร ครั้งที่ 3 การพดโน้มน้าวใจ ครั้งที่ 4 การพูดแบบพิธีกร

45.45 52.72 54.54
70.9

ผลคะแนนร้อยละการพูดในทีป่ระชุมชนของนักเรียนคนที่ 1

 แผนภูมิที่ 1 ผลคะแนนพัฒนาการพูดในท่ีประชุมชนของนักเรียนคนที่ 1 

นัก
เรีย

นค
นท

ี ่ ผลคะแนนการพูดในที่ประชุมชน 

แปลผล 
คร้ังท่ี 1 

การพูดแนะน าตัวเอง 
คร้ังท่ี 2  

การกล่าวอวยพร 
คร้ังท่ี 3 

การพูดโน้มน้าวใจ 
คร้ังท่ี 4 

การพูดแบบพิธีกร 
คะแนน (55) คะแนน (55) คะแนน (55) คะแนน (55) 

1 25 29 30 39 ผ่าน 
2 23 30 29 31 ผ่าน 
3 27 30 28 40 ผ่าน 
4 25 30 35 35 ผ่าน 
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จากแผนภูมิที่ 1 ผลคะแนนการพูดในที่ประชุมชนของนักเรียนคนท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง

การพูดในที่ประชุมชนพบว่า ครั้งที่ 1 การพูดแนะน าตัวเอง ได้ 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ครั้งท่ี 2 การกล่าวอวยพร 
ได้ 29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.72 คร้ังท่ี 3 การพูดโน้มน้าวใจ ได้ 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54.54     ครั้งท่ี 4 การพูด
แบบพิธีกร ได้ 39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.9 ตามล าดับ 
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ผลคะแนนร้อยละการพูดในทีป่ระชุมชนของนักเรียนคนที่ 2

 
แผนภูมิที่ 2 ผลคะแนนพัฒนาการพูดในท่ีประชุมชนของนักเรียนคนที่ 2 

 
แผนภูมิที่ 2 ผลคะแนนการพูดในที่ประชุมชนของนักเรียนคนที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองการ

พูดในท่ีประชุมชน พบว่า ครั้งที่ 1 การพูดแนะน าตัวเอง ได้ 23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.81 ครั้งท่ี 2 การกล่าวอวยพร ได้ 
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54.54 คร้ังท่ี 3 การพูดโน้มน้าวใจ ได้ 29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.72 ครั้งที่ 4 การพูดแบบ
พิธีกร ได้ 31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56 ตามล าดับ 
 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 ผลคะแนนการพูดในท่ีประชุมชนของนักเรียนคนที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองการ
พูดในท่ีประชุมชน พบว่า คร้ังท่ี 1 การพูดแนะน าตัวเอง ได้ 27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.09 ครั้งที่ 2 การกล่าวอวยพร ได้ 
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54.54 ครั้งท่ี 3 การพูดโน้มน้าวใจ ได้ 28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.9 ครั้งที่ 4 การพูดแบบพิธีกร 
ได้ 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.7 ตามล าดับ 
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ผลคะแนนร้อยละการพูดในท่ีประชุมชนของนักเรียนคนท่ี 4
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แผนภูมิที่ 4 ผลคะแนนการพูดในท่ีประชุมชนของนักเรียนคนท่ี 4      
จากแผนภูมิที่ 4 ผลคะแนนการพูดในท่ีประชุมชนของนักเรียนคนที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง

การพูดในท่ีประชุมชน พบว่า ครั้งที่ 1 การพูดแนะน าตัวเอง ได้ 23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ครั้งที่ 2 การกล่าวอวยพร 
ได้ 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54.54 ครั้งที่ 3 การพูดโน้มน้าวใจ ได้ 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.63 ครั้งที่ 4 การพูดแบบ
พิธีกร ได้ 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.7 ตามล าดับ 
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ผลคะแนนร้อยละการพูดในที่ประชุมชนของนักเรียน   คน

 

แผนภูมิที่ 5 ผลคะแนนการประเมินการพูดในที่ประชุมชนหลังหลังการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองการพูดใน
ที่ประชุมชน                              

 จากแผนภูมิที่ 5 ผลคะแนนการพูดในที่ประชุมชนในหัวข้อการประเมินการพูดในที่ประชุมชน หลังการจัดการเรียนรู้
แบบสถานการณ์จ าลองการพูดในท่ีประชุมชน พบว่า นักเรียนคนที่ 1 ได้ 47 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.45 นักเรียนคนที่ 2 
ได้ 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.63 นักเรียนคนที่ 3 ได้ 45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.81 นักเรียนคนที่ 4 ได้ 33 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 63.63 ตามล าดับ สรุปว่านักเรียนทั้ง 4 คนผ่านเกณฑ์การประเมินการพูดในที่ประชุมชน ร้อยละ 50 ตามที่
ผู้วิจัยก าหนด  

จากการด าเนินการวิจัยโดยใช้การจัด การเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง ผู้วิจัยจึงได้สรุปข้อดีและข้อจ ากัดของการน า
นวัตกรรมมาใช้ ดังต่อไปนี ้ข้อดี คือ นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และในสถานการณ์ที่คล้ายกับความจริง เป็นการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมสถานการณ์ และช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนั กเรียนโดยตรง แต่การเลือกใช้
นวัตกรรมนี้ก็พบข้อจ ากัดบางประการ เนื่องจากเป็นการสร้างสถานการณ์จ าลอง คือการสมมุติขึ้นมา ท าให้สถานการณ์จ าลอง
จะง่ายกว่าสถานการณ์จริงที่นักเรียนได้พบ ท าให้ผู้วิจัยต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก จึงจะสามารถสร้างสถานการณ์                
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ และยังเป็นวิธีการสอนที่ใช้เวลามากในการอธิบาย การท ากิจกรรมของนักเรียน และอาจจะไม่สามารถ
ปรับสถานการณ์ให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนทุกคนได้ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการพูดในท่ีประชุมชนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/9 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ผลการส ารวจสภาพปัญหาและวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์มีปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุดคือ ปัญหาการพูดในที่ประชุมชน ทั้งหมด 4 คน จาก 47  
คน มีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่มคีวามกลา้แสดงออก ขาดความมั่นใจในตัวเอง ขาดความเข้าใจ และขาดการฝึกฝน นวัตกรรมที่
ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้การพูดในท่ีประชุมชนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบสถานการณ์จ าลอง และแบบประเมินการพูด
ในที่ประชุมชน ซึ่งมีผลการตรวจสอบความสอดคล้องของนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 0.88 และ 0.86 พบว่า นวัตกรรม
มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชน ผลการน านวัตกรรมไปใช้พบว่านักเรียนทั้ง 4 คน ได้คะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 85.45, 63.63, 81.81 และ 60 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินการพูดในที่ประชุมชน ร้อยละ 50 ตามที่ผู้วิจัย
ก าหนด 
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การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองโจนส์ (Jones 1982 อ้างถึงในสุขสม  สิวะอมรรัตน์, 2552: 9) ที่กล่าวถึงการ

จัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่ใช่การสอนโดยครู แต่นักเรียนเป็นผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์นั้น 
และเป็นผู้ที่ท าให้เหตุการณ์นั้นด าเนินต่อไป โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ภารกิจในสังคมและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง                        
อยู่ในสถานการณ์นั้นซึ่งต้องมีการแก้ปัญหาในการตัดสินใจรวมอยู่ด้วยส่วนครูจะเป็นผู้ก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาจบของ
สถานการณ์นอกจากนี้ครูมีหน้าที่อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ที่ส าคัญในสถานการณ์นั้น ก าหนดว่าใครเป็นใคร ใครท าหน้าที่
อะไร มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง สอดคล้องกับ ธิดาพร  รอดทุกข์ (2550) ผลของเทคนิคสถานการณ์จ าลองที่มีต่อทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเชาว์อารมณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีเจตนคติต่อวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน 
พบว่า 1. เพื่อศึกษาและกิริยาร่วมระหว่างวิธีสอนและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและเชาว์อารมณ์ของนักเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะ การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนด้วยเทคนิคสถานการณ์จ าลองกับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ และบวรจิต พลขันธ์ (2551) การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้สถานการณ์จ าลอง พบว่า 1. ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จ าลอง คือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร้อยละ 66 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดกิจกรรม               
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน นอกจากนี้ ชนาธิป พรกุล 
(2554: 170) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการใช้สถานการณ์จ าลอง ไว้ว่า สามารถเรียนรู้ประสบการณ์อันตรายในชีวิตจริงอย่าง
ปลอดภัย ช่วยคิดพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหา เพิ่มแรงจูงใจ และความสนใจในการเรียนรู้ส่งเสริม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี หรือข้อเท็จจริง ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือเจตคติบางอย่าง ช่วยให้แต่
ละคนเข้าใจบทบาทของตนเอง เตรียมนักเรียนส าหรบับทบาทใหม่ในอนาคต ฝึกให้มีความหวังไวต่อความรู้สกึของผู้อื่น และลด
ปัญหาที่มีความซับซ้อน ดังนั้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองเพื่อแก้ปัญหาการพูดในที่ประชุมชนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าวิจยัไปปฏิบตัิ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองไปใช้ในการแก้ปัญหาการพูดในท่ีประชุมชน ครผูู้สอนควรเลือกตัวอย่างที่ดี 

และหลากหลายให้กับนักเรียน ควรมีการอธิบายกติกา บทบาทที่นักเรียนได้รับท่ีชัดเจน ให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบตัิตนตาม
บทบาทที่ได้รับ เพื่อให้บรรลจุุดประสงค์ที่ตั้งไว้  

2. ครูผู้สอนควรสร้างสถานการณจ์ าลองที่ผู้เรียนสนใจ เป็นสถานการณ์ที่ใกลต้ัวของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะไดคุ้้นเคยและ
มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจยัไปศึกษาในครั้งต่อไป 
1. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองไปใช้ร่วมกับนวตักรรมอื่นๆ เพื่อสร้างรปูแบบและวธิีการที่

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
2. ควรมีการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้สถานการณ์จ าลองในการแก้ปัญหาการพูดในท่ีประชุมชน 
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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจสภาพปัญหาและสาเหตุเกิดขึ้น ในช้ันเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 2) เพื่อหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/7 
3) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิผลของนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5/7 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาย
ปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 7 คนที่ไม่ผ่านการเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่                         
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย จ านวน 3 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 9 ช่ัวโมง 

ผลการวิจัยพบว่า  
 สาเหตุส าคัญของปัญหาคือ นักเรียนสับสนหลักเกณฑ์การวิเคราะห์วรรณคดี นักเรียนขาดการเช่ือมโยงเนื้อหาเข้ากับ

สังคม  นวัตกรรมที่ผู้วิจัยน ามาใช้คือแผนการจัดการเรียนรู้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความ
สอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญโดยมีค่าความสอดคล้อง  ของสภาพปัญหาและนวัตกรรมเท่ากับ 0.7  ผลการน านวัตกรรมไปใช้พบว่า 
นักเรียนทั้ง 7 คน หลังจากเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมดังกล่าวแล้วท าให้นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี และมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ จากการท าแบบทดสอบอยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไปพบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไ ว้ จ านวน 2 คนได้
คะแนนร้อยละ 81.66 , 88.33 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 5 คน พบว่าได้คะแนนร้อยละ 58.33 , 56.66 , 70 , 
73.33 , 75  

 
 

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์วรรณคดี, เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย 
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THE PROBLEM SOLVING OF ANALYSIS LITERATURE USING BY SEMANTIC MAP 
OF MATTHAYOMSUKSA 5/7 AT  SAIPANYA SCHOOL UNDER THE ROYAL 

PATRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN 
Tipmanee Srihabut and Tassanee Settapong 

Faculty of Education   Suan Sunandha Rajabhat University 
e-mail: tipmanee0878688678@gmail.com 

 
ABSTRACT 

This research aims to 1) to investigate the problems and causes of learning 2) to analyze the 
causes of problems in the classroom 3) to create and develop the effectiveness of the innovations used 
in solving problems in literature analysis of Mathayom Suksa 5 Students Under the Royal Patronage. The 
target group is 7 students with the Mathayom Suksa 5 students in the academic year 2017 who failed the 
criteria set. The tools used in the research where the lesson plan which the three-hour interval program is 
planned for 3 hours and a total of 9 hours. The research found that the main cause of the problem was 
students confused literary analysis criteria abd students lack the link to social content. The researcher's 
strategy was to develop a lesson plan that related diagram of the meaning. It has been verified by experts 
with consistency. The state of problem and innovation is 0.7. The 7 students had achievement scores at 
the 80 percentile, the students who met the criteria were 81.66%, 88.33%, and 5% did not, and the result 
was 58.33%, 56.66%, 70%, 73.33%, and 75%. 
Keywords:  Analysis literature     Semantic map technique 
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บทน า 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2551: 34) ได้กล่าวถึงคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมไว้ว่า ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้นรู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรม
พื้นบ้านเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และน าข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2551: 6) ได้
กล่าวถึง สมรรถนะของนักเรียนในด้านความสามารถในการคิด เป็นความสามารถใน  การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

การวิเคราะห์วรรณคดีเป็นทักษะที่ส าคัญที่จะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดด้านอื่น ๆ ที่สูงขึ้น การ
วิเคราะห์จะช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง รู้จักแยกแยะเช่ือมโยงเหตุผล เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ ท าให้รู้ว่าเรื่องนั้น                         
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รู้รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ท าให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง หนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้อธิบายถึงความส าคัญของการวิเคราะห์วรรณคดีไว้ว่า
การวิเคราะห์วรรณคดีจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโลกทัศน์ของกวีหรือผู้ประพันธ์มากขึ้น  นอกจากนั้นยังท าให้เข้าใจวิธีคิดของคน           
ในสังคมซึ่งกวีหรือผู้ประพันธ์ก็เป็นสมาชิกคนหน่ึงด้วย ถ้าหากนักเรียนขาดการวิเคราะห์วรรณคดีจะท าให้นักเรียนไม่สามารถ
ทราบองค์ประกอบต่าง ๆ ของวรรณคดี ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะท าให้เราได้ฐานความรู้ในการน าไปใช้ ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาการประเมิน และการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ นอกจากน้ีจะท าให้ไม่สามารถมองวรรณคดใีนแง่มุมอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน 
และไม่สามารถเช่ือมโยงได้ว่าองค์ประกอบแต่ละส่วนนั้นมีความเช่ือมโยงกับเนื้อหาอย่างไร ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสามารถ
วิเคราะห์วรรณคดี เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประเมินค่า และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และผู้เรียนต้องมีองค์ประกอบ
ความสามารถในการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีใน 3 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

 จากการเข้าฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูและไดศ้ึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียน โดยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
เพื่อให้ทราบปัญหาของนักเรียน แนวทางการแก้ไข และเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนดไว้ พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 5/7 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีปัญหาในเรื่องการ
เขียนเรียงความ เรื่องการเขียนรายงานวิชาการและการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม จากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา          
ในช้ันเรียนที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของผู้เรียนมากที่สุด คือปัญหา
ด้านการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมคิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด และตรงกับสาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 ผู้เรียนเข้าใจและแสดง  ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดที่ตอ้งได้รบัการแก้ไข อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อตัวผู้เรยีนและต่อการจัดการ
เรียน การสอนเป็นอย่างมาก 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์วรรณคดี และสนใจศึกษานวัตกรรม ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสม
ที่ช่วยในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน (CAI) เป็นการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หมวก 6 ใบเป็นอีกนวัตกรรมที่ช่วยให้การคิดเป็นไปอย่างชัดเจนและง่ายมากยิ่งขึ้น หรือนวัตกรรมโส
เครติส มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการใช้ทักษะทางความคิด การรู้จักแยกแยะสิ่งที่แตกต่างท าให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ตอบโต้
ทางความคิด นอกจากน้ันยังศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมายที่ช่วย  ท าให้มองเห็นส่วนส าคัญต่าง ๆ ใน
ข้อความที่ ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในข้อความที่อ่านสรุปความสัมพันธ์จัดรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เข้า
เป็นกลุ่มตามหัวข้อหรือประเภทและแยกแยะข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องได้โดยจะต้องอ่านอย่างเป็นระบบและมีภาคตอน 
นอกจากน้ีผังความสัมพันธ์ ของความหมายให้แนวทางที่ใช้ได้ผลในการช่วยให้นักเรียนจัดองค์ประกอบเนื้อเรื่องให้ติดต่อการเป็นเรื่องราวตลอด
เรื่องเหล่านี้จะได้มาจากการบูรณาการของข้อมูลตามตัวอักษร จากข้อเขียนและแสดงข้อมูลเช่ือมโยง ตัวละคร เหตุการณ์และความคิดที่ส าคัญที่
น าเสนอ  ในเรื่องที่อ่าน ซึ่งเหมาะสมในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกเทคนิค ผังความสัมพันธ์ของความหมาย ในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์วรรณคดี ซึ่งผังความสัมพันธ์ของ
ความหมาย เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยเช่ือมโยงส่วนของข้อมูลตามล าดับขั้นตอนของวรรณคดีได้อย่างชัดเจน สามารถช่วยแยกแยะ 
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการรวบรวมสรุปเนื้อหา โดยเช่ือมโยงความคิด รวบยอด และรายละเอียดท่ีส าคัญ
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เข้าด้วยกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ แสงทอง ค าเสือ (2554:11) ที่กล่าวว่า ผังความสัมพันธ์ของความหมาย                   
คือแผนภูมิหรือแผนผังท่ีใช้แสดงเรื่องราว ต่าง ๆ โดยการเขียนเพื่อเชื่อมโยงแนวความคิด ข้อมูลของใจความส าคัญรายละเอียด
ต่าง ๆ ของเรื่องว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยการเขียนแผนผังความสัมพันธ์ของความหมาย นักเรียนจะต้องใช้ความคิดน า
ความรู้ และประสบการณ์เดิมเช่ือมโยง กับความรู้ใหม่ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจข้อความที่ได้อ่านดียิ่งขึ้น การใช้แผนผัง
ความสัมพนัธ์ของความหมาย มีความส าคัญที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  หากครูผู้สอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็จะ
ช่วยให้ผู้เรียน วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุปใจความอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวความคิดของผุสดีพร จันตาใหม่ 
(2551:23) กล่าวว่าการสอนโดยใช้เทคนิคการสร้างผังความสัมพันธ์ ของความหมาย เป็นเทคนิคการน าเสนอความรู้ ความคิด
รวบยอดในรูปแบบแผนภูมิ แสดงให้เห็นถึงใจความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น  ต่าง ๆ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอน
และเหตุการณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นเทคนิคทางความสัมพันธ์ของความหมายเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยในการเรียนเรื่องวรรณคดี 
กล่าวคือเมื่อสมองของนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ในความจ าระยะสั้นอาจจะลืมได้และไม่สามารถเข้าสู่ความจ าระยะยาวผัง
ความสัมพันธ์ของความหมาย จะเป็นตัวถอดรหัสความเข้าใจ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลระยะยาวท่ีนักเรียนสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย จึงมี ความเหมาะสมที่
จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ ในการวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นต่าง ๆ  และสามารถช่วยแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 5/7 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อส ารวจสภาพปัญหาและสาเหตุเกิดขึ้น ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 
2.เพื่อหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกิดขึ้น ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/7  
3.เพื่อสร้างพัฒนาประสิทธิผลของนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียน

สายปัญญา  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค ผังความสัมพันธ์ของความหมาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   ปีท่ี 5/7 โรงเรียนสายปัญญา  

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยผู้วิจัยด าเนินการ  3  ระยะ  ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม               
เพื่อแก้ปัญหา การวิเคราะห์วรรณคดี และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

ระยะที่  1  วิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน : จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ยังมีปัจจัยบาง
ประการที่ท าให้การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนยังไม่ประสบความส าเร็จ 

ผู้วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่ 1.วิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนประจ า
รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โดยผู้วิจัย  ให้ครูผู้สอนประจ ารายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 เขียนบรรยายการสัมภาษณ์ในวันท่ี 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับปัญหาการเรียนภาษาไทย 
เพื่อมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้เรียนต่อไป 2. วิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่            
1. แบบบันทึกคะแนนจากการสอบเกี่ยวกับ การวิเคราะห์วรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 5/7 ในช่วงระดับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียน
รายวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี ผลจากการ
สอบถามนักเรียนที่ขาดทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี จากนั้นรวบรวมปัญหาที่เกิดข้ึนโดยมาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือหาโดยมีเกณฑ์การประเมิน
อยู่ท่ีร้อยละ 50 หากมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ถือว่าเป็นสาเหตุที่ส าคัญในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี 

ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา  การวิเคราะหว์รรณคดี : จากการส ารวจและวิเคราะห์  สภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7  โรงเรียนสายปัญญา  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุด คือ ปัญหา             
การวิเคราะห์วรรณคดี ผู้วิจัยจึงหาสาเหตุของปัญหาและวางแผนศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้มี ความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
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ผู้วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ ได้แก่ 1. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหาจาก

เอกสาร หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี               
แล้วสรุปผลเพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี  

ระยะที่ 3 การน าเทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมายมาแก้ปํญหาการวิเคราะห์วรรณคดี: จากการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณคดี การศึกษาวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์
วรรณคดี ผลจากการวิจัยที่ประสบความส าเร็จ ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี ผู้วิจัยจึงเลือกพัฒนานวัตกรรมและน า
นวัตกรรม “เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย (Semantic map)” มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่  1. นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบการวิเคราะหว์รรณคด ีเรื่องร่ายยาวมหา
เวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ได้ร้อยละ 80 ข้ึนไป ผ่านเกณฑ์ 2. นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีบทละคร
พูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 3. นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง
ลิลิตตะเลงพ่าย ได้ ร้อยละ 80 ข้ึนไป และ2. วิเคราะห์เชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของนวัตกรรม ที่น าไป
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการน านวัตกรรมไปปฏิบัติอย่างไร 

 
ผลการวิจัย 

วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมายของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอผล การวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ระยะที่ 1 การส ารวจปัญหาในช้ันเรียน จนถึงระยะที่ 3 การน านวัตกรรม             
ไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอผลการศึกษาและอภิปรายผลโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในชั้นเรียน : ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา ในช้ันเรียน วิเคราะห์ปัญหาที่
ส่งผลกระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด และศึกษาสาเหตุ ที่ท าให้เกิดปัญหาในช้ันเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนสายปัญญา  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบว่า
นักเรียนมีปัญหาด้าน การวิเคราะห์วรรณคดีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาด้านการอ่านศัพท์ยาก ด้านการเขียนเรียงความและ
ด้านการเขียนเชิงวิชาการ 

1.2 ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกคะแนนจากการวัดความสามารถในการวิเคราะห์วรรณคดี ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ในช่วงระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากครูผู้สอนวิชาภาษาไทย พบว่า
นักเรียนมีคะแนน จากการวัดความสามารถในการวิเคราะห์วรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ในช่วงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4    ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่ามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33 

1.3 ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 7 คน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการขาดทักษะ
การวิเคราะห์วรรณคดีผลจากการสอบถามนักเรียนท่ีขาดทักษะการวิเคราะห์วรรณคดีผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วสรุปปัญหา
การขาดทักษะการวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 ได้ 2 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านตัวผู้เรียน ได้แก่ 1. ด้านการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 2.ด้านหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์วรรณคดีโดยมีสาเหตุมาจาก นักเรียนยังสับสนเพราะยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์                
ในการวิเคราะห์ 3. ด้านความเข้าใจเนื้อหา โดยมีสาเหตุมาจากผู้เรยีนขาดความรูเ้กี่ยวกับศัพท์ในวรรณคด ีและเนื้อหาวรรณคดี
ไม่มีความคลอบคลุม  มีแค่บางส่วนมาให้นักเรียนศึกษา และเนื้อหาของวรรณคดีที่มีหลายหน้าท าให้นักเรียนเบื่อและไม่สนใจ
เรียนและ 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  1.ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนยังยึดวิธีการสอนแบบ
บรรยาย ไม่มีวิธี การสอน ที่หลากหลาย และชอบให้นักเรียนท่องจ า 2. เนื้อหาในวรรณคดีเป็นเนื้อหาที่มีศัพท์ยาก 3. ผู้สอน
ไม่ได้บอกจุดมุ่งหมายในการเรียน 

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี : ผลการศึกษาและพัฒนาวิธีการหรือ
นวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี จากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นวัตกร รม              
ที่มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี ได้แก่ การใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์  ของความหมาย (Semantic 
map) มาใช้ในการแก้ปัญหาวิเคราะห์วรรณคดีได้จึงด าเนินการสร้างนวัตกรรมและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบผลการตรวจสอบคือการใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมายกับการแก้ปัญหา การวิเคราะห์วรรณคดีโดยมีค่า
ความสอดคล้อง อยู่ท่ี 0.7 สรุปผลไดวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวานวัตกรรมที่น ามาใชมีความสอดคลองกับสภาพ 
ปญหา  
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ระยะที่ 3 ผลการน าเทคนิค ผังความสัมพันธ์ ของความหมายมาแก้ปัญหา การวิเคราะห์วรรณคดี : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 5/7 โดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย 
(Semantic map) 9 คาบจ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาวรรณคดีโดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย 
ของนักเรียนคนท่ี 1  

55
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65

                         

คะแนน (ร้อยละ) พัฒนาการของ
นักเรียนคนที่  

       

 
 

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะการวิเคราะห์วรรณคดีจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยมีคะแนน ร้อยละ 55 , 60 , 60 ตามล าดับ  
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาวรรณคดีโดยใช้เทคนิค ผังความสัมพันธ์ของความหมาย 
ของนักเรียนคนท่ี 2 

 
จากแผนภูมิที่ 2 แสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะการวิเคราะห์วรรณคดีจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

1 ถึงแผนการจัด การเรียนรู้ที่ 3 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยมีคะแนน ร้อยละ 50 , 65 , 55 ตามล าดับ 
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาวรรณคดีโดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย 
ของนักเรียนคนท่ี 3 
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จากแผนภูมิที่ 3 แสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยมีคะแนน ร้อยละ 75 , 70 , 65 ตามล าดับ 
แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาวรรณคดีโดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย 
ของนักเรียนคนท่ี 4 

 
จากแผนภูมิที่ 4 แสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนร้อยละ 75 , 85 , 85 ตามล าดับ 
แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาวรรณคดีโดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย 
ของนักเรียนคนท่ี 5 

 
จากแผนภูมิที่ 5 แสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยมีคะแนน ร้อยละ 70 , 75 , 75 ตามล าดับ 
แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาวรรณคดีโดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย 
ของนักเรียนคนท่ี 6 
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คะแนน (ร้อยละ) พัฒนาการของ
นักเรียนคนท่ี  

       

 
จากแผนภูมิที่ 6 แสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

1 ถึงแผนการจัด การเรียนรู้ที่ 3 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนร้อยละ 90 , 85 , 90 ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาวรรณคดีโดยใช้เทคนิค  ผังความสัมพันธ์ของความหมาย 
ของนักเรียนคนท่ี 7 

 
 

จากแผนภูมิที่ 7 แสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
1 ถึงแผนการจัด การเรียนรู้ที่ 3 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนน ร้อยละ 70 , 75 , 80 ตามล าดับ 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3   สรุปคะแนนผลสัมฤทธ์ิจากการท าแบบทดสอบของนักเรียนคนที่ 1- 7 สรุป
ได้ว่า นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 จ านวน 7 คน พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 2 คนได้คะแนนร้อยละ 
81.66 , 88.33 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 5 คน ได้คะแนนร้อยละ 58.33 , 56.66 , 70 , 73.33 , 75 ตามล าดับ 

ผลการใช้ แบบทดสอบหลังเรียน จากการท าแบบทดสอบ โดยใช้เทคนิค ผังความสัมพันธ์ของความหมาย  สรุปได้ว่า 
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 5/7 จ านวน 7 คน พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์  ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 3 คน คือนักเรียนคนที่ 4  
ได้คะแนนร้อยละ 80 นักเรียนคนท่ี 6 ได้คะแนนร้อยละ 85 และนักเรียนคนที่ 7 ได้คะแนนร้อยละ 80 และไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจ านวน 4 คน พบว่านักเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนนร้อยละ 70 คนที่ 2 ได้คะแนนร้อยละ 70 คนที่ 3 ได้คะแนนร้อยละ 75 
และนักเรียนคนท่ี 5 ได้คะแนนร้อยละ 75 

นักเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านความสามารถ  ความถนัด พ้ืนฐานความรู้เดิม ความกระตือรือร้น
ของนักเรียนท่ีต่างกัน และลักษณะนิสัย ซึ่งผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องปรับกระบวน การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน          
แต่ยังคงแสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของ
ความหมาย (Semantic map) สามารถใช้ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้มีทักษะสูงขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์  ละ 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ได้ แม้มีนักเรียน
จ านวน 5 คนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ระดับคะแนน จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จนถึงแผนการจัด การเรียนรู้ที่ 3 
นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นตามล าดับ สาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินอาจเกิดจากพื้นฐานความรู้เดิม และระยะเวลาใน
การท าวิจัย 

จากการด าเนินการวิจัยโดยการจัด การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ ของความหมาย (Semantic map) ที่
ผู้วิจัยเลือกใช้ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีได้ ผู้สอนสามารถน ามาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนแต่ละคนได้ ผู้วิจัยจึงได้สรุปจุดเด่นและข้อจ ากัดของการน านวัตกรรมมาปฏิบัติ  จุดเด่นดังนี้ 1. ช่วยให้นักเรียน
สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาในวรรณคดีได้ 2. เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลของความรู้ได้อย่างชัดเจน ท าให้เกิด
ความเข้าใจมากขึ้น 3. ช่วยสรุปรวบรวมเนื้อหา โดยเช่ือมโยงความคิดรวบยอด และรายละเอียด ต่าง ๆ ออกมาเป็นแผนภาพ
ตามล าดับ 4. ช่วยแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ แบ่งได้อย่างชัดเจน 5. ช่วยให้นักเรียนได้วิเคราะห์ และจัดกลุ่มความคิดส าคัญได้  6. 
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สั้น กระชับ ได้ใจความของเรื่องที่ศึกษา จุดด้อย คือ ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีเนื้อหายาก เพื่อให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

ผลการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการวิเคราะห์วรรณคดี   มากที่สุด รองลงมาคือ 
ปัญหาด้านการอ่านศัพท์ยาก ด้านการเขียนเรียงความและด้านการเขียน เชิงวิชาการ ซึ่งส่งผลกระทบกับนักเรีย นโดยตรง           
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ในการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ รวมทั้งการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะหส์ภาพปัญหาและศึกษาสาเหตุ
ของปัญหา จากนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จ านวน 7 คน พบว่า สาเหตุหลักที่ท าให้นักเรียนขาดทักษะการวิเคราะห์
วรรณคดี ได้แก่ นักเรียนไม่มีหลักการในการวิเคราะห์ นักเรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่น ามาวิเคราะห์ และนักเรียนไม่
สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาเข้ากับสังคม ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม  เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา ผู้วิจัยจึงได้
ด า เนินการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่ อน ามาใช้ ในการแก้ปัญหาการวิ เคราะห์วรรณคดี  ซึ่ งนวัตกรรมที่มี                     
ความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี คือ การใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์  ของความหมาย เพื่อให้นักเรียน
สามารถเช่ือมโยงแนวคิดข้อมูลของใจความส าคัญรายละเอียดต่าง ๆ ของเรื่องว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเหมาะส าหรบัการใช้
ในการสอนอ่านที่ให้นักเรียนอ่านข้อความเนื้อเรื่องแล้วให้นักเรียนเขียนแผนผังดูในการเขียนแผนผังนักเรียนจะต้องใช้ความคิด
ในการน าความรู้และประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจข้อความที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึง
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา การวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค ผังความสัมพันธ์ ของความหมายโดยก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 3 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมระยะเวลา 9 คาบ โดยหลังจากการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 แผน ซึ่ง
ใช้เทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมายโดยนักเรียนทั้ง 3 คน มีคะแนนพฤติกรรมการเรียน คะแนนประเมินผังความสัมพันธ์
ของความหมาย และมีคะแนนผลสัมฤทธ์การท าแบบทดสอบ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย  ร่ายยาวมหา
เวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี และลิลิตตะเลงพ่ายเรื่องละ 20 ข้อ พบว่านักเรียน ทุกคนหลังจากเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมดังกล่าว
แล้วท าให้นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์วรรณคดีและมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิจากการท าแบบทดสอบอยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป
จ านวน 2 คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 5 คนแต่เมื่อเมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธ์การท าแบบทดสอบแล้วพบว่า
มีคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเวลาในการท าวิจัยยังน้อยไป นอกจากนั้นความรู้พื้นฐานของนักเรียนยังน้อย และไม่ค่อยมีสมาธิ
ในการเรียน 

จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงว่ามีความสอดคล้อง กับผลการวิจัยของกฤติกา จันทรเกษม (2553 : 79) กล่าวว่า การ
ใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุป ความ
ภาษาอังกฤษ และการเห็นคุณค่าในตัวเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ผัง
ความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์มีความสามารถ ในการอ่าน ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง มี
ความสามารถในการสรุปความภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและมีการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการ
ทดลองไม่สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ผลการวิจัยของแสงทอง ค าเสือ (2554 : 129) กล่าวถึงผลการวิจัยว่าผลจากการวิจั ย
พบว่าค่าเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ค าศัพท์หลังการทดสอบครั้งแรก สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ค าศัพท์หลังเรียน ทั้งยัง
สอดคล้องกับ Johnson & Pearson ( 1984 อ้างถึงใน แสงทอง ค าเสือ, 2554 : 11) กล่าวว่าผังความสัมพันธ์ของความหมาย
เป็นการจัด การระบบข้อมูลประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบของแผนผังโดยผู้เรียนเอาความรู้ใหม่มาสัมพันธ์กับความรู้และ
ประสบการณ์เดิม 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปปฏบิัติ 
ควรมีการติดตามผลของการแกป้ัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี อย่างสม่ าเสมอเพื่อสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรน าเทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมายไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการสอนอื่น ๆ เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
2. ควรศึกษาเทคนิคอ่ืน ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี 
3.  ควรน าเทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างจากเดิม 
4.  ควรน าเทคนิคผังความสัมพันธ์ของความหมาย ไปทดลองใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่องอื่น ๆ เช่น 

การเขียนเรียงความ การจับใจความตามความเหมาะสม 
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ประถมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). วรรณคดี วิจักษ์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 .  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2525). วรรณคดีวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
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การแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนโยธนิบูรณะ 

 

อภิสิทธิ์ รัตนพงศ์ 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

e-mail: artapisitrattanapong@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี       
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/3 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี จ านวน 6 คน ซึ่งได้จากการเลือก
แบบแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากนักเรียนที่ท าแบบวัดความสามารถการวิเคราะห์วรรณคดีไม่ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 50 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส จ านวน 
7 แผน ซึ่งมีกระบวนการ 4 ข้ัน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 รับความรู้ ข้ันท่ี 2 วิเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งสมมุติฐาน ขั้นที่ 
3 ตรวจสอบข้อมูล และขั้นที่ 4 อภิปรายความรู้ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขการวิเคราะห์วรรณคดี และระยะที่ 
3 การน าค าถามตามแนวคิดโสเครติสไปใช้ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี  ทั้งนี้ผลการวิจัยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในช้ันเรียน คือ ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี 
สาเหตุมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม่กระตุ้นความสนใจและไม่กระตุ้นความคิด 2) นวัตกรรมที่น ามาใช้
แก้ปัญหาได้แก่การใช้ค าถามตามคิดโสเครติสเพราะเป็นการใช้ค าถามปลายเปิด เน้นการสนทนาช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการบวนการคิดความรู้ โดยผู้วิจัยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่าเท่ากับ 0.90 และแบบทดสอบ
การวิเคราะห์วรรณคดี จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องพระบรม-ราโชวาท เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อ และเรื่องบทพากย์เอราวัณ ซึ่งแต่ละเรื่องประกอบไปด้วยข้อสอบปรนัยจ านวน 20 ข้อ และข้อสอบ
อัตนัยจ านวน 1 ข้อ โดยผู้วิจัยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากแบบทดสอบเท่ากับ 0.95 , 0.9 และ 0.45 
ตามล าดับ 3) จากการทดสอบหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้มีนักเรียนจ านวน 1 คนที่ท าแบบทดสอบการ
วิเคราะห์วรรณคดีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทั้ง 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีนักเรียนจ านวน 5 คนที่ไม่
สามารถท าแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้ทั้ง 3 เรื่อง คิดเป็น 83.33 และสาเหตุ
มาจากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงออกจึงท าให้ไม่มีการสนทนาในช้ันเรียนดีเท่าที่ควร และเวลาในการ
ด าเนินงานวิจัยมีระยะเวลาที่จ ากัด 
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์วรรณคดี , การใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส  
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Literature Analysis Solving By Socratic Questioning of 
Matthayomsuksa 3/3 in Yothinburana School  

 

Aphisit Ratanapong 
Thai Program, Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University 

E-mail: artapisitrattanapong@gmail.com 
 

Abstract 
This research aims 1) to solving the literature analysis problem of students in 

Matthayomsuksa 3/3, Yothinburana School by using Socratic Questioning. The sample was 6 
students in Matthayom 3/3, Yothinburana School with purposive selection, based on the 
results of the test, who did not pass the evaluation criteria 50%. The research instrument 
was 7 Learning plans of Socratic Questioning, including 4 steps: Step 1 Getting knowledge, 
Step 2 Analyze data exchange and assumptions, Step 3 Verify the data, and Step 4 
Knowledge discussion. The researcher conducted a series of research and research 
processes, divided into 3 phases, Phase 1: explore and analyze problems in the classroom, 
Phase 2: develops innovations and Phase 3: practice innovation (Socratic Questioning). 

The research founded that: 1) the problems affecting the learning is the literature 
analysis problem due to the result of the lacking of attention and stimulate.  2) The 
innovation (Socratic Questioning) can solve the problems as it is the open-end questions. 
The results of the innovation, consistency check from the experts found that innovation is 
appropriate for solving interpretation problems 3) The result of using innovation to solve the 
problem found that 1 student passed the criterion of evaluation of literature analysis skills 
over 60% (16.67%) and 5 students did not pass the evaluation criteria 60% (83.33%). May be 
the cause of they do not cooperate in activities and the limited research period.  
 
Keyword: literature analysis, Socratic Questioning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1174



การประชุมวิชาการระดับชาติ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

______________________________________________________________________________________________ 

บทน า 
 

การวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นการ
แยกแยะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ อย่างมีความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งนั้นอย่าง
แท้จริง ฟองจันทร์ สุขย่ิง และคณะ (2551: 1) ได้ให้ความหมายการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การวิเคราะห์คือการ
แยกแยะรายละเอียดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ ก าหนดขอบเขตสิ่งที่จะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าจะ
วิเคราะห์อะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไรควรพิจารณาหลักความรู้ว่าจะใช้หลักใดเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และ
ต้องรู้ว่าจะวิเคราะห์อย่างไร แล้วรายงานการวิเคราะห์ให้ชัดเจน  โดยพิจารณารูปแบบว่าเป็นการประพันธ์
ประเภทใด เนื้อเรื่องเป็นอย่างไร ลักษณะนิสัยตัวละครตัวใดส าคัญแก่เรื่อง กลอนดีหรือไม่อย่างไร จะเห็นได้ว่า
การวิเคราะห์เป็นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการน าไปสู่การเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะเนื้อหาวรรณคดี เพราะการ
วิเคราะห์จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคิด ท าให้เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถ่องแท้ ตลอดจนส่งผลเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพในการเรียนรู้ หากนักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้จะท าให้ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นจนกลายเป็น
บุคคลเรียนรู้ช้าและด าเนินชีวิตในสังคมได้ยากล าบาก ท้ังนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ได้ก าหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนจะต้องสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดี 
และวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆ พร้อมสรุปความรู้ ข้อคิด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

การวิเคราะห์วรรณคดีเป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนวรรณคดีซึ่งนักเรียนจะต้องเข้าถึงคุณค่าที่แอบแฝง
อยู่ การวิเคราะห์วรรณคดีจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญของการเรียนวรรณคดี จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2556: 10) ได้อธิบาย
ถึงความส าคัญของการวิเคราะห์วรรณคดีไว้ว่า การวิเคราะห์วรรณคดีท าให้เข้าใจเนื้อหาแจ่มแจ้ง แลเห็นข้อดี 
ข้อบกพร่อง และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมด้านอ่ืนดังนั้นหากผู้เรียนขาดความสามารถการวิเคราะห์วรรณคดี
จะท าให้นักเรียนเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของวรรณคดีไม่รู้คุณค่าด้านต่าง ๆ วรรณคดีก็จะกลายเป็นเพียงแค่ตัวอักษร
ธรรมดาที่จางหายไปพร้อมกาลเวลา  

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนโยธินบูรณะ จ านวน 54 คน ผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีไทย จากการสัมภาษณ์
ครูสอนภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา  2559 พบว่าปัญหาที่มีมากที่สุดคือการวิเคราะห์วรรณคดี 
สรุปได้ว่านักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน เวลาถามค าถามนักเรียนมักจะไม่ตอบ ผู้วิจัยจึงสร้างแบบวัด
ความสามารถการวิเคราะห์วรรณคดีให้นักเรียนท า พบว่า นักเรียนมีปัญหาการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.11 จากนั้นได้สัมภาษณ์นักเรียนทั้ง 6 คน เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการวิเคราะห์คุณค่า
วรรณคดี สรุปได้ว่า นักเรียนไม่กล้าตอบค าถามเพราะกลัวตอบผิด และการจัดการเรียนรู้ไม่กระตุ้นความสนใจ
แก่นักเรียน จึงท าให้ขาดทักษะการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี 

จากการวิเคราะห์ปัญหาผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนการสอนที่เน้นบรรยาย แปลความ ท่องจ า ไม่ช่วยให้
นักเรียนเกิดทักษะการวิเคราะห์ เฉลิมลาภ ทองอาจ (2553: 45) สรุปการสอนอ่านวรรณคดีว่า ครูจะต้องเน้น
ให้นักเรียนตั้งค าถาม แปลความเข้าใจโดยอาศัยประสบการณ์ ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ 
พบวา่การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามที่ช่วยส่งเสริมความสามารถการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีไทยได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ คือ การใช้ค าถามตามแนวโสเครติส บรรจง อมรชีวิน (2556: 62) กล่าวถึงการใช้ค าถามตามแนวโส
เครติสสรุปได้ว่า เป็นการถามแบบปลายเปิดท าให้ผู้เรียนตอบค าถามได้อย่างอิสระ ช่วยพัฒนาระบบความคิด
น าไปสู่การอภิปรายในขั้นต่อไป   ซึ่งฝึกพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นความคิดเป็น
อย่างดีส่งผลให้เกิดองค์ประกอบความสามารถและเกิดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับธีระพงศ์ 
แก่นอินทร์ (2554: 157) ได้อธิบายถึงวิธีการสอนแบบโสเครติส สรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบโสเครติส 

เป็นการสอนและการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนใช้เหตุผลในการสืบค้นร่วมกันโดยการสนทนาและมีการใช้
ค าถามแบบต่อเนื่องเป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อเข้าถึงความจริง ผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดเป็นของ
ตนเอง ทักษะส าคัญของผู้สอนคือ การมอบความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียนไม่ให้ค าตอบแต่เป็นผู้ถาม วิธีการสอน
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แบบ    โสเครติสมีจดุมุ่งหมายเพื่อค้นหา   ความเข้าใจและความรู้ส่วนบุคคล ให้นักเรียนได้พบความจริงของสิ่ง
ที่อภิปราย วิธีการสอนแบบโสเครติสช่วยให้เราเข้าใจนิยามมโนทัศน์ที่ศึกษา และใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น      
การสอนแบบโสเครติสสามารถใช้เป็นกลยุทธ์การสอนได้ในทุกรายวิชาในทุกระดับการศึกษา 

 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และบทความที่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณคดีโดยใช้ค าถามตาม
แนวคิดโสเครติส ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะแก้ปัญหาความสามารถการวิเคราะห์วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 โดยใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส เพราะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีอิสระในการตอบค าถาม และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันในหมู่นักเรียนท าให้เรียนรู้วรรณคดีได้อย่าง
ลึกซึ้ง  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์วรรณคดีไทย  
2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขท่ีสอดคล้องกับการแก้ปัญหา 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 
4. เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการวิเคราะห์วรรณคดีไทยโดยใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส 
5. เพื่อส ารวจจ านวนนักเรียนที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
6. เพื่อศึกษาสาเหตุของนักเรียนท่ียังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาความสามารถการวิเคราะห์วรรณคดีไทยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส เป็นการวิจัยที่ด าเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนามาตรฐานของนักเรียน โดยผู้วิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ัน
เรียน ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน 
 จากการส ารวจสภาพปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโยธิน
บูรณะ ผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งข้อมูลส าคัญได้แก่ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/3         
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโยธินบูรณะและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
โยธินบูรณะโดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 1) แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับปัญหา 5 กลุ่มสาระที่มีผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ 2) แบบวัดความสามารถที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรี ยนมีความพกพร่องจากการสัมภาษณ์ครูและ             
3) แบบสัมภาษณ์ส าหรบันักเรยีนที่ไมผ่่านเกณฑ์จากการวัดความสามารถเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ข้อมูลที่ได้จาก
เครื่องมือข้างต้นผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพได้ว่าปัญหาที่ส่งผล
กระทบมากที่สุดคือการวิเคราะห์วรรณคดีเมื่อใช้แบบวัดความสามารถมีนักเรียนจ านวน 6 คน จากนักเรียน 53 
คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จากน้ันสัมภาษณ์นักเรียนท่ีมีปัญหาได้ให้ความคิดเห็นว่าการสอนวรรณคดีที่ผ่าน
มาเป็นการสอนที่ครูนั้นเน้นการบรรยายเมื่อบรรยายเสร็จก็ท าแบบฝึกหัดซึ่งการสอนในลักษณะนี้ท าให้เรียนไม่ 
ทันและท าแบบฝึกหัดไม่เสร็จตรงเวลาเหตุมาจากความไม่เข้าใจ ท าให้ขาดความสนใจในการเรียนวรรณคดีและ
วิเคราะห์วรรณคดีไม่ได้ 
 

ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพือ่แก้ไขการวิเคราะห์วรรณคด ี
 จากปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีผู้วิจัยศึกษานวัตกรรมการใ ช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส                  
บรรจง อมรชีวิน (2556: 62-66) กล่าวถึงการถามค าถามตามแนวคิดโสเครติสดังนี้ คือ การถามอย่างมีหลักวิชา
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ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนความคิดไปในทิศทางต่าง ๆ รวมทั้งใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งการใช้ในการส ารวจ
ความคิดที่มีความซับซ้อนน าไปสู่การค้นหาความจริง การเปิดประเด็นและค้นหาปัญหา การเปิดเผยข้อมูล
สมมติฐานการวิเคราะห์แนวคิด การแยกแยะระหว่างสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ไม่รู้และการพิจารณาข้อบ่งช้ีที่มีตรรกะ    
การใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสจะต่างไปจากการใช้ค าถามทั่ว ๆ ไปที่ส าคัญคือการมีระบบกว่า มีวินัย และ
ถามได้ลึกกว่าและโดยทั่วไปจะเจาะในเรื่องรากฐานของแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ประเด็นหรือปัญหา และการ
ใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสเป็นการสนทนาหรืออภิปรายโต้แย้งอย่างมีเหตุผล โดยใช้ชุดค าถามที่มุ่งเน้นสู่
ประเด็นอย่างตรงจุด อีกทั้งยังตรวจสอบค าตอบได้ ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์หาความจริงและยังช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงน าการใช้ค าถามแนวคิดโสเครติสมาพัฒนาเป็นแผน      
การจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 14 ช่ัวโมง จากนั้นตรวจสอบความสอดคล้องของ
สภาพปัญหาและนวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC : item-objective 
congruence) โดยเกณฑ์พิจารณาต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่านวัตกรรมมีความเหมาะสมและสามารถ
น ามาใช้ได้ 
 

ระยะที่ 3 การน าค าถามตามแนวคิดโสเครติสไปใช้ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคด ี
 การน าแนวคิดการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสมาใช้ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโยธินบูรณะ จ านวน 7 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ใช้
เวลาในการด าเนินการ 2 เดือน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์วรรณคดีไทยได้และผ่านมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ระยะเวลาคาบ 9 และคาบ 10 เวลา 14.50 – 16.30 น. โดยแบ่งเนื้อหาตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้และจ านวนช่ัวโมง 
 

แผนที่ เนื้อหา วันที ่ ชั่วโมง 
1 พระบรมราโชวาท 16 พ.ย. 2560 2 
2 23 พ.ย. 2560 2 
3 พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณี

หนีนางผีเสื้อ 
30 พ.ย.2560 2 

4 7 ธ.ค. 2560 2 
5 14 ธ.ค. 2560 2 
6 บทพากย์เอราวัณ 19 ธ.ค. 2560 2 
7 21 ธ.ค. 2561 2 

รวมท้ังสิ้น 14 
 
 จากแผนการจัดการเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนครบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 2 ผู้วิจัยจะใช้
เครื่องมือแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องพระบรมราโชวาท  วัดความสามารถ เมื่อนักเรียนเรียนครบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 - 5 ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้วัดความสามารถ และเมื่อนักเรียนเรียนครบแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 6 - 7 ผู้วิจัยจะใช้
เครื่องมือแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องบทพากย์เอราวัณวัดความสามารถ  โดยเกณฑ์ของการท า
แบบทดสอบแต่ละเรื่องนั้นอยู่ที่ร้อยละ 60 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการโดยใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสไปแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนโยธินบูรณะ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอนและ
กระบวนการวิจัย ตั้งแต่ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม และระยะที่ 3 
การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน พบว่า จากการสัมภาษณ์ครู การท าแบบวัดความสามารถ
การวิเคราะห์วรรณคดี และสัมภาษณ์นักเรียนที่มีปัญหา สรุปได้ว่า มีนักเรียนจ านวน 6 คนจากกนักเรียน 53 
คน ขาดความสามารถการวิเคราะห์วรรณคดี ได้แก่ คุณค่าด้านเนื้อหา คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และคุณค่าด้าน
สังคม อันเกิดจากนักเรียนไม่กล้าตอบค าถามเพราะกลัวตอบผิดและการจัดการเรียนรู้ไม่กระตุ้นความสนใจแก่
นักเรียนจึงท าให้ขาดความสามารถการวิเคราะห์วรรณคดี 
 ผลการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี พบว่า ผลการศึกษานวัตกรรมที่ใช้
ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การใช้ค าถาม
ตามแนวคิดโสเครติสสามารถช่วยแก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดีได้จึงด าเนินการสร้างนวัตกรรมและน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ ผลการตรวจสอบคือการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสสอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาการวิเคราะห์วรรณคดี โดยมีค่าความสอดคล้องอยู่ท่ี 0.90 ถือว่าใช้ได้  
 ผลการสร้างแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ 1) พระบรมราวาท 2) พระอภัยมณี
ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ และ 3) บทพากย์เอราวัณ ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบดังกล่าวไปให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ ซึ่งมีผลการตรวจสอบตามล าดับดังนี้ 0.88 , 0.85 และ 0.40 จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับแก้
ตามค าแนะน าผู้เช่ียวชาญ 
 

 ผลการน านวัตกรรมการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสไปใช้แก้ไขปัญหาความสามารถด้านการ
วิเคราะห์วรรณคดีไทย ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสมาแก้ไขปัญหา
วรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง พบว่านักเรียนแต่ละคนมีคะแนนพัฒนาการที่แตกต่างกันซึ่งสามารถอธิบายได้เป็น
รายบุคคลดังต่อไปนี้ 
คะแนนพัฒนาการนกัเรียนคนที่ 1 

 
 นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง อยู่ที่ 20 , 14 
และ 18 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน จากผลคะแนน พบว่า นักเรียนคนที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 (18 คะแนนขึ้นไป) ในวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อเมื่อพิจารณาจาก
แบบทดสอบสามารถ สรุปได้ว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องในความสามารถการวิเคราะห์ด้านสังคม เพราะในเร่ือง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสามารถสะท้อนคุณค่าทางด้านสังคมได้หลากหลายท าให้นักเรียน
เขียนเพียงหัวข้อแต่ขาดการขยายความ 
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คะแนนพัฒนาการนักเรียนคนที่ 2 

 
 นักเรียนคนที่ 2 มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง อยู่ที่ 20 ,  19 
และ 17 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน จากผลคะแนน พบว่า นักเรียนคนที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 ( 18 คะแนน ข้ึนไป ) ในวรรณคดีเรื่องบทพากย์เอราวัณ เมื่อพิจารณาจากแบบทดสอบ สามารถสรุปได้ว่า 
นักเรียนมีข้อบกพร่องในความสามารถการวิเคราะห์ด้านสังคม เพราะในเรื่องบทพากย์เอราวัณเป็นเรื่องที่ยาก
ด้วยการใช้ฉันทลักษณ์และการใช้การค าศัพท์ อีกทั้งนักเรียนขาดความรู้ในเรื่องศาสนาพราหมณ์ และเรื่องเทพ
ในวรรณคดีจึงท าให้นักเรียนไม่สามารถขยายความจากเรื่องที่สะท้อนได้ 
 

คะแนนพัฒนาการนกัเรียนคนที่ 3 

 
 นักเรียนคนที่ 3 มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง อยู่ที่ 15 , 19 
และ 14 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน จากผลคะแนน พบว่า นักเรียนคนที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 (18 คะแนนขึ้นไป ) ในวรรณคดีเรื่องพระบรมราโชวาท และเรื่องบทพากย์เอราวัณ เมื่อพิจา รณาจาก
แบบทดสอบเรื่องพระบรม-ราโชวาท สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนมีข้อบทพร่องในความสามารถการวิเคราะห์
ด้านเนื้อหา เพราะ นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้แต่งแฝงอยู่ได้ ได้แก่เนื้อหา แนวคิด แก่นเรื่อง ฉาก 
และตัวละคร และเมื่อพิจารณาจากแบบทดสอบเรื่องบทพากย์เอราวัณ สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนมี
ข้อบกพร่องในความสามารถการวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม เพราะในเรื่องบทพากย์เอราวัณเป็นเรื่องที่ยากด้วย
การใช้ฉันทลักษณ์และค าศัพท์ อีกทั้งนักเรียนขาดความรู้ในเรื่องศาสนาพราหมณแ์ละเรือ่งเทพในวรรณคดีจึงท า
ให้นักเรียนไม่สามารขยายความจากเรื่องที่สะท้อนได้ 
 

คะแนนพัฒนาการนักเรียนคนที่ 4 
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 นักเรียนคนที่ 4 มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง อยู่ที่ 19 , 21 
และ 23 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 30 จากผลคะแนน พบว่า นักเรียนคนที่ 4 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60               
( 18 คะแนน ขึ้นไป ) ในวรรณคดีทุกเรื่อง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพิจารณาจาก                  
การท าแบบทดสอบ สรุปได้ว่า นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบได้ดีในทุก ๆ องค์ประกอบความสามารถ 
โดยเฉพาะองค์ประกอบความสามารถการวิเคราะห์ด้านสังคม 
 
คะแนนพัฒนาการนักเรียนคนที่ 5 

 
 นักเรียนคนที่ 5 มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง อยู่ที่ 17 , 18 
และ 17 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 30  จากผลคะแนน พบว่า นักเรียนคนที่ 5 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60       
(18 คะแนนขึ้นไป) ในวรรณคดีเรื่องพระบรมราโชวาท และเรื่องบทพากย์เอราวัณเมื่อพิจารณาจาก
แบบทดสอบ สามารถสรุปได้ว่า ในวรรณคดีทั้ง 2 เรื่อง นักเรียนมีข้อบกพร่องในความสามารถการวิเคราะห์
คุณค่าด้านสังคม โดยนักเรียนไม่สามารถขยายความจากเรื่องที่สะท้อนได้ 
 

คะแนนพัฒนาการนักเรียนคนที่ 6 

 
นักเรียนคนท่ี 6 มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบการวิเคราะห์วรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง อยู่ที่ 15 , 16 และ 

15 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 30 จากผลคะแนน พบว่า นักเรียนคนท่ี 6 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60       (18 
คะแนนขึ้นไป) ในวรรณคดีทุกเรื่องเมื่อพิจารณาจากแบบทดสอบ สามารถสรุปได้ว่า ในวรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง 
นักเรียนมีข้อบกพร่องในความสามารถการวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม โดยนักเรียนไม่สามารถแยกประเด็นที่
สะท้อนและไม่สามารถขยายความจากเรื่องที่สะท้อนได้ 

จากคะแนนพัฒนาการรายบุคคลจะเห็นได้ว่านักเรียนคนที่ 4 สามารถท าแบบทดสอบการวิเคราะห์
วรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของนักเรียนที่แตกต่างกัน
ออกไปทั้งลักษณะนิสัยและความคิด ซึ่งผู้วิจัยจึงต้องปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน 
เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทุกคน  

การใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสเป็นนวัตกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
สนทนาอย่างมีเหตุผล ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรยีน การถามแบบโต้ตอบฝึกให้นักเรียน
กระตุ้นความคิดเพราะนักเรียนต้องมีการเตรียมค าตอบของตนเองเพื่อมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
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อีกทั้งยังร่วมกันระดมความคิดเพื่อให้ได้ความคิดที่หลากหลายจนสามารถวิเคราะห์วรรณคดีได้ในที่สุด          
แต่นวัตกรรมที่ผู้วิจัยเลือกใช้ยังมีข้อจ ากัดบางประการ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนชุดค าถามในขณะสอนเพราะไม่
สามารถคาดการได้ว่านักเรียนมีความรู้หรือไม่รู้ในเรื่องใดดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นข้อจ ากัด อีกทั้งนวัตกรรมนี้เป็น
นวัตกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลาเพราะจะต้องด าเนินตามกระบวนการที่ตั้งไว้เพื่อให้นวัตกรรมมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  

 
สรุปผลและอภปิราย 

จากการด าเนินงานวิจัยพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการวิเคราะห์วรรณคดีเพราะไม่สามารถวิเคราะห์
คุณค่าในแต่ละด้านได ้อีกท้ังการสอนที่เน้นเพียงแต่บรรยายจึงท าให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นนวัตกรรมที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาคือการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส ซ่ึง ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.90 แสดงว่านวัตกรรมกับสภาพปัญหามีความสอดคล้องกันหลังจากน า
นวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหา พบว่า มีนักเรียนจ านวน 1 คน ที่ท าแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทั้ง 3 
เรื่อง และมีนักเรียนจ านวน 5 คนที่ท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ท้ัง 3 เรื่อง 

จากการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยพบว่า ข้อดีของการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส คือ ท าให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนและยังกระตุ้นความคิดให้นักเรียนคิดตลอดเวลาเป็นคนกล้า
แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น จนสามารถน าข้อมูลทั้งหมดที่เกิดจากการกระท าดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อ
แยกแยะ จ าแนกข้อมูลได้ในที่สุดแต่ก็มีข้อจ ากัด คือ การใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสจะต้องใช้เวลานานใน
การด าเนินงานวิจัย และผู้วิจัยจะต้องเตรียมชุดค าถามเพื่อถามนักเรียน นอกจากนี้ค าถามนั้นอาจเปลี่ยนไปตาม
สภาพพฤติกรรมนักเรียนจึงท าให้ผู้วิจัยจะต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาและอุปสรรคในการด าเนินการ
วิจัยในครั้งนี้ คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื่องจากวรรณคดีในแต่ละเรื่องมีข้อมูลที่แตกต่างกัน นักเรียน
จึงต้องใช้เวลาเริ่มต้นใหม่ในการเรียนวรรณคดีแต่ละเร่ือง อีกทั้งระยะเวลาของนักเรียนที่มีให้ในการวิจัยยังไม่
เต็มที่ สาเหตุเกิดจากธุระส่วนตัว บางคนติดกิจกรรมกีฬาสีภายใน จึงท าให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ยังมีนักเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสเป็นวิธีถกเถียงโต้แย้งเพื่อกระตุ้นความความคิด
โดยอาศัยหลักการเหตุผลของการสอน โดยเกี่ยวพันกับการถามค าถามเป็นชุดต่อเนื่องที่ถามตอบอย่างง่ายซึ่ง
ท้ายสุดน าไปสู่ค าตอบที่มีข้อสรุปอย่างมแท้จริง กล่าวได้ว่าเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
บรรจง อมรชีวิน (2556: 57) ได้อธิบายถึงระบบวิธีโสเครติส สรุปได้ว่า นักเรียนที่จะท าระบบโสเครติสได้ดี
จะต้องมีกระบวนการพื้นฐานเชิงสร้างสรรค์และจะต้องไม่ยึดติดความคิดของนักเรียน เพราะจะท าให้ไม่มี
เหตุผล นักเรียนต้องยอมรับความผิดพลาดในการให้เหตุผลของตน ในกระบวนการสร้างสรรค์ค าตอบจาก
สมมุติฐาน นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้แทนที่ความคิดไม่ถูกต้องด้วยการคิดอย่างสมเหตุสมผล อีกทั้ง
นักเรียนจะต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุในการโต้แย้งและในการตอบค าถาม จากการพิจารณาการท าแบบทดสอบ
และพฤติกรรมของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ พบว่า การสอบของนักเรียนจะสามารถเขียนได้มากกว่ากลุ่มเพื่อน     
อีกทั้งยังแตกประเด็นและขยายความจากประเด็นท่ีนักเรียนตอบซึ่งผลมาจากในตอนเรียนนักเรียนมีพฤติกรรม
ที่สงสัยในทุกค าตอบท าให้ผู้วิจัยต้องอธิบายขยายความเพิ่มเติมเมื่อผู้วิจัยถามสามารถตอบพร้อมทั้งขยายความ
ได้ตรงประเด็น เมื่อเวลาเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิด นักเรียนคนที่ 4 จะมีการน าตัวบทวรรณคดีมาอ้างอิง
เสมอในกรณีที่ความเห็นไม่ตรงกับเพื่อนและจะอธิบายจนเพ่ือนเข้าใจ สามารถน าความคิดของเพ่ือน ๆ มา
สังเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2554: 158) ที่ได้กล่าวไว้ว่าถ้านักเรียนต้องการเข้าถึงความจริง
จะต้องมีมีการสนทนาเป็นส่วนส าคัญ ในทางกลับกันหากนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก ไม่ชอบการ
สนทนาก็ท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้หรือเกิดการเรียนรู้ได้น้อยกว่าบุคคลที่ชอบสนทนา ซึ่งในกลุ่มนักเรียนที่ไม่
พัฒนามีนักเรียนส่วนมากที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้  Haris Delic and Senad Becirovic 
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(2016: 516) กล่าวว่าการสนทนาสามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสามารถ
สรุปการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสได้ว่าช่วยส่งเสริมการวิเคราะห์วรรณดคีได้ดีถ้าหากนักเรียนเป็นบุคคล
ชอบสนทนา กล้าคิด กล้าแสดงออก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจยัไปใช้ 
 1. ผู้วิจัยควรวัดความสามารถหลังการเรียนการสอนโดยการน าวรรณคดีเร่ืองอื่นมาทดสอบเพื่อวัด
ความสามารถการวิเคราะห์วรรณคดี 
 2. นวัตกรรมนี้ไม่เหมาะกับนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกจะท าให้การด าเนินวิจัยเป็นไปอย่างล่าช้า  
 3. ครูจะต้องปรับเปลี่ยนชุดค าถามอยู่เสมอซึ่งบางครั้งอาจฉับพลันท าให้การด าเนินงานวิจัย
คลาดเคลื่อน 
 4. ไม่ควรน าแนวคิดนี้ไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมหรือมัธยมศึกษาตอนต้นเพราะไม่สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลได้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรน าการใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติสไปใช้ร่วมกับนวัตกรรมอื่น ๆ เช่น การสอนแบบอุปนัย 
เป็นต้น เพราะการใช้ค าถามแนวคิดโสเครติสจะสามารถเช่ือมโยงให้ไปสู่ค าตอบท่ีต้องการ  
 2. ควรน าการใช้ค าถามโสเครติสไปแก้ไขปัญหาการวิจารณ์ หรือการตีความ เป็นต้น 
 3. ควรจัดเพิ่มเวลาในการท างานวิจัย เพราะแนวคิดนี้จะต้องอาศัยพฤติกรรมในการกล้าแสดงออก 
เวลาที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ครูและนักเรียนคุ้นเคยกันมากขึ้น จนท าให้นักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออก และกล้า
สนทนาในท่ีสุด 
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การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H  
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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บทคัดย่อ 
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 2) 

เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบของปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3) เพื่อศึกษาวิธีการที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย 4) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการที่จะน ามาใช้ในการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 5) เพื่อติดตามผลหา
ข้อดีและข้อจ ากัดของการน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบ ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความตรง โดยวิธีการตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย 

 ผลการวิจัยพบว่า  
 สภาพปัญหาในช้ันเรียนที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุดคือ การอ่านจับใจความซึ่งมีสาเหตุจากการไม่ชอบอ่าน

หนังสือ ไม่รู้วิธีการอ่านจับใจความ และการจัดกิจกรรมการเรยีนรูข้องครูไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน 2) ผลพัฒนานวัตกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความมีค่า IOC เท่ากับ 0.86 และแบบทดสอบการอ่านจับใจความมีค่า IOC เท่ากับ 
0.88 3) ผลการน านวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา พบว่า นักเรียนผ่านการประเมินเกณฑ์รอ้ยละ 60 จ านวน 3 คน ได้แก่ คนที่ 1 , 2, 
และ3 ซึ่งมีผลคะแนนร้อยละดังนี้ คนท่ี 1 มีผลคะแนนร้อยละ 80 คนที่ 2 มีผลคะแนนร้อยละ 65 คนที่ 3 มีผลคะแนนร้อยละ 
60 และมีนักเรียนคนท่ี 4 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลคะแนนร้อยละ 50 

 เทคนิค 5W1H มีกระบวนการไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ ซึ่งเป็นเทคนิคการตั้งค าถามที่จัดระบบความคิดได้ดี โดย
การทบทวนสิ่งท่ีได้อ่าน เรียงค าถามจากง่ายไปยาก และที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความเข้าใจได้ แต่เทคนิค 
5W1H เป็นเทคนิคการตั้งค าถาม จึงท าให้ผู้วิจัยต้องเตรียมค าถามเพื่อให้ตรงประเด็น นวัตกรรมการใช้เทคนิค 5W1H ผู้วิจัยได้
เพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยน ซึ่งการประเมินจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า นักเรียนเรียนรู้จากการอ่านไม่ใช่ฟังจากเพื่อน 

 
 

ค าส าคัญ:  การอ่านจับใจความ   เทคนิค 5W1H 
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THE  PROBLEM  SOLVING  OF READING  COMPREHENSION  
USING BY  5W1H  TECHNIQUE OF THE SECONDARY STUDENTS 1/4  

DEMONSTRATION  SCHOOL OF  SUAN  SUNANDHA  
 

Niratchata Pinthong and Tassanee Settapong 
Faculty of Education  Suan Sunandha Rajabhat University 

 
e-mail: niratchata13@gmail.com 

 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was 1) to study the problems of learning Thai subject 2) to analyze 

the causes and effects of learning problems in Thai subject 3) to study the methods that correspond to 
the problem solving of Thai subject 4) to study the effectiveness of the methods used in Thai learning, 
and 5) to follow up on the advantages and disadvantages of using innovations. The target group was 4 
students in Grade 1/4 of the academic year of 2016, Demonstration school, Suan Sunandha Rajabhat 
University. The tools were the learning plan and the test. 

The research found that the problem in the class that affects students is reading comprehension 
which is caused by not like reading and do not know how to read. 2) The quality of the lesson plan on 
reading comprehension that IOC value of 0.86, and the IOC reading comprehension test were 0.88. 3) The 
results of the innovative approach to solving the problem found that the students passed the evaluation 
of 60% of the 3 criteria with the following percentage points. The first person scores 80% The third 
student scored 65%, and the fourth student did not pass the assessment (score of 50%). 

5W1H technique has no complicated process, but easy to follow. This is a technique to ask 
questions that organize the system well by reviewing what has been read, query from simple to hard, and 
can be used as a validation tool but the 5W1H technique is a questioning technique. 
 
Keywords:  Reading  comprehension  5W1H Technique  
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บทน า 

 
การอ่านจับใจความมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้เพราะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ถ้าอ่านจับใจความ

ไม่ได้ จะจับประเด็นหลักของเรื่องไม่ได้ การสอนอ่านจับใจความระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
มาตรฐานการเรียนรู้ ในสาระที่ 1 สาระการอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านและระบุตัวช้ีวัดม.1/2 ว่าจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านโดยให้
อ่านจากสื่อ ต่าง ๆ เช่นเร่ืองเล่าจากประสบการณ์  เรื่องสั้น  บทสนทนา นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ บทความ ดังนั้นการอ่านจับใจความจึงเป็นทักษะที่ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะเบื้องต้นในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ และเป็นพ้ืนฐานที่สามารถพัฒนาการอ่านในระดับที่สูงขึ้นไปได้ ครูจึงควรให้ความส าคัญ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนั้นสามารถอ่านจับใจความได้  

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทาจ านวนทั้งหมด 35 คน และท าการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พบว่า มีนักเรียนไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.42 ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์
นักเรียน ที่ไม่ผ่านการประเมินการอ่านจับใจความเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากนักเรียนไม่ชอบอ่าน
หนังสือ ไม่รู้วิธีการอ่านจับใจความ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูจะใช้การอธิบายหลักการอ่านจับใจความแล้วให้
นักเรียนอ่านเองเวลาในการฝึกอ่านจับใจความของนักเรียนจึงมีไม่มากพอ ปัจจัยเหล่านี้ท าให้นักเรียนขาดทักษะในการอ่านจับ
ใจความ ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ เรื่องการอ่านในระดับที่สูงขึ้นไป ดังนั้นการอ่านจับใจความจึงเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อผู้เรียนอย่างมาก เพราะถ้าผู้เรียนไม่สามารถอ่านจับใจวามได้จะไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า การอ่านจับใจความสามารถใช้ 
Mind map, SQ4R, KWL Plus, 5w1H มาพัฒนาได้ ซึ่งผู้วิจัยสนใจเทคนิค 5W1H เพราะเป็นเทคนิคการตั้งค าถามเพื่อ
กระตุ้นความคิด และมีการล าดับค าถามจากง่ายไปยาก โดยผลการวิจัยของดวงพร เฟื่องฟู (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุด
กิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) นักเรียน มีความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H โดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 2) ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพ 
84/87.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 
5W1H โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้นเทคนิค 5W1H จึงเป็นเทคนิคท่ีสามารถแก้ปัญหาการอ่านจับใจความได้  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสามารถอ่านจับใจความได้ อันส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 2.เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบของปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาไทยท่ีมีต่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3. เพื่อศึกษาวิธีการที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาการเรียนรู้วิชา 
 4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการที่จะน ามาใช้ในการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย  
 5. เพื่อติดตามผล หาข้อดีและข้อจ ากัดของการน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย 

 
วิธดี าเนินการวิจัย 

 วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
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ผู้วิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านจับ
ใจความ และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กับนักเรี ยนช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1/4 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา และด าเนนิการทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่านักเรียนพบว่านักเรียน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด ม.1/2จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยใช้แบบทดสอบการ
อ่านจับใจความ และแบบสัมภาษณ์เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบของปัญหา โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยน าผลการทดสอบการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาค
เรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาวิเคราะห์หานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านจับใจความ
โดยตั้งเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ร้อยละ 60 หากต่ ากว่าร้อยละ 60 คือ ไม่ผ่านเกณฑ์ จากนั้นด าเนินการหาสาเหตุและแก้ปัญหาต่อไป 
 2.  การวิ เคราะห์ข้ อมู ล เ ชิ งคุณภาพวิ เคราะห์แบบสั มภาษณ์นั ก เรี ยนที่ มี ปัญหาการอ่ านจับใจความ  
ซึ่งแบบสัมภาษณ์มีข้อค าถามดังนี้ 1. เวลาว่างนักเรียนชอบท าอะไร 2. เวลาครูให้อ่านหนังสือนักเรียนรู้สึกอย่างไร 3. เวลา 
ที่อ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง 

ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

สุนันทาพบว่า ปัญหาการอ่านจับใจความมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบการอ่านจับใจความ และด าเนินการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้กับสภาพปัญหา 
และแบบทดสอบกับองค์ประกอบความสามารถในการอ่านจับใจความซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1.การการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณ วิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้และแบบทดสอบการอ่านจับใจความ 
โดยค่าความสอดคล้อง (IOC) ต้องค่าสูงกว่า 0.5 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและปรับแก้ 
ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ  
การน านวัตกรรมเทคนคิ 5W1H มาแก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่ง

รายละเอียดดังตารางแสดงแผนปฏิบัติการแก้ปญัหาดังนี้ 
ตารางที่ 1แสดงระยะเวลาในการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H 
ล าดับที ่ เนื้อหา จ านวน (ช่ัวโมง) 

1 การอ่านจับใจความจากเรื่อง ชายหัวล้านกับแมลงวัน 1 
2 การอ่านจับใจความจากเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับอีกา 1 
3 การอ่านจับใจความจากเรื่อง สุงสมุารชาดก 1 
4 การอ่านจับใจความจากเรื่อง กุสนาฬิชาดก 1 
5 การอ่านจับใจความจากเรื่อง นันทิวิศาลชาดก 1 
6 ทดสอบหลังเรียน 1 

  
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินวิเคราะห์ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์จ านวนนักเรียนท่ีสามารถอ่านจับใจความได้โดยวัดจาก
แบบทดสอบการอ่านจบัใจความทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นโดยค านวณคะแนนการประเมินการอ่านจับใจความซึง่นักเรียนจะต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับร้อยละ 60 ตามระดับคะแนนการประเมนิของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากดัของนวัตกรรม และวิเคราะห์ปญัหาหลังจากใช้
นวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
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ผลการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ¼โรงเรยีน
สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ตั้งแต่ ระยะที่ 1 วิเคราะหส์ภาพปัญหาช้ันเรียน ระยะ
ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปญัหาการอ่านจบัใจความ และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาชั้นเรียน 
จากการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัย

พบว่านักเรียนส่วนมากมีปัญหาการพูดน าเสนอ การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคด ีและการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยได้เลอืกปัญหาการ
อ่านจับใจความมาด าเนินการแก้ไข เนื่องจากการอ่านจับใจความนั้นมีความส าคัญ เพราะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ถ้าอ่านจับใจความไม่ได้ จะจับประเด็นหลักของเรื่องไม่ได้ และท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ไม่ดี ผู้วิจัยจึงด าเนินการสร้างแบบทดสอบ
การอ่านจับใจความ เพื่อจ าแนกนักเรียนที่มีปัญหาและด าเนินแก้ไขต่อไป โดยผลคะแนนจากการประเมินการอ่านจับใจความ       
มีนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2แสดงคะแนนร้อยละแบบทดสอบการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน 

เลขที ่
ผลคะแนนแบบทดสอบการอ่านจับใจความ 

20 คะแนน ร้อยละ ผลการประเมิน 
14 9 45 ไม่ผา่นการประเมิน 
22 10 50 ไม่ผา่นการประเมิน 
25 6 30 ไม่ผา่นการประเมิน 
34 11 55 ไม่ผา่นการประเมิน 

 
จากตารางที่ 2 คะแนนร้อยละแบบทดสอบการอ่านจับใจความที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน จ านวน 20 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การ

ประ เมิ นอยู่ ที่ ร้ อยละ  60  พบว่ า  มี นั ก เ รี ยนจ า นวน4  คน  ไม่ ผ่ าน เกณฑ์ การประ เมิ นตามที่ ผู้ วิ จั ยก าหนด  
ดังนี้ เลขท่ี 14 ร้อยละ 45, เลขท่ี 22 ร้อยละ 50, เลขท่ี 25 ร้อยละ 30 และเลขท่ี 34 ร้อยละ 55 

จากนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการสัมภาษณ์นักเรียน ที่ไม่ผ่านการประเมิน พบว่า สาเหตุเบื้องต้นที่ท าให้นักเรียนไม่สามารถ
อ่านจับใจความได้เกิดจากนักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่รู้วิธีการอ่านจับใจความ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูจะใช้
การอธิบายหลักการอ่านจับใจความแล้วให้นักเรียนอ่านเองเวลาในการฝึกอ่านจับใจความของนักเรียนจึงมีไม่มากพอ สาเหตุ
เหล่านี้ท าให้นักเรียนรู้สึกไม่อยากอ่านหนังสือ ไม่อยากเรียน เรียนรู้จากอ่านได้ช้า และไม่มีความสุขในการอ่านหนังสือ 

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ 
ผลการศึกษานวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยได้ศกึษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า 

เทคนิค 5W1H สามารถแก้ปัญหาการอ่านจับใจความได้ จึงด าเนินการสร้างนวัตกรรมและน าไปใหผู้้เชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบว่า แผนการจัดการเรียนรูด้้วยเทคนิค 5W1H สอดคล้องกับการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนซึ่งมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.86 และผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับการแก้ปญัหา 
การอ่านจับใจความมีค่าเท่ากับ 0.88 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะจากนั้นผู้วิจยัไดด้ าเนินการปรับแก้ต่อไป 

ผู้วิจัยได้น าเทคนิค 5W1H มาสร้างเป็นรูปแบบการเรียนการสอนมีขัน้ตอน3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1บทบาทของครูคือ การ
ควบคุมช้ันเรียนให้นักเรียนอ่านหนังสือและตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน 
ขั้นที่ 2บทบาทของครูคือ มีหน้าทีใ่นการตั้งค าถามตามเทคนิค 5W1H เพื่อจัดระบบความคดิของนักเรยีน และจดักิจกรรมให้
นักเรียนแลกเปลีย่นประเด็นค าตอบซึ่งกันและกัน และขัน้ที่ 3ซึ่งบทบาทของครูคือ การควบคุมชั้นเรยีนให้นักเรียนได้อ่านบท
อ่านเพื่อทบทวนค าถามตามเทคนิค 5W1H ก่อนการวัดประเมินผล เมื่อใช้รูปแบบการสอนจนจบครูท าการประเมินนักเรียน
โดยแบบทดสอบ ถ้านักเรยีนท าคะแนนการทดสอบไดม้ากกว่าร้อยละ 60 ก็จะเริม่เรยีนบทอ่านเรื่องต่อไป โดยเรยีงล าดับดังนี้ 
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1) ชายหัวล้านกับแมลงวัน 2) สุนัขจิ้งจอกกับอีกา 3) สุงสุมารชาดก 4) กุสนาฬิชาดก และ 5) นันทิวิศาลชาดก หากนักเรียน
ท าคะแนนการทดสอบได้น้อยกว่าร้อยละ 60 จะต้องเรียนบทอ่านเรือ่งเดิมตั้งแต่ขั้นท่ี 1 
 ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 

1. ผลการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการของแบบทดสอบการอ่านจับใจความ 5 ระยะ 
ผลการศึกษาโดยใช้เทคนิค 5W1H มาแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการทดสอบหลังการใช้เทคนิค 5W1H พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนพัฒนาการ 5 
ระยะดังนี้  
 
ตารางที่ 3แสดงคะแนนพัฒนาการของแบบทดสอบการอ่านจับใจความ 5 ระยะ 

คนที ่

ผลการประเมินการอ่านจับใจความ  
คร้ังละ 10 คะแนน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 

คะ
แน

น 

แป
ลผ

ล 

คะ
แน

น 

แป
ลผ

ล 

คะ
แน

น 

แป
ลผ

ล 

คะ
แน

น 

แป
ลผ

ล 

คะ
แน

น 

แป
ลผ

ล 

1 10 ผ่าน 6 ผ่าน 8 ผ่าน 6 ผ่าน 8 ผ่าน 

2 9 ผ่าน 8 ผ่าน 8 ผ่าน 5 ไม่ผา่น 7 ผ่าน 

3 7 ผ่าน 3 ไม่ผา่น 6 ผ่าน 5 ไม่ผา่น 6 ผ่าน 

4 8 ผ่าน 3 ไม่ผา่น 3 ไม่ผา่น 4 ไม่ผา่น 6 ผ่าน 

  
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมผีลคะแนนพัฒนาการ 5 ระยะดังนี้คนท่ี 1 มีผลคะแนนร้อยละ 100, 60, 80, 60, 

และ 80 คนท่ี 2 มีผลคะแนนร้อยละ 90, 80, 80, 50, และ 70 คนที่ 3 มีผลคะแนนร้อยละ 70, 30, 60, 50, และ 60 คนท่ี 4 
มีผลคะแนนร้อยละ 80, 30, 30, 40 และ 60 
 ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนพัฒนาการของแบบทดสอบการอ่านจับใจความ 5 ระยะ มาแสดงเป็นแผนผังดังต่อไปนี้ 
 
แผนภาพที่ 1 ผลคะแนนพัฒนาการของแบบทดสอบการอ่านจับใจความ 5 ระยะ (คนที่ 1) 
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 จากแผนภาพท่ี 1 พบว่า นักเรียนคนท่ี 1 มีผลคะแนนพัฒนาการ 5 ระยะ ไดร้้อยละ 100, 60, 80, 60, และ 80 ซึ่งมี
คะแนนพัฒนาการไม่สม่ าเสมอ เพราะเนื้อหาของนิทานแตล่ะเรื่องมคีวามยาก  และซับซ้อนแตกตา่งกัน แต่ผลคะแนนของ
นักเรียนคนท่ี 1 ในทุกระยะยังอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
แผนภาพที่ 2 ผลคะแนนพัฒนาการของแบบทดสอบการอ่านจับใจความ 5 ระยะ (คนท่ี 2) 
 

 
 
 จากแผนภาพท่ี 2 พบว่า นักเรียนคนท่ี 2มีผลคะแนนพัฒนาการ 5 ระยะ ไดร้้อยละ 90, 80, 80, 50, และ 70 ซึ่งมี
คะแนนพัฒนาการไม่สม่ าเสมอ เพราะเนื้อหาของนิทานแต่เรื่องมีความยาก  และซับซ้อนแตกต่างกัน และในคาบที่ 4 นักเรียน
ไม่ตั้งใจในการท ากิจกรรมจึงมีผลคะแนนน้อยกว่าครั้งอ่ืน ๆ 
 
แผนภาพที่ 3 ผลคะแนนพัฒนาการของแบบทดสอบการอ่านจับใจความ 5 ระยะ (คนที่ 3) 

 

 
  

จากแผนภาพท่ี 3 พบว่า นักเรียนคนท่ี 3 มีผลคะแนนพัฒนาการ 5 ระยะ ไดร้้อยละ 70, 30, 60, 50, และ 60 ซึ่งมีคะแนน
พัฒนาการไมส่ม่ าเสมอ และมผีลคะแนนค่อนข้างต่ า เพราะนักเรียนไม่ตั้งใจในการท ากิจกรรม ซึ่งในคาบท่ี 2 เป็นเรื่องท่ีง่ายแต่
นักเรียนไม่ตั้งใจจึงมีคะแนนท่ีต่ า 
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แผนภาพที่ 4 ผลคะแนนพัฒนาการของแบบทดสอบการอ่านจับใจความ 5 ระยะ (คนที่ 4) 
 

 
  

จากแผนภาพที่ 4 พบว่า นักเรียนคนที่ 4 มีผลคะแนนพัฒนาการ 5 ระยะ ได้ร้อยละ 80, 30, 30, 40,และ 60 ซึ่งมี
คะแนนพัฒนาการไม่สม่ าเสมอ และมีผลคะแนนค่อนข้างต่ าไมผ่่านเกณฑก์ารประเมิน เพราะผู้เรียนไม่ตั้งใจท ากิจกรรม อธิบาย
ไม่ค าตอบชัดเจน 
  
2. ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H 
 ผู้วิจัยด าเนินการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H และท าการทดสอบหลังเรียนได้ผลคะแนนดัง
ตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนการอ่านจับใจความ 

นักเรียนคนที ่ คะแนน  
(20 คะแนน) ร้อยละ แปลผล 

1 16 80 ผ่าน 
2 13 65 ผ่าน 
3 12 60 ผ่าน 
4 10 50 ไม่ผา่น 

  
จากตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนการอ่านจับใจความ มีนักเรียนผ่าน การประเมนิเกณฑร์้อยละ 60 
จ านวน 3 คน ได้แก่ คนท่ี 1 , 2, และ3 ซึ่งมีผลคะแนนร้อยละดังนี้ คนท่ี 1 มีผลคะแนนร้อยละ 80 คนที่ 2 มีผลคะแนนร้อยละ 
65 คนที่ 3 มีผลคะแนนร้อยละ 60 และมีนักเรียนคนท่ี 4 ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน มผีลคะแนนร้อยละ 50 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 ผลการส ารวจและวิเคราะหส์ภาพปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทา พบว่า ปัญหาที่มผีลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุด คือ ปญัหาการอ่านจับใจความซึ่งปญัหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนโดยตรง ท าให้นักเรียนมีอปุสรรคการเรียนรู้จากการอ่าน เมือ่ผู้วิจัยวิเคราะหส์ภาพปญัหาและศึกษาสาเหตุของปัญหา                   
จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จ านวน 4 คน พบว่า นักเรียนไมช่อบอ่านหนังสือ ไม่รู้วิธีการอ่านจบัใจความและการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูจะใช้การอธิบายหลักการอ่านจับใจความแล้วให้นักเรียนอ่านเองเวลาในการฝึกอ่านจับใจความของ
นักเรียนจึงมไีม่มากพอ ปัจจยัเหลา่นี้ท าให้นักเรียนขาดทักษะในการอ่านจับใจความ 

4
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 จากสภาพปญัหา ผู้วิจยัจึงได้ด าเนนิการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ ซึ่ง
นวัตกรรมทีผู่้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมได้แก่ เทคนิค 5W1H เพื่อกระตุ้น การคิดอย่างมลี าดับขั้น อธิบายเนื้อเรื่องที่อ่าน 
และฝึกคิดทบทวนวิเคราะห์บทอ่าน ท าให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น 

จากการศึกษาเทคนิค 5W1H ผู้วจิยัได้จดัท าแผนการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านจบัใจความจ านวน 5 แผน 
ระยะเวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง โดยแบ่งบทอ่านออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ชายหัวล้านกับแมลงวัน 2) สุนัขจิ้งจอกกับอีกา 3) 
สุงสุมารชาดก 4) กุสนาฬิชาดก และ 5) นันทิวิศาลชาดก ซึ่งหลังจากการจัดการเรยีนรู้แตล่ะเรื่องมีผลคะแนนพัฒนาการดังนี้ 
นักเรียนคนท่ีตั้งใจ และกระตือรือร้นในการเรยีนจะผ่านในทุกแบบทดสอบ มีนักเรียนบางส่วนไมผ่่านการอ่านจับใจความจาก
เรื่องกุสนาฬิชาดก เนื่องจากนักเรยีนสับสนกับเนื้อเรื่องเพราะในเนื้อเรื่องมีความซับซ้อน มีเหตุการณ์ที่ตัวละครแปลงกายได้ 
จึงท าให้นักเรียนบอกรายละเอียดของเรื่องได้ไม่ค่อยถูกต้อง และมีนกัเรียนจ านวน 1 คนที่ไมผ่่านแบบทดสอบการอ่านจับ
ใจความหลายเรื่อง เนื่องจากนักเรยีนเป็นคนอ่านหนังสือช้าต้องอ่านหลายรอบกว่าจะเข้าใจซึ่งส่งผลตอ่ความสามารถในการ
บอกรายละเอียดของเรื่อง และการจับใจความ  
 หลังจากด าเนินการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H ครบทั้ง 5 แผน ผู้วิจัย ได้ทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วั ดผลสั มฤทธิ์ พบว่ า  มี นั ก เ รี ยนผ่ านการประ เมิ น เกณฑ์ ร้ อยละ  60  จ านวน  3  คน  และมี นั ก เ รี ยน  1  คน  
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ผู้วจิัยพบว่า ข้อดีนวัตกรรมการใช้เทคนิค 5W1H คือ เป็นเทคนิคท่ีมีกระบวนการไม่
ซับซ้อน ลักษณะการเรียงค าถามจากง่ายไปยากท าให้จดัระบบความคิดไดด้ี โดยการทบทวนสิ่งท่ีได้อ่าน และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความเขา้ใจได้ แตม่ีข้อจ ากัดคือ นวัตกรรมการใช้เทคนิค 5W1H เป็นเทคนิคการตั้งค าถามจึงท าให้
ผู้วิจัยต้องเตรียมค าถามเพื่อให้ตรงประเด็น ได้ค าตอบท่ีผู้วิจยัต้องการ และนวัตกรรมการใช้เทคนิค 5W1H ผู้วิจัยไดเ้พิ่ม
กระบวนการแลกเปลี่ยน ซึ่งการประเมินจะต้องตรวจสอบใหม้ั่นใจว่า นักเรียนเรียนรู้จากการอ่านไม่ใช่การฟังจากเพื่อน 
 การจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค 5W1H เกสมณี  สีโม (2556: 37) ได้กล่าวถึง เทคนิค 5W1H  สรุปได้ว่า  
เทคนิค 5W1H เป็นเทคนิคการตั้งค าถามที่ท าให้ผู้เรียนสามารถย่อยเนื้อหาออกมาให้เข้าใจง่าย ช่วยไลเ่ลียง 
ความชัดเจนในแตล่ะเรื่อง การใช้ค าถามจากเหตุการณ์แวดล้อมท่ีใกล้ตัวผูเ้รียน และคุ้นเคย แล้วค่อย ๆ ขยายขอบเขตเรื่องราว 
เนื้อหากว้างขึ้น ซึ่งเมื่อไรทีผู่้เรยีนรู้จักการใช้ค าถามอะไรทีไ่หน เมื่อไร ท าไม ใคร อย่างไร กับเหตุการณ์รอบตัว ผู้เรยีนก็
สามารถเก็บรายละเอียดจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ที่จะเป็นพ้ืนฐานของการคดิในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้อื่น 
เทคนิค 5W1H จึงช่วยในการอ่านจับใจความ จากท่ีได้พิจารณาจากแบบทดสอบการอ่านจบัใจความและสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน  พบว่า นักเรียนท่ีตั้งใจอา่นบทอ่าน พยายามคิดเพื่อหาค าตอบตามเทคนคิ 5W1H กระตือรอืร้นกับกิจกรรมการ
แลกเปลีย่นค าตอบกับเพื่อน และเขียนค าตอบตามเทคนิค 5W1H ได้ชัดเจนจะผ่านการประเมินการอา่นจับใจความ สอดคล้อง
กับไพรินทร์ เหมบุตร (2549: 1) กล่าวถึง การตั้งค าถามด้วยเทคนิค 5W1H สรุปได้ว่า เทคนิค  5W1H เป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ี
รวบรวมขอ้มลูและในการวิเคราะห์ กลวิธีนี้จะใช้เพื่อให้เข้าใจและอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อผู้วจิัยสังเกตนักเรยีนที่ไมผ่่านการ
ประเมินการอ่านจับใจความ พบว่า นักเรียนไม่ตั้งใจกับการตอบค าถามและไม่ใส่ใจกับการเขยีนอธิบายค าตอบเทคนิค 5W1H 
ให้ชัดเจนดังน้ันจึงสามารถสรุปไดว้่า เทคนิค 5W1H มีผลต่อการพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรยีน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W1H มีความเหมาะสมกับเด็กท่ีมีพัฒนาด้านการเรียนรู้ช้า  
2. ครูผู้สอนต้องจ าแนกเด็กที่มีความสามารถในการอ่านจับใจความในระดับท่ีใกล้เคียงเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนง่ายขึ้น 
3. ครูผู้สอนต้องตรวจสอบในขั้นประเมินให้แน่ใจว่า นักเรียนเรียนรูจ้ากการอ่านไม่ใช่เรียนรูจ้ากการฟงั 

ข้อเสนอแนะในการใช้ท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรน าเทคนิค 5W1H ไปใช้ร่วมกับนวัตกรรมอื่น ๆ เช่น การเสริมแรงทางบวกการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 2. ควรน าเทคนิค 5W1H ไปใช้กับงานเขียนประเภทอ่ืน ๆ เช่น ป้ายประกาศ เรื่องสั้น บทความ เป็นต้น 
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การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ 
หนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนโยธินบูณะ 

ธีระศักดิ์ วงนารี และ ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

e-mail: onlykruthai.ssru@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
รายงานเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจสภาพปัญหา และ

สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการอ่านจับใจความ 2) เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความมีความเหมาะสมหรือไม่ 3) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านระหว่างก่อนและหลัง  4) เพื่อศึกษาส ารวจจ านวน
นักเรียนที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้  5) เพื่อศึกษาสาเหตุของนักเรียนที่สามารถแก้ปัญหาได้ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560  จ านวน 4 คน โดยแบ่งวิธีด าเนินการ เป็น 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม และระยะที่ 3 การน านวัตกรรม
ไปใช้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน การตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรง โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค่าความสอดคล้องอยู่ที่ระดับ 0.5 ขึ้นไปทุก
รายการ การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน  
 ผลการวจิัยพบว่า            
 1. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คือ การอ่านจับใจความ ผู้วิจัยใช้เน้ือหา
จากบทอ่านนิทาน เรื่องสั้น และบทความ ซึ่งส ารวจสภาพปัญหาพบว่า นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ7.27 ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนขาดองค์ประกอบความสามารถการอ่านจับใจความ ด้านความ
เข้าใจเนื้อเรื่อง การบอกสาระส าคัญและแนวคิดส าคัญของเรื่อง การสรุปเนื้อหา และการตีความจากบทอ่าน 
 2. นวัตกรรมในการแก้ปัญหาคือ เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ซึ่งน ามาพัฒนารูปแบบการสอน   
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของนวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า นวัตกรรมมีความ
เหมาะสมส าหรับใช้พัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 
 3. ผลการน านวัตกรรมไปจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินความสามารถจ านวน  
3 คน และไม่ผ่าน 1 คน เนื่องจากการท าแบบสอบท้ายหน่วย นักเรียนเร่งรีบไปแข่งขันกีฬาท าให้ไม่มีสมาธิและไม่ตอบค าถาม
ครบตามจ านวนท่ีผู้วิจัยก าหนด 

ค าส าคัญ : การอ่านจับใจความ, เทคนิค 5W1H , หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
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The Problem Solving of Reading Comprehension by 5W1H Technique with 
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ABSTRACT 

This research aims to 1) study states, problems and causes to affect reading comprehension 2) to 
study the causes of students' problem solving 3) to study the solution to the problem of reading 
comprehension and 4) to study the effectiveness of using 5W1H technique in conjunction with the 
promotion book. The target group is 4 students in Mathayom 2/4 at Yothinburana School. The 
methodology is divided 3 phases; Phase 1 survey and analyze the problems in the classroom, Phase 2 
develop the innovation and Phase 3 implement innovation. The research instrument is a 5W1H lesson 
plan with a reading promotion book. Data Analysis and Data Presentation Researchers present data in 
quantitative and qualitative terms to demonstrate clearly progress. 

The research found that: 1. The problems that affect the learning of the students in grade 2/4 is 
the reading comprehension. The researcher uses the content of the reading, storytelling, short story and 
article which explores the problem state. The students did not pass the criterion of 4 students from 55 
students, representing 7.27%. This is due to the lack of students' ability to read, understand, and 
comprehend. Key words and concepts of the subject. Content summary And the interpretation of the 
reading. 

2. The innovation in problem solving is the 5W1H technique in conjunction with reading 
promotion books. The development of the teaching style. The results of the innovation, consistency 
check from the experts found that innovation was appropriate for the development of reading 
comprehension abilities of Mathayom Suksa 2 students. 

3. The results of innovation to learn that the student has passed the assessment criteria of 3 and 
not passed one person because of the final examination. Students rushed to the competition, did not 
concentrate, and did not answer the questions as required by the researcher. 
 
Keywords: Reading Comprehension 5W1H Technique Supplement Textbook 
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บทน า 

 
การอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม ท าให้เ กิดการพัฒนาด้าน

สติปัญญา ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดี
ที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2549: 1) ใน
ระดับมัธยมศึกษาประเภทของการอ่านนี้มีความส าคัญกับผู้เรียน คือ การอ่านจับใจความ   สุวรรณนา โคตรชมพู (2556: 7) 
กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความว่า “การอ่านจับใจความมีความส าคัญต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของนักเรียนและบุคคลทั่วไปในการแสวงหาความรู้ ถ้าผู้อ่านไม่สามารถจับใจความได้จะไม่สามารถจับประเด็นหลักของ
เรื่องนั้นได้” สอดคล้องกับสดสวย กาวี (2549: 20) ได้สรุปการอ่านจับใจความคือ ความสามารถในการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ
ของเรื่องหรือข้อความที่อ่าน แปลความของสิ่งที่อ่านและเข้าใจจุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่องนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการเรียน การ
สอนของครูผู้สอนก็มีส่วนส าคัญในการฝึกทักษะการอ่านและเป็นตน้แบบส าหรับ การใช้ทักษะการอ่านจับใจความเพื่อให้ผู้เรยีน 
น าไปใช้ในการศึกษาหาความรู้ 
 การอ่านจับใจความมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก บันลือ พฤกษะวัน (2545: 29-35)  
กล่าวว่า การอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง เป็นการอ่านเพื่อต้องการทราบว่า เรื่องนั้นเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร มีความส าคัญตรงไหน และความหมายว่าอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทีก่ าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีโดยสาระการอ่านก าหนดจุดประสงค์ตาม มาตรฐาน 
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างองค์ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ส าหรับสาระการอ่านถือเป็นสาระที่ส าคัญมากเพราะเป็นพ้ืนฐานทางการศึกษาของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่ดี รู้
วิธีการอ่านท่ีถูกต้องถูกหลักการก็สามารถท าให้การด าเนินชีวิตในสังคมสะดวกสบาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้คาดหวังให้มาตรฐานและตัวช้ีวัด ท 1.1 ม. 2/4 ผู้เรียนสามารถอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ 
ประกอบด้วย นิทาน เรื่องสั้น บทความ วรรณคดีในบทเรียน นอกจากนี้ปัจจุบันผู้เรียนต้องเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเองในเวลา
ว่างท าให้บทเรียนในบ้างเรื่องผู้เรียนยังไม่ให้ความสนใจเท่าไร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาจึงผลิตหนังสือส่งเสริมการอ่านขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ ฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยตนเอง เพราะจะช่วยให้ผู้อ่านรอบรู้ทันข่าวสารที่ถูกต้องและ
ตรงตามประเด็นท่ีผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านได้รับรู้  
 การศึกษามาตรฐานและตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551 ผู้วิจัยได้ส ารวจปัญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 55 คน โดยใช้วิธี การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ระหว่างสอนเร่ืองจับใจความโดยตั้งเกณฑ์ตามมาตรฐาน ร้อยละ 60 และการใช้แบบทดสอบการอ่านจับใจความแบบอัตนัย
จ านวน 10 ข้อ พบว่า นักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60 จ านวน 4 คน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในร้อยละ 50 จ านวน 3 คน
และคะแนนอยู่ในร้อยละ 40 จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน ผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางมาแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ พบว่า การอ่านจับใจความต้องอาศัยเทคนิคเพื่อ
ช่วยในการแยกแยะข้อความนั้น ๆ เพื่อให้รู้ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านสอดคล้องกับ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 83) 
กล่าวว่า ทักษะการอ่านจับใจความเป็นความช านาญหรือความเช่ียวชาญที่ผู้อ่านสามารถจับใจความเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
ทักษะการอ่านจับใจความไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ จะต้องมีการฝึกฝนตามขั้นตอนจึงจะท าให้ผู้อ่านรับสารได้รวดเร็ว ซึ่งผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ปัญหาการอ่านจับใจความโดยเลือกใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านมาใช้ส าหรับแก้ปัญหา
ดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ เกสมณี สีโม (2556: 37) กล่าวว่า การอ่านจับใจความต้องอาศัยพฤติกรรมของผู้เรียนที่
สามารถสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ตอบค าถาม  จากเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งบอกข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่านได้ การใช้เทคนิค 5W1H และหนังสือส่งเสริมการอ่าน สามารถพัฒนาการอ่านจับใจความได้เป็นอย่างดีเพราะ
เทคนิค 5W1H  มีล าดับขั้นตอนส าคัญประกอบด้วย ข้ันท่ี 1 ก่อนอ่าน คือ การคาดคะเนโดยการใช้ค าถาม What (อะไร) เช่น 
เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ขั้นท่ี 2 ขั้นระหว่างอ่าน คือ พิจารณาแยกแยะเนื้อหาของเรื่องที่อ่านโดยใช้ค าถาม Who (ใครท า
อะไร), Where (เรื่องนี้เกิดขึ้นท่ีไหน), When (เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไร), Why (ท าไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น) และขั้นที่ 3 หลังอ่าน 
คือ การสรุปความรู้ที่ได้รับ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้นท าอย่างไรบ้าง โดยใช้การตั้งค าถาม How (เรื่องนี้
เกิดขึ้นอย่างไร) นอกจากนี้หนังสือส่งเสริมการอ่านยั่วยกกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่าน สามารถท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจ
เรื่องราว แต่ละบทแต่ละตอนกับทั้งความเป็นเหตุเป็นผลอย่างต่อเนื่องและท าให้ผู้อ่านเสริมการเรียนรู้ การน าเรื่องราวมา
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จัดระบบระเบียบเนื้อหาสาระ นอกจากน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาเหตุผู้เรียนทั้ง 7 คน ที่มีปัญหาการอ่านจับใจความ พบว่า ผู้เรียน
ทั้ง 4 คน ไม่ชอบอ่านหนังสือ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคือ นิทาน บทความ และเรื่องสั้นมาให้ผู้เรียนได้มีนิสัย
รักการอ่านเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีนิสัยรักการอ่านก็จะส่งผลต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ  สอดคล้องกับ เพียงพิณ  
ปลอดโปร่ง (2556: ก) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมล้านนา “ซอพื้นเมือง
ล้านนา” ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาค้นคว้า
ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมล้านนา “ซอพื้นเมือง
ล้านนา” ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเทคนิคดังกล่าวท าให้ผู้เรียนสามารถจับใจความ
ได้ 
 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/4 โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการอา่นจับใจความเพิ่มขึ้น 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อส ารวจสภาพปญัหา และสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการอ่านจับใจความ 
2. เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความมีความเหมาะสมหรือไม่ 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านระหว่างก่อนและหลัง 
4. เพื่อศึกษาส ารวจจ านวนนักเรียนที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
5. เพื่อศึกษาสาเหตุของนักเรียนท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ 

 
วิธดี าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนโยธินบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 คน จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถ
การอ่านจับใจความ 

การวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ผู้วิจัยได้มี
ขั้นตอนในการด าเนินงานทั้งหมด 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนา
นวัตกรรม และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้  ในการแก้ไขปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ระยะที่ 1: ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน 
 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และสภาพปัญหาที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโยธินบูรณะ ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 เพื่อการหาข้อมูลการท าวิจัย โดยเริ่มศึกษาตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปี 2551 
ส าหรับใช้ในการส ารวจและเก็บข้อมูลของการวิจัยในช้ันเรียน โดยเริ่มตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลส าหรับการท าวิจัย
ในช้ันเรียน นอกจากนี้ยังสืบค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท างานวิจัย จัดสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่พบมากที่สุดในล าดับต่อไป โดย
จัดท าตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลทั้งหมด 2 ด้าน คือ ด้าน
คุณภาพ และด้านปริมาณ โดยพบปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด คือ การอ่านจับใจความ โดยมีสาเหตุมาจากครูบางคนใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายไม่มีขั้นตอนท าให้นักเรียนไม่ได้มีโอกาสได้สอบถามความเข้าใจ 
ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม  
 สภาพปัญหาการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/4  โรงเรียนโยธินบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560  ทั้งหมด 4 คน ในระยะที่ 1 พบว่านักเรียนยังขาดสมรรถนะด้านการอ่านอยู่ในระดับ
พอใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนยังขาดเทคนิคในการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยจึงศึกษาหนังสือ ต ารา และวิจัย
เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ เทคนิค 5W1H และหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อน าปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์และด าเนินการ
เพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์และด าเนินวางแผนในการแก้ปัญหา 7 สัปดาห์ เพื่อน าผลจาก
การศึกษามาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียน 
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 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน แบบทดการอ่าน
จับใจความ หนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยผู้วิจัยได้น าแบบวัดความตรงเน้ือหา ( IOC: item-objective congruence) ไปให้ผู้
เชี่ยวได้ตรวจสอบพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไข โดยจะต้องมีผลวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาอู่ที่ 0.5 ขึ้นไป สามารถทาแก้ปัญหา
การอ่านจับใจความได้ 
ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา  
 การใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริม การอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนโยธินบูรณะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน จับใจความส าคัญตามมาตรฐานทีผู่้วิจัยก าหนดก าหนดเอาไว้ โดยผู้วิจัยได้ใช้
เครื่องมือคือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ทั้งหมด 4 แผน ประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทเรื่องสั้น 3) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านประเภทบทความ ตามตารางตามที่ผู้วิจัยก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตารางแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการ 

จัดการเรียนรู้ 
 

เนื้อหา 
 

ชั่วโมง 
1 หลักการอ่านจับใจความ 2 
2 บทอ่านนิทาน  2 
3 บทอ่านเรื่องสั้น  2 
4 บทอ่านบทความ 2 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและเชิงปริมาณ คือ ด้านข้อมูลเชิงเนื้อหา 1) วิเคราะห์หนังสือ 
ต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 2) วิเคราะห์บทอ่านส าหรับท าแบบทดสอบ 3) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ ด้านข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการผ่านร้อยละ 70 ซึ่งตรงกับเกณฑ์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับ ดี ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล  คือ 1) นักเรียนสามารถท า
แบบทดสอบการอ่านจับใจความประเภทนิทานผ่านร้อยละ 70 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 2) นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบการ
อ่านจับใจความประเภทเรื่องสั้นผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 3) นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบการอ่านจับ
ใจความประเภทบทความผ่านร้อยละ 70 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 4) นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบการอ่านจับใจความหลัง
เรียนผ่านร้อยละ 70ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนโยธินบูรณะ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ระยะที่ 
1 วิเคราะห์สภาพปัญหาชั้นเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน 
 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียนโดยใช้แบบทดสอบความสามารถท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนมีความบกพร่อง
การอ่านจับใจความ ท าให้ปรากฏคะแนนดังตารางต่อไปนี ้
 ตารางที่ 2 ตารางแสดงคะแนนการสังเกตพฤติกรรมและแบบทดสอบการอ่านจับใจความที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 60  

นักเรียน คะแนน เกณฑ์/ร้อยละ 
คนที่ 1 5 50 
คนที่ 2 5 50 
คนที่ 3 4 40 
คนที ่4 5 50 
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 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนยังไม่เกณฑม์าตรฐานร้อยละ 60 จ านวน 4 คน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 50 
จ านวน 3 คนและคะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 40 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 จากนักเรยีนทั้งหมด 
ระยะที่ 2 ผลวิเคราะหก์ารพัฒนานวัตกรรม 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างนวัตกรรมและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3  ท่านตรวจสอบ ผลการตรวจสอบคือ เทคนิค 
5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปแก้ปัญหาการอ่านจับใจความได้เป็นอย่างดี ซึ่งค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ( IOC ) มีเกณฑ์อยู่ 0.5 
ระยะที่ 3 ผลการน านวัตกรรมเทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการการไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ 
 การศึกษาโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2/4  โรงเรียนโยธิน
บูรณะ ผลการทดสอบหลังใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับการอ่านจับใจความในแต่ละเรื่อง 
ประกอบด้วย นิทาน เรื่องสั้น และบทความ สามารถน าเสนอข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลคะแนนพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความประเภทนิทาน จากการเรียนนิทานทั้งหมด 2 เรื่อง คือ ราชสีห์กับหนู
และกาอยากเป็นหงส์ สามารถวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการได้ดังนี้ 
 ตารางที่ 3 ผลการประเมินการอ่านจับใจความจากแบบทดสอบ หลังการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ประเภท นิทาน 

คนที่ คะแนน 
(10) 

ร้อยละ  
(100) 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1 7 70 ผ่านเกณฑ ์
2 6 60 ไม่ผา่นเกณฑ ์
3 6 60 ไม่ผา่นเกณฑ ์
4 8 80 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ผลการทดสอบการอ่านจับใจความประเภท นิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน จากแบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ พบว่า นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 จ านวน 2 คน คือ คนท่ี 1 
และ 4 และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 2 คน คือ คนท่ี 2 และ 3 ซึ่งเมื่อเทียบคะแนนพบว่าจ านวนนักเรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีคะแนนอยู่ 6 คะแนน และคนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีคะแนนอยู่ท่ี 7 และ 8 คะแนน 
 ผลคะแนนพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความประเภทเรื่องสั้น จากการเรียนเรื่องสั้นท้ังหมด 2 เรื่อง คือ เรื่องสองฝั่ง
รุ้งและถ้าผมเป็นพ่อ สามารถวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการได้ดังนี้ 
 ตารางที่ 4 ผลการประเมินการอ่านจับใจความจากแบบทดสอบ หลังการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริม การอ่าน ประเภท เร่ืองสั้น 

คนที่ คะแนน 
(10) 

ร้อยละ  
(100) 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1 8 80 ผ่านเกณฑ ์
2 7 70 ผ่านเกณฑ ์
3 8 80 ผ่านเกณฑ ์
4 7 70 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตารางที่ 4 สรุปผลได้ว่า ผลการทดสอบอ่านจับใจความประเภท เรื่องสั้น โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน จากแบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ พบว่า นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 มีทั้งหมด 4 คน คือ คนที่ 1 
และ 3 มีคะแนนอยู่ท่ี 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 และนักเรียนคนท่ี 4 มีคะแนนอยูท่ี่ 7 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 

  การประชุมวิชาการระดับชาติ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561  

 

 
 ผลคะแนนพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความประเภทบทความ จากการเรียนรู้บทความทั้งหมด 2 เรื่อง คือ การเป็น
คนใจกว้าง ท าให้คุณมีความสุขมากข้ึนและไปให้ถึงฝัน สามารถวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการได้ดังนี้ 
 ตารางที่ 5 ผลการประเมินการอ่านจับใจความจากแบบทดสอบหลังการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริม การอ่านประเภท บทความ 

คนที ่ คะแนน 
(10) 

ร้อยละ  
(100) 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1 3 30 ไม่ผา่นเกณฑ ์
2 4 40 ไม่ผา่นเกณฑ ์
3 7 70 ผ่านเกณฑ ์
4 7 70 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตารางที่ 5 สรุปผลได้ว่า ผลการทดสอบอ่านจับใจความประเภท บทความ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน จากแบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ พบว่า นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 2 คน คือ คนท่ี 1 ได้คะแนน 
3 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 และคนที่ 2 ได้คะแนน 4 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 นอกจากนี้นักเรียนท่านเกณฑ์มี
จ านวน 2 คน คือคนที่ 3 ได้คะแนน 70 คะแนน และคนท่ี 4 ได้คะแนน 70 คะแนน โดยคิดเป็น ร้อยละ 70 
 ผลคะแนนพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความโดยใช้แบบทดสอบการอ่านจับใจความ  ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับ
นักเรียนทั้งหมด 4 คน โดยใช้แบบทดสอบและแผนจัดการเรียนรู้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ทั้งหมด 4 
ครั้ง 8 ช่ัวโมง ซึ่งท าการเรียนการสอนทั้งหมด 5 เรื่อง คือ ราชสีห์กับหนู, กาอยากเป็นหงส์, ถ้าผมเป็นพ่อ, สองฝั่งรุ้ง, การเป็น
คนใจกว้าง ท าให้คุณมีความสุขมากข้ึนและไปให้ถึงฝัน สามารถวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการรายบุคคลได้ดังนี ้
 
 ตารางท่ี 6 ผลการประเมินการอ่านจับใจความจากแบบทดสอบการอ่านจับใจความหลังการใช้เทคนิค 5W1H 
ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

คนที ่ คะแนน 
(20) 

ร้อยละ  
(100) 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1 14 70 ผ่านเกณฑ ์
2 12 65 ไม่ผา่นเกณฑ ์
3 14 70 ผ่านเกณฑ ์
4 14 70 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินการอ่านจับใจความจากแบบทดสอบ หลังการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน จากแบบทดสอบทั้งหมด 20 ข้อ พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 จ านวน 3 คน คือ คนท่ี 1 
ได้คะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 และ คนท่ี 3 ได้ 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 และคนที่ 4 ได้ 14 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 70 นอกจากน้ียังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 1 คน ซึ่งได้ 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การศึกษาผลการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

จ านวน 55 คน ซึ่งพบว่า นักเรียนที่มีผลต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 4 คน ผู้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมเพื่อใช้ส าหรับการ
แก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ
อมลวรรณ วีระธรรมโม (2549: 85-86  อ้างถึงใน ดวงพร เฟื่องฟ,ู 2560: 23) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของเทคนิค 5W1H เป็น
การตั้งประเด็นถามตอบเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ี จินตนา ใบกาซูยี (2537: 27-28 อ้างถึงใน อรุณี 
จิรมหาศาล, 2550: 16) กล่าวถึงความส าคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่านว่า เป็นหนังสือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน
ให้ความรู้ ข้อคิด ปรัชญา และความบันเทิง ซึ่งสามารถอภิปรายผล    การทดสอบ คือ นักเรียนคนท่ี 1 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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  การประชุมวิชาการระดับชาติ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561  

 

 
 ผลคะแนนพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความประเภทบทความ จากการเรียนรู้บทความทั้งหมด 2 เรื่อง คือ การเป็น
คนใจกว้าง ท าให้คุณมีความสุขมากข้ึนและไปให้ถึงฝัน สามารถวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการได้ดังนี้ 
 ตารางที่ 5 ผลการประเมินการอ่านจับใจความจากแบบทดสอบหลังการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริม การอ่านประเภท บทความ 

คนที่ คะแนน 
(10) 

ร้อยละ  
(100) 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1 3 30 ไม่ผา่นเกณฑ ์
2 4 40 ไม่ผา่นเกณฑ ์
3 7 70 ผ่านเกณฑ ์
4 7 70 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตารางที่ 5 สรุปผลได้ว่า ผลการทดสอบอ่านจับใจความประเภท บทความ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน จากแบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ พบว่า นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 2 คน คือ คนท่ี 1 ได้คะแนน 
3 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 และคนที่ 2 ได้คะแนน 4 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 นอกจากนี้นักเรียนท่านเกณฑ์มี
จ านวน 2 คน คือคนที่ 3 ได้คะแนน 70 คะแนน และคนท่ี 4 ได้คะแนน 70 คะแนน โดยคิดเป็น ร้อยละ 70 
 ผลคะแนนพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความโดยใช้แบบทดสอบการอ่านจับใจความ  ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับ
นักเรียนทั้งหมด 4 คน โดยใช้แบบทดสอบและแผนจัดการเรียนรู้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ทั้งหมด 4 
ครั้ง 8 ช่ัวโมง ซึ่งท าการเรียนการสอนทั้งหมด 5 เรื่อง คือ ราชสีห์กับหนู, กาอยากเป็นหงส์, ถ้าผมเป็นพ่อ, สองฝั่งรุ้ง, การเป็น
คนใจกว้าง ท าให้คุณมีความสุขมากข้ึนและไปให้ถึงฝัน สามารถวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการรายบุคคลได้ดังนี ้
 
 ตารางท่ี 6 ผลการประเมินการอ่านจับใจความจากแบบทดสอบการอ่านจับใจความหลังการใช้เทคนิค 5W1H 
ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

คนที่ คะแนน 
(20) 

ร้อยละ  
(100) 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1 14 70 ผ่านเกณฑ ์
2 12 65 ไม่ผา่นเกณฑ ์
3 14 70 ผ่านเกณฑ ์
4 14 70 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินการอ่านจับใจความจากแบบทดสอบ หลังการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน จากแบบทดสอบทั้งหมด 20 ข้อ พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 จ านวน 3 คน คือ คนท่ี 1 
ได้คะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 และ คนท่ี 3 ได้ 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 และคนที่ 4 ได้ 14 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 70 นอกจากน้ียังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 1 คน ซึ่งได้ 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การศึกษาผลการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

จ านวน 55 คน ซึ่งพบว่า นักเรียนที่มีผลต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 4 คน ผู้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมเพื่อใช้ส าหรับการ
แก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ
อมลวรรณ วีระธรรมโม (2549: 85-86  อ้างถึงใน ดวงพร เฟื่องฟ,ู 2560: 23) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของเทคนิค 5W1H เป็น
การตั้งประเด็นถามตอบเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ี จินตนา ใบกาซูยี (2537: 27-28 อ้างถึงใน อรุณี 
จิรมหาศาล, 2550: 16) กล่าวถึงความส าคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่านว่า เป็นหนังสือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน
ให้ความรู้ ข้อคิด ปรัชญา และความบันเทิง ซึ่งสามารถอภิปรายผล    การทดสอบ คือ นักเรียนคนท่ี 1 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  การประชุมวิชาการระดับชาติ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561  

 

 
ในเรื่อง การอ่านจับใจความประเภท บทความเนื่องจากเร่งรีบในการท าแบบทดสอบเพราะต้องรีบขึ้นซ้อมเชียร์ของโรงเรียน 
นอกจากน้ียังพบการใช้ภาษาส าหรับการตอบค าถามและการไม่เข้าใจเนื้อหาบทอ่านเท่าที่ควร ส่งผลต่อจากเนื่องจากเวลาที่ใช้
สอนไม่เต็มที่ท าให้นักเรียนยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการจับใจความ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่ า 
ช่วงหลังนักเรียนมีความติดเพื่อนและเกมมากจนเกินไปท าให้นักเรียนเริ่มไม่สนใจเนื้อหาที่เรียนและปล่อยผ่าน นักเรียนคนที่ 2 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่อง การอ่านจับใจความประเภทนิทานและ  การอ่านจับใจความประเภทบทความ และการทดสอบ
ท้ายหน่วยการอ่านจับใจความ เนื่องจากนักเรียนมีข้อบกพร่องในส่วนของการตอบค าถามสรุปความส าคัญของบทอ่านและ
สาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน ซึ่งจะต้องอาศัยการฝึกสรุปใจความจากบทอ่านเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาภาษาที่ใช้ส าหรับ
การตอบค าถามเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายมีการเขียนขยายความเพิ่มเติมให้เนื้อหา สาระถูกต้องชัดเจน นอกจากน้ีผู้วิจัยยังสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน พบว่า นักเรียนเงียบไม่ค่อยพูดคุย - ซักถามเวลาเรียน และตั้งหน้าตั้งตาสนใจเล่นเกมมากกว่าเนื้อหาที่เรียน
ในเวลาเรียน ทราบภายหลังว่านักเรียนมีอาการชอบอยู่คนเดียว ค่อนข้างเป็นโรคซึมเศร้าที่ได้รับผลกระทบจากคร อบครัว 
นักเรียนคนท่ี 3 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอ่านจับใจความประเภทนิทาน เนื่องจากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่สนใจครูผู้สอนใน
ช่วงแรก ท าให้ครูผู้สอนเข้าถึงยาก แต่ครูผู้สอนก็ปรับเปลี่ยนและหาวิธีโดยการเสริมแรงซื้อขนมให้นักเรียนรับประทาน ท าให้
นักเรียนเริ่มสนใจที่อยากจะเข้ามาเรยีนทุกช่ัวโมง จึงท าให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบในบทอ่านประเภท นิทาน นักเรียนคน
ที่ 4 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ทุกประเภท เนื่องจากนักเรียนมีพฤติกรรมสนใจเนื้อหาเป็นอย่างมาก ใฝ่รู้ใฝ่เรียนท าให้  การ
เรียนการสอนในทุก ๆ ครั้งนั้นราบรื่นผ่านพ้นไปด้วยดี แต่คะแนนที่นักเรียนท าได้ก็ยังต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 การใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ท าให้นักเรียนสามารถบรรลุตามองค์ประกอบความสามารถ
การอ่านจับใจความที่ตั้งไว้ และนักเรียนได้รับความรู้ทั้งการสรุปสาระส าคัญ การบอกแนวคิดส าคัญ และการบอกสาระส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีใจรักการอ่านเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่มีนักเรียนคนที่ 2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
ผู้วิจัยตั้งไว้เนื่องจากเป็นเพราะพฤติกรรมส่วนบุคคลเพราะนักเรียนคนที่ 2 เข้าข่ายโรงอาการซึมเศร้าที่ต้องรักษาด้วยแพทย์
ผู้เช่ียวชาญ อย่างไรก็ตามการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ยังเป็นผลดีต่อนักเรียน
มากกว่าผลเสีย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเกสมณี สีโม (2556:ก)  เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H โดยใช้ชุด
หนังสือส่งเสริมการอ่านวิถีชีวิตชนเผาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการ
อ่านภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
5W1H โดยใช้ชุดหนังสือส่งเสริมการอ่านวิถีชีวิตชนเผ่า มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย หลังจากการจัดกิจกรรมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามปกติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการน าวิจัยไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นส าหรบัการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านที่แก้ปัญหาการ
อ่านจับใจความ 
 2. ครูผู้สอนควรสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนเรื่องการชอบอ่านหนังสือประเภทไหน เพื่อเพิ่มความสนใจของ
ผู้อ่าน และการจัดกิจกรรมก็จะสะดวกง่ายขึ้น  
 3. ครูควรกระตุ้นให้ค าแนะน าและเสริมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเช่ือใจ สนใจเนื้อหาท่ีอ่าน 

เอกสารอ้างอิง 
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ในเรื่อง การอ่านจับใจความประเภท บทความเนื่องจากเร่งรีบในการท าแบบทดสอบเพราะต้องรีบขึ้นซ้อมเชียร์ของโรงเรียน 
นอกจากน้ียังพบการใช้ภาษาส าหรับการตอบค าถามและการไม่เข้าใจเนื้อหาบทอ่านเท่าที่ควร ส่งผลต่อจากเนื่องจากเวลาที่ใช้
สอนไม่เต็มที่ท าให้นักเรียนยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการจับใจความ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่ า 
ช่วงหลังนักเรียนมีความติดเพื่อนและเกมมากจนเกินไปท าให้นักเรียนเริ่มไม่สนใจเนื้อหาที่เรียนและปล่อยผ่าน นักเรียนคนที่ 2 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่อง การอ่านจับใจความประเภทนิทานและ  การอ่านจับใจความประเภทบทความ และการทดสอบ
ท้ายหน่วยการอ่านจับใจความ เนื่องจากนักเรียนมีข้อบกพร่องในส่วนของการตอบค าถามสรุปความส าคัญของบทอ่านและ
สาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน ซึ่งจะต้องอาศัยการฝึกสรุปใจความจากบทอ่านเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาภาษาที่ใช้ส าหรับ
การตอบค าถามเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายมีการเขียนขยายความเพิ่มเติมให้เนื้อหา สาระถูกต้องชัดเจน นอกจากน้ีผู้วิจัยยังสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน พบว่า นักเรียนเงียบไม่ค่อยพูดคุย - ซักถามเวลาเรียน และตั้งหน้าตั้งตาสนใจเล่นเกมมากกว่าเนื้อหาที่เรียน
ในเวลาเรียน ทราบภายหลังว่านักเรียนมีอาการชอบอยู่คนเดียว ค่อนข้างเป็นโรคซึมเศร้าที่ได้รับผลกระทบจากคร อบครัว 
นักเรียนคนท่ี 3 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอ่านจับใจความประเภทนิทาน เนื่องจากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่สนใจครูผู้สอนใน
ช่วงแรก ท าให้ครูผู้สอนเข้าถึงยาก แต่ครูผู้สอนก็ปรับเปลี่ยนและหาวิธีโดยการเสริมแรงซื้อขนมให้นักเรียนรับประทาน ท าให้
นักเรียนเริ่มสนใจที่อยากจะเข้ามาเรยีนทุกช่ัวโมง จึงท าให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบในบทอ่านประเภท นิทาน นักเรียนคน
ที่ 4 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ทุกประเภท เนื่องจากนักเรียนมีพฤติกรรมสนใจเนื้อหาเป็นอย่างมาก ใฝ่รู้ใฝ่เรียนท าให้  การ
เรียนการสอนในทุก ๆ ครั้งนั้นราบรื่นผ่านพ้นไปด้วยดี แต่คะแนนที่นักเรียนท าได้ก็ยังต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 การใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ท าให้นักเรียนสามารถบรรลุตามองค์ประกอบความสามารถ
การอ่านจับใจความที่ตั้งไว้ และนักเรียนได้รับความรู้ทั้งการสรุปสาระส าคัญ การบอกแนวคิดส าคัญ และการบอกสาระส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีใจรักการอ่านเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่มีนักเรียนคนที่ 2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
ผู้วิจัยตั้งไว้เนื่องจากเป็นเพราะพฤติกรรมส่วนบุคคลเพราะนักเรียนคนที่ 2 เข้าข่ายโรงอาการซึมเศร้าที่ต้องรักษาด้วยแพทย์
ผู้เช่ียวชาญ อย่างไรก็ตามการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน ยังเป็นผลดีต่อนักเรียน
มากกว่าผลเสีย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเกสมณี สีโม (2556:ก)  เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H โดยใช้ชุด
หนังสือส่งเสริมการอ่านวิถีชีวิตชนเผาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการ
อ่านภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
5W1H โดยใช้ชุดหนังสือส่งเสริมการอ่านวิถีชีวิตชนเผ่า มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย หลังจากการจัดกิจกรรมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามปกติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการน าวิจัยไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นส าหรบัการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านที่แก้ปัญหาการ
อ่านจับใจความ 
 2. ครูผู้สอนควรสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนเรื่องการชอบอ่านหนังสือประเภทไหน เพื่อเพิ่มความสนใจของ
ผู้อ่าน และการจัดกิจกรรมก็จะสะดวกง่ายขึ้น  
 3. ครูควรกระตุ้นให้ค าแนะน าและเสริมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเช่ือใจ สนใจเนื้อหาท่ีอ่าน 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา ส ารวจสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาในช้ันเรียน ของนักเรียน (2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ (3) เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
จ านวน 6 คน ได้มาจากการส ารวจสภาพปัญหาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การวิจัยแบ่งการด าเนินการเป็น 4 ระยะ 
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ในช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา และระยะที่ 4 ศึกษาผู้เรียน ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ อีกทั้งแบบทดสอบ  การอ่านจับใจความจากนิทาน บทความ และสารโน้มน้าวใจ ตลอดจน
แบบทดสอบการอ่านจับใจความ หลังการจัดการเรียนรู้  
  ผลการวิจัยพบว่า             
  1) สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนมากท่ีสุด คือ การระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน ร้อยละ 12.2  
  2) นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ แบบฝึกทักษะ ผล
การตรวจสอบความสอดคล้องของนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า นวัตกรรมมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
  3) ผลการน านวัตกรรมไปปฏิบัติ พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 โดยมีคะแนน คิด
เป็นร้อยละอยู่ที่ 71.73, 89.13, 76.08 และ 91.30 ตามล าดับ  
   

ค าส าคัญ: การอ่านขับใจความ หนังสือส่งเสริมการอ่าน แบบฝึกทักษะ 
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ABSTRACT 
This research aims (1) to study the problem and the causes of students (2) to study the 

effectiveness of the learning method by using a reading promotion book with skill-based learning package 
(3) to study the development of reading ability of students. The target group of the research was the 
Mathayomsuksa 3/7 of the What Apirasarawan School, which investigates the problem condition while 
practicing the teacher profession. The research methodology was divided into 4 phases; Phase 1 analyze 
problems in the classroom, Phase 2 develops innovation, Phase 3 implementation, and phase 4 analyze 
student that can not solve the problem. The tools used in the research were 1) reading books combined 
with skill training and the test 2) Reading from stories, articles, and persuasions 3) The test of reading 
comprehension. 

The research findings were as follows: 1) The most problematic condition of the study was the 
identification of the importance and detail of supporting information from the reading of 12.2%. 

2) The innovation used in problem solving is the learning management using the reading book 
together with the skill trainings. The results of the consistency check of the innovation by the experts 
found that the innovation is suitable for use in solving the problem of Reading comprehension ability.  

3) The results showed that the number of students passing the criterion was 66.66%. The 
percentage was 71.73, 89.13, 76.08 and 91.30 respectively. 
 
Keywords: Reading comprehension, Promoted reading book, Exercises 
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บทน า 

 การอ่านจับใจความเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ใช้ในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ ทั้งความรู้ในด้าน
วิชาการและในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก ถ้าผู้อ่านสามารถจับใจความเนื้อหา ที่อ่านได้ถูกต้อง ก็จะช่วยให้ประสบความส าเร็จใน
การอ่านและการเรียนในล าดับต่อไป ดังที่ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2549: 115) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความ 
สรุปได้ว่า การประสบความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียน ส่วนหนึ่ง อยู่ท่ีความสามารถในการอ่านจับใจความ ถ้าผู้เรียนอ่าน ไม่
เข้าใจและจับใจความไม่ได้ จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการอ่านและการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า สอดคล้องกับ ศริญ
ดา เทียมหมอก (2557: 34) ได้กล่าวถึงความส าคัญ ของการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ ท าให้คนเรามี
ความฉลาดรอบรู้โดยการใช้ การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ทั้งในชีวิตประจ าวันและการเรียน การอ่าน  จับใจความที่
ถูกต้อง จะช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จ ในการเรียนและเกิดความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ตลอดจนท าให้ผู้อ่านมีสามารถปรับตัว
และด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  
 ผู้เรียนท่ีขาดทักษะหรือความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ทั้งการอ่านจับใจความส่วนรวม  และจับใจความ
ส าคัญ มีผลกระทบต่อการเรียนรู้การอ่านในระดับท่ีสูงขึ้น ตลอดจนส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการเรียนรู้ในเนื้อหาหรือวิชาอื่น 
ท าให้ขาดความความรู้ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาแต่ละแขนง นอกจากนี้
ยังส่งผลให ้ไม่สามารถเขียนสรปุสาระส าคัญจากเรือ่งที่อ่าน ฟัง และดู ไม่สามารถเขียนย่อความจากเรือ่งที่อ่าน และไม่สามารถ
ระบุแนวคิดส าคัญของวรรณคดีและวรรณกรรมได้(รินทร์ลภัส เฉลิมธรรมวงษ์, 2557: 33) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน อันท าให้ไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัด และมาตรฐาน การเรียนรู้ที่ทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ ถือเป็นเรื่องส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนท้ังในปัจจุบันและอนาคต จึงสมควรได้รับ
การแก้ไข 
 ผู้วิจัยได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และได้ลงพื้นที่ไปส ารวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3/7 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
กรุงเทพมหานคร โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 เมื่อปีการศึกษา 
2559 ซึง่ขณะนั้นผู้เรียนศึกษา อยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 แบบส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/7 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยที่นักเรียนยังไม่
ประสบผลส าเร็จ คือ สาระที่ 1 การอ่าน ตัวช้ีวัดที่ ม.3/3 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่
อ่าน จ านวน 6 คน ซึ่งการระบุใจความส าคัญนับเป็นประเภทหนึ่งของการอ่านจับใจความ เป็นปัญหาที่ส าคัญที่จ าเป็นต้อง
แก้ไขมากที่สุด  
 เมื่อได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่าน และการใช้แบบฝึกทักษะ สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียน ได้บทอ่านที่หลากหลาย ตรงกับความสนใจ ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมพร จารุรัฏ (2544 อ้างถึงใน สมาน วัฒนรังสี, 2556: 22) ได้กล่าวถึง ความส าคัญ ของหนังสือส่งเสริมการ
อ่านสรุปได้ว่า หนังสือส่งเสริม การอ่าน ช่วยส่งเสริมให้สามารถ เช่ือมโยงรูปภาพประกอบกับล าดับเหตุการณ์ของเน้ือเรื่องที่
อ่าน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดนิสัย รักการอ่าน รู้จักอ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดเพื่อหาสาระส าคัญของเรื่อง  
 การใช้แบบฝึกทักษะ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้จากการอ่าน และช่วยพัฒนา การเรียนรู้ด้านการอ่าน
ให้กับผู้เรียน (อัจฉรา ชีวพันธ,์ 2549: 48) สอดคล้องกับรังษิมา สุริยารังสรรค์ (2555: 40) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึก
ทักษะสรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะ เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะการท าแบบฝึกประจ า จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่กว้างขวาง และเกิดความช านาญมากขึ้น นอกจากนี้
แบบฝึกทักษะยังเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการกระท าจริ ง ท า
ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี (ณัฐชา อักษรเดช, 2554: 19) 
 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้นวัตกรรมหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ในการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ และสามารถอ่าน จับใจความได้
อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนพัฒนา
นักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน จับใจความ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับการอ่านในระดับที่สูงขึ้นต่อไป การวิจัยครั้งนี้นอกจาก
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นักเรียนจะได้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาการอ่านจับใจความแล้ว ผู้วิจัยยังได้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถ ด้านการอ่านจับใจความให้กับนักเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษา ส ารวจสภาพปัญหา และสาเหตุ ของปัญหาในช้ันเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียน
สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
 3. เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3/7 โรงเรียนสตรี
วัดอัปสรสวรรค์ 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการด าเนินการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ประเด็นหลัก ได้แก่ มาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยผู้วิจัยด าเนินการ 4 ระยะ 
ได้แก่ 
 ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาในชั้นเรียน : การส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียน ผู้วิจัยมุ่งศึกษาจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนมาตรฐานและตัวช้ีวัด ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งทางโรงเรียนได้น ามาใช้จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ ให้กับ
ผู้เรียนนั้น ในขณะ น าหลักสูตรมาใช้ได้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคขึ้นในระหว่าง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย 
อันจะส่งผลกระทบให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ที่ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานและตัวช้ีวัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้  
 ผู้วิจัยจึงมีความต้องการส ารวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จ านวน 49 คน โดยการใช้แบบส าร วจสภาพ
ปัญหาในช้ันเรียน ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรี วัดอัปสรสวรรค์ และแบบสัมภาษณ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ที่สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 เมื่อปีการศึกษา 2559 ซึ่งผู้วิจัยได้น าเครื่องมือแบบส ารวจ
ดังกล่าวไปส ารวจสภาพปัญหาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเองในระหว่าง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 5 - 20 
มิถุนายน 2560 ใช้ระยะเวลาในการส ารวจ 15 วัน เพื่อให้ทราบสภาพและสาเหตุของปัญหาอันจะน าไปสู่กระบวนการปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในล าดับต่อไป 
 ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม : ผู้วิจัยได้สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยน าแนวคิดมาจากสมพร จารุรัฏ (2544 
อ้างถึงในสมาน วัฒนรังสี, 2556: 22) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิดของอัจฉรา ชีวพันธ์ (2549: 48) มาเป็น
นวัตกรรมในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือส่งเสริม การอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชุดนิทานหรรษา ชุดบทความมหาสนุก และ
ชุดสารโน้มน้าวใจให้ความสุขสันต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และแบบฝึก
ทักษะ ของอัจฉรา ชีวพันธ์ (2549: 48), ธวัชชัย มีประเสริฐ (2552: 28), รังษิมา สุริยารังสรรค์ (2555: 42), สมาน วัฒนรังสี 
(2556: 22), นงเยาว์ ทองก าเนิด (2558: 66) 
 2. ศึกษาข้อมูลเนื้อหาของนิทาน บทความ และสารโน้มน้าวใจ ท่ีน ามาพัฒนาเป็นบทอ่านในหนังสือส่งเสริม การอ่าน 
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของเนื้อหาบทอ่านกับระดับความยากง่ายและพัฒนาการ การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ตลอดจนให้ตรงกับตัวช้ีวัดและความสนใจของนักเรียน 
 3. น าบทอ่านจากนิทาน บทความ และสาร โน้มน้าวใจ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและคัดเลือกไว้แล้ว ไปให้ผู้เรียนได้ช่วยกัน
คัดเลือกอีกครั้ง เพ่ือให้ตรงกับความสนใจ ของผู้เรียน  
 4. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบฝึกทักษะ และการตั้งค าถามในแบบฝึกทักษะ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงในขณะท าแบบฝึกทักษะ      
 5. ออกแบบรูปเล่มของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  
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 6. สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/7  
 7. น าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ และแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่อง 
 8. น าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ มาแก้ไขปรับปรุงเรื่อง การพิมพ์ฉีกค า การใช้ค าหรือข้อความที่
ไม่สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา : ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการ
อ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 
3/7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 10 วัน รวมทั้งหมด 10 ช่ัวโมง 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน มีความสามารถในการจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย  ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด โดยผู้วิจัยได้สอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน
จับใจความ 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์จาก 1) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้จากแบบ
บันทึกหลังการสอนส าหรับการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียน 2) วิเคราะห์เชิงปริมาณวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จากคะแนนผลการท า
แบบฝึกทักษะ จากเรื่องที่อ่าน ในแต่ละคาบ ท าแบบทดสอบการอ่านจับใจความจาก นิทาน บทความ และสารโน้มน้าวใจ  
ตลอดจนการทดสอบการอ่านจับใจความ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
 ระยะที่ 4 การวางแผนศึกษาผู้เรียนที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ : ผู้วิจัยได้วางแผนเพื่อศึกษา และแก้ปัญหาผู้เรียน
ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยหากพบว่ามีผู้เรียนที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้วิจัย จะได้น านวัตกรรมหนังสือส่งเสริมการ
อ่าน ร่วมกับแบบฝึก ทักษะ มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ให้มากที่สุด ตลอดจนพัฒนาให้นวัตกรรมมีความน่าสนใจ ทันสมัย ดึงดูดความสนใจ ของผู้เรียน
มากขึ้น  
 

ผลการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3/7 
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โดยผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูล และกระบวนการวิจัยดังนี้  
  ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในชั้นเรียน 
 ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ครู : ผู้วิจัยได้ส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จ านวน 49 คน โดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ครูประจ าวิชาภาษาไทย พบว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยมากที่สุด 
คือ การอ่านจับใจความดังค าสัมภาษณ์ของครูที่ว่า 
 “ปัญหาทางด้านการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนท่ีพบมากเลย ก็คือ การระบุใจความส าคัญ จากเรื่องที่อ่าน การ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน การเขียนย่อความ การเขียนเรียงความ และการวิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดีอ่าน แต่
ปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ การอ่านจับใจความ เพราะนักเรียนไม่ชอบอ่านเนื้อหาที่ยาว  ๆ และยังไม่เข้าใจในหลักของการจับ
ใจความส าคัญ”  
 ผลการวิเคราะห์แบบส ารวจสภาพปัญหา จากนักเรียน : ผู้วิจัยได้น าแบบส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียน เพื่อไป
เก็บข้อมูลปัญหาทางด้านการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ พบว่า มี
นักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความมากที่สุด ซึ่งมีทั้งหมด 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.2 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทย 

 
สาระการเรียนรู ้

พฤติกรรม 
จ านวนนักเรียน 

ที่ท าไม่ได ้
คิดเป็นร้อยละ 

1. การอ่าน 6 12.2 
2. การเขียน 4 8.2 
3. หลักภาษาไทย 5 10.2 
4. วรรณคดีและวรรณกรรม 4 8.2 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูล ที่สนับสนุนจาก
เรื่องที่อ่าน ร้อยละ 12.2 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ร้อยละ 10.2 การเขียนย่อความ  ร้อยละ 8.2 และการ
วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ร้อยละ 8.2 ตามล าดับ ซึ่งปัญหาการระบุใจความส าคัญ และ
รายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน เป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด การระบุใจความส าคัญเป็นองค์ประกอบ
ความสามารถหนึ่งที่อยู่ในความสามารถ ด้านการอ่านจับใจความ จ าเป็นต้องได้รับ การแก้ไข 

 การส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์พบว่า ปัญหา
การอ่านจับใจความเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ การเรียนรายวิชาภาษาไทยมากที่สุด เนื่องจากเมื่อนักเรียน ไม่สามารถอ่าน
จับใจความจากสารหรือบทอ่านได้ ซึ่งสาเหตุ ที่ผู้วิจัยพบจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและได้สอนในเนื้อหาสาระดังกล่าว 
พบว่าเกิดจากนักเรียน ไม่สามารถอธิบายใจความส าคัญและแนวคิดส าคัญของเรื่องที่อ่าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการระบุใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน นอกจากน้ียังเกิดจากนักเรียน ไม่สามารถบอกความหมายของค าหรือข้อความที่มีนัย 
ไม่สามารถบอกทรรศนะ และจุดมุ่งหมายของผู้เขียนในเรื่อง ที่อ่านได้ ซึ่งส่งผลกระทบให้นักเรียนไม่สามารถตีความ จากเรื่องที่
อ่านได้ อีกทั้งนักเรียนไม่สามารถอธิบายหรือสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน และไม่สามารถบอกข้อคิดที่ได้  จากเรื่องที่อ่านเพื่อ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสรุปสาระส าคัญ ของนักเรียน ปัญหานี้จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หากนักเรียนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาการอ่าน จับใจความดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนในปัจจุบัน และอนาคตได้ 
 ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ : ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษา
จากหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา การอ่านจับใจความ พบว่า 
แนวทางที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการน านวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับปัญหา การอ่านจับใจความ เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาการอ่าน จับใจความได้ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ จึงด าเนินการ
สร้างนวัตกรรมและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของนวัตกรรมกับการแก้ปัญหา ผลการ
ตรวจสอบ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ มีความสอดคล้องกับการแก้ปัญหาการ
อ่าน จับใจความ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.91 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า “หนังสือส่งเสริมการอ่านควรมีรูปภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาและมีจ านวนตัวอักษรในแต่
ละหน้าไม่ควรเกิน 8 บรรทัด ตลอดจนให้คัดเลือกเรื่องที่มีเนื้อหายาก มาให้นักเรียนได้ฝึกท าด้วยเพื่อดูพัฒนาการการเรียนรู้” 
 ระยะที่ 3 ผลการน าหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน จับใจความ : 
ผู้วิจัยได้น านวัตกรรมหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับ
ใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ผลการท าแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู้แต่ละเรื่อง สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังต่อไปนี้ 
 การท าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
พบว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่นักเรียนคนที่ 3 และ 5 โดยมีคะแนนคิด
เป็นร้อยละอยู่ที่ 71.03 และ 74.20 ตามล าดับ และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ ากว่าร้อยละ 70) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.66 ได้แก่นักเรียนคนท่ี 1, 2, 4 และ 6 โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 69.44, 67.85, 69.84 และ 68.25 ตามล าดับ 
 ผลการประเมินการท าแบบทดสอบท้ายเล่ม หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 ได้แก่นักเรียนคนที่ 2, 3, 4 และ 5 โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 76.92, 
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82.05, 79.48 และ 74.35 ตามล าดับ และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ ากว่าร้อยละ 70) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ได้แก่นักเรียนคนท่ี 1 และ 6 โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 69.23 และ 66.66 ตามล าดับ 
 ผลแบบทดสอบการอ่านจับใจความ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.66 ได้แก่นักเรียนคนท่ี 2, 3, 4 และ 5 โดยมีคะแนนคิดเป็น
ร้อยละอยู่ที่ 71.73, 89.13, 76.08 และ 91.30 ตามล าดับ และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ ากว่าร้อยละ 70 ) จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่นักเรียนคนท่ี 1 และ 6 โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 67.39 และ 54.34 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการประเมินการท าแบบทดสอการอ่านจับใจความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
 

 
 
 

คนท่ี 

แบบทดสอบการอ่านจบัใจความ 
หลังการจดัการเรียนรู ้

แปลผล 

คะแนน  
 

ร้อยละ 

1 31 67.39 ไม่ผา่นเกณฑ ์
2 33 71.73 ผ่านเกณฑ ์
3 41 89.13 ผ่านเกณฑ ์
4 35 76.08 ผ่านเกณฑ ์
5 42 91.30 ผ่านเกณฑ ์
6 25 54.34 ไม่ผา่นเกณฑ ์

  
การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยให้นักเรียนท าแบบฝึก

ทักษะ ท าให้นักเรียนสามารถระบุใจความส าคัญ ตีความ และสรุปสาระส าคัญ ของเรื่องที่อ่านได้ ถึงแม้จะมีบทอ่านบาง
ประเภทหรือบางเรื่องที่มีเนื้อหายากและซับซ้อน ตลอดจนรูปภาพประกอบไม่สัมพันธ์กันกับเนื้อหา ส่งผลให้นักเรียนบางคนยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปจุดเด่นและข้อจ ากัด ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ พบว่า การ
แก้ปัญหาการอ่านจับใจความด้วยหนังสื่อส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ ท าให้
นักเรียนสามารถระบุใจความส าคัญ ตีความ และสรุปสาระส าคัญ ของเรื่องที่อ่านได้ ถึงแม้จะมีบทอ่ านบางประเภทหรือบาง
เรื่องที่มีเนื้อหายากและซับซ้อน ตลอดจนรูปภาพประกอบไม่สัมพันธ์กันกับเนื้อหา ส่งผลให้นักเรียนบางคนยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้อีกทั้งเป็นนวัตกรรมที่มีรูปภาพประกอบเนื้อหา ผู้วิจัยจึงต้องวาดภาพหรือคัดเลือกรูปภาพ ที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กบัเนื้อหาจ านวนมาก เพราะหากรูปภาพไม่สอดคล้องกับเนื้อหา จะท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเช่ือมโยงรูปภาพกับเนื้อหา
ได้ ตลอดจนผู้วิจัยต้องออกแบบค าถามในแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบให้ตรงกับองค์ประกอบความสามารถที่ต้องการวัด
อย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านได้เป็นอย่างดี 
 ระยะที่ 4 ศึกษาผู้เรียนที่ยังไม่สามารถ แก้ปัญหาได้ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบ
ฝึกทักษะในครั้งนี้ พบว่ายังมีนักเรียน ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความดังกล่าวได้ เนื่องจากบทอ่านในส่วนของ
บทความมีความยาวมาก อีกทั้ง มีความเป็นวิชาการท าให้เนื้อหาค่อนข้างยากและซับซ้อน ตลอดจนรูปภาพประกอบเนื้อหา
บทความ ไม่ค่อยมีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับเนื้อหา เนื่องจากธรรมชาติ ของเนื้อหาบทความมีความยาว จึงไม่สามารถหา
รูปภาพประกอบให้ครบทุกประโยคได้ นอกจากน้ีนักเรียน ยังไม่สามารถระบุใจความส าคัญ แนวคิดส าคัญ และไม่สามารถบอก
ความหมายของค า จากบทความและสาร โน้มน้าวใจได้ เนื่องจากความรู้ในส่วนนี้ นักเรียนจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน มาก่อน
จึงจะสามารถท าได้ เนื่องจากรูปภาพไม่สามารถท่ีจะเช่ือมเนื้อหากับองค์ประกอบเหล่านี้ได้ จึงท าให้นักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผู้วิจัยได้ส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โดยใช้แบบ
ส ารวจสภาพปัญหาการเรียนรายวิชาภาษาไทย จากครูประจ าวิชาภาษาไทยแบบส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนรายวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย พบว่านักเรียนมีปัญหาการอ่านจับ
ใจความเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมากที่สุด มีจ านวนนักเรียนที่มีปัญหาทั้งหมด 6 คน 
สาเหตุเกิดจากนักเรียนไม่สามารถอธิบายใจความส าคัญและแนวคิดส าคัญของเรื่องที่อ่าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการระบุใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้ยังเกิดจากนักเรียนไม่สามารถบอกความหมายของค าหรือข้อความที่มีนัย 
ไม่สามารถบอกทรรศนะ และจุดมุ่งหมายของผู้เขียนในเรื่อง ที่อ่านได้ ซึ่งส่งผลกระทบให้นักเรียนไม่สามารถตีความ จากเรื่องที่
อ่านได้ อีกทั้งนักเรียนไม่สามารถอธิบายหรือสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน และไม่สามารถบอกข้อคิด ที่ได้จากเรื่องที่อ่านเพื่อ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสรุปสาระส าคัญของนักเรียน 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะทั้ง 3 ชุด ได้แก่ นิทานหรรษา บทความมหาสนุก 
และสารโน้มน้าวใจให้ความสุขสันต์ ตลอดจน ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถ
ระบุใจความส าคัญ แนวคิดส าคัญ ของเรื่องที่อ่านได้ ตลอดจนสามารถบอกความหมายของค า ทรรศนะ และจุดมุ่งหมายของ
เรื่องที่อ่านได้ อีกทั้งนักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหา และบอกข้อคิดเพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดีซึ่งผ่าน
เกณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะที่น ามาให้นักเรียนได้อ่านจับใจความมีเนื้อหา และรูปภาพท่ี
สวยงาม ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน อีกท้ังผู้วิจัยได้เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยากตามล าดับการเรียนรู้ นอกจากนี้แบบฝึก
ทักษะในหนังสือส่งเสริมการอ่าน มีความหลากหลายและจ านวนมาก ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกท าอย่างซ้ า ๆ และบ่อย ๆ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ทบทวน และฝึกทักษะที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน ก่อให้เกิดความช านาญ และเกิดความรู้ที่คงทน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Edward L Thorndike) (อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2548 : 51) ในกฎแห่งการฝึกหัด (Law o f 
Exercise) สรุปได้ว่า การที่ผู้เรียน ได้ฝึกหัดหรือกระท าซ้ า ๆ อย่างสม่ าเสมอ ด้วยความเข้าใจ ท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร
และเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 

ผลการด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี มีนักเรียนที่ท าแบบทดสอบการอ่านจับใจความไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งสาเหตุ ที่นักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบการอ่านจับใจความ เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถอธิบายใจความส าคัญ และแนวคิดส าคัญของเรื่องที่
อ่าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถ ในการระบุใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้ยังเกิดจากนักเรียนไม่สามารถ
บอกความหมายของค าหรือข้อความที่มีนัย ไม่สามารถบอกทรรศนะและจุดมุ่งหมายของผู้เขียนในเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งส่งผล
กระทบให้นักเรียนไม่สามารถตีความจากเรื่องที่อ่านได้ ท าให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสรุปสาระส าคัญของนักเรียน 
ทั้งนี้เกิดจากเนื้อหาของบทอ่านมีความยาวและซับซ้อนเกินไป ท าให้นักเรียนหาใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้าไม่ได้ อีกทั้ง
ภาษาที่ปรากฏในบทอ่านบางเน้ือหา เป็นภาษาวิชาการหรือเป็นภาษาทางวรรณคดี ท าให้นักเรียนยังตีความหมายของค า
เหล่านั้นไม่ได้ ท าให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถระบุใจความส าคัญ ตีความ และสรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 1) ผู้วิจัยต้องศึกษาแรงกระตุ้นและความสนใจของนักเรียนต่อการอ่านจับใจความจากหนังสือส่งเสริม การอ่าน 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียน เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างได้ผล 
 2) ผู้วิจัยควรให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน จับใจความ จากบทอ่านที่หลากหลายประเภทอย่างสม่ าเสมอ 
 3) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ควรมีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อจะได้ทราบพัฒนาการ
ความสามารถ ในการอ่านจับใจความระหว่างก่อนเรียน กับหลังเรียนที่ชัดเจน 
 4) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ควรมีเฉลยแบบฝึกทักษะ และเฉลยแบบทดสอบ ให้นักเรียน
สามารถตรวจทานค าตอบด้วยตนเองได้เวลาที่อยากเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผู้วิจัยควรพัฒนานวัตกรรมให้มีความน่าสนใจยิง่ขึ้น ทั้งด้านการคัดเลือกบทอ่านให้ตรงกับความสนใจของนักเรียน แต่
ทั้งนี้บทอ่านดังกล่าวต้องมีระดับยากง่ายเรียงตามล าดับการเรียนรู้ ไม่ควรน าบทอ่านที่มีเนื้อหายากหรือง่ายจนเกินไป  และมี
หลากหลายประเภท นอกจากน้ีการออกแบบแบบฝึกทักษะ ควรมีข้อค าถามที่หลากหลาย ไม่ใช้การถามรูปแบบเดิมซ้ ากัน
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หลายครั้ง ตลอดจนการใช้ภาษา ในการตั้งค าถามควรให้สั้นกระชับ ได้ใจความ ไม่ควรน าส านวนภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ประโยคภาษาไทย 
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บทคัดย่อ 

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา 3) วิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างกระบวนการแก้ปัญหากับปัญหา 4) 
ศึกษาผลของการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม ส ารวจจ านวนนักเรียนและศึกษาสาเหตุของนักเรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์  การพัฒนาความสามารถตามกระบวนการวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 23 คน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุด
กิจกรรม  แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบ ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง โดยวิธีการตรวจสอบค่าความ
สอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ด าเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และแบบสอบถาม ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้และค่าความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบ ระยะที่ 3 น านวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถ รวมถึงวิเคราะห์จ านวนนักเรียนและสาเหตุที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาความสามารถ  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาหรือความสามารถที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการพัฒนา คือ การอ่านเชิง
วิเคราะห์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่มีความรู้ในเรื่องประเภทของงานเขียน   ลักษณะค าประพันธ์  หลักการในการวิเคราะห์
วรรณคดี และทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์  ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน คือ ไม่สามารถผ่านตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ก าหนด  2) ผลพัฒนานวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์มี
ค่า IOC เท่ากับ 1.00 และแบบทดสอบการอ่านจับใจความมีค่า IOC  เท่ากับ 0.88   3) ผลการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์
โดยใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50  
  
ค าส าคัญ : การอ่านเชิงวิเคราะห,์ ชุดกิจกรรม 
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Abstract 
This research aims 1) to explore the problems that affect learning 2) to study the 

problems that affect learning 3) to study the causes of the problems 4) to develop 
innovative that be solved the problem and 5) to find the results of the innovation to solve 
the problems, and 6) to study the advantages and disadvantages of using innovations to 
solve problems of Mattayomsuksa 3/2 students, Wat Bowonniwet School. The target group 
was 23 students in Mathayom Suksa 3/2 in academic year 2560, Wat Bowonniwet School by 
random. The tools were the activity series, learning plans and quizzes that proved by 
experts. The methodology devides in 3 phases, Phase 1: Analyze problems and causes of 
problems from Thai language learning observation. Analytical readings and questionnaires, 
Phase 2 develop innovation and Phase 3 implements innovations to develop skills which 
analyzes the number of students and causes that do not meet the capacity development 
criteria. 

The research found that 
1. The problem or ability that target students must develop is critical reading because 

students do not have the knowledge of the type of writing, Literary style Principles in literary 
analysis, and analytical reading skills. It is not possible to pass the metric according to the 
core curriculum of basic education in 2008. 

2. The results of the innovation development of the IOC were 1.00 and the IOC was 
0.88. 

3. Analytical reading solutions using activity sets. Students have improved their 
learning. 50% 
 
Keywords :  Analytical Reading, Active Package  
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บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551:  5-6)      
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม           
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ  ทั้งนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณภาพนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในด้านทักษะการอ่านว่า เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องเข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย         
จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียน
กรอบแนวคิด  ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้  วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดับ
ความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุน 
จากเรื่องที่อ่าน ซึ่งการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการฝึกให้ผู้อ่านใช้ความคิด สติปัญญา  และความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้
อ่าน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็น มีความรู้กว้างขวาง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะ
ทางปัญญา เพื่อแสดงออกมาเป็นความคิดของตนเอง  การถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองออกมาได้ จ าเป็น
จะต้องแสวงหาความรู้ต่าง ๆ น ามาเปรียบเทียบและน าไปพัฒนาความสามารถของตนเอง และประสบ
ความส าเร็จในการทางาน  (จุฑามาศ เจริญธรรม  และคณะ , (2546 : 10-16 อ้างถึงใน ชนมณี แก้วพิกุล, 
2553: 43)  สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2546: 208) ที่ช้ีให้เห็นประโยชน์ และความส าคัญของการอ่านเชิง
วิเคราะห์ว่าเป็นทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้นกว่าการอ่านทั่วๆ ไป กล่าวคือ มิใช่เป็นการอ่านเพื่อความรู้และ
ความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนในด้านต่างๆ ด้วยผู้วิจัยเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน เพื่อเป็นทักษะในการต่อยอด   
ด้านการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน โดยใช้สังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบการอ่าน    
เชิงวิเคราะห์ และสัมภาษณ์ครูที่เคยสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/2 โรงเรียน            
วัดบวรนิเวศ  พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศมีปัญหาด้านการเรียนวิชาภาษาไทย  
ได้แก่เขียนค าผิดคิดเป็นร้อยละ 8.69 เขียนอธิบาย ช้ีแจงคิดเป็นร้อยละ 13.04  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์คิดเป็น
ร้อยละ 13.04 และอ่านเชิงวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 17.39 จากปัญหาทั้งหมด  ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาการอ่านเชิง
วิเคราะห์เป็นปัญหาที่มีจ านวนมากและส าคัญที่สุด เพราะหากนักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่อ่านได้           
ก็จะส่งผลต่อการเขียนวิเคราะห์ และการพัฒนาไปสู่   ขั้นวิจารณ์ได้  ซึ่งจากการสอบถามครูที่เคยสอนวิชา
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2  ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า  สาเหตุส าคัญของปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ 
นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน  ไม่สามารถแยกองค์ประกอบ โครงสร้างและคุณค่าแต่ละด้านของเนื้อหาในงาน
เขียนและวรรณคดี ท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหา  ซึ่งในการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บทละครพูด   
เห็นแก่ลูก พบว่านักเรียนไม่สามารถระบุองค์ประกอบของเรื่อง  โครงเรื่อง  และแนวคิดได้ถูกต้องชัดเจน หรือ
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระบรมราโชวาท พบว่านักเรียนไม่สามารถเขียนระบุประเภทของงานเขียน และ
วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีได้ สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนไม่มีความรู้ในเรื่องประเภทของงานเขียน             
ลักษณะค าประพันธ์  หลักการในการวิเคราะห์วรรณคดี และทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส่งผลกระทบต่อตัว
นักเรียน คือไม่สามารถผ่านตัวช้ีวัดตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551             
ที่ก าหนดให้นักเรียนเรียนจะต้องวิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน จากปัญหาและ
สาเหตุดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงศึกษานวัตกรรมเพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการใช้ชุด
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กิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาจากใบความรู้และฝึกทักษะจากการฝึกท า
สื่อผสมในชุดกิจกรรมอันประกอบไปด้วย เพลง  เกม  แบบฝึกหัด และแบบทดสอบในชุดกิจกรรมด้วยตนเอง 
 ชุดกิจกรรม เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการใช้สื่อประสมที่มีการน าสื่อและกิจกรรมหลาย ๆ อย่างมา
ประกอบกันเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เพลง เกม ใบความรู้ ใบกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้น าเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังนี้ พิมพ์พิมล    แสนนาม(2553 : 115-118) ผลการวิจัยการใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรบันักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านหนองแคน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต 1 ปีการศึกษา 2551  กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมหลังเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ ประทีป ยอดเกตุ (2551) ที่ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดบ้านดง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 23 คน เครื่องมือที่
ใช้ใน การวิจัยได้แก่แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน ด้วยการทดสอบค่า t-test โดยใช้สูตร Paired Samples t-
test ผลการวิจัยสรุปว่าการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85/04/81.33 s 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จาก   การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีมากความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 ผู้วิจัยจึงเช่ือมั่น   ในการน านวัตกรรมนี้มาใช้ในการวิจัยแก้ปัญหา
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษาการใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์  สามารถแยกแยะองค์ประกอบ  วิเคราะห์โครงสร้าง  และคุณค่าของ
เน้ือหาในงานเขียนได้หลากหลายประเภท  อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพือ่ส ารวจสภาพปญัหาในช้ันเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
   2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญที่สุดและผลกระทบของปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
   3. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
   4. เพื่อศึกษานวัตกรรมที่สอดคล้องและเหมาะกับการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียน
วัดบวรนิเวศ 
   5. เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะของนวัตกรรม ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 3/2 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
   6. เพื่อศึกษาข้อดีข้อจ ากัดของน านวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัด
บวรนิเวศ 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ซึ่งเป็นไปตาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

กิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาจากใบความรู้และฝึกทักษะจากการฝึกท า
สื่อผสมในชุดกิจกรรมอันประกอบไปด้วย เพลง  เกม  แบบฝึกหัด และแบบทดสอบในชุดกิจกรรมด้วยตนเอง 
 ชุดกิจกรรม เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการใช้สื่อประสมที่มีการน าสื่อและกิจกรรมหลาย ๆ อย่างมา
ประกอบกันเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เพลง เกม ใบความรู้ ใบกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้น าเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังนี้ พิมพ์พิมล    แสนนาม(2553 : 115-118) ผลการวิจัยการใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรบันักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านหนองแคน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต 1 ปีการศึกษา 2551  กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมหลังเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ ประทีป ยอดเกตุ (2551) ที่ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดบ้านดง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 23 คน เครื่องมือที่
ใช้ใน การวิจัยได้แก่แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน ด้วยการทดสอบค่า t-test โดยใช้สูตร Paired Samples t-
test ผลการวิจัยสรุปว่าการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85/04/81.33 s 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จาก   การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีมากความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 ผู้วิจัยจึงเช่ือมั่น   ในการน านวัตกรรมนี้มาใช้ในการวิจัยแก้ปัญหา
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์  สามารถแยกแยะองค์ประกอบ  วิเคราะห์โครงสร้าง  และคุณค่าของ
เนื้อหาในงานเขียนได้หลากหลายประเภท  อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพือ่ส ารวจสภาพปญัหาในช้ันเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
   2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญที่สุดและผลกระทบของปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
   3. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
   4. เพื่อศึกษานวัตกรรมที่สอดคล้องและเหมาะกับการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียน
วัดบวรนิเวศ 
   5. เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะของนวัตกรรม ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 3/2 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
   6. เพื่อศึกษาข้อดีข้อจ ากัดของน านวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัด
บวรนิเวศ 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ซึ่งเป็นไปตาม

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

องค์ประกอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  สอดคล้องกับตัวช้ีวัด   และหลักสูตรแกนกลาง  กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ  ได้แก่  ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน  ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม          
และวิธีการแก้ปัญหา  และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาชั้นเรียน  จากการปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ใน
รายวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้ศึกษา
และส ารวจ พบว่า  มีสาเหตุหรือปัญหาบางประการที่ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ  ผู้วิจัยจึง
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน โดยการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ทั้งด้านวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของนักเรียน  คุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคุณภาพของนักเรียนเมื่อ
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาไทย  
แบบสอบถามครูผู้สอนวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสอบถามครูที่ปรึกษา และแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  เพื่อน าไปวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ผู้วิจัยเริ่มส ารวจ
ปัญหาระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2560   รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ซึ่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/2โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 1  
 ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากการส ารวจ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
พบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุด คือ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ศึกษาสาเหตุของปัญหา  
และศึกษานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่ข้องกับ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และชุดกิจกรรมจากแห่งข้อมูลที่หลากหลายและน่าเช่ือถือดังนี้ จากหอสมุดแห่งชาติ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเว็บไซต์ http://tdc.thailis.or.th,เว็บไซต์www.library.cmu.ac.th. 
ทั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มศึกษานวัตกรรมตั้งแต่ 5-20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 จนได้นวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยใช้ชุดกิจกรรม 
 ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านเชิง
วิเคราะห์  จากการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ และชุดกิจกรรมจากเอกสาร ต ารา             
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความสอดคล้องระหว่างสภาพปัญหากับนวัตกรรม โดยติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของสภาพปัญหา และนวัตกรรมที่ใช้ว่า มีความ
เหมาะสมหรือไม่ โดยผู้เช่ียวชาญมีทั้งหมด 3 ท่านซึ่งมีประสบการณ์และภูมิความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน  เมื่อผ่านเกณฑ์แล้ว จึงน า
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม ซึ่งประกอบ    ไปด้วยชุดกิจกรรมย่อย 3 ชุด มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบในการอ่านเชิงวิเคราะห์  ได้แก่ ชุดที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าว  ชุดที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์
เรื่องสั้น  ชุดที่ 3 การอ่านเชิงวิเคราะห์สารคดี  และแบบทดสอบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ 30 ข้อ ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้         
ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 ก าหนด  
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                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรม  กับนักเรียน

ช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ระยะที่ 1   การวิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน ระยะที่ 
2 พัฒนานวัตกรรม/พัฒนาวิธีการแก้ปัญหา ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปแก้ปัญหา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาชั้นเรียน พบว่า ปัญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีทั้งหมด   4 เรื่อง คือ 1)การเขียนค าผิดคิด 2)เขียนอธิบาย 
ช้ีแจง 3)เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 13.04 4) อ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด คือ  ปัญหาการอ่านเชิง
วิเคราะห์  โดยมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39  รองลงมาคือ ปัญหาการเขียนเชิงวิเคราะห์  
และการเขียนอธิบายชี้แจง  โดยทั้งสองปัญหามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน  3 คน คิดเป็น ร้อยละ  13.04    

ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาเพื่อหากลวิธีหรือเทคนิคที่จะช่วยแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้
ชุดกิจกรรม  น ามาใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ เพราะชุดกิจกรรมเป็นสื่อประสมที่มีการน าสื่อ
และกิจกรรมหลายๆ อย่างมาประกอบกันเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เพลง เกม ใบความรู้ 
ใบกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยชุดกิกรรมนี้ต้องใช้ควบคู่กับแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียน อ่านเรื่องราวต่าง 
ๆ ได้เข้าใจ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ   โครงเรื่อง  ภาษาในงานเขียน  ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกให้นักเรียนอ่าน
เชิงวิเคราะห์จากงานเขียนร้อยแก้ว 3 ประเภท คือ ข่าว  เรื่องสั้น  และสารคดี เรียงล าดับจากง่ายไปยาก
จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุด
กิจกรรม ตามรายการได้แก่ เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตร , แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา 
มีจุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเน้ือหาสาระ , กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
และเน้ือหาสาระ , กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ได้ , การ
เรียบเรียงเนื้อหาเป็นไปตามขั้นตอนจากง่ายไปยาก , เนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา , ส านวนภาษาที่ใช้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย , มีการวัดเละประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเครื่องมือที่วัดและประเมินผล
ชัดเจน ท าให้รู้ว่านักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์เกณฑ์  การใช้คะแนนถูกต้อ ง เที่ยงตรง ซึ่งดัชนีความ
สอดคล้อง สภาพปัญหากันนวัตกรรม แผนจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม         
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านคือคุณครูจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

  การน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากที่
ผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรม ไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 
4 คน โดยเริ่มแก้ปัญหา2560 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 20 ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 2  
สัปดาห์ รวม 4 คาบเรียน 10 ช่ัวโมง   

พบว่ามีนักเรียนคนท่ีได้คะแนนสูงสดุในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอ่านเชิง
วิเคราะห์คือนักเรียนคนที่ 4 รองลงมาคือคนที่  2 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านเชิง
วิเคราะห์  แต่มีพัฒนาการดีขึ้น คือนักเรียนคนท่ี  1 และ  3   

ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  มีผลมาจากพฤติกรรมของนักเรียน  นักเรียนที่มีผลคะแนน
สูงสุดเนื่องจากนักเรียนมีความมุมานะ  ตั้งใจในการเรียน   มีความรับผิดชอบ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ  เห็นได้จาก     
การน าชุดกิจกรรมติดตัวไปอ่านและฝึกท าเสมอ  ส่วนนักเรียนคนท่ีได้คะแนนต่ า  เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่สนใจ
เรียน  ขาดการเรียนการสอน  มาสาย  หรือเล่นเกมกับเพื่อนคนอ่ืน ขาดความรับผิดชอบต่องานท่ีครูมอบหมาย
ในชุดกิจกรรม 
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                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรม  กับนักเรียน

ช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ระยะที่ 1   การวิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน ระยะที่ 
2 พัฒนานวัตกรรม/พัฒนาวิธีการแก้ปัญหา ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปแก้ปัญหา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาชั้นเรียน พบว่า ปัญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีทั้งหมด   4 เรื่อง คือ 1)การเขียนค าผิดคิด 2)เขียนอธิบาย 
ช้ีแจง 3)เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 13.04 4) อ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด คือ  ปัญหาการอ่านเชิง
วิเคราะห์  โดยมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39  รองลงมาคือ ปัญหาการเขียนเชิงวิเคราะห์  
และการเขียนอธิบายชี้แจง  โดยทั้งสองปัญหามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน  3 คน คิดเป็น ร้อยละ  13.04    

ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาเพื่อหากลวิธีหรือเทคนิคที่จะช่วยแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้
ชุดกิจกรรม  น ามาใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ เพราะชุดกิจกรรมเป็นสื่อประสมที่มีการน าสื่อ
และกิจกรรมหลายๆ อย่างมาประกอบกันเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เพลง เกม ใบความรู้ 
ใบกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยชุดกิกรรมนี้ต้องใช้ควบคู่กับแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียน อ่านเรื่องราวต่าง 
ๆ ได้เข้าใจ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ   โครงเรื่อง  ภาษาในงานเขียน  ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกให้นักเรียนอ่าน
เชิงวิเคราะห์จากงานเขียนร้อยแก้ว 3 ประเภท คือ ข่าว  เรื่องสั้น  และสารคดี เรียงล าดับจากง่ายไปยาก
จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุด
กิจกรรม ตามรายการได้แก่ เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตร , แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา 
มีจุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเน้ือหาสาระ , กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
และเน้ือหาสาระ , กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ได้ , การ
เรียบเรียงเนื้อหาเป็นไปตามขั้นตอนจากง่ายไปยาก , เนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา , ส านวนภาษาที่ใช้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย , มีการวัดเละประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเครื่องมือที่วัดและประเมินผล
ชัดเจน ท าให้รู้ว่านักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์เกณฑ์  การใช้คะแนนถูกต้อ ง เที่ยงตรง ซึ่งดัชนีความ
สอดคล้อง สภาพปัญหากันนวัตกรรม แผนจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม         
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านคือคุณครูจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

  การน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากที่
ผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรม ไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 
4 คน โดยเริ่มแก้ปัญหา2560 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 20 ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 2  
สัปดาห์ รวม 4 คาบเรียน 10 ช่ัวโมง   

พบว่ามีนักเรียนคนท่ีได้คะแนนสูงสดุในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอ่านเชิง
วิเคราะห์คือนักเรียนคนที่ 4 รองลงมาคือคนที่  2 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านเชิง
วิเคราะห์  แต่มีพัฒนาการดีขึ้น คือนักเรียนคนท่ี  1 และ  3   

ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  มีผลมาจากพฤติกรรมของนักเรียน  นักเรียนที่มีผลคะแนน
สูงสุดเนื่องจากนักเรียนมีความมุมานะ  ตั้งใจในการเรียน   มีความรับผิดชอบ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ  เห็นได้จาก     
การน าชุดกิจกรรมติดตัวไปอ่านและฝึกท าเสมอ  ส่วนนักเรียนคนท่ีได้คะแนนต่ า  เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่สนใจ
เรียน  ขาดการเรียนการสอน  มาสาย  หรือเล่นเกมกับเพื่อนคนอ่ืน ขาดความรับผิดชอบต่องานท่ีครูมอบหมาย
ในชุดกิจกรรม 
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  ผลการศึกษาข้อดีข้อจ ากัดของการแก้ปัญหา การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรม ที่ผู้วิจัยเลือก
ชุดกิจกรรมมาใช้เพราะมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เรียน  แก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้ดี  ผู้วิจัยได้สรุปข้อดี และข้อจ ากัดของ  การแก้ปัญหา
การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรม 

ข้อดีของชุดกิจกรรมคือเป็นนวัตกรรมที่ฝึกทักษะแก่ผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอน  มีการก าหนดจุดประสงค์
และสร้างกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ  โดยการท าชุดกิจกรรมจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การเรียนรู้  เมื่อได้ปฏิบัติซ้ า ได้ลงมือท าด้วยตนเองจะท าให้ความรู้ที่ได้เป็นความรู้ที่คงทน  สามารถน าไป       
ต่อยอด   การเรียนรู้ได้  ช่วยพัฒนาผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเข้าใจเนื้อหาในสิ่งที่อ่าน
อย่างชัดเจนอีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สามารถคิดตามซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขหรือ
พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ได้จริง  มีประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง  ข้อจ ากัดคือผู้สอนต้องจัดเตรียมเนื้อหา  
เรียงล าดับเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด       
การเรียนรู้  ไม่ใช่เพียงแค่มอบหมายงานในชุดกิจกรรมให้นักเรียนท า  แต่ควรด าเนินการอธิบาย  การใ ห้
ค าแนะน าไปพร้อมกันกับนักเรียน เช่นในการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้วิจัยรูปแบบของงานเขียนมีหลาย
ประเภท  บางเนื้อหาเข้าใจง่าย  แต่บางเนื้อหาต้องอาศัยการตีความ  การแปลส านวนในเรื่อง  ครูจะต้องฝึกให้
ผู้เรียนแปลความได้ด้วยตนเอง  โดยที่ครูเป็นแค่ผู้ให้ค าแนะน า  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาในด้านการอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

  จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน  ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้านวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาการอ่าน         
เชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คือ 
ซึ่งนวัตกรรมที่ผู้วิจัยพบคือ  ชุดกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหา  จัดท าแผนการเรียนรู้  และชุดกิจกรรม   
โดยผ่านการศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ที่ 1.00  ผู้วิจัยได้น านวัตกรรมชุดกิจกรรม ไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 4 คน โดยเริ่มแก้ปัญหาตั่งแต่วันที่ 22   พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม  
2560  ผลการทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 3 ชุดกิจกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่มีปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 4 คน มีคะแนนค่าเฉลี่ยการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคะแนนนักเรียนคนท่ี 4 อยู่ท่ี 27 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 90 คนที่ 2 อยู่ที่ 24 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน    ส่วนคนที่ 1 อยู่ที่ 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.67  
และ คนที่ 3 อยู่ที่ 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ถึงกระนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียน พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
แก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ท่ีผู้วิจัยน ามาใช้ สามารถแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้
เป็นอย่างดี 
 
  การแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
ชุดกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ  ซึ่งเนื้อหาการอ่านเชิงวิเคราะห์จ าเป็นจะต้องให้นักเรียน
ได้ฝึกท าโจทย์หลากหลายเพื่อความแม่นย าช านาญในเนื้อหา  และเกิดการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พิมพิมล  แสนนาม (2553) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมฝึก      
การอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์  ต่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทยเชิง
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงถึงพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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   แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์ยังคงเป็นทักษะที่นักเรียนจะต้องฝึกฝน  สังเกตจาก
ผลการทดลอง นักเรียนคนที่  2  และ 4  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งคะแนนเต็ม30 
คะแนน คะแนนสูงสุดคือ 27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือ 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80  แต่มี
นักเรียน คนท่ี 1 และ 3  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ผู้วิจัยก าหนด  คะแนนต่ าสุดคนที่ 1 คือ 11 คะแนน      
คิดเป็นร้อยละ 36.67 และ 14 คะแนนของคนที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 46.67  แต่นักเรียนคนที่ 1 และ 3  ก็มี
พัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าก่อนเรียน  จะเห็นได้ว่าแม้ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ท าให้มีคะแนนการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดีขึ้น  แต่การที่
นักเรียนคนที่ 1 และ 3 ไม่ได้ฝึกท าชุดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ขาดเรียนในช่วงเวลาที่ครูนัดหมาย  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า คนที่  2 และ 4  ที่ให้ความสนใจ  และมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ เพราะฉะนั้น  ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องควบคุมการเรียนการสอนให้เป็นระบบ  และนักเรียนเองก็
จ าเป็นต้องใส่ใจ  ฝึกฝนในการอ่านเชิงวิเคราะห์จึงจะพัฒนาความรู้และทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
คน จ านวนทั้งหมด 4 คน จากคะแนนของนักเรียน สามารถจัดกลุ่มได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดในการท าแบบทดวัดผลสัมฤทธิ์ ท าได้ 27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ได้แก่
นักเรียนคนท่ี 2 และ 4  ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงท่ีสุดจากนักเรียนจ านวน 4 คน สาเหตุอาจเนื่องมาจาก นักเรียนทั้ง 
2 คน นักเรียนมีความใส่ใจในการเรียน มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ อีกทั้ ง นักเรียนทั้ง 2 คนมี
พฤติกรรมด้านการเรียนที่ดี  คือไม่ขาดเรียน  ไม่มาสาย  และเมื่อท าการเรียนการสอนก็จะมีส่วนร่วมในการ
ถามตอบกับครู  และช่วยอธิบายเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ ท าความเข้าใจกับเนื้อหา และ
ท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมได้เป็นอย่างถูกต้อง  และท าคะแนนแบบทดสอบได้ระดับสูงเป็นที่น่าพอใจ จาก
นักเรียนจานวน 4 คน 
  กลุ่มที่มีคะแนนต่ าไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ผู้วิจัยก าหนด ในการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิ คนที่  1 ท าได้  11  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.67  และนักเรียนคนท่ี 3  ท าได้  14  คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ  46.67  สาเหตุอาจเนื่องมากจากพฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนคนที่ 3 เช่น เข้าเรียนช้า  หรือคนที่ 1  
ที่มักขาดเรียนบ่อย ชอบเล่นเกมโทรศัพท์มือถือ  ในเวลาเรียนก็มักจะไม่ให้ความใส่ใจกับเนื้อหา  จะแอบลอก
ค าตอบของเพื่อน  หรือชวนกันคุย เมื่อให้ตอบค าถาม  ก็มักจะขาดการไตร่ตรองและคิดให้รอบคอบ ตอบตาม
ความคะนองปาก  จากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียน ตอบค าถามผิด  ส่งผลให้ไม่เข้าใจเน้ือหาเท่าที่ควร
และท าแบบทดสอบได้คะแนนน้อย 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.ควรน านวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม ไปใช้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มี

สมาธิสั้น  
2.ควรน านวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม  ไปใช้พัฒนาการอ่าน

วิเคราะห์ วรรณคด๊  และวรรณกรรมในแบบเรียน และก าหนดเกณฑ์การการตรวจใบงานท่ีร้อยละ 70 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1 ควรมีการแก้ไข /พัฒนา การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรม  ร่วมกับเทคนิคการสอนหรือ
นวัตกรรมอื่นๆเพิ่มเติม 
  2 ควรปรับปรุงสื่อ  เกม เพลง ใบกิจกรรม ใบความรู้ และแบบทดสอบให้เหมาะสม  และสร้างความ
สนใจต่อผู้เรียนในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
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   แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์ยังคงเป็นทักษะที่นักเรียนจะต้องฝึกฝน  สังเกตจาก
ผลการทดลอง นักเรียนคนที่  2  และ 4  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งคะแนนเต็ม30 
คะแนน คะแนนสูงสุดคือ 27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือ 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80  แต่มี
นักเรียน คนท่ี 1 และ 3  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ผู้วิจัยก าหนด  คะแนนต่ าสุดคนที่ 1 คือ 11 คะแนน      
คิดเป็นร้อยละ 36.67 และ 14 คะแนนของคนที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 46.67  แต่นักเรียนคนที่ 1 และ 3  ก็มี
พัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าก่อนเรียน  จะเห็นได้ว่าแม้ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ท าให้มีคะแนนการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดีขึ้น  แต่การที่
นักเรียนคนที่ 1 และ 3 ไม่ได้ฝึกท าชุดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ขาดเรียนในช่วงเวลาที่ครูนัดหมาย  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า คนที่  2 และ 4  ที่ให้ความสนใจ  และมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ เพราะฉะนั้น  ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องควบคุมการเรียนการสอนให้เป็นระบบ  และนักเรียนเองก็
จ าเป็นต้องใส่ใจ  ฝึกฝนในการอ่านเชิงวิเคราะห์จึงจะพัฒนาความรู้และทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
คน จ านวนทั้งหมด 4 คน จากคะแนนของนักเรียน สามารถจัดกลุ่มได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดในการท าแบบทดวัดผลสัมฤทธิ์ ท าได้ 27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ได้แก่
นักเรียนคนท่ี 2 และ 4  ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงท่ีสุดจากนักเรียนจ านวน 4 คน สาเหตุอาจเนื่องมาจาก นักเรียนทั้ง 
2 คน นักเรียนมีความใส่ใจในการเรียน มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ อีกทั้ ง นักเรียนทั้ง 2 คนมี
พฤติกรรมด้านการเรียนที่ดี  คือไม่ขาดเรียน  ไม่มาสาย  และเมื่อท าการเรียนการสอนก็จะมีส่วนร่วมในการ
ถามตอบกับครู  และช่วยอธิบายเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ ท าความเข้าใจกับเนื้อหา และ
ท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมได้เป็นอย่างถูกต้อง  และท าคะแนนแบบทดสอบได้ระดับสูงเป็นที่น่าพอใจ จาก
นักเรียนจานวน 4 คน 
  กลุ่มที่มีคะแนนต่ าไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ผู้วิจัยก าหนด ในการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิ คนที่  1 ท าได้  11  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.67  และนักเรียนคนท่ี 3  ท าได้  14  คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ  46.67  สาเหตุอาจเนื่องมากจากพฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนคนที่ 3 เช่น เข้าเรียนช้า  หรือคนที่ 1  
ที่มักขาดเรียนบ่อย ชอบเล่นเกมโทรศัพท์มือถือ  ในเวลาเรียนก็มักจะไม่ให้ความใส่ใจกับเนื้อหา  จะแอบลอก
ค าตอบของเพื่อน  หรือชวนกันคุย เมื่อให้ตอบค าถาม  ก็มักจะขาดการไตร่ตรองและคิดให้รอบคอบ ตอบตาม
ความคะนองปาก  จากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียน ตอบค าถามผิด  ส่งผลให้ไม่เข้าใจเนื้อหาเท่าที่ควร
และท าแบบทดสอบได้คะแนนน้อย 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.ควรน านวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม ไปใช้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มี

สมาธิสั้น  
2.ควรน านวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม  ไปใช้พัฒนาการอ่าน

วิเคราะห์ วรรณคด๊  และวรรณกรรมในแบบเรียน และก าหนดเกณฑ์การการตรวจใบงานท่ีร้อยละ 70 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1 ควรมีการแก้ไข /พัฒนา การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรม  ร่วมกับเทคนิคการสอนหรือ
นวัตกรรมอื่นๆเพิ่มเติม 
  2 ควรปรับปรุงสื่อ  เกม เพลง ใบกิจกรรม ใบความรู้ และแบบทดสอบให้เหมาะสม  และสร้างความ
สนใจต่อผู้เรียนในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
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การแก้ปัญหาการอ่านตีความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และอธิบาย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 
พรทิพย์  เพ็ชรตระกูล1 และ ชิษณุพงศ์  อินทรเกษม2 

1นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส ารวจสภาพปัญหาวิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรียน 2. 
เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาในช้ันเรียน 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหา 4. เพื่อศึกษาผลของวิธีการแก้ไขปัญหา 5. เพื่อศึกษาข้อดีและข้อเสียของนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาผู้วิจัยได้
ด าเนินการ จัดท าวิจัยตามล าดับขั้นตอน และกระบวนการวิจัย โดยแบ่งวิธีด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ส ารวจและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปแก้ปัญหา ประชากรเป้าหมาย
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้การแก้ปัญหาการอ่านตีความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และอธิบาย จ านวน 6 แผน และแบบทดสอบ
การอ่านตีความ จ านวน 30 ข้อ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านการเรียนวิชาภาษาไทยมากที่สุด คือการอ่านตีความ คิดเป็นร้อยละ 20.68 มีนักเรียน 6 
คน ที่มีปัญหาในการอ่านตีความ มีสาเหตุมาจากขาดความรู้พื้นฐานในการอ่านตีความ 
 2. นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือ เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และอธิบาย (Predict Observe Explain) 
ซึ่งน ามาพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องนวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า 
นวัตกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาการอ่านตีความ 
 3. ผลการน านวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา พบว่า นักเรียน 4 คน ผ่านเกณฑ์การประเมนิทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ร้อยละ 
60 และนักเรียน 2คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ตามที่ผู้วิจัยก าหนด เนื่องจากนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมและไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตีความเท่าที่ควร ท าให้การเรียนการสอนไม่มีความต่อเน่ือง ตลอดจนตอบค าถาม
สั้นๆ ไม่มีการแสดงเหตุผลของค าตอบ 
 
ค าส าคัญ : การอ่านตีความ, เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และอธิบาย 
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SOLVING PROBLEM INTERPRETATIVE READING SKILLS BY USING PREDICT 
OBSERVE EXPLAIN TECHNIQUE OF MATTHAYOMSUKSA 5 IN RAJAVINIT 

MATTAYOM SCHOOL 
 

Pornthip Petchtrakul1 และ Chidsanupong Intrakasem2 
1Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University 

2Lecturer of Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University 
 

ABSTRACT 
 This research aims 1) to explore the problems that affect learning 2) to study the problems that 

affect learning 3) to study the causes of the problems 4) To develop innovative that be solved the 
problem and 5) to find the results of the innovation to solve the problems. The methodology was 
divided into 3 phases, Phase 1 explore and analyze problems in the classroom, and Phase 2 develop 
innovation and implement innovation to solve problems. The sample was 6 students in Matthayom 5/1, 
Rajavinit High School. The research instrument was 6 lesson plans to solving, reading problems using 
predictive learning techniques, observation and explanation and 30 item reading tests. 

The research founded that: 
1. The problems affecting the learning of Thai language is reading interpretations 20.68%, which 6 

students had trouble in reading due to the lack of basic knowledge in reading interpretation. 
2. The innovation was predictive learning, observation, and explanation techniques, lesson plans to 

develop patterns consistent with the problems encountered. The results of the innovation, consistency 
check from the experts found that innovation is appropriate for solving interpretation problems. 

The result of using innovation to solve the problem found that 4 students passed the criterion of 
evaluation of critical reading skills 60% and 2 students did not pass the evaluation criteria 60%. Students 
do not cooperate in activities and do not follow the steps of interpretation. There is no continuity of 
teaching. The answer is short and not show the reason in answer. 

 
Keywords: Interpretative Reading, Predict Observe Explain Technique 
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บทน า 

การอ่านตีความเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้อ่านฝึกกระบวนการคิด การโดยผู้อ่านต้องอาศัย ทั้งความรู้  ประสบการณ์  การ
สังเกต  และการวิเคราะห์ ของผู้อ่าน การอ่านตีความเป็นพ้ืนฐานของการอ่านท่ีท าให้เข้าใจในงานเขียนทุกประเภทการอ่านถือ
เป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิต อีกทั้งมีบทบทบาทที่ส าคัญ เพราะการอ่านช่วยให้มนุษย์ทันต่อเหตุการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ส่งผลให้ผู้อ่านน าประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านมาใช้ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่าง
แนบเนียน ยิ่งกว่านั้นการอ่านยังเป็นการตอบสนองความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นวิสัยของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
และยังช่วยขยายทัศนะของผู้อ่านที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างกว้าง (กระทรวงศึกษาธิการ : 2550 ) การอ่านตีความจึงถือ
เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยให้มนุษย์สื่อสารและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โลกปัจจุบันเป็นโลกท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ การสื่อสารระหว่างมนุษย์นับวันจะมีรูปแบบแปลก ๆ มากยิ่งขึ้น  แนวทางการอ่านตีความ นอกจากจะ
ช่วยให้มนุษย์เพิ่มความสามารถด้านการอ่านของตนเองแล้วยังเป็นหนทางที่จะช่วยให้เข้าใจความคิดที่ซับซ้อนของมนุษย์ทุกยุค
ทุกสมัย  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้ดังนี้ “2. มีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียนรักการศึกษาค้นคว้า”พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่กระทรวงศึกษาได้ก าหนด  โดยการจัดการเรียนรู้นั้นต้องยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ก าหนดให้การอ่านเป็นสาระ ที่ 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และในมาตรฐานที่ ท 1.1 ก าหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ  ตีความ  แปลความ และขยาย 
ความเรื่องที่อ่านได้อย่างลึกซึ้ง วิจารณ์ วิเคราะห์ ประเมินค่าท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ( กรมวิชากรม, 2544 : 12  อ้ า ง
ถึงใน นิตยา ผูกเกษร : 2551 )  

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานผลการวิจัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
อ่านภาษาไทย โดยผลคะแนนเฉลี่ยนั้นค่อนข้างต่ า สมรรถภาพที่มีปัญหามากที่สุดคือการอ่าน และจากการที่ได้เข้าสังเกต   
การสอน รวมทั้งได้สัมภาษณ์จากครผูู้สอนวิชาภาษาไทยถึงปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อการ
เรียนมากที่สุด คือ ปัญหาการอ่านตีความ ซึ่งการอ่านตีความนั้นเป็นความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เหตุที่ผู้เรียนไม่สามารถตีความได้  อาจเนื่องจากผู้เรียนไม่รู้หลักในการอ่าน
ตีความ หรือในการอ่านตีความนั้นอาจมาจากการที่ผู้สอนมีวิธีการสอนที่เน้นการท่องจ าท าให้ผู้เรียนไม่เกิดทักษะในการคิดและ
ไม่เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีวิธีการสอนไม่หลากหลาย  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ เนื่องจาก
ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ที่แตกต่างกัน  วิธีการสอนบางวิธีอาจใช้ไม่ได้กับผู้เรียนบางคน  ตามที่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 หมวดที่ 4 มาตราที่ 22 ระบุไว้ว่า การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถใน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันนี้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเองเพ่ือผู้เรียนจะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้และน า
ความรู้ที่ได้ไปต่อพัฒนาตนเอง  

เทคนิคการสอนที่สามารถน ามาพัฒนาการทักษะการอ่านตีความของนักนักเรียนได้คือ วิธีการสอนแบบท านาย สังเกต 
และอธิบาย (POE : Predict Observe Explain )  ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนว constructivism 
สร้างสรรค์องค์ความรู้โดยใช้แนวทางการสอน เป็นการเรียนที่สร้างขึ้นจากความสนใจและความสงสัยให้กับนักเรียน      อิง
ตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าหลักการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์นั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการอ่าน
ตีความได้เนื่องจากการอ่านตีความต้องอาศัยทักษะการคิดเช่ือมโยงข้อมูลจากสิ่งท่ีได้อย่างและแสดงเหตุผลของการตีความนั้น
อย่างสมเหตุสมผลได้ วิธีการนี้เป็นการสอนอ่านแบบวิธีการวิทยาศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียนสนใจรู้จักหาค าตอบด้วยตนเองโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ปัญหาหรือข้อสงสัย สมมติฐานหรือการคาดคะแนนค าตอบอย่างมีเหตุผล รวมทั้งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานว่าใกล้เคียงกับค าท านายหรือไม่เป็นการเรียนที่ผู้เรียนต้อง
สร้างความรู้จากตัวผู้เรียนเอง โดยจะเริ่มจากท่ีนักเรียนท านายค าตอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนแล้วหาทางพิสูจน์ว่าสิ่งที่นักเรียน
ได้ท านายไว้เป็นจริงหรือไม่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อธิบายเหตุผล และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เนื่องจากต้องหาค าตอบด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริม่ มีความสามารถในการตัดสนิใจ 
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายมากกว่าการเรียนรู้เพื่อจ าตัว
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ความรู้เพียงอย่างเดียว (พินิจ แท่นมาก : 2554) ซึ่งสอดคล้องกับในการอ่านตีความนั้นผู้อ่านต้องอาศัยทักษะในการคิดเพื่อจะ
ได้ทราบถึงทัศนะของผู้เขียนได้แฝงไว้ในบทอ่านอย่างถ่องแท้  

จากปัญหาข้างต้นส่งผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการแก้ไขปัญหาการอ่านตีความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย 
สังเกต และอธิบาย (POE : Predict Observe Explain) เพราะเป็นเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนหาค าตอบด้วยตัวของผู้เรียนเองเป็น
การพัฒนาทักษะการตีความโดยที่ผู้เรียนจัดการความรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาการอ่านตีความของผู้เรียน เพื่อให้สามารถอ่าน
ตีความได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตลอดจนการสือ่สารในชีวิตประจ าวันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียนเอง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อส ารวจสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการอ่านตีความของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
4. เพื่อศึกษาผลของวิธีการแก้ไขปัญหาการอ่านตีความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และอธิบาย ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
5. เพื่อศึกษาข้อดีและข้อเสียของการอ่านตีความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และอธิบาย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นรายงานการวิจัยในช้ันเรียนโดยเป็นการแก้ปัญหาการอ่านตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5/1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 คน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 วิเคราะห์และส ารวจสภาพปัญหา ผู้วิจัยได้ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
เป็นมาตรฐานในการส ารวจสภาพปัญหาเพื่อเก็บข้อมูลในการท าวิจัยในช้ันเรียน      โดยผู้วิจัยได้จัดสร้างเครื่องมือ และเก็บ
ข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในช้ันเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนในวิชาภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาในช้ัน
เรียนที่ส่งผลกระทบมากที่สุดโดยเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์ของครูประจ าวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการสัมภาษณ์
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนกรสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และท าแบบสัมภาษณ์ส าหรับ
นักเรียนถึงสาเหตุปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  
        ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้เครื่องมือดังนี้ 1. แบบส ารวจสภาพปัญหา
รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 2. แบบสัมภาษณ์ของครูประจ าวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็น
การสัมภาษณ์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนกรสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้  และ 3. แบบ
สัมภาษณ์ส าหรับนักเรียนถึงสาเหตุปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  

ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด นวัตกรรมจากหนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่านตีความ เพื่อน าผลจากการศึกษามาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการอ่านตีความของนักเรียน
ต่อไป โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จ จากทั้งหนังสือ งานวิจัย ตลอดจนเวบ็ไซต์วิทยานิพนธ์ของห้องสมุด ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เทคนิคขั้นตอนที่ผู้วิจ ัยน ามาใช้แก้ปัญหา พบว่าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แตแบบท านายสังเกตและอธิบายสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดเพื่อต่อยอดในการคิดอย่างมีเหตุผลได้ ผู้วิจัยจึงได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย 
สังเกต และอธิบาย ทั้งหมด 6 แผน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านตีความ โดยในแต่ละแผนมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ขั้นที่ 1 ขั้น
ท านาย (predict) เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนท านายเกี่ยวกับผลของค าตอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยที่นักเรียนต้องให้เหตุผลเกี่ยวกับ
ค าท านายของนักเรียนด้วย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต (Observing) เป็นขั้นที่นักเรียนต้องลงมือท า หาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ท านายไว้ 
โดยการ หรือพิสูจน์ หรือค้นหาจากบทอ่านที่น ามาตีความ โดยพิจารณาจากบริบทของบทอ่านแล้วน ามาอธิบาย 
ขั้นที ่3 ขั้นอธิบาย  (Explain) เป็นขั้นที่นักเรียนต้องลงมือท าการพิสูจน์ สิ่งที่นักเรียนท านายไว้ว่าเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งอาจจะมี
การขัดแย้งกับสิ่งที่นักเรียนท านายไว้ จึงท าให้นักเรียนต้องพยายามหาเหตุผลมาอธิบายถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
         ในการวัดและประเมินผลนั้น ผู้วิจัยวัดและประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ใบงานและแบบบันทึก
ค าตอบ เมื่อท า การจัดการเรียนรู้ครบทุกแผน ผู้วิจัยจึงใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถการอ่านตีความโดยวัดตาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1223



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 

 
องค์ประกอบความสามารถ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านระบุความหมาย หมายถึง การอธิบายความหมายของค า ส านวน ประโยค และ
บทประพันธ์ที่มีความหมายนัยตรงและความหมายซ่อนเร้นได้  ด้านระบุจุดประสงค์ หมายถึง แนวคิดส าคัญ อารมณ์ของบท
อ่านที่ผู้เขียนแฝงไว ้โดยผู้วิจัยคะแนนท้ังสองด้านมารวมกันเพื่อมาวัดผลการประเมิน เกณฑ์การผ่านอยู่ที่ ร้อยละ 60 

ระยะที่ 3 การแก้ปัญหาความสามารถในการอ่านตีความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และอธิบาย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม จ านวน 6 ครั้ง โดยรายละเอียดของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้งเป็นดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และอธิบาย 

 
 การแก้ปัญหาการอ่านตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชวินิตมัธยม ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยวัดและประเมินผลจากใบงานและแบบบันทึกค าตอบ และวัดผลจากแบบทดสอบความสามารถการอ่านตีความ          
โดยผู้เรียนผ่านร้อยละ 60 ได้ท า การเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยได้ให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแผนการจัดการเรยีนรู้และแบบทดสอบความสามารถพบว่า โดยค่าดัชนีความ สอดคล้อง (IOC) 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่านวัตกรรม ความเหมาะสมและสามารถน ามาใช้ และปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญเพือ่ให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพที่สุด 

ผลการวิจัย 
ระยะที่ 1 ผลการส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียน ผลการศึกษาหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในช้ันเรียน ผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์ครูผู้สอนประจ ารายวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหา
ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุด คือ ปัญหาด้านการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียน ผู้วิจัยจึงได้ท าแบบส ารวจสภาพ
ปัญหาด้านการอ่านโดยให้นักเรียนประเมินตนเองผลเป็นดังนี้ ปัญหาด้านการอ่าน ที่ส่งผลต่อการเรียนมากที่สุด คือ การอ่าน
ตีความ คิดเป็นร้อยละ 20. 68 รองลงมา วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิด
ใหม่อย่างมีเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 17.24 และวิเคราะห์และวิจารณเ์รื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 13.79  
เหตุผลที่ผู้เรียนไม่สามารถตีความได้เนื่องจากนักเรียนให้เหตุผลว่ากรณีบทอ่านที่เป็นบทประพันธ์นักเรียนไม่มีความรู้เรื่อง
ค าศัพท์ ส่งผลให้แปลความและตคีวามไม่ได้ ไม่มีทักษะในการเช่ือมโยงข้อมูล ตลอดจนไม่กล้าถามครูผู้สอน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
ให้ท้ายที่สุดแล้วการอ่านท่ีเป็นพื้นฐานของควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา 

ระยะที่ 2 ผู้วิจัยได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านตีความโดยใช้เทคนิค การท านาย สังเกต และอธิบายของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม จากการศึกษาผู้วิจัยได้พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ด าเนินการจัดท านวัตกรรมการสอนอ่านตีความการแก้ปัญหาการอ่านตีความโดยใช้เทคนิค การท านาย สังเกต และอธิบาย 
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านตีความโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านตีความ โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1-6  
โดยใช้เนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้เริ่มจากการตีความค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ส านวน บทความ 
บทเพลง และบทประพันธ์ โดยเรียงล าดับตามความยากง่ายของเนื้อหา เมื่อการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนเสร็จสิ้น นักเรียนจะได้
ท าใบงานเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในแผนการจัดการเรียนรู้นั้นๆ เมื่อสิ้นสุดแผนการเรียนรู้ครบทั้ง 6 แผน

แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู ้1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านตีความ 
แผนการจดัการเรียนรู ้2 การตีความค าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย 

การตีความค าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย 
แผนการจดัการเรียนรู้ 3 การตีความส านวน 
แผนการจดัการเรียนรู้ 4 การอ่านตีความบทความ 
แผนการจดัการเรียนรู ้5 การอ่านตีความบทเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ 6 การอ่านตีความบทประพันธ ์

ครั้งท่ี 7 สอบวัดความสามารถด้านการอ่านตีความ 
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แล้ว ครั้งที่ 7 ผู้วิจัยท าการทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังจากการจัดการเรียนรู้ครบทุกแผนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านตีความจ านวน 30 ข้อ อิงตามองค์ประกอบความสามารถท่ีผู้วิจัยได้ระบุไว้ 

ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยให้ค าแนะน าในการปรับเวลาในการท ากิจกรรมบางขั้นตอน และพิจารณา
ความสามารถในการท าใบงานเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยผู้เช่ียวชาญยังให้
ข้อเสนอแนะอีกว่าผู้วิจัยควรปรับโมเดลในการวิจัยจากที่สิ้นสุดการจัดเรียนการสอนทั้งหมดจึงวัดความสามารถในการอ่าน
ตีความ ผู้วิจัยควรสอนในแผนเดิมซ้ าหากพบว่านักเรียนเกินร้อยละ 50 ไม่ผ่านการทดสอบหรือไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบาย
ค าตอบนั้นๆ ได้ ไม่ควรปล่อยผ่านไปจนจบแผนสุดท้าย จึงกลับมาสอนใหม่ควรสอนแผนเดิมซ้ าเพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อ
การเรียนการสอนจะได้ประสิทธิภาพที่สุด หากปฏิบัติตามแผนการจัดกาเรียนรู้ได้ ส่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด 
เพื่อน าไปแก้ปัญหาการอ่านตีความได้เป็นอย่างดี 

ระยะที่ 3 ผลจากการใช้นวัตกรรมในแผนการจัดการเรียนท่ี ท่ี 1-3 เป็นการปูพ้ืนฐานในการอ่านตีความ ดังน้ันผู้วิจัยขอ
สรุปผลซึ่งเป็นบทอ่านในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 โดยได้ผลเป็นดังนี้  

การอ่านตีความบทความ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบท านายสังเกต และอธิบาย พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ร้อยละ 60 มีจ านวน 5 คน ได้แก่ นักเรียนจ านวน 1 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยนักเรียนที่
ไม่ผ่านการประเมินมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 50 

การตีความบทเพลง โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบท านาย สังเกต และอธิบาย โดยประเมินจากใบงานและแบบบันทึกใน
การจัดการเรียนรู้ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ได้ผลดังนี้ ในครั้งที่ 1 ไม่มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยในการจัดการเรียนรู้
ในเรื่องการตีความบทเพลงนี้ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่านักเรียนจะสามารถเลือกบทเพลงมาตีความได้ เนื่องจากผู้เรียนอยู่ใน
ระดับช้ันมันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้ว แต่ใบงานดังกล่าวยากเกินความสามารถนักเรียนผู้วิจัยจึงต้องปรับใบงานให้มีความ
สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน และท าการสอนเรื่องเดิมซ้ า จนนักเรียนผ่านการตีความบทเพลงตามที่ตั้งไว้คือ ร้อย
ละ 60 ทุกคน 

การอ่านตีความบทประพันธ์ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบท านายสังเกต และอธิบาย พบว่า มีนั กเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ตามที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ร้อยละ 60 มีจ านวน 5 คน และนักเรียนจ านวน 1 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดย
นักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 20 

ผลจากการใช้แบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านตคีวาม สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมนิคือร้อยละ 60 
มีจ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีจ านวน  2 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 

จากผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และการใช้แบบวัดความสามารถดา้นการอ่านตคีวาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลนักเรยีน 
พบว่า นักเรียนส่วนมากให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการเรียน จนเกิดทักษะในการ
เชื่อมโยงข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนความคิด ส่งผลให้คิดได้อย่างสมเหตุผลผลและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ แต่มีปัจจัย
บางประการที่ท าให้นักเรียนบางคนไม่ผ่านการประเมินในบางแผนการจัดการเรียนรู้คือ ประการแรกคือ มีพื้นฐานคลังค าน้อย 
ตลอดจนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่างเคร่งครัด ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุผล และมีปัจจัยอยู่หนึ่ง
ประการซึ่งเป็นประการส าคัญที่นักเรียนทุกคนมีความบกพร่องก็คือ นักเรียนขาดทักษะในการเขียนสื่อสาร นักเรียนไม่มี
ความสามารถด้านการเขียนสื่อสาร จากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนนักเรียนสามารถตอบค าถามและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดการเรียนได้ แต่เมื่อน ามาเขียนลงแบบบันทึกหรือใบงานนักเรียนไม่สามารถเรียบเรียงค าพูดที่
สละสลวยได้ซึ่งถือเป็นตัวแปรแทรกซ้อนในงานวิจัยครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักว่าในการพัฒนาการอ่านควรพัฒนาการเขียน
ควบคู่ไปด้วยจึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การด าเนินการวิจัยการแก้ปัญหาการอ่านตีความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และอธิบาย ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ผลการศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนเกี่ยวกับ สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการสัมภาษณ์ครูประจ า วิชาภาษาไทย พบว่า ปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อนักเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาไทยมากที่สุด คือ การอ่านตีความเนื่องจากการเลือกบทอ่านนั้นนักเรียนไม่มีความ
หลากหลายในการอ่านการที่นักเรียนเลือกอ่านบทอ่านประเภทเดิมซ้ าๆ ไม่เจอบทอ่านที่หลากหลายนี้ ส่งผลให้บทอ่านใดก็

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 

 
ตามที่ผู้เรียนไม่มีความคุ้นเคยหรือไม่เคยอ่าน นักเรียนจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าเนื้อเรื่องของบทท่านนั้นว่ากล่าวถึงเรื่องใด การ
ที่นักเรียนไม่สามารถอ่านตีความได้นั้น อาจจะเนื่องจากไม่รู้หลักในการตีความบทอ่านประเภทนั้น และเกิดจากที่นักเรียนไม่มี
คลังความรู้เดิมเกี่ยวกับค าศัพท์และความหมาย อีกท้ังไม่รู้หลักและวิธีการเช่ือมโยงความรู้ถึงแนวทางการตีความว่ามีหลักการ
อย่างไร ท าให้ไม่สามารถตีความได้  

ผู้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการแก้ปัญหาการอ่านตีความโดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ท านาย สังเกตและอธิบาย เมื่อน านวัตกรรมไปจัดการเรียนรู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
ตีความ การตีความค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย การตีความส านวน การอ่านตีความบทความ การอ่าน
ตีความบทเพลง การอ่านตีความบทประพันธ์ และการสอบวัดผลการอ่านตีความ  

ผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการท านาย สังเกต และอธิบาย พบว่า ในการอ่านตีความบทความเป็นการ
จัดการเรียนที่นักเรียนท าคะแนนได้ดีและสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนค าตอบของนักเรียนได้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
ความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท าให้ตีความสิ่งที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนนี้ได้อย่างง่ายดาย และแผนการที่รู้ที่ 5 เรื่องการตีความ
บทเพลง ในครั้งท่ี 1 ไม่มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเลยเนื่องจากใบงานมีความยากเกินความสามารถของนักเรียน ผู้วิจัย
จึงได้ปรับเปลี่ยนใบงานและสอนซ้ าในเรื่องเดิม จนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
อ่านตีความบทประพันธ์พบว่านักเรียนส่วนมากสามารถหาค าตอบและให้ข้อสนับสนุนของค าตอบได้อย่างน่าเช่ือถือ จากการ
ประเมินผลหลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่านตีความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบท านาย สังเกตและ
อธิบาย พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ครบทุกแผน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ คือ 
ร้อยละ 60 จ านวน 4 คน และไม่ผ่าน 2 คน สาเหตุนักเรียนไม่ผ่านการทดสอบ 2 คน สังเกตจากพฤติกรรมในการเรียนรู้ในช้ัน
เรียนนักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน เมื่อครูให้ท ากิจกรรมในการเรียนแต่ละขึ้นตอนนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือมาก
เท่าที่ควร เช่น การอ่านบทอ่านด้วยตนเองต้องอ่านอย่างน้อย 2 รอบ จึงจะท าให้เก็บรายละเอียดได้ดี แต่ผู้เรียนอ่านเพียงหนึ่ง
รอบแล้วตอบค าถามเลย อีกทั้งไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักซึ่งบางทีความคิดเห็น
นั้นยังไม่มีเหตุผลเพียงพอต่อของการตอบค าถาม อีกหนึ่งประการส าคัญที่เป็นปัญหาของนักเรียนทุกคนมีก็คือ นักเรียนขาด
ทักษะในการเขียนสื่อสาร นักเรียนไม่มีความสามารถด้านการเขียนสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนนักเรี ยน
สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดการเรียนได้ แต่เมื่อน ามาเขียนลงแบบบันทึกหรือใบงาน
นักเรียนไม่สามารถเรียบเรียงค าพูดที่สละสลวยได้ ในการพัฒนาการอ่านควรพัฒนาการเขียนควบคู่ไปด้วยจึงจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน 

แก้ปัญหาการอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบท านายสังเกต และอธิบาย มีข้อดีเป็นวิธีการสอนที่เน้นพัฒนา
กระบวนการอ่านตีความได้อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ และหาค าตอบด้วยตัวผู้เรียนเองตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่น ท าให้เหตุผลเกิดทักษะการคิด หาเหตุผลและอภิปรายอย่างน่าเช่ือถือคิดอย่างเป็นระบบขั้นตอนทักษะในการ
แสดงหาความรู้คิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผล สร้างพื้นฐานทักษะการอ่านตีความให้นักเรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และเป็นวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกเช่ือมโยงเนื้อหาและความคิดได้อย่างเป็นระบบ ส่วนข้อด้อยของการจัดการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาการอ่านตีความคือ นักเรียนมีอุปสรรคในการคิดจะท าให้การเรียนการสอนด าเนินต่อไปไม่ได้ อีกทั้งหากนักเรียนไม่
เข้าใจในเนื้อหา ไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของค าศัพท์ หรือไม่มีความเข้าใจในบทเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิดอุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมเพราะการเรยีนการสอนนั้นไม่มีความต่อเนื่องและบางครั้งนักเรยีนไมม่ีความรอบรอบในการค าตอบตอบค าถาม
แบบห้วนๆ ไม่มีการแสดงเหตุผล รวมถึงเป็นเป็นวิธีการสอนที่ค่อนข้างใช้เวลา และผู้จัดการเรียนการสอนต้องเสนอแนวทางให้
นักเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบท านาย สังเกต และอธิบายไปใช้ครูผู้สอนควรศึกษาและท า

ความเข้าใจข้ันตอนในการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน เนื่องจากปกติเทคนิคการจัดการเรียนรู้นี้เป็นกระบวนการของวิชาวิทยาศาสตร์ 
เมื่อน ามาปรับใช้ควรศึกษาข้อมูลและขั้นตอนตลอดจนปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคลองกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบท านายสังเกต และอธิบาย 
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 1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบท านาย สังเกต และอธิบายครูผู้สอนควรจัดเต รียมเนื้อหาให้

เหมาะสมกับวัยผู้เรียน และต้องค านึงถึงความสามารถและความรู้เดิมของนักเรียนด้วย  
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรเพิ่มเวลาในการท าวิจัย เนื่องจากต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือหา

เหตุผลมาอธิบายค าตอบ 
 2.2 ควรใช้เทคนิคการเรียนรู้การท านายสังเกตและอธิบายควบคู่กับแบบฝึกเพราะเทคนิคการท านายสังเกตและ

อธิบายต้องใช้การฝึกฝนจึงจะเกิดผลที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
  2.3 ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านการอ่านควรแก้ปัญหาเรื่องการเขียนควบคู่ด้วยจึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด 
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การแก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับ  
การให้ข้อมูลแบบย้อนกลบั ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

วรางคณา สุทธิรักษ์ และ ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

e-mail: creamwarang@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส ารวจสภาพปัญหาและสาเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
นักเรียน 2) เพื่อวิเคราะห์นวัตกรรมว่ามีความเหมาะสมกับปัญหาและสามารถส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านท านองเสนาะ 3) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของการใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับการแก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียน สตรีวิทยา2 จ านวน 3 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย โดย
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน
ท านองเสนาะ  

ผลการวิจัยพบว่า  
การส ารวจสภาพปัญหาและสาเหตุส าคัญ พบว่า ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขท่ีสุดคือ ปัญหาการอ่านท านองเสนาะ ผลของ

การใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับในการแก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะ พบว่า ผลคะแนนรวมของ
นักเรียนจ านวน 3 คน มีดังนี้ นักเรียนท้ัง3 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 คิดเป็น ร้อยละ 100  

 

ค าส าคัญ: การอ่านท านองเสนาะ วิธีการสอนแบบสาธิต การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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IN SATRIWITTHAYA 2 SCHOOL 
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ABSTRACT 

This research aims: 1) to investigate the problems and causes that affect students 2) to analyze 
innovation that can be solved the problem and promote the ability to read the melody 3) to study the 
effectiveness of using demonstration teaching methods in conjunction with backward information 
retrieval. The target group is 3 students in Mathayom Suksa 3 students. The research instrument was a 
lesson plan for solving reading problems. 

The research found that reading problem was the problem that should be solved. The results of 
the demonstration-based teaching method and the back-to-back information on solving the reading 
problem found that the total score of the three students was as follows: The three students passed 50%. 
 
Keywords: Rhythm of prose reading Demonstration teaching Reflective information  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1229



  การประชุมวิชาการระดับชาติ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561  

 

 
บทน า 

 การอ่านท านองเสนาะ เป็นทักษะใน การเรียนวิชาภาษาไทยท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง ก าชัย ทองหล่อ (2552 : 725) กล่าว
ว่า การอ่านท านองเสนาะ หมายถึง การอ่านออกเสียงค าประพันธ์ชนิดต่างๆ ให้เป็นท านองเพื่อความไพเราะหรือการอ่านที่มี
เสียงสูงต่ า หนัก เบา ยาว สั้น เอื้อนเสียง เน้นจังหวะ เน้นสัมผัสให้ชัดเจนไพเราะและท าให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย
และนันทา ขุนภักดี (2539 : 97) กล่าวว่า การอ่านท านองเสนาะช่วยให้อ่านวรรณคดีเรื่องนั้นได้น่าฟังยิ่งขึ้น  การอ่านท านอง
เสนาะเป็นทักษะที่จะต้องได้รับการฝึกฝน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระบุคุณสมบัติของผู้ที่จบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไว้ว่านักเรียนจะต้องสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ ได้
ถูกต้อง 

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
สตรีวิทยา2 จ านวน 49 คน ผู้วิจัยได้ทดสอบการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินของโรงเรียน ปรากฏ
ว่า มีนักเรียนจ านวน 3 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผู้วิจัยจึงสอบถามนักเรียนเพื่อหาปัญหาและสาเหตุของการอ่านท านอง
เสนาะไม่ได้ พบว่า นักเรียนบางคนมีปัญหาไม่สามารถอ่านออกเสียงท านองเสนาะได้ถูกต้องตามจังหวะและท่วงท านอง แบ่ง
วรรคตอนไม่ถูกต้อง ออกเสียง ร ล ว ค าควบกล้ า ไม่ชัดเจน ไม่รู้จักการเอื้อนเสียง เน้นเสียงหนักเบา เป็นเหตุให้นักเรียนไม่
กล้าแสดงออก อ่านติดขัด อ่านตะกุกตะกัก ขาดความไพเราะ ขาดทักษะในการอ่านท านองเสนาะ บางครั้งนักเรียนเกิด ความ
เบื่อในการอ่านท านองเสนาะ เพราะคิดว่าอ่านไปก็ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และท่วงท านอง  ก็มีความเช่ืองช้าไม่
สนุกสนาน อีกทั้งระยะเวลาใน การเรียนเรื่องการอ่านท านองเสนาะก็มีน้อยเพียง คาบเดียว ท าให้ไม่มีเวลาในการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการอ่านท านองเสนาะ จึงอ่านไม่เป็นและไม่อยากอ่าน ไม่อยากฝึกฝน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและสืบค้นนวัตกรรมเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาการอ่านความสามารถในการอ่านท านองเสนาะของ
นักเรียน ทั้งจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตรวมกับการให้
ข้อมูล แบบย้อนกลับเป็นนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทักษะการอ่านได้  เพราะวิธีการสอน แบบสาธิตจะท าให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะ การอ่านท านองเสนาะอย่างเป็นล าดับขั้นจนเกิด ความช านาญและการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ จะมี
ส่วนในการกระตุ้นให้นักเรียนได้ทราบผลครูบอกวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นการสร้างความสนใจท าให้เกิดแรงจูงใจในการอ่าน
ท านองเสนาะในท่ีสุดจะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านท านองเสนาะอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.ศึกษาปัญหาและสาเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/13 ในการเรียนรายวิชาภาษาไทย คือ
ปัญหา 
 2. ศึกษาวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับช่วยส่งเสรมิความสามารถในการอ่านท านอง
เสนาะของผูเ้รยีนอย่างไร  
 
      วิธดี าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาความสามารถในการอ่านท านองเสนาะของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนสตรี
วิทยา2 โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับเป็นการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่าน
ท านองเสนาะให้เป็นไปตามองค์ประกอบความสามารถของการอ่านท านองเสนาะโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
ที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาชั้นเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไป
ใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ระยะที ่1 ส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียน 
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ผู้วิจัยได้ศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนพบสภาพปัญหาและพฤติกรรมปัญหาในช้ันเรียนจึงท าได้ท าการศึกษา

และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนประจ าวิชาภาษาไทยและแบบประเมินทักษะการ
อ่านท านองเสนาะ โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 22 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและข้อมูล เชิงปริมาณ ดังนี้ 1.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ที่ได้
จากครูภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ว่าปัญหาใดเป็นปัญหา ในการเรียนการสอนที่พบมากท่ีสุด ถือว่าประเด็นนั้นคือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนและเลือกปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด เป็นปัญหาที่มีการส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนมากที่สุด 
จากนั้นน าปัญหานั้นไปหาสาเหตุแนวทางการแก้ไขและพัฒนาต่อไปซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วน ามาสรุปได้ว่า นักเรียนมี
ปัญหาด้านการอ่านและประเด็นที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุด คือ การอ่านท านองเสนาะ 2.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน า
แบบประเมินการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 น ามาบันทึกให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
จากนั้นน าคะแนนท้ังหมดมาหาค่าเฉลี่ยโดยมีเกณฑ์การประเมินอยู่ท่ีร้อยละ 50 หากนักเรียนคนใดมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 
จึงนับว่าเป็นนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านท านองเสนาะ 

ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะ 
การศึกษาปัญหาในการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนสตรีวิทยา2 จ านวน 49 

คน พบว่านักเรียน มีปัญหาในสาระที่ 1 การอ่าน ในส่วนของการท านองเสนาะ ซึ่งเป็นปัญหาที่สมควรได้รับการแก้ไข ผู้วิจัยจึง
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างและจัดท านวัตกรรม เพื่อน าผลจากการจัดท านวัตกรรมมาแก้ปัญหา
การอ่านท านองเสนาะของนักเรียนต่อไป 

ผู้วิจัยน านวัตกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผลมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต
ร่วมกับการให้ข้อมูล แบบย้อนกลับ จากนั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบ
ย้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนวัตกรรมกับปัญหา จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 8 
คาบ ผู้วิจัยจัดท าแบบประเมินการอ่านท านองเสนาะเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสามารถในการอ่านท านองเสนาะ โดย
ให้คะแนนจากการพิจารณาการอ่านท านองเสนาะของผู้เรียนตามองค์ประกอบความสามารถ ผู้วิจัยจึงจัดท าแบบตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถการอ่านท านองเสนาะ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
นวัตกรรมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยท้ัง 3 ท่านแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 

ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ใน การแก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะ 
 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนานวัตกรรมตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และได้น านวัตกรรมไปใช้ โดยด าเนินการ

ติดต่อประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนสตรีวิทยา2 เพื่อขออนุญาตในการ
ด าเนินการสอนโดยใช้แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
อ่านท านองเสนาะ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และจ านวนช่ัวโมง ดังนี ้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงระยะเวลาในการอ่านท านองเสนาะโดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา จ านวนชั่วโมง 
1 หลักการอ่านท านองเสนาะ 2 
2 การอ่านกาพย์ฉบัง16 2 
3 การอ่านกลอนสภุาพ 2 
4 การอ่านโคลงสี่สภุาพ 2 

รวมท้ังสิ้น 8 
  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1231



  การประชุมวิชาการระดับชาติ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561  

 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่ได้
จากการบันทึกผล การประเมินการอ่านท านองเสนาะผู้เรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องตามท านอง สามารถแบ่งวรรคตอน ในการ
อ่านได้ อ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธีและใช้น้ าเสียงในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
วิเคราะห์จ านวนนักเรียนท่ีสามารถอ่านท านองเสนาะได้ผ่านเกณฑ์ โดยวัดจากเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านท านองเสนาะ 
ซึ่งนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ร้อยละ 65 คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 9.75 คะแนน หมายความว่า นักเรียน
จะต้องมีช่วงคะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดี จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ผลการวิจัย 
จากวิธีการด าเนินการวิจัยที่ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ เพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่3/13 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน 
 จากผลการสัมภาษณ์ครูประจ าวิชาภาษาไทยข้างต้น ผู้วิจัยจึงสร้างแบบประเมินการอ่านท านองเสนาะขึ้น จ านวน 1 

ฉบับ เพื่อทดสอบความสามารถในการอ่านท านองเสนาะของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 โรงเรียนสตรีวิทยา2 โดย
ก าหนดเกณฑ์การผ่านที่ร้อยละ 50 เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันว่า มีนักเรียนขาดทักษะในการอ่านท านองเสนาะจริง ซึ่งผลการ
ทดสอบพบว่ามีนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินการอ่านท านองเสนาะ ทั้งหมด 3 คน ดังนี ้ 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนสตรีวิทยา2 

คนที ่ ผลคะแนน (18) ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ60) 
19 9 45 ไม่ผา่นเกณฑ ์
32 9 45 ไม่ผา่นเกณฑ ์
17 9 45 ไม่ผา่นเกณฑ ์

  
จากตารางที่ 2 คะแนนร้อยละแบบประเมินการอ่านท านองเสนาะที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น จ านวน  1 ฉบับ โดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ที่ ร้อยละ 50 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/13 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปรากฏ
ว่ามีนักเรียนจ านวน 3 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ คือ ต้องมีผลสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ50 คิดเป็นร้อย
ละ 6 จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะ 

 จากการส ารวจปัญหาผู้วิจัยจึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะ โดยได้ศึกษาเอกสาร 
ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การใช้นวัตกรรมวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาการอ่านท านองเสนาะได้ จึงได้น าวิธี การสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับไปแก้ปัญหานักเรียนทั้ง 3 
คน จึงด าเนินการสร้างนวัตกรรมและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ ผลการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 4 แผน โดยมีความสอดคล้องเท่ากับ 0.89 อีกท้ังผู้วิจัยปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมตามค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญซึ่ง
ให้ค าแนะน า สรุปว่าข้ันเตรียมการและขั้นก่อนสาธิต สามารถรวบเป็นขั้นเดียวกันได้  
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 ผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ/ก่อนการสาธิต 
 ครูเตรียมซ้อมการสาธิตการอ่านท านองเสนาะครูให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านท านองเสนาะ เพื่อนักเรียนได้รับความ

และรู้วิธีการฝึกอ่านท านองเสนาะที่เหมาะสม 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการสาธิต ครูแสดงการสาธิต นักเรียนสังเกตการสาธิต เพื่อนักเรียนฝึกความสามารถในการอ่านท านอง

เสนาะ 
 ขั้น 3 ขั้นอภิปรายสรุปการเรียนรู้ ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนักเรียนน าข้อมูลที่ครูแนะน าไปปรับปรุง
แก้ไขเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านท านองเสนาะ 

 ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการอ่านท านองเสนาะ 
การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการเรียน การสอนที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยน าเสนอผล การวิเคราะห์ความสามารถในการ

อ่านท านองเสนาะ ตามองคป์ระกอบความสามารถโดยใช้แบบประเมินการอ่านท านองเสนาะ ได้ผลวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 ผลการน าวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับไปใช้ใน การแก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3/13 โรงเรียน สตรีวิทยา2 จ านวน 3 คน สรุปผลได้ดังนี้ 

 แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงพัฒนา การอ่านท านองเสนาะของนักเรียนคนท่ี 1 
 

 
 จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนน เท่ากับ 11, 9 และ 10 คะแนน หมายความว่า 
นักเรียนคนที่ 1 มีความสามารถในการอ่านประเภทกาพย์ฉบัง16 และโคลงสี่สุภาพเท่ากัน ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 10 คะแนน แต่
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านกลอนสุภาพคะแนนลดลงอยู่ที่ 9 คะแนน แต่คะแนนของการอ่านทุกประเภทผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 67 จัดอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
 
 แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงพัฒนาการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนคนท่ี 2 
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จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนคนท่ี 2 มีคะแนน เท่ากับ 9, 8 และ7 คะแนน หมายความว่า นักเรียน
คนท่ี 2 มีความสามารถลดลง สังเกตเห็นได้จากคะแนนการอ่านกาพย์ฉบัง16 นักเรียนท าคะแนนได้มากถึง 9 คะแนน จากนั้น
อ่านกลอนสุภาพลดลงเหลือ 8 คะแนน และคะแนนการอ่านโคลงสี่สุภาพลดลงเหลือเพียง 7 คะแนน คะแนนของการอ่านทุก
ประเภทผ่านเกณฑ์ร้อยละ 53 ซึ่งจัดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 

 
 แผนภาพที่ 3 แผนภาพแสดงพัฒนาการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนคนท่ี 3 

 
 
 จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนคนที่ 3 มีคะแนน เท่ากับ 11, 10 และ 9 คะแนน หมายความว่า 
นักเรียนคนท่ี 3 มีความสามารถลดลง สังเกตเห็นได้จากคะแนนการอ่านกาพยฉ์บัง16 นักเรียนท าคะแนนได้มากถึง 11 คะแนน 
จากนั้นอ่านกลอนสุภาพลดลงเหลือ 10 คะแนน และคะแนนการอ่านโคลงสี่สุภาพลดลงเหลือเพียง 9 คะแนน แต่คะแนนของ
การอ่านทุกประเภทผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55 หรือมากว่า 8 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
 จากคะแนนการประเมินการอ่านท านองเสนาะ รายบุคคลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3/13 ที่มีปัญหาการพูดใน
ที่สาธารณะจ านวน 3 คน พบว่าผลคะแนนรวมของนักเรียนจ านวน 3 คน เป็นดังนี้ นักเรียนคนท่ี 1, 2 และคนท่ี 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100  
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/13 มีปัญหาในการเรียนรายวิชาภาษาไทยในเรื่องการ
อ่านท านองเสนาะมากที่สุด ซึ่งปัญหาการอ่านท านองเสนาะนี้ส่งผลกระทบต่อ การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพในรายวิชา
ภาษาไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านท านองเสนาะ มีความส าคัญในการเรียนการสอนในสาระวรรณคดีวรรณกรรม 
จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับบทร้อยกรองชนิดต่างๆ ดังนั้นการอ่านท านองเสนาะจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวรรณคดี
วรรณกรรมและท าให้นักเรียนเข้าถึงรสของวรรณคดีได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับก า ชัย ทองหล่อ (2552 : 725) กล่าวว่า การ
อ่านท านองเสนาะ หมายถึง การอ่านออกเสียงค าประพันธ์ ชนิดต่างๆ ให้เป็นท านองเพื่อความไพเราะหรือการอ่านที่มีเสียงสูง
ต่ า หนัก เบา ยาว สั้น เอื้อนเสียง เน้นจังหวะ เน้นสัมผัสให้ชัดเจนไพเราะและท าให้เกิดอารมณค์ล้อยตามไปด้วยและนันทา ขุน
ภักดี (2539 : 97) กล่าวว่า การอ่านท านองเสนาะช่วยให้อ่านวรรณคดีเรื่องนั้นได้น่าฟังยิ่งขึ้น การอ่านท านองเสนาะ หมายถึง 
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมี การเอื้อนเสียง ตามจังหวะ สัมผัส ลีลาและท่วงท านองของค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ
และกาพย์ ซึ่งปรากฏในมาตรฐานและตัวช้ีวัดระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และจากการ
ส ารวจท าให้รู้สาเหตุของ การเกิดปัญหาว่ามีจากปัจจัย ดังนี้ สาเหตุเกิดจาก ตัวนักเรียน เกิดจากสภาพแวดล้อม และเกิดจาก
ครู และวิธีการจัดการเรียนรู้  
 การศึกษานวัตกรรมที่ใช้การแก้ไขปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจมีหลายนวัตกรรมที่น่าสนใจในที่นี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สอนแบบสาธิตร่วมการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ ซึ่งเป็นวิธีวิธีการสอนแบบสาธิต หมายถึง วิธีสอนโดยใช้การสาธิต คือ 
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กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการแสดงหรือท าสิ่งที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ให้ผู้เรียนสังเกตดูแล้วให้ผู้เรียนซักถามอภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตการณ์สาธิตซึ่งมีความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหา และการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นผลมาจากการกระท าของนักเรียนภ าย
หลังจากการท ากิจกรรมแต่ละครั้งและข้อมูลที่นักเรียนได้รับทราบนั้นสามารถเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมหรือการกระท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะคงไว้หรือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม เพื่อให้การท าร้อยกรองชนิดต่างๆ ดังนั้นการอ่านท านองเสนาะ
จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวรรณคดีวรรณกรรมและท าให้นักเรียนเข้าถึงรสของวรรณคดีได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับก าชัย 
ทองหล่อ (2552 : 725) กล่าวว่า การอ่านท านองเสนาะ หมายถึง การอ่านออกเสียงค าประพันธ์ ชนิดต่างๆ ให้เป็นท านองเพื่อ
ความไพเราะหรือการอ่านที่มีเสียงสูงต่ า หนัก เบา ยาว สั้น เอื้อนเสียง เน้นจังหวะ เน้นสัมผัสให้ชัดเจนไพเราะและท าให้เกิด
อารมณ์คล้อยตามไปด้วยและนันทา ขุนภักดี (2539 : 97) กล่าวว่า การอ่านท านองเสนาะช่วยให้อ่านวรรณคดีเรื่องนั้นได้น่าฟัง
ยิ่งขึ้น การอ่านท านองเสนาะ หมายถึง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมี  การเอื้อนเสียง ตามจังหวะ สัมผัส ลีลาและ
ท่วงท านองของค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพและกาพย์ ซ่ึงปรากฏในมาตรฐานและตัวช้ีวัดระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และจากการส ารวจท าให้รู้สาเหตุของ การเกิดปัญหาว่ามีจากปัจจัย ดังนี้ สาเหตุเกิดจาก 
ตัวนักเรียน เกิดจากสภาพแวดล้อม และเกิดจากครู และวิธีการจัดการเรียนรู้  
 การศึกษานวัตกรรมที่ใช้การแก้ไขปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจมีหลายนวัตกรรมที่น่าสนใจ ในที่น้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สอนแบบสาธิตร่วมการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ ซึ่งเป็นวิธีวิธีการสอนแบบสาธิต หมายถึง วิธีสอนโดยใช้การสาธิต คือ 
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการแสดงหรือท าสิ่งที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ให้ผู้เรียนสังเกตดูแล้วให้ผู้เรียนซักถามอภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตการณ์สาธิตซึ่งมีความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหา และการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นผลมาจากการกระท าของนักเรียนภาย
หลังจากการท ากิจกรรมแต่ละครั้งและข้อมูลที่นักเรียนได้รับทราบนั้นสามารถเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมหรือการกระท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูท้ี่จะคงไว้หรอืปรับปรงุแก้ไขพฤติกรรม เพื่อให้การท ากิจกรรมในครั้งต่อไปมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมสามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาการอ่านท านองเสนาะได้ วิธีการ
สอนแบบสาธิตจะท าให้นักเรียนเห็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการเป็นต้นแบบในการอ่านท านองเสนาะ มีความสอดคล้องกับการ
ให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ ท่ีจะท าให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเองและน าไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นตามล าดับซึ่ง
สอดคล้องกับ สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต(2536 : 202) กล่าวว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นการช้ีให้เห็นว่า สิ่งที่บุคคลท าอยู่นั้น
ได้ผลเป็นอย่างไร จากการที่รู้ตัวว่าสิ่งท่ีท าน้ันได้ผลเป็นอย่างไร จะท าให้เกิดเป็นแรงเสริมในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการอ่านท านองเสนาะ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ
ในรายวิชาภาษาไทยนั้น สามารถท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนสตรีวิทยา2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพื่อส ารวจสภาพปัญหา มี
นักเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านท านองเสนาะ คิดเป็นร้อยละ 1.47 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนระหว่างเรียนที่มีการใช้วิธีการสอน
แบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ พบว่า นักเรียน คนที่ 1 มีความสามารถเท่าเดิม แต่คะแนนของ การอ่านทุก
ประเภทผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 หรือมากกว่า 7.5 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี นักเรียน คนที่ 2 มีความสามารถเพิ่มขึ้น แต่
คะแนนอ่านกาพย์ฉบัง16 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนการอ่านกลอนและโคลงสี่สุภาพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ50 หรือมากว่า 
7.5 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี นักเรียนคนท่ี 3 มีความสามารถเท่าเพิ่มขึ้น แต่คะแนนของการอ่านทุกประเภทผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 50 หรือมากกว่า 7.5 คะแนน และมีคะแนนอยู่ในระดับดี ซึ่งปรากฏว่าผลคะแนนรวมของนักเรียนจ านวน 3 คน เป็นดังนี้ 
นักเรียนคนท่ี 1,2และคนท่ี 3 ผ่านเกณฑ์ การประเมินร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทั้ง 
3 คน มีทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับนั้น เนื่องจากวิธีการสอนแบบสาธิต
เป็นวิธีการสอนที่ครูต้องสาธิตการอ่านท านองเสนาะและให้นักเรียนปฏิบัติตาม เมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยก็สามารถซักถามได้ 
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ท าให้ครูและนักเรียน มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันมากขึ้นและ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนท าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ 
อยากที่จะปฏิบัติการอ่านท านองเสนาะในส่วนที่ตนเองบกพร่องให้ดีขึ้น  อีกทั้งครูสามารถ พูดอธิบายให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการอ่านท านองเสนาะได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้น การแก้ปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/13 โรงเรียนสตรีวิทยา2 สามารถน า
วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับ การให้ข้อมูลแบบย้อนกลับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เกิดผลส าเร็จเป็นไปตามคาดหวังของผู้วิจัย
การให้ข้อมูลแบบย้อนกลับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เกิดผลส าเร็จเป็นไปตามคาดหวังของผู้วิจัย  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. การท าวิจัยเรื่องการอ่านท านองเสนาะควรก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสม เพราะหากน้อยเกินไป การปฏิบัติอาจ
ไม่บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 
 2. ผู้วิจัยต้องศึกษาเนื้อหา เช่น เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย รูปแบบการจัด การเรียนสอน กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้งานวิจยั เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. ควรมีการติดต่อประสานงานท่ีรวดเร็วและมีวิธีการที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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นันทา ขุนภักดี. (2539). รายงานการวิจัยลักษณะเฉพาะของการอา่นท านองเสนาะ. พิมพ์ครั้งท่ี2. นครปฐม : สถาบันวิจยั 
 และพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร. 
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การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าในภาษาไทย โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 
วิวรรธน์  วงศ์ชัยเมธาพร1 และ ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก2 

1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์ 089-0996813,   
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

1e-mail: wiwat.methaporn@gmail.com 2e-mail: saranpat.bo@ssru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส ารวจปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมที่สอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 3) เพื่อน านวัตกรรมที่สอดคล้องต่อสภาพ
ปัญหาไปใช้แก้ไขปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ านวน 8 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย
ด้วยการทดสอบจากแบบทดสอบการอ่านและเขียนสะกดค าที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น โดยมีผลการทดสอบได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของนวัตกรรมและข้อสอบ 

ผลการวิจัยพบว่า  
       1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีปัญหาในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการ
อ่านและเขียนสะกดค ามากที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 16 คน  
       2. นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนมากท่ีสุดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
       3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี
การศึกษา 2560 สามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ดขีึ้น โดยผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 31.25 และ
ผลการทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.42 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ : การอ่านและเขียนสะกดค าภาษาไทย, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
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The Problem Solving of Reading and Spelling Thai Language using by 
Computer Assisted Instruction (CAI) of Mathayom Suksa 6/4 Students in 

Potinimitwittayakom School 
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2Lecturer, Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University1e-mail : 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was 1) to investigate the problems in the classroom 2) to study the 
effectiveness of innovations consisted the problem solving and 3) to bring innovations that are in line with 
the problems to solve problems of Mathayomsuksa 6/4 students at Phothisimitwittayakom School, 
academic year 2016. The target group was the students were selected by using the test of reading and 
writing, spellings that the test scores were 70% lower than the set criteria. The instrument was a 
Computer Assisted Instruction (CAI) that provided expert assessments of innovation. 

The achievement by implementing Computer Assisted Instruction for Problem Solving of 
Mathayomsuksa 6/4 Students, Phothisit Witthayakom School in academic year 2016, to solve problems of 
students was better. The pre-test results of the students were 31.25% and the post test result was 
70.42% which was 70%. 

 
Keywords:  Reading and Spelling Thai Language, Computer Assisted Instruction (CAI) 
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บทน า 

ความสามารถในการอ่านและเขียนเป็นหลักพื้นฐานส าคัญอย่างหนึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ในคุณภาพนักเรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการอ่าน ว่า “อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ ได้ถูกต้องและเข้าใจ...” ในสาระการเขียนว่า “เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษา
ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์...” การอ่านและการเขียนจึงเป็นหนึ่งในคุณภาพที่นักเรียนต้องผ่านมาตรฐานตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด โดยเฉพาะความสามารถใน การอ่านและการเขียนสะกดค าที่ท าให้
นักเรียนอ่านได้ถูกต้องและเขียนสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงเนื้อความท่ีต้องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเรียน หรืองาน
เขียนอื่น ๆ หากนักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวในงานเขียน ตีความ
จากสื่อผิด เขียนสื่อสารไม่ได้ และส่งผลต่อการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะการเรียน ท าให้อ่านและเขียนสื่อสารไม่ได้ ดังนั้น ผู้เรียน
จึงจ าเป็นต้องมีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนด  

 จากการส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ สมรรถนะของผู้เรียน และคุณภาพของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงจุดประสงค์และ
การจัดการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาไทย พบว่านักเรียนช้ันเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  มีปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าใน
ภาษาไทย โดยเฉพาะค าที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 16 คน 
โดยนักเรียนมีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด  

 การอ่านและการเขียนสะกดค าภาษาบาลีและสันสกฤต จึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นประการแรก 
เนื่องจากการอ่านและการเขียนสะกดค ามีความส าคัญตอ่การด าเนินชีวิต เมื่อนักเรียนเขียนค าบาลีและสันสกฤตไม่ถูกต้อง อ่าน
ออกเสียงผิด ย่อมส่งผลต่อการสื่อสาร หรือการเรียนในอนาคตได้ เช่น การน าเสนองาน การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียน
รายงานวิชาการ เป็นต้น ดังน้ันจึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นประการแรก  

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) พบว่า การจัดการเรียนด้วยวิธีนี้
เหมาะต่อการแก้ปัญหาของผู้เรยีน ด้วยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นช่วงที่จะต้องมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงท าให้ต้อง
เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการทบทวนความรู้ในวิชาต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test หรือ O - NET) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงท าให้ผู้เรียน  ไม่มีเวลาที่จะไดร้ับการแก้ไขปัญหาจากคร ูเหตุนี้เองการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จึงสอดคล้องต่อการแก้ปัญหามากท่ีสุด เนื่องจากทิศนา แขมมณี (2557: 151) กล่าวว่า ผู้เรียน
สามารถศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความสามารถของตนเองได้ตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องมีครูคอยแนะน าหรือให้ความรู้ อีก
ทั้งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีสื่อท่ีหลากหลายและน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ และส่งผลต่อความสามารถใน    การ
อ่านและการเขียนสะกดค าให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด
ไว้ และจากผลการวิจัยของมานิตา มีแก้ว (2551: 111) ระบุว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการสอนรูปแบบให้
เลือกอิสระมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/81.33 และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการสอนรูปแบบมีเง่ือนไขมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ    81.50/ 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 เหตุนี้ผู้วิจัย  เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นตัวเลือกที่ดีต่อการน ามาใช้แก้ปัญหา 

 ดังนั้นการอ่านและเขียนเป็นทักษะพื้นฐานส าคัญ  ในการเรียน เมื่อนักเรียนขาดทักษะนี้ จะไม่สามารถเกิดทักษะการ
ฟัง ดู และพูด หลักภาษาไทย วรรณคดี และการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ นักเรียนไม่สามารถน าเส นองานจาก
ข้อความได้ สื่อสารผิดพลาด เขียนและอ่านค าไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะค าบาลีและสันสกฤตที่เป็นค าที่ต้องมีหลักในการอ่านและ
เขียน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถใน
การอ่านและเขียนสะกดค าให้ถูกต้องตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ก าหนดไว้ในคุณภาพ
ของผู้เรียน เมื่อส าเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องการจัด
กิจกรรม และการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อส ารวจปัญหาในช้ันเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมที่สอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียน

โพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
3. เพื่อน านวัตกรรมที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาไปใช้แก้ไขปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธิ

นิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 คน 
จากผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบการอ่านและเขียนสะกดค าที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นซึ่งนักเรียนมีผลการทดสอบได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 
 การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าในภาษาไทย โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ให้มี
มาตรฐานตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณภาพของผู้เรียน เมื่อส าเร็จการศึกษาในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้วิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม และระยะที่ 
3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน : การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาในช้ันเรียน ผู้วิจัยศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาภาษาไทยในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพของผู้เรียน 
เมื่อส าเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 น ามาวิเคราะห์เพื่อด าเนินการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน
และ การจัดการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ครูแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน 
และแบบบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โดยเริ่มเก็บข้อมูลในการส ารวจ
ปัญหาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 เป็นเวลา 1 สัปดาห์  
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คุณครูผู้สอนภาษาไทยช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน เพื่อสรุปข้อมูลว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีปัญหาอะไรบ้าง จ านวน
นักเรียนที่มีปัญหา และสาเหตุของปัญหานั้น เพื่อเลือกปัญหาที่มีผลกระทบต่อนักเรียนและการจัด  การเรียนรู้มากที่สุด และผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเครื่องมือในการส ารวจข้อมูลสภาพปัญหาในช้ันเรียนซึ่งผู้วิจัยมุ่งแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ทักษะภาษาไทย เพื่อเลือกปัญหาที่มีผลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุด ซึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข และผู้วิจัยจะสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนานักเรียนต่อไป 
 ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค า : การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6/4 มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนสะกดค าบาลีและสันสกฤต จ านวน 8 คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน ผู้วิจัยจึงเริ่มศึกษา
ค้นคว้าหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกับการอ่านและเขียนสะกดค าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากศูนย์วิทย
บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ Thailis ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 1 เดือน  
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์แบบตรวจสอบความสอดคล้องจาก
ผู้เช่ียวชาญ (Item-Objective Congruence Index : IOC) ผู้วิจัยได้คัดเลือกเชียวชาญ 3 ท่านที่มีประสบการณ์ และภูมิความรู้
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดี โดยมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ประสบการณ์    การสอนไม่ต่ ากว่า 10 ปี โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีเกณฑ์มาตรฐานต้องสูงกว่า 0.5 และผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร หนังสือ เกี่ยวกับการอ่านและเขียนสะกดค าและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิธีการสร้างนวัตกรรมที
ใช้แก้ปัญหา ความสอดคล้อง และผลที่ได้ในการใช้นวัตกรรม 
 ระยะที่ 3 การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้แก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค า : การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้
แก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าได้ดีขึ้น 
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เนื้อหาในการแก้ปัญหานั้นผู้วิจัยคัดเลือกตามปัญหาของผู้เรียนเป็นหลักนั่นก็คือการอ่านและเขียนสะกดค าบาลีและสันสกฤต ซึ่ง
ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนด 
ตารางที่ 1 แผนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

ครั้งท่ี เนื้อหา การวัดผล 
1. ศึกษาเนื้อหาใหม ่ ความรู้พื้นฐานการอ่านและเขียนสะกดค า ร้อยละ 70 
2. การฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะการอ่านและเขียนสะกดค า ร้อยละ 70 
3. ทดสอบ ทดสอบและประเมินผลความสามารถในการอ่าน

และเขียนสะกดค า 
ร้อยละ 70 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบทดสอบเกี่ยวกับจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนสะกดค าบาลีและสันสกฤตได้อย่างถูกต้อง โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 70 และผู้วิจัยท าการวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากพฤติกรรมผู้เรียนที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน การแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียน
สะกดค าบาลีและสันสกฤตของนักเรียนในตลอดการท าวิจัย 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ระยะที่ 1 

วิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรียน : ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 มี
ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าภาษาบาลีและสันสกฤต จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 16 
คน โดยนักเรียนมีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าปัญหาของผู้เรียนจากเครื่องมือในการส ารวจข้อมูลสภาพปัญหาในช้ันเรียน 
พบว่าปัญหาที่มีผลกระทบต่อนักเรียนมากท่ีสุด คือการอ่านและการเขียนสะกดค า ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขมากที่สุด 
เนื่องจากการอ่านและการเขียนสะกดค า มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เมื่อนักเรียนเขียนค าบาลีและสันสกฤตไม่ถูกต้อง 
อ่านออกเสียงผิด ย่อมส่งผลต่อ          

การสื่อสาร หรือ การเรียนในอนาคตได้ เช่น การน าเสนองาน การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงานวิชาการ เป็น
ต้น ดังน้ัน จึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นประการแรก 

ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค า : ผลการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้เลือก
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน ด้วยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะต้อง  มีการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย จึงท าให้ต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการทบทวนความรู้ในวิชาต่าง ๆ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinsry National Education Test หรือ O - NET) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดการเสริมความรู้ให้นักเรียนจึงท าให้ผู้เรียนไม่มีเวลาที่จะได้รับ
การแก้ไขปัญหาจากครูในช่วงเวลาปรกติ เหตุนี้เอง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จึงตอบโจทย์
การแก้ปัญหามากท่ีสุด ด้วยเป็นโปรแกรมการสอน ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากผลแบบตรวจสอบความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) ที่ผู้วิจัยน ามาประยุกต์ใช้มีความความสอดคล้องกับสภาพปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/4 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ผู้เช่ียวชาญประเมินทั้ง 3 ท่าน และให้ผลการประเมินเท่ากับ 1 มีจ านวน 3 ข้อ ผล
การประเมินเท่ากับ 0.66 จ านวน 5 ข้อ และผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาเป็นข้อมูลใน
การแก้ไขคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยปรับปรุงตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า คือ การแก้ค าที่ผิด การแก้ไขปุ่มควบคุม ให้สะดวกต่อ
การใช้งาน อีกทั้งเพิ่มค าชี้แจงในส่วนของเกมฝึกทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการเล่น 
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 ระยะที่ 3 ผลการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้แก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค า 
 3.1 ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียนสะกด ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลของนักเรียนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบการอ่านและเขียนสะกดค าบาลีและ
สันสกฤตที่ โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ท่ีร้อยละ 70 ซึ่งได้ผลการทดสอบดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค า 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนน (30) ร้อยละ ความหมาย คะแนน (30) ร้อยละ ความหมาย 

1 9 30 ไม่ผา่น 18 60 ไม่ผา่น 
2 6 20 ไม่ผา่น 25 83.33 ผ่าน 
3 11 36.67 ไม่ผา่น 16 53.33 ไม่ผา่น 
4 9 30 ไม่ผา่น 25 83.33 ผ่าน 
5 9 30 ไม่ผา่น 26 86.67 ผ่าน 
6 8 26.67 ไม่ผา่น 17 56.67 ไม่ผา่น 
7 10 33.33 ไม่ผา่น 20 66.67 ไม่ผา่น 
8 13 43.33 ไม่ผา่น 22 73.33 ผ่าน 

รวม 75 31.25 ไม่ผา่น 139 70.42 ผ่าน 
 
จากตาราง แสดงให้เห็นว่าการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนทั้ง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และคะแนนรวมหลัง

เรียนคิดเป็นร้อยละ 70.42 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 4 คน คือล าดับที่ 1, 3, 6 และ 7 

3.2 คะแนนพัฒนาการความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค า ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลผลการท าแบบทดสอบจากเกม
ฝึกทักษาะภายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ านวน 3 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนพัฒนาการของผู้เรียน  

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค า 

ครั้งท่ี คนท่ี รวม ค่าเฉลี่ย 
(20) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 (20) 12 10 12 13 14 10 13 13 97 12.125 
2 (20) 10 12 10 12 12 11 10 12 89 11.125 
3 (20) 13 16 12 14 15 12 13 14 109 13.625 
 
จากตาราง พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าที่จ าแนกตามช่วงเวลามีความแตกต่างกัน คือ ใน

ครั้งท่ี 2 ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ต่ าลง เมื่อเทียบผลกับครั้งท่ี 1 ส่วนครั้งท่ี 3 ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบผลกับครั้งท่ี 1 
แผนภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค า     

(N=8) 
 จากภาพแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าของผู้เรียนในระหว่างครั้งที่ 1 และ 2 มี

พัฒนาการที่ต่ าลง และในครั้งท่ี 3  ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 3.3 พฤติกรรมผู้เรียน ผูวิจัยได้เก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตลอดการ

วิจัยที่มีผลต่อการประเมินการอ่านและเขียนสะกดค าบาลีและสันสกฤต พบว่ากิจกรรมและสิ่งแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลต่อ
ผู้เรียนในการท าวิจัยในการแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าบาลีและสันสกฤต คือ งานกิจกรรมกีฬาสีที่ชักจูงความสนใจ
ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนไม่มีความสนใจต่อการฝึกฝนทักษะอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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สรุปผลและอภปิรายผล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี
การศึกษา 2560 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    ปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีปัญหาในรายวิชา
ภาษาไทยเรื่องการอ่านและเขียนสะกดค ามากท่ีสุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 16 คน 

นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนมากที่สุดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยนักเรียนสามารถ
ฝึกฝนทักษะและความสามารถในเวลาใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีครู และสามารถพัฒนาความสามารถเป็นรายบุคคลได้ อีกทั้ง
ยังมีสื่อที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ จึงเหมาะต่อการน ามาใช้แก้ไขปัญหา 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียน
โพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 สามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ดีขึ้น โดยผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนคิด
เป็นร้อยละ 31.25 และผลการทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.42 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้  

พฤติกรรมของผู้เรียนต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตลอดการวิจัย พบว่ากิจกรรมและสิ่งแวดลอ้มภายนอกมี
อิทธิพลต่อผู้เรียนในการท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค าบาลีและสันสกฤต 

ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนสะกดค า 
การด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี

การศึกษา 2560 ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ดีขึ้น เกิดจากการใช้สิ่งเร้าภายใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ รูปภาพ เสียงเพลง สีและเกมที่สร้างความท้าทายให้กับนักเรยีน จึงเกิดแรงกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 12) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นสามารถที่จะจูงใจผู้เรียน
ให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้ และวัชรพล วิบูลยศริน (2556: 
108) กล่าวว่า การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนการสอนสามารถพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของผู้เรียนและความคงทนในการจ า ถึงแม้ว่าผู้เรียนบางคนจะท าคะแนนได้ไม่ถึง
ระดับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการวางแผนที่ไม่รัดกุมในการใช้อย่างเหมาะสม คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยให้ผู้เรียนมีอิสระมากเกินไป โดยไม่ค านึงถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อผู้เรียนคือ กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน จึงท าให้ผู้เรียน
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 พฤติกรรมของผู้เรียนกับสิ่งเร้าภายนอกได้ส่งผลต่อผลการวิจัย โดยสังเกตได้จากผลการประเมินกับพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่มีความสอดคล้องกันกับคะแนนการประเมินซึ่งเป็นสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งแวดล้อมคือ งานกีฬาสีของโรงเรียน ซึ่งการที่
นักเรียนเป็นนักกีฬาของคณะสีและต้องฝึกซ้อมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน จึงท าให้หลังจากกลับบ้าน ผู้เรียนมีอาการเหนื่อยล้า
จากการฝึกฝนร่างกาย ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ Hull (อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2557: 59) กล่าวว่า 
ถ้าร่างกายเมื่อยล้า การเรียนรู้จะลดลง อีกทั้งผู้เรียนบางคนก็ได้รับหน้าที่ในการท ากิจกรรม จึงส่งผลให้การฝึกฝนทั กษะของ
ผู้เรียนขาดช่วงตอนหรือไม่ได้กระท าบ่อยๆ ท าให้ผลการประเมินออกมาต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดค์ 
(อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2557: 51) ที่กล่าวว่า การฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทน
ถาวร ถ้าไม่ได้ท าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผลการวิจัยในครั้งนี้ใช้แก้ไขปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี

การศึกษา 2560 เท่านั้น หากผู้ที่สนใจจะน าไปใช้กับนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งอาจมีผลที่แตกต่างออกไปตามสภาพของนักเรียน 
ดังนั้นควรพัฒนานวัตกรรมให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของผู้เรียน เพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้สูงสุด 

 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าได้ 

ข้อเสนอแนะในการใช้ท าวิจัยครั้งต่อไป 
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     1. ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการแก้ไขปัญหา เพราะผู้เรียนบางคนจะมี

พฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งครูควรเป็นผู้คอยแก้ไขหรือควบคุมพฤติกรรมนั้นในระหว่างการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

  2. ควรระวังสิ่งเร้าภายนอกที่เกินการควบคุม ที่จะส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และไม่ควรใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในช่วงที่โรงเรียนมีกิจกรรมที่นักเรียนต้องเข้าร่วมหรือส่งผลโดยตรงต่อตัวผู้เรียน ซึ่งจะท าให้การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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การแก้ปัญหาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค 
หมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 
ณัฐิญา ไฝ่จิตร และ ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
e-mail : nattiya_nutti@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียน 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ใน
ช้ันเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียน 3) เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในช้ันเรียน 4) เพื่อสร้างแนวทางที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 5) เพื่อศึกษาผลของการน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 6) 
เพื่อศึกษาข้อดีและข้อจ ากัดจากวิธีการที่น าไปแก้ปัญหาในช้ันเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม จ านวน 6 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค หมวกความคิดหกใบ 
(Six Thinking Hats) จ านวน 5แผน และ แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนและ หลังเรียน จ านวน 40 ข้อ 
ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง โดยวิธีการตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ภาษาไทย  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 คือ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งจากการส ารวจสภาพปัญหาพบว่า มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 6 คนจากนักเรียน
ทั้งหมด 13 คน ที่มีปัญหาสาระการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 46.15 มีสาเหตุมาจากนักเรียนขาดความรู้พื้นฐานเรื่อง
หรือหลักการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2) นวัตกรรมในการแก้ปัญหา คือ วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ 
ซึ่งน ามาพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของนวัตกรรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญพบว่า นวัตกรรมมีความเหมาะสมส าหรับใช้พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน  3) ผล
การน านวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา พบว่า นักเรียน 2 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน และนักเรียน 4 คน ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ร้อยละ 60 ตามที่ผู้วิจัยก าหนด  

 

ค าส าคัญ: การอ่านเชิงวิเคราะห์ เทคนิคหมวกความคิดหกใบ 
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ABSTRACT 
 
This research has been conducted for 1. This is to study as well as recognise any 

particular problems raised in a classroom. 2. To analyse how these problems could affect 
ability to study in the classroom. 3. To look for the causes of these problems. 4. To find any 
possible solutions for these problems. 5. To see whether or not applying a new technique as 
a study guide would be promising. 6. To identify advantages and limitation of the new 
technique.  

The population in the research involved 6 students from Mathayom suksa 3/7, Rajvinit 
Mathayom School. The technique used was “Six Thinking Hats” and it was coupled with 5 
different reading plans. Plus, 40 questions about analytical readings were used to test the 
students during pre and post applying the technique. 

The results of the research have shown many interesting points; 1) The particular 
problem which was found among Mathayom suksa 3/7 students is about critical and 
analytical reading In a total number of 40 students in the class, there were 13 students who 
thought they were struggling with critical and analytical readings. However, using pre-test to 
distinguish these 13 students revealed that there were only 6 students who actually failed 
the test which is approximately 46.15%. Also, the cause of this problem is believed to be the 
lack of basic knowledge and skills about general and analytical readings. 2) The technique, 
called Six Thinking Hats, was used with those 6 different students and slightly adjusted 
accordingly. It was shown that the Six Thinking Hats technique gave promising results, based 
on the standard-criteria judgement from other experts. The students could potentially 
improve their reading skills. 3) To see the effectiveness of the technique, passing over 60% of 
the post reading test was set as a cutting point. In summary of the results, out of 6 students, 
there were 2 students passing the test but 4 still failed to get over 60%. 
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บทน า 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏอยู่ในตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ภาษาไทย ท 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ 
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น เป็นทักษะหนึ่งในการอ่านตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ซึ่งนับว่า เป็นทักษะส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก 
ๆ ด้าน เพราะการอ่านช่วยให้เราติดตามความเคลื่อนไหว และได้ก้าวทันเหตุการณ์ การอ่านจะช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา การอ่าน
เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความรู้ ความเข้าใจของมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษาให้ถึงกัน และการรับสารต่าง ๆ นั้น  
จึงจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชักจูงความคิดไปในทางที่เสื่อมเสีย ขาดการคิด
ไตร่ตรองพิจารณาให้รอบคอบ อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมตามมาเป็นจ านวนมาก ดังนั้น          
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนท่ีดี จึงควรให้ความส าคัญกับการปลูกฝังและพัฒนานักเรียนมีทักษะการคิดและ
มีคุณภาพ มากกว่าจะมุ่งเน้นแค่การพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเท่านั้น เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (2550: 
47 อ้างถึงใน ทัศนีย์ หนูนาค, 2550) สอดคล้องกับแนวคิดของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโนที่กล่าวว่า สามเส้าของ
การศึกษาประกอบด้วยความรู้ (knowledge)  ความฉลาด (intelligence) และการคิด (thinking)  โดยที่
ความฉลาดเป็นคุณสมบัติภายในที่มีอยู่ในมนุษย์และความรู้นั้นถือเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ถูกจัดการโดยความคิด
อีกทอดหนึ่ง ดังนั้นการเรียนรู้จึงจ าเป็น ต้องอาศัยทั้ง 3 ปัจจัยในการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งการ
วิเคราะห์นั้นเริ่มจากการอ่านเชิงวิเคราะห์เพราะการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อค้นหาที่มาขององค์ประกอบวิธีในการประกอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่มีความ
เชื่อมโยงภายในสิ่งน้ัน ๆ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553: 2) ดังนั้นการอ่านเชิงวิเคราะห์เปนทักษะพื้นฐาน
ในการเรียนรูทุกกลุมสาระและจ าเปนตองใชในการแสวงหาความรูจากสาระวิชาตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 
 จากการศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนโดยสังเกตจากพฤติกรรมนักเรียนในระหว่าง      
การจัดการเรียนรู้  การท าแบบทดสอบของนักเรียนและการสัมภาษณ์ครูที่ เคยสอนวิชาภาษาไทย                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนราชวินิตมัธยม พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
ปีการศึกษา 2560 มีปัญหาตรงกันและส่งผลกระทบในด้านการเรียนวิชาภาษาไทยมากที่สุด คือ สาระที่ 1    
การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน  สร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ในการตดัสนิใจ แก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ปรากฏนักเรียนจ านวน 6 คน  ที่มีผลเกณฑ์
การประเมินอยู่ที่ร้อยละ 45-60 ซึ่งยัง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ตามที่ก าหนดผู้วิจัยได้สัมภาษณ์   
หาสาเหตุที่ท าให้นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ท าให้ทราบว่านักเรียนขาดความรู้พื้นฐานในทาง
วรรณกรรม นักเรียนไม่สามารถระบุลักษณะค าประพันธ์ว่าเป็นชนิดใดได้ นักเรียนไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง
ของค า เพราะบางค าเป็นศัพท์ยาก นักเรียนไม่สามารถตีความได้ว่า ค านั้นมีความหมายอย่างไรเมื่ออยู่ในบริบท
นั้น ๆ นักเรียนขาดการคิดเช่ือมโยงเนื้อเรื่องนักเรียนไม่สามารถจ าแนกศิลปะการประพันธ์ได้ นักเรียน                 
ไม่สามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้และเมื่อนักเรียนท าข้อสอบแบบอัตนัย นักเรียนเขียน
ค าตอบที่สื่อความหมายไม่ถูกต้อง เพราะไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่จะวิเคราะห์ แต่ละองค์ประกอบ เนื่องจาก                   
ขาดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่มีเหตุผล และถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ส าคัญ
ในการศึกษา และการด าเนินชีวิตประจ าวัน จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหานวัตกรรมเพื่อมา
ใช้ในการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนและสนใจการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ 
 การประยุกตน าเทคนิคหมวกความคิดหกใบของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน มาใช ในการฝกการอาน                  
เชิงวิเคราะห์ เพราะเทคนิคหมวกความคิดหกใบมีลักษณะเดนที่นักเรียนไดรูจักคิดวิเคราะหดวยตนเอง และ
ขยายการวิเคราะหจากนักเรียนคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง ซึ่งเปนกระบวนการที่ท าใหนักเรียนแตละคนท างานรวม

1 นิว้ 
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กันอยางมีความสุขไดเรียนรูและท าใหนักเรียนพัฒนาการคิดใหคิดได้อย่างหลากหลาย  สามารถควบคุม
ความคิดอยางเปนระบบ อีกทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและผูสอนเปนผูสนับสนุน       
ให้ค าแนะน าโดยใชค าถามเปนตัวกระตุ้นใหผูเรียนเกิดการคิดพิจารณาโดยใชสีของหมวกเปนสัญลักษณแทน
ความคิดหกแบบ (วรนารถ แสงนคร,  2555: 3) และจากการศึกษางานวิจัยของฤชุอร ฟองตา   (2552: ง)    
ไดวิจัยศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบผลการวิจัย พบว า ความสามารถในด้านการอ่าน               
เชิงวิ เคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ                 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีเจคติต่อ  การเรียนภาษาไทยดีขึ้นด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
เพ็ญศรี ชูสงค์ (2551: ง) ที่ศึกษาความสามารถใน    การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ      
ความพึงพอใจจากการใช้วิธีการสอนแบบหมวกความคิดหกใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน               
ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 พบว่า ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และความสามารถในการเขียน                
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบหมวกความคิดหกใบ สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน สอดคล้อง                  
กับงานวิจัยของทัศนีย์ หนูนาค (2550: ง) ที่ศึกษาผลของการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบ ที่มีต่อความสามารถคิดวิเคราะห์และการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หมวกความคิดหกใบ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน จากผลการวิจัยดังกล่าวท าให้ทราบว่า การใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ ส ามารถแก้ไข
ปัญหาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีเจต
คติต่อวิชาภาษาไทยท่ีดีขึ้น 
 ดวยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคหมวกความคิดหกใบของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน น ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนราชวินิตมัธยม ปีการศึกษา 2560 และฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น เพื่อ
สามารถอ่าน เชิงวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ อีกท้ัง เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาไทย
และ วิชาอื่น ๆ ต่อไป   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
2. เพื่อวิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม     
ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน 
3. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7  โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
4. เพื่อวิเคราะห์แนวทางที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
5. เพื่อศึกษาผลของการน านวัตกรรมไปใช้ใน การแก้ปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
6. เพื่อศึกษาข้อดีและข้อจ ากัดจากวิธีการที่น าไปแก้ปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด า เนินการวิจัยครั้ งนี้  เป็นการด า เนินการวิจัยเพื่ อแก้ ไขทักษะการอ่านเ ชิงวิ เคราะห์                    

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเทคนิคหมวกความคิด 6  
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ใบ  ของนั ก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3 / 7  โ ร ง เ รี ยน ราชวิ นิ ต  มั ธยมการด า เนินการวิ จั ยครั้ งนี้                       
เป็นการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขและพัฒนาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยผู้วิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 

 
ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาในชั้นเรียน 
 ผู้วิจัยส ารวจ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยการศึกษา                    

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความคาดหวังต่อนักเรียน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ผู้วิจัยได้ศึกษาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนของครูประจ าวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ราชวินิต มัธยม โดย
ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักเรียนแบบบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย แบบสัมภาษณ์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยคิดค่าเฉลี่ยร้อยละจากแบบสอบถามประเมินสภาพปัญหารายวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยมด้านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด           
 2. วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนที่ เคยสอนนักเรียนในระดับ                    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิต  มัธยม ปีการศึกษา 2560 โดยวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็น                     
ที่ต้องการจะศึกษา สรุปผลเป็นสถิติเชิงคุณภาพ และ น าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การล าดับความส าคัญเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากท่ีสุด                                   
ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์                              

ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียน
ราชวินิต มัธยม พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบ ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยมากที่สุด คือ ปัญหาด้านการ
อ่านเ ชิงวิ เคราะห์ ผู้ วิจัยจึ งได้ศึกษาแนวคิด นวัตกรรมจากหนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัย                    
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุด และเว็บไซต์
รวบรวมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ผลการศึกษา พบว่า เทคนิคหมวก 6 ใบ ของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน สามารถ
แก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้สร้างแผนการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดความสามารถ โดยมีหลักการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 เป็นขั้นน า บทบาทครู คือ การตั้งค าถามเพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนท ากิจกรรมเพื่อ
แสดงให้เห็นกระบวนการสอน 

 ขั้นที่ 2 ข้ันอธิบาย บทบาทครู คือ ผู้สอนอธิบายความรู้พื้นฐาน พร้อมแจกใบความรู้ให้นักเรียนศึกษา 
จากนั้นตั้งค าถามกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 

 ขั้นที่  3 ขั้นสาธิต บทบาทครู  คือ ผู้สอนแสดงให้ เห็นว่าหมวกมีความสัมพันธ์กับความคิด                   
เป็นขั้นตอนการให้ตัวอย่างการใช้หมวกทุกสีแล้วยกตัวอย่างค าถามเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติ บทบาทครู คือ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการในการฝึกฝนทุกใบ                
โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ (หมวกทุกสี)  

 ขั้นที่ 5 ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม บทบาทครู คือ ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายประเด็น
ค าตอบท่ีไม่ตรงกัน เพื่อหารายละเอียดต่างๆ 

 ขั้นที่ 6 ขั้นสรุป บทบาทครู คือ ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีได้เรียนในแต่ครั้ง 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาทฤษฎีและหลักการของเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบในแต่ละครั้ง               

ซึ่งด าเนินการแก้ปัญหาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 5 ครั้ง จัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 5 แผน โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการจัดกิจกรรม 6 ขั้นตอน ตาม
เทคนิคหมวกความคิดหกใบ ที่กล่าวมาข้างต้น 
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 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบการวัดความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 
จ านวน 40 ข้อ โดยยึดหลักองค์ประกอบความสามารถของการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคหมวกความคิด
หกใบ ประกอบด้วย 3  ด้าน ดังนี้ 1.การวิเคราะห์รูปแบบการประพันธ์ 2. การวิเคราะห์ด้านเน้ือหา               
3. การวิเคราะห์คุณค่าของเรื่อง  

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ เ ทค นิ คหม วกคว ามคิ ด หก ใบ  จ าก ผู้ เ ช่ี ย วชาญ ด้ านภ าษา ไ ทย  จ า น วน  3  ค น                           
การตรวจสอบค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ระยะที่ 3 การน านวัตกรรมเทคนิคหมวกหกใบไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ ผู้วิจัยจึงน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
หมวกความคิดหกใบ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายนถึง  8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560  เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ รวม 6 ช่ัวโมง โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 

          ครั้งท่ี 1 นิทาน        จ านวน 2 ช่ัวโมง      ครั้งท่ี 2 ข่าวสังคม    จ านวน 2 ช่ัวโมง   
          ครั้งท่ี 3 บทร้อยกรอง จ านวน 2 ช่ัวโมง     ครั้งท่ี 4 เรื่องสั้น จ านวน 2 ช่ัวโมง 
          ครั้งท่ี 5 วรรณคดี     จ านวน 2 ช่ัวโม       ครั้งท่ี 6 ทดสอบ      จ านวน 1 ช่ัวโมง  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้  1. วิเคราะห์จ านวนนักเรียนที่ท าใบงาน เรื่อง การ

อ่านเชิงวิเคราะห์ โดยนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 2. วิเคราะห์จ านวนนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่า
ผ่าน รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 1.วิเคราะห์ข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาความสามารถด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 2. วิเคราะห์ข้อดี – ข้อจ ากัด ของ
นวัตกรรมเทคนิคหมวกความคิดหกใบ โดยผู้วิจัยสังเกตจากบันทึก หลังการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียน 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ   (Six Thinking 
Hats) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัยตั้งแต่ระยะที่ 1 การส ารวจปัญหาในช้ันเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนา
นวัตกรรม และระยะที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้  

ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาช้ันเรียน  พบว่า นักเรียนมีปัญหาไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราช
วินิต มัธยมมากท่ีสุด 

สาเหตุส าคัญของปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ เกิดจากตัวนักเรียนที่ขาดความรู้พื้นฐานในเรื่อง              
ของการอ่าน ขาดทักษะในการตีความเนื้อเรื่องขาดทักษะการคิดเช่ือมโยง คิดว่าเป็นเรื่องยาก จึงไม่ตั้งใจเรียน 
จึงท าให้ละเลยที่จะฝึกฝนให้เกิดการพัฒนาจนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งนักเรียน ครูผู้สอน เพื่อน
นักเรียนและสถานศึกษา และไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ก าหนด                                
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ระยะที่ 2 การศึกษาวิธีแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบค่า
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ จากผู้เช่ียวชาญด้านภาษาไทย 
จ านวน 3 คน ผลการตรวจสอบค่าความสอดคล้อง มีค่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ แปลผลได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบมีความเหมาะสมในการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม และมีผลการตรวจสอบค่าความสอดคล้อง ( IOC)                   
ของแบบทดสอบการแก้ปัญหาความสามารถ ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีค่า 0.5 ข้ึนไป ทุกข้อ แปลผลได้ว่า แบบทดสอบการแก้ปัญหาความสามารถ ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ทดสอบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้                   

ระยะที่ 3 ผลการน าแผนการจัดการเรียนรู้เทคนิคหมวกความคิดหกใบน าไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการแก้ปัญหาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ดังนี้ 

                1. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลองโดยภาพรวม ดังตาราง 

ตารางที่ 1 แสดงผลเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการอ่านเชิงวิ เคราะห์ก่อนและหลังการทดลอง              
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

คนที ่
แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์  

การประเมิน 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 21 52.5 17 42.5 ไม่ผา่น 
2 21 52.5 21 52.5 ไม่ผา่น 
3 23 57.5 24 60 ผ่าน 
4 23 57.5 22 55 ไม่ผา่น 
5 22 55 22 55 ไม่ผา่น 
6 19 47.5 27 67.5 ผ่าน 

จากตารางที่ 1 แสดงผลเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนและหลัง              
การทดลอง พบว่า การทดสอบก่อนการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ มี
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป จ านวน 6 คน โดยผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 52.5, 52.5, 
57.5, 57.5, 55 และ 47.5 ตามล าดับ หลังจากด าเนินการแก้ปัญหาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 2 คน ได้แก่ คนที่ 3 และคนที่ 6 
คิดเป็นร้อยละ 60 และ 67.5 ตามล าดับ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 4 คน ได้แก่ คนที่ 1,2,4 และ 5 
คิดเป็นร้อยละ 42.5, 52.5, 55 และ 55 ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ใน 5 ระยะของการทดลอง
โดยภาพรวม ดังตาราง  
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนในระหว่างการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

พัฒนาการของนักเรียนในระหว่างการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
เทคนิคหมวกหกใบ (Six Thinking Hats) ไปใช้แก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนคนที่ 1 มีผล
คะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 66.67, 100, 100, 100 และ100
ตามล าดับ ซึ่ งผ่านเกณฑ์ร้ อยละ 60 ทุกประเภทของงานเขียนที่ ผู้ วิจั ยก าหนด นัก เรียนคนที่  2                     
มีผลคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 50 , 100, 83.33, 83.33 
,83.33 ตามล าดับ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ครั้งที่ 1 เรื่อง ไหเงินของพ่อ นักเรียนคน
ที่ 3 มีผลคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 50, 66.67, 83.33, 
66.67 ,100 ตามล าดับ ซึ่งนักเรียนคนที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ครั้งที่ 1 เรื่อง      
ไหเงินของพ่อ นักเรียนคนที่ 4 มีผลคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  คิดเป็นร้อย
ละ 100, 66.67, 83.33, 100, 83.33 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกประเภทของงานเขียนที่ผู้วิจัย
ก าหนด นักเรียนคนที่ 5 มีผลคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 
100, 83.33, 83.33, 100 ,100 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกประเภทของงานเขียนที่ผู้วิจัยก าหนด 
และนักเรียนคนที่ 6 มีผลคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 100 , 
100, 83.33, 83.33 ,100 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกประเภทของงานเขียนที่ผู้วิจัยก าหนด ซึ่งจะ
เห็นว่านักเรียนสว่นใหญ่มีพัฒนาการในการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ดีขึ้น เนื่องจากได้ฝึกฝนการอ่านเชิงวิเคราะห์ใน
รูปแบบของงานเขียนหลากหลายประเภท                                            

3. คะแนนพัฒนาการก่อนและหลังการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคหมวกความคิด
หกใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม  พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และนักเรียนที่ไม่มีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

4. สะท้อนผลการแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม พบว่า ข้อดีของเทคนิคหมวกความคิดหกใบเป็นเทคนิคที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และคิดรอบด้านจากการต้ังค าถามและค้นหา
ค าตอบด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองและสนุกกับกิจกรรมทุกข้ันตอน แต่ข้อจ ากัด

 
คนที่ 

ผลการประเมิน (คาบ) 
1 

นิทาน 
2 

ข่าวสังคม 
3 

บทร้อยกรอง 
4 

เร่ืองสั้น 
5 

วรรณคดี 
1 4 66.67 6 100 6 100 6 100 6 100 
2 3 50 6 100 5 83.33 5 83.33 5 83.33 
3 3 50 4 66.67 5 83.33 4 66.67 6 100 
4 6 100 4 66.67 5 83.33 6 100 5 83.33 
5 6 100 5 83.33 5 83.33 6 100 6 100 
6 6 100 6 100 5 83.33 5 83.33 6 100 
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ในการใช้ คือ  เหมาะกับการอ่านเชิงวิเคราะห์กับบทอ่านประเภทวรรณกรรมร้อยแก้ว เพราะมีรายละเอียดและ
เนื้อหาในการวิเคราะห์ครบตามสีของหมวกหกใบ และควรเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อีกทั้ง
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่จ ากัด ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนราชวินิต 

มัธยม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามประเมินสภาพปัญหาในช้ันเรียน และแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน ผลกระทบและสาเหตุของ
ปัญหา เพื่อด าเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป ซึ่งผลการส ารวจพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาอ่านเชิง
วิเคราะห์ จ านวน 6 คน จากนักเรียนจ านวนทั้งหมด 40 คนซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรงใน
การเรียนวิชาภาษาไทย ท าให้นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินค่าจากเรื่องท่านได้ ส่งผล
กระทบต่อการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการอ่าน และส่งผลกระทบต่อครูเพื่อน และ
สถานศึกษาสาเหตุเกิดจากผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานในเรื่องของการอ่าน นักเรียน ไม่สามารถแยกแยะรูปแบบ
ค าประพันธ์ได้ ขาดทักษะในการตีความเนื้อเรื่อง ขาดทักษะการคิดเช่ือมโยง และไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหา
และคุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้ 
 ผู้วิจัยได้เลือกจัดท านวัตกรรมเทคนิคหมวกความคิดหกใบ (Six Thinking Hats) นี้ขึ้นประกอบกับ
การวิเคราะห์บทอ่านจากงานเขียน 5 ประเภทในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนด เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และก าหนดแผนการด าเนินงานการน านวัตกรรมไปใช้ในการเรียน         
การสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียน  ราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2560  ทั้งหมด 6 คน 
จ านวน 10 คาบ และท าแบบทดสอบ จ านวน 1 คาบ รวมเป็น 11 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยได้น านวัตกรรมไปใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ท าการประเมินผลระหว่างการวิจัยและหลัง           
การวิจัย กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย เมื่อท าการทดสอบแล้วน ามาตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบันทึกผลไว้ น าผล           
ที่ได้จากการทดสอบหลังการวิจัย มาวิเคราะห์ผล  จากการประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน 
ผู้วิจัยได้รวบรวมและปรับปรุงตามขั้นตอนท่ีใช้ในการสอนบางกรณีให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น             
ขั้นน าของการจัดการเรียนรู้ของทุกแผนผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมที่หลากหลายน ามาใช้เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน             
แต่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าว่า บางกิจกรรมไม่เหมาะส าหรับการน าเข้าสู่บทเรียน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เพียงค าถาม
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และเกมเพื่อลดความตึงเครียดของผู้เรียนก่อนเริ่มท ากิจกรรมและดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน 
 จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง              
เพื่อหานวัตกรรมและเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหา  ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และมีพัฒนาในการอ่านเ ชิงวิ เคราะห์ที่ดีขึ้น พบว่า  วิธีการสอนแบบเ ทคนิคหมวกความคิดหกใบ                
(Six Thinking Hats) มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหามากที่สุด เพราะเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้นักเรียน
สามารถวิเคราะห์แยกแยะเรื่องต่าง ๆ  ได้อย่างไม่เกิดความสับสน เนื่องจากมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนช่วยให้
ผู้ เรียนได้พยายามคิด ให้รอบด้ าน แทนที่จะยึดติดอยู่กับความคิดเพียงด้านเดียว หรือรูปแบบใด                
รูปแบบหนึ่ง  อีกทั้งยังท าให้นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข 
 จากการศึกษาการใช้ค าถามตามแนวคิดของหมวกความคิดหกใบ (Six Thinking Hats) ผู้วิจัยได้น า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบไปใช้แก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7ที่มีปัญหาจ านวน 6 คนผลปรากฏว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน จ านวน 11 
ช่ัวโมง โดยแบ่งออกเป็นงานเขียน 5 ประเภท ได้แก่ เรื่อง“ไหเงินของพ่อ”  เรื่อง“ไขความจริง! น้องเมย
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นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิตปริศนา” เรื่อง“ไหมแทท้ี่แม่ทอ”เรื่อง “กุญแจผี” และวรรณคดีเรื่องเห็นแก่ลูก ซึ่ง
หลังการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์แต่ละครั้ง มีผลประเมินดังน้ี 
 ผลของการน าวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบมาใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน                  
เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที 3/ 7 ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนคนที่ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 ทุกประเภทของงานเขียนในการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยก าหนด นักเรียนคนที่ 2 มีผลคะแนนหลังจากการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ครั้งที่ 1 เรื่อง ไหเงิน
ของพ่อ เพราะ ในการเรียนครั้งแรกเป็นการเรียนรู้วิธีการใช้หมวกหกใบ ผู้เรียนจึงไม่ค่อยเข้าใจวิธีการคิดตามสี
ของหมวกทั้งหกใบ  นักเรียนคนท่ี 3 มีผลคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ครั้งที่ 1 เรื่อง ไหเงินของพ่อ ซึ่งสาเหตุเหมือนกันกับคนที่ 2 เพราะ
นักเรียนทั้งสองคนเข้าห้องเรียนช้ากว่านักเรียนคนอื่นๆ นักเรียนคนที่ 4 มีผลคะแนนหลังจากการจัด           
การเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกประเภทของงานเขียนในการอ่าน                     
เชิงวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยก าหนดนักเรียนคนท่ี 5 มีผลคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกประเภทของงานเขียนในการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยก าหนด และนักเรียนคนที่ 6 มี
ผลคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกประเภทของงาน
เขียนในการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยก าหนด  ซึ่งจะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการในการอ่าน           
เชิงวิเคราะห์ที่ดีขึ้น เนื่องจากได้ฝึกฝนการอ่านเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของงานเขียนหลากหลายประเภท และ
ผลจากการประเมินการทดสอบก่อนและหลังเรียน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 จ านวน 2 คน 
และนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินร้อยละ 60 จ านวน  4 คน  
 จากการจัดการเรียนรู้  ผู้ วิจัยพบว่า ข้อดีของการใช้เทคนิคหมวกหกใบ คือ ท าให้ผู้ เรียน             
เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และคิดรอบด้านจากการตั้งค าถาม           
และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  ช่วยให้ผู้ เ รี ยนกล้ าแสดงความคิด เห็นของตนเองและยอมรับฟั ง                 
ความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่ งเป็นกระบวนการที่ท าให้นักเรียนท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุก               
กับกิจกรรมทุกขั้นตอน แต่ข้อจ ากัดในการใช้ คือ เทคนิคหมวกความคิดหกใบเหมาะกับการอ่านเชิงวิเคราะห์           
กับบทอ่านประเภทวรรณกรรมร้อยแก้ว เพราะมีรายละเอียดและเน้ือหาในการวิเคราะห์ครบตามสีของหมวก
หกใบ และควรเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อีกทั้งระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่จ ากัด ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 จากการวิจัย ถือได้ว่าการแก้ปัญหาทักษะการอ่านวิเคราะห์โดยวิธีการสอนแบบเทคนิคหมวกความคดิ
หกใบ (Six Thinking Hats) ประสบผลส าเร็จเพียงบางส่วน เนื่องจากยังมีนักเรียน4 คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้
ก าหนดเพราะบทอ่านบางประเภทในการวิจัยมีความยาวจนเกินไป ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และส่งผล
ให้การอ่านไม่สัมฤทธิผล ดังที่จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : 6) ที่กล่าวว่า เนื้อหาที่น ามาใช้สอนอ่านนั้นควรเป็นบท
อ่านประเภทข่าว บทความ สารคดี โฆษณา เพลง เรื่องสั้น และบทร้อยกรอง เนื้ อเรื่องนั้นต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับวัยและความต้องการของผู้เรียน เป็นเรื่องใกล้ตัว มีช่ือเรื่องน่าสนใจ ไม่เป็นเรื่องที่นักเรียนคุ้นเคย
หรือพบอยู่บ่อย ๆ เนื้อเรื่องต้องไม่ยาวและยากจนเกินไปจึงจะท าให้นักเรียนสนใจอ่านและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น อีก
ทั้งปัญหาในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดอีกอย่างหนึ่ง คือ นักเรียนไม่เข้าใจ
รูปแบบของงานเขียนแต่ละชนิดว่ามีรูปแบบแตกต่างกันอย่างไร ส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์รูปแบบการ
ประพันธ์ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบุญเหลือ เทพยสุวรรณ  (2539 : 39) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐาน  
ที่ช่วยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ว่า รูปแบบวรรณกรรมแต่ละชนิดมีรูปแบบแตกต่างกันจึงมีข้อจ ากัด และ
ลักษณะเฉพาะไปตามวิธีการ และแนวนิยมในการแต่ง การเข้าใจรูปแบบวรรณกรรมนับเป็นกรอบจ ากัดอย่าง
หนึ่งที่จะช่วยในการพินิจสารมีหลักเกณฑ์ที่แน่นข้ึนและปัญหาส าคัญในการอ่านเชิงวิเคราะห์ในครั้งนี้คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูใช้สื่อไม่หลากหลาย ซึ่งตรงตามที่ผู้เช่ียวชาญประเมิน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายใน
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การเรียน และท าให้ประสิทธิภาพในการอ่านวิเคราะห์ลดลง อีกทั้ง ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542) กล่าวว่า 
ความสามารถในการอ่านนั้นสามารถฝึกฝนได้เมื่อเกิดความพร้อม ซึ่งในปัจจัยความพร้อมทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีการใช้สื่อท่ีหลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่าน ช่วยซ่อมเสริม
ข้อบกพร่องในการอ่าน หรือให้ก าลังใจมีการเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนมีความต้องการในการอ่านรวมไปถึงสังคม
ที่นักเรียนอยู่สมาชิกในสังคมเห็นคุณค่าความส าคัญในการอ่านอีกด้วย 
 นอกจากนี้การวิจัยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดจ านวน 2 คน เนื่องจากนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน เข้าเรียนวิจัยอย่างสม่ าเสมอ มีปฏิสัมพันธ์กับครู และตั้งใจเรียน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดเวลา ท าให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการคิด ส่งผลให้เกิดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ดังที่ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540 : 
53) กล่าวว่า การท่ีผู้เรียนได้มีบทบาทต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน 
และเรียนอย่างมีชีวิตชีวา ผู้วิจัยช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากการคิดแบบหมวกหกใบ
ของ เดอ โบโน ซึ่งเป็นการคิดแบบรอบด้าน และเน้นให้ผู้เรียนได้ฝกึคิดอย่างเป็นระบบโดยการตั้งค าถามกระตุน้
การคิด และช่วยพิจารณาเรื่องที่อ่านได้ทุกแง่ทุกมุมโดยใช้สีของหมวกควบคุมการคิดที่แตกต่างกัน ให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการอ่านที่ละเอียดรอบคอบ และหลากหลาย รู้จักการ
พิจารณาหาเหตุผลที่เหมาะสมมาใช้ในการประกอบการอ่านเชิงวิเคราะห์เรื่องราวของตนและสามารถน าเรื่องที่
อ่านมาประเมินค่าและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนได้ ดังท่ีสุนันทา สายวงศ์ (2544:79) กล่าวไว้ว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง ท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้และการอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็น
ระบบ เป็นการคิดที่มีทิศทาง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียน
คิดเป็นล าดับขั้น การให้ผู้เรียนสวมหมวกสีต่าง ๆ ทั้งหกสี ซึ่งได้แก่ หมวกสีขาว หมวกสีเหลือง หมวกสีด า 
หมวกสีแดง หมวกสีเขียว และหมวกสีฟ้า เป็นการฝึกผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ใคร่ครวญหาเหตุผล และ
ประเมินค่าได้ และเมื่อผู้เรียนเกิดกระบวนการการคิดแล้วก็จะน าไปสู่การอ่านเพื่อตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์  
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ข้อเสนอแนะเพื่อท าการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างและใช้รูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบเทคนิคหมวกหกใบ เพื่อ
แก้ไขทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้ที่มาก
ยิ่ งขึ้น  และรูปแบบของงานเขียนที่หลากหลายมายิ่ งขึ้น  เพื่ อให้ผู้ เ รี ยนได้พัฒนาทักษะการอ่าน                   
เชิงวิเคราะห์และได้เรียนรู้ความส าคัญของรูปแบบงานเขียนแต่ละประเภท เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
2. ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างและใช้วิธีการสอนแบบหมวกความคิดหกใบกับนักเรียนในช้ันอื่น ๆ               
เพราะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้ดีนั้น เป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นประจ า และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 
 3. ควรใช้วิธีการสอนแบบเทคนิคหมวกความคิดหกใบไปใช้แก้ ไขปัญหาทักษะการอ่าน                
เชิงวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคหรือวิธีการอื่นๆ ด้วย เช่น เทคนิคSQ4R  เทคนิคระดมสมอง เทคนิค 5W1H วิธีการ
สอนแบบนิรนัย วิธีสอนการเขียนบันทึกความรู้ (Learning Log) ฯลฯ 
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บริษัท นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์ จ ากดั. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ . (2553). การคิดเชิงวิเคราะห์ (ANALYTICAL THINKING กรุงเทพฯ : ซัคเซสม ี

เดีย. 
ทัศนีย์ หนูนาค. (2550). ผลของการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่มีต่อ 

ความสามารถคิดวิเคราะห์และ การอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 . วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย. 

เพ็ญศรี ชูสงค์. (2551). ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์และ ความพึงพอใจ  
การใช้วิธีสอนแบบหมวก ความคิดหกใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ฤชุอร  ฟองตา. (2552). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตร การนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วรนารถ แสงนคร. (2555). การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ โดยใช้เทคนิค หมวกหกใบ  
เร่ือง การอ่านเชิงวิเคราะห์  วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. 

 
  
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1256



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อท าการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างและใช้รูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบเทคนิคหมวกหกใบ เพ่ือ
แก้ไขทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้ที่มาก
ยิ่ งขึ้น  และรูปแบบของงานเขียนที่หลากหลายมายิ่ งขึ้น  เพื่ อให้ผู้ เ รี ยนได้พัฒนาทักษะการอ่าน                   
เชิงวิเคราะห์และได้เรียนรู้ความส าคัญของรูปแบบงานเขียนแต่ละประเภท เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
2. ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างและใช้วิธีการสอนแบบหมวกความคิดหกใบกับนักเรียนในช้ันอื่น ๆ               
เพราะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้ดีนั้น เป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นประจ า และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 
 3. ควรใช้วิธีการสอนแบบเทคนิคหมวกความคิดหกใบไปใช้แก้ ไขปัญหาทักษะการอ่าน                
เชิงวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคหรือวิธีการอื่นๆ ด้วย เช่น เทคนิคSQ4R  เทคนิคระดมสมอง เทคนิค 5W1H วิธีการ
สอนแบบนิรนัย วิธีสอนการเขียนบันทึกความรู้ (Learning Log) ฯลฯ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กรุงเทพฯ :  

บริษัท นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์ จ ากดั. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ . (2553). การคิดเชิงวิเคราะห์ (ANALYTICAL THINKING กรุงเทพฯ : ซัคเซสม ี

เดีย. 
ทัศนีย์ หนูนาค. (2550). ผลของการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่มีต่อ 

ความสามารถคิดวิเคราะห์และ การอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1 . วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย. 

เพ็ญศรี ชูสงค์. (2551). ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์และ ความพึงพอใจ  
การใช้วิธีสอนแบบหมวก ความคิดหกใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ฤชุอร  ฟองตา. (2552). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตร การนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วรนารถ แสงนคร. (2555). การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ โดยใช้เทคนิค หมวกหกใบ  
เร่ือง การอ่านเชิงวิเคราะห์  วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. 

 
  
 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนโยธนิบูรณะ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสอง  

ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้สื่อประสม และมีกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโยธินบูรณะจ านวน 5 คน จาก 75 คน  
ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้
สมการก าลังตัวแปรเดียว ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อประสม  และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบแสดงวิธีท า ซึ่งระยะเวลาในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ใช้เวลา 5 คาบ คาบละ 50 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ  

 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง การแก้สมการก าลั งสอง ตัวแปรเดียว  
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้สื่อประสม เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
ค าส าคัญ: สื่อประสม, เทคนิค AC Method, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เกณฑ์ 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to solve the problem of learning achievement on 
solving the equation of quadratic equations with one variable of students in Mathayomsuksa 
4/10, Yothinburana School Using the mixed media. The sample of this study were 5 out of 
75 students in Matthayomsuksa 4/10 of Yothinburana School in the 2017 academic year. 
They were selected by purposive sampling, which had learning achievement lower than 50 
percent on quadratic Equation with one variable solving. The research instruments were 
mixed media and achievement test. The research duration was a second semester of the 
academic year 2017 which has been taken time for 5 period of 50 minutes each. The 
statistics used for data analysis was percentage. 
 The research result found that after using mixed media to solve problem of learning 
achievement on quadratic equation with one variable solving, the 5 students were getting 
achievement higher than 50 percent which is the criteria of the research objective 
 
Keywords: Mixed media, AC Method, Learning achievement, Criteria 
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บทน า 
 จากที่ผู้วิจัยได้เข้าปฏิบัติงานชุดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนโยธินบูรณะ จ านวน 2 ห้องเรียน คือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  จ านวน 36 คน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 จ านวน 39 คน รวม 75 คน  ซึ่งผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
ของโรงเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ในระหว่างการเรียนการสอนผู้วิจัยได้ศึกษาผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งจากการเรียน 
ในห้องเรียน ตรวจจากการท าแบบฝึกหัดหรือการบ้านที่มอบหมายให้ การสอบเก็บคะแนน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จ านวนจริง เรื่อง การแก้สมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว พบว่า นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 จ านวน 5 คน มีประเด็นปัญหาทางการเรียน 
ในเรื่องดังกล่าวและ มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 50 ซึ่งไม่บรรลุตามเป้าหมายและจะเป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียนในเนื้อหาที่อยู่ในระดับสูงต่อไป  จากการพูดคุยสอบถามนักเรียนทั้ง 5 คน พบว่า มีสาเหตุ 
ที่คล้ายคลึงกัน คือนักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่อยู่ในรูป
ของ ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจ านวนเต็ม และ a > 0  ในกรณี a ≠ 1ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็นปัญหา 
ที่ส าคัญมากและนักเรียนควรจะได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องจ านวนจริง  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงก าหนดมาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ 
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา และตัวช้ีวัด ม.4-6/3 แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรี
ไม่เกินสอง จากมาตรฐานและตัวช้ีวัดนี้ท าให้ผู้วิจัยต้องการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่อยู่ในรูปของ ax2 + bx + c เมื่อ a, b, cเป็นจ านวนเต็ม ในกรณี a ≠ 1 
เพราะถ้านักเรียนยังไม่สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ นักเรียนก็ไม่สามารถแก้สมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไม่เกินสองได้ และรวมถึงในเรื่องอื่นด้วย  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้น าปัญหาที่เกิดขึ้นไปศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองด้วยสื่อประกอบกับวิธีการสอนที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ผู้วิจัยพบว่า 
การน าสื่อหลาย ๆ สื่อมาประกอบการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเดียวกันจะสามารถให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ชลทิชา ต่อจรัส (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการใช้สื่อประสมประกอบการจัด 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า สื่อประสมที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ คือ ได้น าหลักของการพัฒนา
และปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการออกแบบสื่อประสม
ประกอบด้วยข้อความ เพลงบรรเลงประกอบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่ใช้ในการอธิบายเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ และตัวอย่างท่ีเป็นนามธรรมที่มีความซับซ้อน ท าให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
โดยเน้นการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ท าให้ผู้เรียนได้มโนทัศน์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เน้นการอธิบาย
ตัวอย่างเป็นขั้นตอน หรือวิธีทางคณิตศาสตร์ มีการท าแบบฝึกหัดระหว่างการเรียนในเอกสารประกอบการเรียน 
ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์จากตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ท าให้ ผู้ เรียน 
เกิดความเข้าใจในมโนทัศน์นั้น จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสม เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถท าความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างดี โดยครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้สื่อที่น ามาใช้ ผู้วิจัยได้พบ
โปรแกรม Geogebra ที่สามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัว
แปรเดียวได้ จากเว็บไซต์ Geogebra.org โดย Imy Hajat และจากเว็บไซต์ Youtube โดย นายพงศักดิ์ วุฒิสันต์ 
ได้สร้างเอาไว้ ซึ่งในตัวโปรแกรม Geogebra ได้น าเทคนิคการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
มาใช้ ซึ่งผู้วิจัยได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจนพบว่าเทคนิคนั้นคือ AC Method ที่ใช้ในการแยกตัวประกอบของพหุนาม
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ดีกรีสองซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป  
ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจ านวนเต็ม และ a > 0 ได้ 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้
สมการก าลังสองตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้สื่อประสม  
ได้แก่ โปรแกรม Geogebra ประกอบสื่อเทคนิคและวิธีการสอนแบบ AC Method เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
มากขึ้น และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนทั้ง 5 คน 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การแก้สมการก าลังสองตั วแปรเดียวของนักเรี ยน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้สื่อประสม ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา 

2560 จ านวน 5 คน จาก 75 คน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้มาจากการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย  
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 สื่อประสม ซึ่งด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี ้
  1) ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนและท าการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนให้ได้ตามความเหมาะสมกับปัญหา  
  2) ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการและวิธีการที่ผู้วิจัยจะสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง การแยกประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว โดยศึกษาจากงานงานวิจัยและแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  
จนพบ โปรแกรม Geogebra ที่สามารถน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบ 
ของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวได้ จากเว็บไซต์ Geogebra.org โดย Imy Hajat และจากเว็บไซต์ Youtube  
โดย นายพงศักดิ์ วุฒิสันต์ ได้สร้างเอาไว้ ซึ่งในตัวโปรแกรม Geogebra ได้น าเทคนิคการแยกตัวประกอบ 
ของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวมาใช้ ซึ่งผู้วิจัยได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจนพบว่าเทคนิคนั้นคือ AC Method ที่ใช้ใน
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ เรื่อง การแยกตัวประกอบ  
ของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a, b และ c เป็นจ านวนเต็ม และ a > 0 ได้ 

  3) ผู้วิจัยศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้โดยให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน ซึ่งน าไปสู่การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม โดยค านึงถึงคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานที่หลักสูตรคาดหวังไว้ 

  4) ผู้วิจัยน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยมาออกแบบแผนการจัด 
การเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้สื่อประสม ซ่ึงการจัดการเรียนรู้จะใช้โปรแกรม 
Geogebra ประกอบเทคนิค AC Method 

  5) ผู้วิจัยน าสื่อ Geogebra ประกอบเทคนิค AC Method ที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ โดยใช้การวัดความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) 

   ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยใช้การวัดดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ได้ความตรงเชิงเนื้อหารายข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 จ านวน 5 ข้อ  
และความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 1.00 ดังนั้นสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  
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  6) ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  7) น าส่วนที่ปรับแกเ้รียบร้อยแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวซึ่งด าเนินการ

สร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
  1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบ 
  2) ผู้วิจัยน าความรู้ได้จากการศึกษาวิจัย มาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว แบบแสดงวิธีท าจ านวน 20 ข้อ  
  3) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปร

เดียว ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบให้แนะน า  และประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
จุดประสงค์กับข้อค าถามแต่ละข้อ ( Index of Item Objective: IOC) จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ 
และให้ ค าแนะน า  ผลการประ เมินค่ า ดัชนี ความสอดคล้ อ งระหว่ า งจุ ดประสงค์ กับข้ อค าถาม 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว พบว่า ข้อสอบ  
จ านวน 19 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามเท่ากับ 1.00 และข้อสอบ 1 ข้อ  
มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามเท่ากับ -1.00 

  4) ผู้วิจัยน าผลจากการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ที่ผู้ วิจัย 
สร้ างขึ้น ให้ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบให้ค าแนะน าและประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม  
กับจุดประสงค์ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 โดยผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับจุดประสงค์ ตั้งตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จ านวน 10 ข้อ 20 คะแนน 

3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ด าเนินการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรยีน สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้สื่อประสม ซึ่งใช้เวลา 3 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งเป็นคาบ
หลังเลิกเรียน 

 3.2. ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว 
หลังสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองตัวแปรเดียว โดยใช้สื่อประสม 
โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 คาบ เป็นเวลา 50 นาที 

 3.3. ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวหลังสอน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ เรื่องการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดยีว โดยใช้สื่อประสม โดยใช้เวลาในการทดสอบ 
1 คาบ เป็นเวลา 50 นาที 

 3.4. น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยก 
ตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว และเรื่องการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติและสรุปผลการวิจัย 

 3.5. ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้สื่อประสม เพื่อน าข้อมูล 
มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

 4 .1  การวิ เ ค ราะห์ จ ากคะแนนแบบทดสอบที่ ไ ด้ จ ากการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน 
เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ค านวณหาสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ 
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 4.2 การสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียน เรื่อง  การแก้สมการก าลังสอง 
ตัวแปรเดียว น ามาวิเคราะห์สรุปแล้วรายงานผลในลักษณะการบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสอง 
ตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้สื่อประสม ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 คน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังตาราง 

ตาราง แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแก้สมการพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวหลัง 
        การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย คะแนน ร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
นักเรียนคนท่ี 1 20 18 90 
นักเรียนคนท่ี 2 20 17 85 
นักเรียนคนที่ 3 20 17 85 
นักเรียนคนท่ี 4 20 16 80 
นักเรียนคนท่ี 5 20 16 80 

 จากตาราง แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว จ านวน 5 คน 
พบว่า นักเรียนคนท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 90 นักเรียนคนที่ 2 และนักเรียนคนที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 85 นักเรียนคนท่ี 4 และนักเรียนคนท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 80 ซึ่งนักเรียน
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้สื่อประสม อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 นักเรียนคนที่ 1 จากการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
โดยใช้สื่อประสม ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  ซึ่งเป็นผลจากสื่อ AC Method  
มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการท า เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน ซึ่งท าให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการ 
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว เมื่อน าเทคนิคนี้ใช้ร่วมกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวท า
ให้นักเรียนสามารถแก้สมการหาค าตอบของสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้เร็วขึ้น สื่อโปรแกรม Geogebra 
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างหนึ่งท าให้การเรียนการสอนสนุก ดึงดูดความสนใจมากขึ้น  
และสามารถท าได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่อยากเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ นพวรรณ ตันจ้อย 
(2555: น.44) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผู้เรียนมีความพึงพอใจ และดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน ท าให้เกิดความกระตือรือร้น เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์  
กับบทเรียนได้รวมทั้งผลป้อนกลับ ท้ังเสียงและข้อความที่สร้างความสนใจให้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้การเรียน 
ไม่น่าเบื่อ และยังสนุกกับการเรียนรู้ในบทเรียน 
 นักเรียนคนที่ 2 จากการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
โดยใช้สื่อประสม ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  เนื่องจาก เทคนิค AC Method  
มีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย เป็นขั้นเป็นตอน มีหลักการในการคิดหาค าตอบ ซึ่งท าให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวและหาค าตอบได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งท าให้แก้สมการก าลังสอง
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ตัวแปรเดียวได้เร็วข้ึนด้วย สื่อโปรแกรม Geogebra ท าให้การเรียนการสอนสนุกสนาน และน่าเรียนมากยิ่งขึ้น 
สามารถน าไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองช่วยประหยัดเวลาครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ นิตยา ภู่พันธ์ (2556: น.13) 
กล่าวว่า ชุดการสอนแบบสื่อประสมยังท าให้นักเรียนเกิดความสนใจไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน  มีความเข้าใจ
บทเรียนดีขึ้นและช่วยประหยัดเวลาสอนของครู ท าให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากขึ้น สื่อประสมที่ผู้วิจัย 
ได้สร้างขึ้นนี้ประกอบด้วยสื่อการสอนหลายรูปแบบอยู่ ในชุดแบบฝึกทักษะซึ่ งให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา  
และฝึกพัฒนาความคิดวิเคราะห์ของตนเอง รวมทั้งมีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้เรียนสามารถน าไปศึกษา
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 นักเรียนคนที่ 3 จากการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
โดยใช้สื่อประสม ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผา่นเกณฑ์ขั้นต่ า เนื่องจากสื่อ AC Method มีขั้นตอน
ที่ชัดเจนไม่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
และหาผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง ท าให้นักเรียนแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ง่ายขึ้น เอกสารประกอบการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบกับโปรแกรมGeogebra ที่มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ จัดเรียง
แบบฝึกหัดเป็นขั้นเป็นตอนนักเรียนสามารถเรียนหรือฝึกท าซ้ าได้ด้วยตนเอง ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา (2552: น.27) กล่าวว่า สื่อประสม คือการน าสื่อการเรียนการสอนหลายชนิด
มาสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ป้องกัน 
การเข้าใจความหมายผิดเป็นการให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย  
ของการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์       
 นักเรียนคนที่ 4 จากการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
โดยใช้สื่อประสม ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เนื่องจากสื่อเทคนิค AC Method  
มีขั้นตอนในการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวท่ีชัดเจน ท าได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ท าให้ง่ายต่อการ
เข้าใจหลักการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว  ซึ่งนักเรียนท าตามขั้นตอนการแยก 
ตัวประกอบของ AC Method แล้วหาผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้มีการวางอย่าง
เป็นระบบ แบ่งออกเป็นกรณี จัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ใช้ประกอบกับสื่อโปรแกรม Geogebra ท าให้
การเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะมีการอธิบายแบบเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนสามารถศึกษา 
และท าแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการแยกตัวประกอบของ AC Method 
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ชลทิชา ต่อจรัส (2557: น.36) กล่าวว่า สื่อประสมที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์นั้น 
ท าให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ท าให้ผู้เรียนได้  
มโนทัศน์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เน้นการอธิบายตัวอย่างเป็นขั้นตอน หรือวิธีทางคณิตศาสตร์ มีการท า
แบบฝึกหัดระหว่างการเรียนในเอกสารประกอบการเรียน ซ่ึงจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ 
จากตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในมโนทัศน์นั้น 
 นักเรียนคนที่ 5 จากการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
โดยใช้สื่อประสม ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  ซึ่งเป็นผลจากการใช้สื่อเทคนิค  
AC Method แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวมีขั้นตอนที่ท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน 
ในแต่ละขั้นตอนจะช่วยอธิบายกระบวนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวอย่างชัดเจน  
โดยนักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็นชุดแบ่งออกเป็น
กรณีในการสอน มีการจัดล าดับที่เป็นขั้นเป็นตอน มีแบบฝึกหัดให้ได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้เข้าใจข้ันตอนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวได้ง่าย สื่อโปรแกรม 
Geogebraช่วยน าเสนอขั้นตอนการแยกตัวประกอบของ AC Method ท าให้ดึงดูดความใจให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุล (2557 : น.35) กล่าวว่า การเลือกใช้สื่อการสอน 
ที่หลากหลาย และเป็นรูปธรรม การจัดล าดับขั้นการเรียนรู้และการให้ท าแบบฝึกทักษะที่เหมาะสมกับเด็ก 
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ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญเป็นอย่างดี ท าให้แผนการจัดการเรียนรู้มีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา นักเรียนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรม เรียนอย่างสนุกสนานเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่เป็น 
สิ่งเร้าตลอดเวลา ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ เข้าใจบทเรียนยิ่งข้ึน 
 จากการที่นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ทั้งนี้อาจมาจากสื่อประสมที่ผู้วิจัยน ามาใช้  
ในการจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิค AC Method ช่วยให้นักเรียนแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
ตัวแปรเดียวได้ดีขึ้น เนื่องจากเทคนิค AC Method มีขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจนซึ่งอธิบายกระบวนการแยก 
ตัวประกอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนสามารถที่จะท าความเข้าใจได้ง่ายและสามารถที่จะท าตามขั้นตอน
ของเทคนิค AC Method จนเกิดความเข้าใจกระบวนการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว  
สื่อโปรแกรม Geogebra ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ช่วยอธิบายขั้นตอนเทคนิคการแยก 
ตัวประกอบ AC Method ได้เป็นข้ันเป็นตอน มีความหลากหลายของโจทย์ปัญหา ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ลงมือ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นกรณีมีการจัดแบบฝึกหัด
จากง่ายไปยาก ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจนเกิดข้อสรุปด้วยตนเองได้ ผู้ เรียนสามารถที่จะเรียนรู้และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุลักขณา คุ้มทรัพย์ (2555: น.15) กล่าวถึงหลักการเลือกใช้และผลิต
สื่อประสมว่า ในการเลือกใช้และผลิตสื่อประสมจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหากับสภาพผู้เรียน  
โดยสื่อท่ีผลิตนั้นจะต้องมีความหลากหลายสอดคล้องสัมพันธ์กันเพ่ือท าให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการเรียน อีกทั้งต้องเร้าความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้กระท า โดยครูต้อง
เลือกวิธีการสอนแบบผสมผสานกลมกลืนไปกับการใช้สื่อประสม มีการจัดล าดับของสื่อเพื่อไม่ให้เกิด  
ความยุ่งยาก และกล่าวถึงประโยชน์ของสื่อประสมไว้ว่า สื่อประสมช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น  
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วเพราะได้เรียนจากสื่อการสอนที่หลากหลาย ช่วยจูงใจผู้เรียนให้เกิดความสนใจ 
ในการเรียน ไม่เบื่อหน่าย และช่วยประหยัดเวลาในการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สื่อประสมในงานวิจัยครั้งนี้เหมาะกับการใช้กับโจทย์ปัญหาสมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
กรณีที่พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวท่ีมีสัมประสิทธ์ิของพจน์แรกที่มากกว่า 1 
 2. การวิจัย ในครั้ งนี้ผู้ วิ จัยได้ ใ ช้ลักษณะของโจทย์การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หากผู้สนใจจะน าไปใช้ ควรค านึงถึงความแตกต่าง และความสามารถในการเรียนรู้  
ของนักเรียนท่ีแตกต่างกันด้วย 

 
เอกสารอ้างอิง 

ชลทิชา ต่อจรัส. (2557). ผลการใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การแยกตัว
 ประกอบของพหุนามดีกรีสอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ปริญญา
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ือง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง โดยการใช้สื่อประสม 
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์. 
.นพวรรณ ตันจ้อย. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง กราฟิกและเทคโนโลยี 
 สื่อประสมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . สารนิพนธ์ปริญญา
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1264



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

นิตยา ภู่พันธ์. (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สื่อประสม เร่ือง การวางแผนโครงการ
 วิชาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาโครงการส าหรับนักศึกษาระดับ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร.
 กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ. 
พงศักดิ์ วุฒิสันต์. (2556). Geogebra อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของครูคณิตศาสตร์. นิตยสาร สสวท. 
 ปีท่ี 41 (ฉบับท่ี 181). น.13.  
                    . (2556). การสร้างสื่อการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ด้วย GeoGebra. สืบค้น 
 เมื่อ 18 สิงหาคม 2560 จาก https://www.youtube.com/watch?v=zGP77hYxWTw&t 
ลักษณสุภา บัวบางพลู. (ผู้วิจัย). ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาการประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจ 
 ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการจัดการเรียนการสอน. (2554). [งานวิจัย]. 
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
สุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุล. (2557). ความสามารถในการบวกของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 โดยใช้ ขั้นการเรียนรู้ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  
 ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  
สุลักขณา คุ้มทรัพย์. (2555). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสมเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง 
 เร่ือง วิธี เรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่
 สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. สารนิพนธ์ปริญญา
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
Hajat, I. (2559). Quadratics – factorise. Retrieved August 18, 2017, from https://www.geogebra 
 .org/m/fH7WWHtT 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1265



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  
โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 

โดยใช้สื่อรูปธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี จ านวน 4 คน จาก 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ต่ ากว่าเกณฑ์
ร้อยละ 50 เครื่องมือการวิจัยได้แก่ สื่อ Cuisenaire Rods และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายหลังจากใช้สื่อรูปธรรม คือ Cuisenaire Rods เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ าร้อยละ 50 

 
ค าส าคัญ: การวิจัยในช้ันเรียน, Cuisenaire Rods, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
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ABSTRACT 
The purpose of this classroom research was to solve the problem of academic  

learning achievement on addition and subtraction of positive and negative integers of  
Mattayomsuksa 1/5 Students, Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat University.  
The sample of the research were 4 students out of 34 students, who have the academic 
learning achievements on integer addition and subtraction at below 50%, were selected by 
using purposive sampling. The research instruments used were Cuisenaire rods with lesson 
plans and learning achievement test. The obtained data were analyzed by using percentage.  
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The research found that after the students have been taught by using the Cuisenaire 
rods on Integer addition and subtraction, the students could pass the 50% of the learning 
achievement test, that met the set objective. 

Keywords: Classroom Research, Cuisenaire Rods, Academic Achievement, Integer addition 
and subtraction 
 

บทน า 
คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุป  

และน าไปใช้ประโยชน์ เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลท่ีสามารถใช้ เพื่อการสื่อสาร  
การสื่อความหมาย และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ  
แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556, น.2) 

จากการที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 (ค21101) จ านวน 3 ห้องเรียน คือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
จ านวนนักเรียน 38 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จ านวนนักเรียน 35 คน และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
จ านวนนักเรียน 34 คน ซึ่งผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของโรงเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 บทที่ 2 เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม 
ผู้วิ จัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในแต่ละคาบและศึกษาการท าแบบฝึกหัด ใบงาน  
และแบบทดสอบที่มอบหมายจากนักเรียน เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่านักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 จ านวน 4 คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ คือ ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 จึงท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีปัญหาทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม       
ในประเด็นต่าง ๆ คือ ไม่สามารถหาค าตอบจากการบวกจ านวนเต็มและการลบจ านวนเต็มได้ ซึ่งจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนและการตอบค าถามในช้ันเรียน การท าแบบฝึกหัดและการท าใบงานต่าง ๆ 
ที่มอบหมายของนักเรียนจ านวน 4 คน ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่พบและได้มีการสัมภาษณ์
นักเรียนแต่ละคนถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว พบว่า นักเรียนทั้ง 4 คนไม่สามารถหาค าตอบจากการบวก 
และการลบจ านวนเต็มได้ เพราะไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียน และสับสนกับเครื่องหมาย ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นที่จะต้อง 
มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการบวกและการลบจ านวนเต็ม เพราะจะส่งผลต่อเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่จะเรียน  
ในบทถัดไปและในระดับช้ันที่สูงขึ้นต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและเลือกที่จะแก้ปัญหา  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม พบว่าสื่อการสอนเป็นเครื่องมื อหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้สอนน ามาใช้
ประกอบการสอน หรือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสิ่งที่ผู้สอนน ามาใช้ประกอบการสอนแล้วท าให้ผู้เรียนเข้าใจ ในเนื้อหาบทเรียน 
จากสิ่ งที่ เข้าใจยาก  ท าให้ เข้าใจง่ายขึ้น และท าให้ผู้ เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  
หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนคาดหวังไว้ได้อย่างดี (กนกวรรณ จันทร์มา , 2552, น.9) นอกจากนี้การใช้ 
สื่อการเรียนการสอนนั้น จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วม ท าให้ผู้เรียน 
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เกิดความคิดรวบยอด จดจ าเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ได้นานและเพิ่มพูนประสบการณ์ไปในทางที่พึงประสงค์ได้ 
(ชูศักดิ์ แสนแพง, 2554, น.4) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง การบวก 
และการลบจ านวนเต็มได้ โดยเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้น ามานี้มาจาก รัชนิกร ชลไชยะ ซึ่งท่านได้เสนอสื่อการสอน 
“Cuisenaire Rods” มาใช้สอน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนนับ นอกจากน้ี รัชนิกร ชลไชยะ (2560, น.3) 
ได้กล่าวไว้ว่า George Cuisenaire ได้ใช้ Cuisenaire Rods ในการสอนเลขคณิต (Arithmetic) ให้กับลูกศิษย์   
ของท่าน พบว่า ในการที่เราให้เด็กใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมือนของเล่นที่ สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์โดยอาศัยธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว สิ่งนั้นสามารถท าให้เด็กเกิดความเข้าใจ
กันอย่างถ้วนหน้า ด้วยความตระหนักในเหตุผลนี้จึงท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พร้อมแนวทางและได้น าวิธีการสอน
โดยใช้ “Cuisenaire Rods” มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods 
มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสื่อ Cuisenaire Rods เป็นสื่อที่ใช้สอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  
และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของ Cuisenaire Rods แล้ว ดูภายนอกอาจจะคล้ายกับของเล่น แต่เมื่อพิจารณาสี
และขนาดของ Cuisenaire Rods จะพบว่าสีที่แตกต่างกันก็จะมีขนาดของแท่ง Cuisenaire Rods ที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วย ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนรู้สื่อที่เร้าความสนใจ  
และฝึกสมาธิให้กับนักเรียนในเบื้องต้นได้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จ านวน 4 คน 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก

และการลบจ านวนเต็ม โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 4 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากทั้งหมด 34 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1) สื่อ Cuisenaire Rods ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือนี้มาจาก รัชนิกร ชลไชยะ (2560 , น.21)
ซึ่ งท่านได้ เสนอสื่อการสอน “Cuisenaire Rods” มาใช้สอนเรื่องการบวกและการลบจ านวนนับ
จึงท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พร้อมแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และได้น าวิธีการสอน โดยใช้ 
“Cuisenaire Rods” มาประยุต์ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการบวกและการลบจ านวนเต็ม 
  2 )  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่ อง  การบวกและการลบจ านวนเต็ม            
เป็นแบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน ยึดเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 จากหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
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   ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้
   1) สื่อ Cuisenaire Rods  

  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและเทคนิควิธีการบวกและการลบจ านวน นับ โดยใช้ 
สื่อ Cuisenaire Rods จาก รัชนิกร ชลไชยะ (2560 , น.21) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา เป็นผู้ท าการวิเคราะห์ ซึ่งท่านได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ
แห่งหนึ่ง ณ สหราชอาณาจักร ที่จัดขึ้นโดยสมาคมครูคณิตศาสตร์ หรือ ATM (Association of Teachers 
of Mathematics ) และได้เข้าร่วมชม Workshop ซึ่งเป็นคลิปการสอนของศาสตราจารย์คาเล็บ  
แกตเต็กโน่ (Prof.Caleb Gattegno) ซึ่งกล่าวถึงวิธีการใช้แท่ง Cuisenaire Rods ในการหาผลลัพธ์ 
จากการบวกหรือการลบของจ านวนนับ ด้วยแนวคิดและเทคนิคนี้จึงน ามาปรับใช้และเป็นแนวทาง  
ในการประยุกต์ใช้สื่อ Cuisenaire Rods กับเรื่องการบวกและการลบจ านวนเต็ม ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี ้
   1.1) วิเคราะห์ปัญหาโดยศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบค าถาม  
ในช้ันเรียน การท าแบบฝึกหัดหรือใบงานต่าง ๆ  และแบบทดสอบที่มอบหมายให้ และท าการสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคน
ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาสื่อเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและจุดประสงค์ 
   1.2 )  ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ การแก้ ไขปัญหา  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม รวมไปถึงศึกษาหลักการใช้สื่อ  Cuisenaire Rods และการน า 
สื่อ Cuisenaire Rods มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน  
   1.3) การเลือกและสร้างสื่อการสอน 
    1.3.1) น าสื่อ Cuisenaire Rods มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  
โดยค านึงถึงกิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนและความต้องการของผู้เรียน 
    1.3.2) สร้างแผ่นตารางประกอบการใช้สื่อ Cuisenaire Rods และใบกิจกรรม 
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม จ านวนอย่างละ 4 ชุด 
   1.4) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยสร้าง  
ให้สอดคล้องเข้ากับประเด็นปัญหาที่พบของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  2 แผน ซึ่งแต่ละแผนจัดการเรียนรู้ 
มีองค์ประกอบส าคัญคือ มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้      
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แบ่งได้ดังนี ้
    - แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เรื่อง การบวกจ านวนเต็ม (Addition of Integers) 
    - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การลบจ านวนเต็ม (Subtraction of Integers) 
   1.5) น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น.103) ดังนี ้ 
                           ระดับ     5   หมายถึง     เหมาะสมมากท่ีสุด 
                           ระดับ     4   หมายถึง     เหมาะสมมาก 
    ระดับ     3   หมายถึง     เหมาะปานกลาง 
                           ระดับ     2   หมายถึง     เหมาะสมน้อย 
                           ระดับ     1   หมายถึง     เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
   และน ามาหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้  
โดยมีเกณฑ์ ดังนี ้
    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่า เหมาะสมมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่า เหมาะสมมาก 
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    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความว่า เหมาะสมปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่า เหมาะสมน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความว่า เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
  ผลการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ
จ านวนเต็ม โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ดังนั้นสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
   1.6)  น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  
   1.7) น าสื่อ Cuisenaire Rods แผนการจัดการเรียนรู้ แผ่นตารางประกอบการใช้สื่อ  
Cuisenaire Rods และแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน  เ รื่ อ ง  การบวกและการลบ จ านวน เต็ ม  
เป็นแบบทดสอบซึ่งด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี ้ 
   2.1) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 1 (ค21101) เรื่อง การบวกและการลบ  
จ านวนเต็ม  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
   2.2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก 
และการลบจ านวนเต็ม จ านวน 42 ข้อ โดยยึดตามจุดประสงค์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
   2.3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบให้ค าแนะน าและประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
กับข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 ให้คะแนน  +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค ์
 ให้คะแนน    0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจดุประสงค์ 
 ให้คะแนน   -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามจดุประสงค ์
    ผลการตรวจดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถาม (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและลบจ านวนเต็ม จากผู้เช่ียวชาญ 
3 ท่าน พบว่าข้อสอบได้คะแนนเฉลี่ย IOC เท่ากับ 1 จ านวน 42 ข้อ 
    2.4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
ที่ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถาม โดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง
กับข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากนั้นเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50 – 1.00 จ านวน 20 ข้อ  
    2.5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
ฉบับจริงที่ผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก

และการลบจ านวนเต็ม โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลังจากใช้  

สื่อ Cuisenaire Rods ประกอบการเรียนการสอน และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก
และการลบจ านวนเต็ม  
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ผลการวิจัย 
เมื่อผู้วิจัยให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods แล้ว ผู้วิจัยได้วัดและประเมนิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบแสดงวิธีท า เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  โดยมีจ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน 
ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นดังตารางต่อไปนี ้

ตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนการสอน เร่ือง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  
           โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods 

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย คะแนน ร้อยละ 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

นักเรียนคนท่ี 1 10 18 90 
นักเรียนคนท่ี 2 10 17.5 87.5 
นักเรียนคนท่ี 3 10 15.5 77.5 

นักเรียนคนท่ี 4 10 17 85 

จากตาราง พบว่า นักเรียนคนที่ 1 ได้คะแนน 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 นักเรียนคนที่ 2 
ได้คะแนน 17.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.5 นักเรียนคนที่ 4 ได้คะแนน 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 
และนักเรียนคนท่ี 3 ได้คะแนน 15.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ดังน้ันผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถ 
ในการท าแบบทดสอบ หลังการใช้สื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จ านวน 4 คน 
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods นักเรียนทั้ง 4 คน
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
นักเรียนคนที่ 1 จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 

โดยใช้สื่อรูปธรรม คือ Cuisenaire Rods ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ ท าให้นักเรียนเข้าใจ
เ น้ือหาหลักการของการบวกและการลบจ านวนเต็มได้ ง่ายขึ้น เพราะสื่อจะช่วยดึงดูดความสนใจ  
ให้นักเรียนจดจ่ออยู่กับเนื้อหาที่เรียน ท าให้มีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่นักเรียนได้ลองใช้สื่อ
ประกอบการเรียนโดยมีการสัมผัสจับต้องได้ท าให้นักเรียนอยากที่จะหาค าตอบด้วยตนเอง และเมื่อค าตอบ  
ที่นักเรียนได้มานั้นเป็นค าตอบที่ถูกต้องพร้อมกับการที่นักเรียนได้รับค าชมจากครูจึงท าให้นักเรียนกล้า  
ที่จะแสดงออกมากขึ้น ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนจ านวนน้อยท าให้นักเรียน  
กล้าที่จะแสดงแนวคิด ความคิดเห็นและถามข้อสงสัยต่อครูผู้สอนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็มผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยสอดคล้อง
กับไพฑูรย์ มะณู (2555 , น.23) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียน  
นอกจากปัจจัยภายในที่เกี่ยวกับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ หน้าตาผิวพรรณงดงาม อารมณ์ดี  
และสุขภาพจิตดีแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกที่เป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากสิ่งแวดล้อม เช่น ครอบครัว เพื่อน ครู 
เป็นต้น การได้รับค าชมและความไว้วางใจ การได้รับการยกย่องและเป็นท่ียอมรับของบุคลคลอื่น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออก เสนอแนวความคิด และกล้าที่จะถามในสิ่งที่ตนสงสัยหรือไม่แน่ใจ 
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ดังนั้นครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกล้าแสดงออกของนักเรียน  
เพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

นักเรียนคนที่ 2 จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  
โดยใช้สื่อรูปธรรม คือ Cuisenaire Rods เนื่องจากนักเรียนค่อนข้างที่จะเรียนรู้ช้าและจินตนาการ  
ตามที่ครูผู้สอนอธิบายไม่ได้ ซึ่งสื่อนี้เป็นสื่อที่มีลักษณะเป็นสามมิติสามารถจับต้องได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อน้ีจึงท าให้นักเรียนสามารถใช้สื่อในการหาค าตอบได้ด้วยตนเองและมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจหลักการบวกและการลบจ านวนเต็มมากยิ่งขึ้น และท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็มผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับวรวิทย์ นิเทศศิลป์ 
(2551, น.25) กล่าวว่า สื่อจ าพวกสามมิติของตัวอย่าง และของจริง เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้ลงมือปฏิบัติ
โดยตรง เก็บประสบการณ์ และสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการท างานตามค าสั่งของผู้สอนที่ก าหนด  
หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนอยากแสดงออกมาก็ได้ ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายเพราะเป็นของจริงที่สามารถจับ
และสัมผัสได้ 

นักเรียนคนที่ 3 จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
โดยใช้สื่อรูปธรรม คือ Cuisenaire Rods เนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะคิดว่าเป็นเรื่อง 
ที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก เกิดความเบื่อหน่ายในเนื้อหาวิชาที่เรียนจึงไม่สนใจที่จะเรียนรู้ เมื่ อนักเรียนได้ใช้สื่อ 
ที่มีลักษณะคล้ายกับของเล่นนี้ ในการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความสนใจว่าสื่อนี้สามารถน ามาใช้  
ในการหาค าตอบได้อย่างไร และเมื่อนักเรียนหาค าตอบได้จากการใช้สื่อนี้ท าให้นักเรียนอยากหาค าตอบ  
ในข้อถัดไป ซึ่งเมื่อมีสื่อนี้มาช่วยความรู้สึกที่ว่าคณติศาสตรเ์ป็นเรื่องที่ยากและน่าเบื่อนั้นก็สามารถกลายมาเป็นเรื่องที่สนุก
และไม่ได้ยากอย่างที่คิด ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจหลักการบวกและการลบจ านวนเต็มมากยิ่งขึ้น และท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็มผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง  
กับกิดานันท์  มลิทอง (2548 ,  น.108)  กล่ าวว่ า  สื่ อการสอนนั บว่ า เป็นสิ่ งส าคัญ ในการ เรียนรู้  
เนื่องจากเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน หรือเป็นสื่อที่ผู้เรียนใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ดังนั้นสื่อการสอนจึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับผู้เรียนและผู้ สอน สื่อการสอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้น  
ในระยะเวลาอันสั้น และช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สื่อจะช่วยกระตุ้น
และสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความสนุกสนาน และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน การใช้สื่อ  
จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตรงกันหากเป็นเรื่องของนามธรรมและยากต่อความเข้าใจ และช่วยให้  
เกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรียน สื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
ท าให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ในระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอนด้วย สร้างเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้  ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้นและช่วยแก้ปัญหา  
เรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึกษารายบุคคล 

นักเรียนคนที่ 4 จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
โดยใช้สื่อรูปธรรม คือ Cuisenaire Rods เนื่องจากผู้วิจัยได้ค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและการจัดเรียงล าดับ
เน้ือหาจากง่ายไปหายาก ซึ่งสื่อรูปธรรมนี้เป็นสื่อของจริงที่สัมผัสจับต้องได้เชื่อมโยงเนื้อหาจากรูปธรรม  
ไปสู่นามธรรม มีสีสันและขนาดท่ีหลากหลาย ส าหรับกิจกรรมการเ รียนรู้นักเรียนได้สัมผัสกับสื่อ  
สามารถจินตนาการและหาค าตอบโดยการลองผิดลองถูกจากการใช้สื่อ ซึ่งช่วยให้นักเรียนจดจ าเนื้อหา  
ได้แม่นย าขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจหลักการบวกและการลบจ านวนเต็มมากยิ่งขึ้น และท าให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็มผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง  
กับนริศรา โพธิ์ข า (2550, น.9) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสื่อการสอนไว้ คือ ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น  
เพราะมีความจริงจังและมีความหมายชัดเจนต่อผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ในปริมาณมากขึ้นในเวลา  
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ที่ก าหนดไว้จ านวนหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนสนใจและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนกา รเรียนการสอน 
ช่วยให้ผู้เรียนจ า ประทับความรู้สึกและท าอะไรเร็วขึ้นและดีขึ้น ช่วยส่งเ สริมการคิดและการแก้ปัญหา 
ในขบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยให้สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนได้ล าบาก โดยช่วยแก้ปัญหา หรือข้อจ ากัดต่าง ๆ 
ได้แก่ ท าสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น ท านามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ท าสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วให้ดูช้าลง 
ท าสิ่งท่ีใหญ่มากให้ย่อยขนาดเล็กลง เป็นต้น  

จากการที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จ านวน 4 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก
และการลบจ านวนเต็มผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้นั้น อาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้สื่อรูปธรรมตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการสอนแล้ว ยังมีหลักของจิตวิทยาที่เข้ามา  
มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน หากผู้สอนรับรู้ เข้าใจ และทราบได้ถึงปัญหาของนักเรียน
แล้วน าปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและสอดคล้องกับความต้องการ  
ของนักเรียนแล้ว จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางสติปัญญาได้เป็นอย่างดี ซึ่งตามทฤษฎีพัฒนาการ  
ทางสติปัญญาของ Bruner (1963, น.1 - 2) ที่เช่ือว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจและการเรียนรู้ 
เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง (discovery learning) ผู้วิจัยเองก็มีความเช่ือเช่นเดียวกันจึงได้น าเอา 
สื่อ Cuisenaire Rods มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในครั้งน้ี เพราะเห็นว่านักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการต่าง ๆ 
ผ่านสื่อได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง เมื่อใช้สื่อนี้แล้วนักเรียนจะสามารถสร้างมโนภาพในใจได้ และด้วยลักษณะ
ของสื่อ Cuisenaire Rods ที่คล้ายกับของเล่นก็สร้างความสนใจให้นักเรียนอยู่ไม่น้อย จึงท าให้นักเรียน  
มีความต้องการที่จะเรียนรู้ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อรูปธรรม Cuisenaire Rods ครูผู้สอนควรอธิบาย 

หรือท าความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับข้อตกลงของการใช้สื่ออย่างละเอียด  
2. เนื่องจากสื่อรูปธรรม Cuisenaire Rods มีขนาดและสีที่แตกต่างกัน ในตอนแรกจึงควรมีเอกสาร

ระบุว่าสีใดมีขนาดเท่าใดแทนการท่องจ า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้สื่อ 
3. สื่อรูปธรรม Cuisenaire Rods เป็นสื่อที่น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้หลายหัวข้อ  

จึงสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในช้ันเรียน โดยต้องค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและตรงตามสภาพของผู้เรียน 
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การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อรูปธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

 
จิราพร  นิลตีบ, วาริยา  พุทธปฏิโมกข์, รัชนิกร  ชลไชยะ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
e-mail: nuynil_gang8_@hotmail.com, wariyap915@gmail.com, hengmath@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในช้ันเรียนนี้ เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ

เศษส่วน โดยใช้สื่อรูปธรรมเป็นสื่อ Cuisenaire Rods โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จ านวน 4 คน ซึ่งได้มาจาก    
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อ Cuisenaire Rods             
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ใช้เวลาทั้งหมด 6 คาบ                    
คาบละ 50 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  

ผลการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อรูปธรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  พบว่า หลังการใช้สื่อรูปธรรม 
Cuisenaire Rods  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 50 

 
ค าส าคัญ:  การวิจัยในช้ันเรียน, Cuisenaire Rods, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การบวกและการลบเศษส่วน 
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ABSTRACT 
 

The aim of this classroom research was to solve the academic learning achievement 
on addition and subtraction of fractions for grade 7 students of St. Francis Xavier Convent 
school in 2017 academic year. The samples were 4 students out of 47 students, who have 
the academic learning achievements on fraction addition and subtraction at below 50%, 
have been selected by using the purposive sampling. The instruments used were Cuisenaire 
rods with lesson plans and learning achievement test. The duration for this study was 6 
periods (50 minutes per period). The obtained data were analyzed by using percentage.  

The result of this research indicated that after the students have been taught by 
using the Cuisenaire rods, the students could pass the 50% required criteria, that met the set 
objective. 

 
Keywords: classroom research, Cuisenaire rods, academic learning achievement, addition and 
subtraction of fractions 
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บทน า 
 ผู้วิจัยได้เข้าปฏิบัติงานชุดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา  
(Internship1) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งในระหว่างการเรียน
การสอนในแต่ละคาบผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียน โดยได้ตรวจการท าแบบฝึกหัด            
หรือใบงานต่าง ๆ รวมถึงได้มีการตรวจแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละคน เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
ในเรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 จ านวน 4 คน มีคะแนนสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  ซึ่งถือว่าไม่บรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก าหนดตัวช้ีวัด ค 1.2 ม.1/2 บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน และน าไปใช้
แก้ปัญหาตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร 
และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่วน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารายละเอียด
จากการท าแบบทดสอบและการสัมภาษณ์ พบว่า สาเหตุที่นักเรียนไม่สามารถบวกและลบเศษส่วนได้ ในกรณี     
ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน มีดังนี้ 
 

 
  ภาพที่ 1.1 แสดงประเด็นปัญหาของนักเรียนคนท่ี 1     ภาพที่ 1.2 แสดงประเด็นปัญหาของนักเรียนคนท่ี 2 
 จากภาพที่ 1.1 และ 1.2 แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดของนักเรียนว่า การบวกและการลบกรณีที่ตัวส่วน
ไม่เท่ากัน สามารถน าตัวเศษมาบวกหรือลบกับตัวเศษ และน าตัวส่วนมาบวกหรือลบกับตัวส่วนได้เลย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 แสดงประเด็นปัญหาของนักเรียนคนท่ี 3     ภาพที่ 1.4 แสดงประเด็นปัญหาของนักเรียนคนท่ี 4 
 จากภาพที่ 1.3 และ 1.4 แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดของนักเรียนว่า การบวกและการลบกรณีที่ตัวส่วน
ไม่เท่ากัน ต้องท าเฉพาะตัวส่วนให้เท่ากัน โดยหาจ านวนมาคูณที่ตัวส่วน แต่ไม่คูณตัวเศษด้วย ซึ่งจะท าให้เศษส่วน
ไม่ใช่เศษส่วนท่ีเท่ากัน 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาได้ 2 สาเหตุ ได้แก่ นักเรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหา ค.ร.น. ของตัวส่วน และนักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเศษส่วน                   
ที่เท่ากัน ผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการแก้ปัญหาในการคิด
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ค านวณ และสามารถเรียนรู้ในเรื่องใหม่ต่อไป ฉะนั้นนักเรียนจึงควรได้รับการแก้ไข เพราะจะมีผลต่อการเรียน
ของนักเรียนในระดับสูงต่อไปได้ 
 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ เม่ือได้จัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย                 
และยกตัวอย่างบนกระดาน เป็นการสอนแบบท่ีเน้นข้ันตอนและวิธีการหาค าตอบเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้                    
ให้ความส าคัญในการใช้สื่อรูปธรรมก่อน แล้วเช่ือมโยงสู่นามธรรม อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจ              
ในการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ซึ่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา 
และหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาและลงมือ
ปฏิบัติจริง ผู้วิจัยพบว่า การใช้สื่อรูปธรรม เป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่งที่ใช้ประกอบการสอนส าหรับครู เมื่อน าไปใช้            
ในการเรียนการสอน จะเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียน                         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ ประสาน ศิลปะ (2547, น.4) กล่าวว่า สื่อรูปธรรม
หรือสื่อการเรียนรู้ประเภทวัสดุที่แสดงภาพได้ตามความเป็นจริงเป็นลักษณะ 3 มิติ สามารถสัมผัสได้ด้วย                 
ประสาทสัมผัสทั้งห้า จับต้องและพิจารณารายละเอียดได้ จะช่วยให้นักเรียน ใช้ในการสร้างความรู้ได้ง่ายขึ้น        
อีกทั้ง ศรีสุข ชีพพานิชย์ (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การใช้รูปจ าลองสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อสร้างความคิดรวบยอด 
เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วน พบว่า การศึกษาความคิดรวบยอดในเรื่อง การคูณและการหารเศษส่วน 
โดยมีใช้รูปจ าลองของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ
เศษส่วน ของนักเรียนได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้สื่อรูปธรรม คือ Cuisenaire Rods มาใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในหลักการของการบวก และการลบเศษส่วน ในกรณีที่ตัวส่วน
ไม่เท่ากันได้ง่ายมากข้ึน รวมทั้งท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อแก้ปญัหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อการเรียนการสอน
ที่เป็นรูปธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
 

สมมติฐานการวิจัย  
การใช้สื่อรูปธรรมสามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน           

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้หรือไม่  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการวิจัยในช้ันเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                   
ปีท่ี 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จ านวน 4 คน ซึ่งผู้วิจัยได้วิธีด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ขัน้วางแผน 
     1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จ านวน 4 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)              
จากนักเรียน 47 คน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ต่ ากว่าเกณฑ์                
ที่ก าหนด 
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     1.2 ระยะเวลาที่ด าเนินงานวิจัย 
     ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาทั้งหมด 6 คาบ คาบละ 50 นาที                   
โดยแบ่งได้ดังนี้ 
 - แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิธีการใช้สื่อ และทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คาบ 
 - แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน จ านวน 1 คาบ 
 - แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน (ตัวส่วนเป็น
พหุคูณกัน) จ านวน 1 คาบ 
 - แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบวกเศษส่วน กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน (ตัวส่วนไม่เป็นพหุคูณ
กัน) จ านวน 1 คาบ 
 - แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การลบเศษส่วน กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน (ตัวส่วนไม่เป็นพหุคูณกนั) 
จ านวน 1 คาบ 
 -วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน จ านวน 1 คาบ 
 1.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
                    1.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้สื่อรูปธรรม Cuisenaire Rods 
          1.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน 
 
 2. ขั้นด าเนินการ 
    2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
         2.1.1 สื่อรูปธรรม Cuisenaire Rods  
         2.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบแสดงวิธีท า จ านวน 15 ข้อ 
    2.2 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
         2.2.1 สื่อรูปธรรม Cuisenaire Rods 
                 - ศึกษาสภาพปัญหา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าสื่อ 
ให้ตรงกับปัญหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 - ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับปรุง และน าเอา        
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน จากวิดีโอของ Bon Crowder                   
จากวิดีโอ เรื่อง Adding fractions with Cuisenaire Rods  
 - น าความรู้ที่ได้ศึกษาวิจัยมาใช้ในการเลือกสื่อรูปธรรม Cuisenaire Rods โดยมีหลักการใช้ 
คือ สื่อจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหา เหมาะสมกับกลุ่มของผู้เรียน มีสีสันที่สวยงาม มีสัดส่วนที่ดี สามารถจัดเก็บสื่อ
ได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้จริ ง โดยผู้วิจัยได้น าเครื่องมือนี้มาจาก                    
รัชนิกร ชลไชยะ (2560, น.19) ซึ่งท่านได้เสนอสื่อการสอน “Cuisenaire Rods”  มาใช้สอนในเรื่อง จ านวน                
และการด าเนินการ จึงท าให้ผู้วิจัยได้รบัความรู้ พร้อมแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และได้น าวิธีการสอน โดยใช้ 
“Cuisenaire Rods” มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน 
 - สร้างใบบันทึกกิจกรรมประกอบการใช้สื่อ Cuisenaire Rods เรื่อง การบวกและการลบ
เศษส่วน จ านวน 5 ชุด 
 - สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยสร้างให้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาที่พบของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 แผน ซึ่งแต่ละแผนจัดการเรียนรู้  มีองค์ประกอบส าคัญ                   
คือ มาตรฐานการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัด                       
และประเมินผล และบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 - น าแผนการจัดการเรียนรู้ ใบบันทึกสื่อ และแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกและการลบ
เศษส่วน ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ด้านความเหมาะสม                     
ของกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  ซึ่งผลการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผน      
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก ดังนั้นสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
               - น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ใบบันทึกสื่อ และแบบฝึกหัด                      
เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน  
                 - น าสื่อแท่งไม้ Cuisenaire Rods แผนการจัดการเรียนรู้ ใบบันทึกสื่อ และแบบฝึกหัด         
เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบแสดงวิธีท า จ านวน 15 ข้อ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้                          
                           - ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน                            
                      - น าความรู้ที่ได้ศึกษาวิจัยมาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก 
และการลบเศษส่วน จ านวน 30 ข้อ 
                           - น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ที่สร้างเสร็จ
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถาม (Index of item objective 
congruence: IOC) 
 3. ขั้นตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ผู้วิจัยเลือกเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2 ช้ีแจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงวิธีการใช้สื่อ Cuisenaire Rods ในเรื่อง การบวกและการลบ
เศษส่วน เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 3.3 ด าเนินการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods ใช้เวลาทั้งหมด               
6 คาบ คาบละ 50 นาที 
 3.4 เมื่อด าเนินการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยโดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods 
ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน จนครบตามแผนที่ก าหนดไว้ให้นักเรียน                       
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน ใช้เวลาทั้งหมด 1 คาบ จากนั้น               
ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบ แล้วบันทึกผลคะแนนไว้ส าหรับ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ
เศษส่วน ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถติิ และสรุปผลการวิจัย 
 
 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ                 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน  
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งได้จาการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียน 
เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อ Cuisenaire Rods 
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ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน                 
โดยใช้สื่อรูปธรรม ค านวณหาสถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ซึ่งหลังจากใช้สื่อรูปธรรมประกอบการเรียนการสอนแล้ว 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน  
นักเรียนกลุม่เป้าหมาย คะแนนสอบ ค่าร้อยละ 

คะแนนเต็ม  คะแนนสอบหลังเรียน 
คนที่ 1 30  26 86.33 
คนที่ 2 30  28 93.33 
คนที่ 3 30  29 97.67 
คนที่ 4 30  28 93.33 

 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่า การใช้สื่อ Cuisenaire Rods ท าให้มองเห็นภาพการบวก
และการลบเศษส่วนท่ีชัดเจนขึ้น เนื่องจากสื่อมีจ านวนแท่งไม้ที่มากเพียงพอ ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้หยิบจับสื่อ
และลงมือหาผลลัพธ์ด้วยตนเอง ในการใช้สื่อทุกครั้งครูจะมีใบกิจกรรมให้บันทึก มีล าดับขั้นตอนที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในขั้นตอนการบวกและการลบเศษส่วนในทุกกรณี โดยเฉพาะในกรณี                       
ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ผู้เรียนเข้าใจได้ว่าต้องท าตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะสามารถน าตัวเศษมาบวกหรือลบกันได้ 
แต่ในการหาจ านวนมาคูณที่ตัวส่วน ผู้เรียนเข้าใจได้ว่าต้องน าจ านวนดังกล่าวนั้นคูณเข้าไปที่ตัวเศษ ด้วย 
เน่ืองจากเป็นการท าเศษส่วนให้เท่ากัน จากการท ากิจกรรมประกอบการใช้สื่อรูปธรรม Cuisenaire Rods                  
ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการท าโจทย์เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนมากขึ้น และมุ่งมั่นในการท าแบบฝึกหัด                  
แต่ละครั้ง จึงท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
          จากการวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.เรื่องการบวกและการลบเศษส่ วน              
โดยใช้สื่อรูปธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผู้วิจัย            
ขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
 หลังจากการใช้สื่อรูปธรรมประกอบการเรียนการสอนในการแก้ปัญหาทางการเรียน เรื่อง การบวก
และการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อรูปธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ ท าให้นักเรียน มีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียน
ได้สัมผัสกับสื่อที่ เป็นรูปธรรม และให้นักเรียนใช้สื่อเพื่อหาผลลัพธ์ด้วยตนเอง โดยมีการจดบันทึกลง                        
ในใบกิจกรรมทุกครั้งที่ใช้สื่อ ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงจากรูปธรรม ก่ึงรูปธรรม และน าไปสู่นามธรรม ซึ่งการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใช้สื่อรูปธรรมประกอบการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ได้ดีขึ้น                        
และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อ
รูปธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งผู้วิจัยได้มีขอเสนอแนะ
ดังนี ้
 1. สื่อ Cuisenaire Rods นี้เป็นสื่อใหม่ส าหรับผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการจดจ าค่า               
ของแต่ละแท่งไม้ ผู้วิจัยจึงใช้กิจกรรมที่เป็นเกมการแข่งขัน เพื่อช่วยในการจ าค่าตัวเลขของแต่ละแท่งไม้อีกทั้งยัง
สร้างความเพลิดเพลินในการจัดการเรียนการสอนด้วย 
 2..เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว บางคนเรียนรู้ ได้ช้า                    
ท าให้เวลาในการท าใบกิจกรรมของแต่ละคนไม่เท่ากัน ในการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยควรค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วย 
 3. สื่อ Cuisenaire Rods นี้ไม่เพียงแต่ใช้สอน ในเรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน เท่านั้น แต่ยังใช้สอน
ได้ในอีกหลาย ๆ เรื่องในวิชาคณิตศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น สมบัติของจ านวนนับ เลขยกก าลัง การบวกและการลบ
จ านวนเต็ม และอื่น ๆ 
 

ภาพประกอบการจัดการเรยีนการสอน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสตรีวัดระฆังโดยใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จ านวน 5 คน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการวิจัย                
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเปลี่ยนหน่วย                   
การวัดความยาว จ านวน 6 ชุดกิจกรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย                   
การวัดความยาว ซึ่งเป็นแบบทดสอบ แบบแสดงวิธีท าจ านวน 8 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย                   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 คาบ คาบละ 50 นาที และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว 
โดยใช้ชุดกิจกรรม ท าให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย                  
การวัดความยาว ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าร้อยละ 50 ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรม, การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to solve the learning achievement problem about 

converting units of measurement of length in mattayom suksa 2/7 at Satri Watrakhang school 
by using activity package. The sample were consisted of 5 students in mattayom suksa 2/7 
which was selected by the purposive sampling method. The instruments used in the study 
were 1) There were 6 the activity packages of converting units of measurement of length.                    
2) There were 8 items of tests about converting units of measurement of length by showing 
the solution. The duration of this study was the semester 2 in academic year 2017 with 8 
periods of 50 minutes and The data was analyzed by percentage. 

The result of this study was the problem solving of the learning achievement with 
the converting units of measurement of length using the activity package which the sample 
were consisted of 5 students was greater then 50% of the learning achievement. 

  
Keywords: activity package, Converting Unit of Measurement of Longth, learning achievement 
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บทน า 
 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (Satriwatrakhang School) เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 248/9 ถนนอรุณอมรินทร์                        
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 โดยเป็นโรงเรียน
ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปัจจุบัน                
มีนักเรียนจ านวนทั้งหมด 1,826 คน 

จากที่ผู้วิจัยได้เข้าไปปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
(Internship 1) ได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอน วิชาคณิตศาสตร์     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค21101 จ านวน 2 ห้องเรียน                       
ได้แก่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จ านวน 47 คน และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 จ านวน 48 คน                        
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ค22101 จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จ านวน 47 คน รวม 142 คน ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบ                
ที่ปฏิบัติการสอนนั้น จากการตรวจแบบฝึกหัด หรือใบงานต่าง ๆ และจากแบบทดสอบที่มอบหมายให้                    
เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง การวัดความยาว พบว่า มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7                   
จ านวน 5 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าไม่บรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ค2.1 ม.2/1 เปรียบเทียบหน่วยความยาว 
หน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกัน และต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนักเรียนจ าหน่วย  
ของการวัดความยาวในระบบต่าง ๆ ไม่ได้ และไม่เข้าใจถึงล าดับขั้นตอนในการเปลี่ยนหน่วย ไม่เข้าใจวิธีการ              
เปลี่ยนหน่วย จึงท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยวัดความยาวได้ทั้งในระบบเดียวกัน และต่างระบบกัน                           
ซึ่ งจะส่ งผลต่อการน า ไปใ ช้ในเนื้ อหาอื่น  ๆ  เ ช่น การ เปรียบ เทียบพื้ นที่  และปริมาตร  เป็นต้น                              
เนื่องจากเรื่องเหล่านี้ต้องมีพื้นฐานในการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวมาก่อน จึงสามารถเปลี่ ยนหน่วย                  
การวัดพื้นที่และหน่วยการวัดปริมาตรได้ นอกจากนี้หน่วยการวัดความยาวยังเป็นหน่วยที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นระยะที่ใช้ในการเดินทาง การซื้อของ เช่น ระยะทาง ในการเดินทาง ฟิวเจอบอร์ด            
หรือแม้กระทั่งขนาดของสมุด เป็นต้น 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์                
ของนักเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว จะท าอย่างไรให้นักเรียนจ าหน่วยการวัดความยาว                        
แต่ละหน่วยได้ และจะท าอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนในการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว และมีความรู้                           
ในเรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนมีวิธีการ เทคนิค รวมไปถึงนวัตกรรมที่ใช้ในการสอนมากมาย ซึ่ง นพนิต รอดศิริ                      
(2554, น.37 - 38) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของการใช้เพลงประกอบการสอน   คือ ช่วยผ่อนคลายทางอารมณ์ 
สร้างความสามารถในการเรียนรู้และความจ า สามารถเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะให้ความ
เพลิดเพลินแล้วยังช่วยในการสื่อสาร ซึ่ง สุคนธ์  สินธพานนท์ (2551, น.129)  ได้กล่าวว่า เกมเป็นกิจกรรม               
ที่สร้างความสนใจและความสนุกสนานให้แก่ผู้เรียนมีกฎเกณฑ์ กติกา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ
และจดจ าบทเรียนไดง่้าย และพัฒนาทักษะต่างได้รวดเร็วอีกท้ังส่งให้ผู้เรียนได้รู้จกัท างานร่วมกัน มีกระบวนการ
ในการท างาน และอยู่ร่วมกันมีการก าหนดระบบการให้คะแนนหรือวิธีการตัดสินให้ชนะหรือแพ้                                  
ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนที่รวมสื่อการสอนอย่างเป็นระบบ ฝึกให้นักเรียน               
ได้ลงมือปฏิบัติจริงได้แก่ เพลง เกม แบบฝึกทักษะ ใบงาน และกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ในชุดกิจกรรม                             
ซึ่ง ตรีธวัฒน์ บัวชุมนิธิโชติ (2555, น.49) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของชุดกิจกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ                    
ในการสอนของครูและส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้                   
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนโดยยึดผู้เรียน                 

1 นิว้ 
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เป็นส าคัญ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ท าให้ผู้เรียน               
ไม่ เบื่อหน่ายที่จะเรียนแต่มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ                               
นิธิวดี เพียรรักกิจการค้า (2554, น.11) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการสอนที่ครูสร้างขึ้นมีเนื้อหาสอดคล้อง
ตามหลักสูตร และน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสามารถปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล                        
หรือกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยตามลักษณะเนื้อหาวิชาโดยมีครูเป็นผู้แนะน าให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งมีการน า                   
หลักจิตวิทยามาใช้ประกอบ ภายในชุดกิจกรรมจะประกอบไปด้วย เกม เพลง หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อในผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะที่ละระดับขึ้น โดยในชุดกิจกรรมจะมีช่ือกิจกรรม ค าช้ีแจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้                 
สื่อการเรียนรู้ เนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเ มินผล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                                                  
นิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า  (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ                              
เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความฉลาดทางอารมณ์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการสูงกว่า                  
ก่อนได้รับการสอน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึ งสนใจที่จะน าชุดกิจกรรมมาใช้                              
ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว ส าหรับนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จ านวน 5 คน เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                         
เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว และช่วยให้นักเรียนจ าหน่วยการวัดความยาว และเข้าใจข้ันตอน                    
ในการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวทั้งในระบบเดียวกันและต่างระบบกัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว  ส าหรับนักเรียน                     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยใช้ชุดกิจกรรม 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 โรงเรียนสตรีวัดระฆังที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการสร้าง และหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมที่ใช้ ได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้   
 1.1  ส ารวจปัญหา ส ารวจความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน เพื่อใช้ในการออกแบบ

ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาชุดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาของนักเรียน 
  1.2  วิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนให้ได้ประเด็นส าคัญ ๆ และพิจารณาความ
เหมาะสมในการแก้ปัญหา เพื่อน าไปวางแผนและออกแบบชุดกิจกรรม โดยค านึงถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 1.3  ศึกษาวิธีการและเครื่องมือ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม เพลง เกม  และแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 1.4  ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                
กับชุดกิจกรรม ซึ่งชุดกิจกรรมสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวิจัยในครั้งนี้
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ผู้วิจัยใช้ชุดกิจกรรมการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งมีการจัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และแก้ปัญหาตามที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ บางขั้นตอน               
ครูอาจใช้วิธีการบรรยายประกอบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 1.5  ศึกษาการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเครื่องมือ แนวคิด 
ขั้นตอน และวิธีการสร้าง รวมไปถึงศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม  โดยออกแบบชุดกิจกรรม                
ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา และในการจัดการเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้วิจัยใช้ชุดกิจกรรม  
การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว ทั้งหมด 7 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งประกอบด้วย ช่ือชุดกิจกรรม ค าช้ีแจง 
จุดประสงค์การเรียนรู้  เวลาที่ใช้ บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรใบงาน และบัตรเฉลย ซึ่งมีการวัดผล                            
และการประเมินผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 1.6  หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้วิจัยน าชุดกิจกรรม การเปลี่ยนหน่วยการวัด                  
ความยาวที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้เช่ียวชาญการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
 สอดคล้องมาก ให้  4  คะแนน 
 สอดคล้องค่อนข้างมาก ให้  3  คะแนน 
 สอดคล้องน้อย ให้  2  คะแนน 
 ไม่สอดคล้อง ให้  1  คะแนน 

ซึ่งเกณฑ์การผ่านการประเมินค่าการวัดดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index : 
CVI) โดยน าเฉพาะข้อความที่ได้รับการประเมิน 3 คะแนน หรือ 4 คะแนน เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง)  
มาค านวณ ข้อความที่ได้รับการประเมิน 4 คะแนน หรือ 3 คะแนน คิดเป็น 1 คะแนน และข้อความที่ได้รับ 
การประเมิน 2 คะแนน และ 1 คะแนน เป็นคิด 0 คะแนน ทั้งนี้การประเมินความเหมาะสมของค่าการวัดดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหารายข้อที่ยอมรับได้ 

โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ระดับดีเยี่ยม มีค่า 1.00 
ระดับดี มีค่า 0.80 – 0.99 
ระดับพอใช้ มีค่า 0.67 – 0.79 
ระดับปรับปรุง มีค่า 0.00 – 0.66 

 และการประเมินความเหมาะสมของค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้ งฉบับที่ยอมรับ                       
ได้มีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป (สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 2550, น.3 – 5) 

การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตร 
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R
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  เมื่อ CVI      แทน ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

        4,3
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   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินข้อค าถาม 

  ในระดับความสอดคล้อง 3 และ 4 
          N       แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) 
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินค่าการวัดดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) 
ให้ความคิดเห็น 4 คะแนน หรือ 3 คะแนน โดยได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ เท่ากับ 1.00                         
ซึ่งได้เกณฑ์ในระดับดีเยี่ยมมีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการน าไปใช้  
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1.7 น าชุดกิจกรรมการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้เช่ียวชาญ ที่มีความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว มาจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพื่อน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว เป็นแบบทดสอบ                       
แบบแสดงวิธีท า จ านวน 8 ข้อ ซ่ึงสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1  ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คู่มือครู แบบเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์                       
เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว 
 2.2  ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย                   
การวัดความยาว เป็นแบบทดสอบแบบแสดงวิธีท าจ านวน 15 ข้อ  

2.3  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบ แบบแสดงวิธีท าที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้     
   ให้คะแนน  +1    เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์ 
   ให้คะแนน    0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์ 
   ให้คะแนน   -1    เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค ์
 ซึ่งเกณฑ์การผ่านการประเมินความสอดคล้องจุดประสงค์กับข้อค าถาม โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of item Objective Congruence: IOC) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร 

    
N
RIOC 

  

  เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
        R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
          N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถาม (Index of item Objective 
Congruence: IOC) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถาม 
(Index of item objective congruence: IOC) ซึ่งมีทั้งหมด 15 ข้อทุกข้อได้ค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 1.00 
หมายความว่า ข้อสอบทุกข้อสามารถน าไปใช้ได้ 

 2.4  คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัด                   
ความยาว เป็นแบบทดสอบแบบแสดงวิธีท าจากจ านวน 15 ข้อ มาจ านวน 8 ข้อ ซึ่งได้แก่ ข้อ 1, 2, 4, 8, 10, 12, 
13 และ 15 เพื่อน ามาใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว 

 
 การด าเนินการวิจัย   
 เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนการด าเนินการวิจัย มีขั้นตอน
ดังนี ้
             1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1  จัดหาตารางเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
เวลาในการด าเนินการวิจัย 8 คาบ 
  1.2 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย
การวัดความยาว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้แก่ ชุดกิจกรรม เกม และเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1288



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

 2. ขั้นการวิจัย 
2.1  ผู้วิจัยช้ีแจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงวิธีการใช้ชุดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ

ได้ถูกต้อง  
 2.2  ด าเนินการแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดควายาว
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว มีทั้งหมด 8 คาบ ซึ่งรวมคาบ ที่ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน คาบละ 50 นาที 
  2.3  เมื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว 
โดยใช้ชุดกิจกรรม จนครบตามแผนที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                       
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว โดยเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีท า     
จ านวน 8 ข้อ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากนั้นตรวจสอบให้คะแนนการท าแบบทดสอบ  และบันทึกผล
คะแนนไว้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  

 2.4  ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติและสรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

1.  การวิเคราะหข์้อมลูเชิงคุณภาพ  
  ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลังจากใช้ชุดกิจกรรม และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                   

ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว  ของนักเรียนมาวิเคราะห์สรุปผลแล้วรายงานผล                      
ในลักษณะการบรรยาย 

2.  การวิเคราะหข์้อมลูเชิงปริมาณ  
 วิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากแบบทดสอบ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย                   
การวัดความยาว ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ 

 
ผลการวิจัย 

การแก้ปญัหาผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่อง การเปลีย่นหนว่ยการวัดความยาว ส าหรับนกัเรียน                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยใช้ชุดกิจกรรม วเิคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ และเชิงปรมิาณไดด้ังนี ้
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 หลั งจากใช้ ชุดกิ จกรรมการเปลี่ ยนหน่ วยการวัดความยาวนี้ แล้ ว นั กเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์                           
ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว หลังจากจัดการเรียนการสอน                          

โดยใช้ชุดกิจกรรม 
 

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย คะแนนสอบ ร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
นักเรียนคนท่ี 1 20 19.5 97.5 
นักเรียนคนท่ี 2 20 19.5 97.5 
นักเรียนคนท่ี 3 20 18 90 
นักเรียนคนท่ี 4 20 20 100 
นักเรียนคนท่ี 5 20 16.5 82.5 
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จากตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน พบว่า นักเรียนคนที่ 4 ได้คะแนนมากที่สุด 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
นักเรียนคนที่ 1 และนักเรียนคนที่ 2 ได้คะแนน 19.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.5 นักเรียนคนที่ 3                         
ได้คะแนน 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 และนักเรียนคนที่ 5 ได้น้อยที่สุด 16.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.5                           
ซึ่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว หลังจากที่ใช้ชุดกิจกรรม                    
ในตารางที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าร้อยละ 50 ตามที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงสัมภาษณ์
นักเรียนหลังจากท่ีได้เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมได้ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หลังจากที่ผู้วิจัย                           
ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเปลี่ยนหน่วยวัดความยาว ซึ่งการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม                  
ท าให้ ง่ ายต่อการ เปลี่ ยนหน่วยการวัดความยาว มี วิ ธีการ เปลี่ ยนหน่ วยการวัดความยาวที่ ง่ าย                                         
คือ แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย ซึ่งช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยได้ง่ายขึ้น หาค าตอบได้เร็วยิ่งขึ้น เข้าใจหลักการ
เปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว สามารถบอกขั้นตอนในการเปลี่ยนหน่วยได้ และไม่เกิดความสับสน                            
ในการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวที่มากกว่า 1 ขั้นตอน และยังได้หน่วยตามที่ต้องการ ทั้งนี้ภายในชุด
กิจกรรมยังมีเพลง และเกมที่ช่วยให้นักเรียนจ าหน่วยการวัดความยาวได้ง่ายขึ้น ช่วยในการฝึกทักษะการเปลี่ยน
หน่วยการวัดความยาว ท าให้สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้รวดเร็ว ถูกต้องมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยัง
สนุกสนานในการเรียนการสอน จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง พบว่า สาเหตุของปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถ
เปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้ เพราะนักเรียนจ าหน่วยการวัดความยาวไม่ได้  ขาดความรู้ความเข้าใจ                     
ในหลักการการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว และขั้นตอนในการเปลี่ยนหน่วย ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ปัญหาโดยสร้าง
ชุดกิจกรรมการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของการเรียนใน                         
เรื่อง การวัดความยาว ผลการวิจัยพบว่า หลังจากใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 คน                    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อาจเป็นผลมาจาก
สาเหตุต่อไปนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นการช่วยให้นักเรียนเกิด                 
การเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งข้ึน สะดวกรวดเร็ว สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีเนื้อหา                      
ที่เข้าใจได้ง่าย และผู้วิจัยได้ออกแบบชุดกิจกรรมเป็นล าดับขั้น เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเองจึงท าให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ตรีธวัฒน์ บัวชุมนิธิโชติ 
(2555, น.49) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของชุดกิจกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู และส่งเสริม
การเรียนของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษา  และปฏิบัติ
กิจกรรมจากชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนแต่มีความกระตือรือร้น                
ที่จะค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้ด้วย  

2. เทคนิคแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นในรูปของชุดกิจกรรม ช่วยให้นักเรียนสามารถ
เปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้เร็วขึ้น ไม่เกิดความสับสนในการเปลี่ยนหน่วย สามารถหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับ ประเสริฐ พูลผล (2554, น.53) ได้กล่าวว่า การใช้แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย เป็นเทคนิค                      
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การค านวณในวิชาเคมีจึงลดความกังวลของนักเรียนที่ขาดทักษะการค านวณ และขาดทักษะในการแก้สมการ     
ไปได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะผลดีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง  

3. เพลง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นการช่วยให้นักเรียนจ าความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวได้ง่าย
และสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ ธีมาพร สลุงสุข (2555, น.20) ได้กล่าวว่า 
เพลงไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดความสนุกสนานเท่านั้นเพลงสามารถน าไปเป็นสื่อเพื่อช่วยเร้าความสนใจ                            
ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพลงเป็นสื่อซึ่งสามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับ และทุกขั้นตอน                   
ของการสอน ช่วยในการจ าได้นาน รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีต่อบทเรียน  

4. เกม ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจ เป็นการช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย                       
ในเนื้อหา แต่เกิดความสนุกสนานทางด้านการเรียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางด้าน การคิดค านวณได้ดีอีกด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับ ภาณุมาส เศรษฐจันทร (2556, น.26) ได้กล่าวว่า เกมเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของผู้เรียน                   
ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เมื่อน าเกมมาใช้ประกอบกับการจัดการเรยีนรู้คณติศาสตร์ก็จะท าให้ผู้เรยีนสนใจ
ในการเรียนและเข้าใจในบทเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่ายระหว่างเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน                         
ได้แสดงออกถึงความสามารถ และยังเป็นการสอดแทรกการฝึกทักษะท างานร่วมกันการยอมรับกฎ กติกา                       
ของการเล่นเกมและยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้ที่จะจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เพลง ควรเลือกเพลงที่ไม่ยากจนเกินไป เนื้อเพลง                         
ควรมีความสอดคล้องกัน ร้องง่าย สั้น และกะทัดรัด  
 2. การใช้แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสอนในห้องเรียนปกติได้                                         
เพราะเป็นวิธีการเปลี่ยนหน่วยที่เข้าใจง่ายและท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความสับสนเมื่อต้องเปลี่ยนหน่วยหลาย ๆ 
ขั้นตอน เพื่อให้ได้หน่วยที่ต้องการ 
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การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง ปริมาตร                
ของรู ป เ รขาคณิตสามมิติ  ของนัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษาปีที่  3/3 โ ร ง เ รี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยา ลั ย 
ราชภัฏสวนสุนั นทา  โดย ใ ช้สื่ อประสม  ให้ ผ่ าน เกณฑ์ ร้ อยละ  50 โดยนั ก เ รี ยนกลุ่ ม เป้ าหมาย 
คือ  นั ก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษาปีที่  3/3 ปีการศึ กษา  2560 โ ร ง เ รี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ยร าชภั ฏ 
สวนสุนันทา จ านวน 5 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ สื่อประสม  
ได้แก่ สื่อวัสดุ และการคัดสรรกลวิธีการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตร 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ แบบแสดงวิธีท า  จ านวน 8 ข้อ ผู้วิจัยใช้เวลา 6 คาบ คาบละ 50 นาท ี
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิต  
สามมิติ โดยใช้สื่อประสม ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ, สื่อประสม 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to solve the problem of learning achievement 
on Volume of Three Dimensional Geometric Figures of Mathayomsuksa 3/3 Students  
at Demonstration School of SuanSunandha Rajabhat University by using Multimedia  
to pass 50% target. The sample of the research was 5 mathayomsuksa 3/3 students  
an achievement on Volume of Three Dimensional Geometric Figures, Less than 50%  
at Demonstration School of SuanSunandha Rajabhat University in the academic year 2017 
that was selected by Purposive Sampling. The research instruments consisted of Multimedia 
and 8 essay items of learning achievement test on Volume of Three Dimensional Geometric 
Figures. The duration for this study was 6 periods (50 minutes per period) in the second 
semester of the academic year 2017. The obtain data were analyzed by using percentage. 

The research finding revealed that mathematics learning achievement on Volume  
of Three Dimensional Geometric by Using Multimedia. As a result, The sample  
of the research both 5 students. Achievement on Volume of Three Dimensional Geometric 
Figures could pass 50% target which is based on the purpose of the research. 
 
Keywords: learning achievement, Volume of Three Dimensional Geometric, Multimedia 
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บทน า 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ตั้ง เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 จัดการศึกษาโรงเรียนตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาแห่งนี้ได้ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 
สังเกตได้จากนโยบายของทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
นัก เ รี ยนอย่ าง เต็ มตามศักยภาพ ผู้ วิ จั ย ได้ รับมอบหมา ยให้ปฏิบั ติการสอนที่ สถานศึกษาแห่ งนี้ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 37 คน 
 ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) ที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ งได้รับมอบหมายจากทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์  5 (ค23101)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/3  
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นท่ีผิวและปริมาตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้ก าหนดตัวช้ีวัดได้แก่ ตัวช้ีวัด ค 2.1 ม.3/2 การหาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด  กรวย  
และทรงกลม  (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, น.58) ซึ่ งจากตัวช้ีวัดดังกล่าว  
ผู้วิจัยได้ตั้ งจุดประสงค์ คือ หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ  ทรงกลมได้  
โดยต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จึงจะผ่านตัวช้ีวัดดังกล่าวที่หลักสูตรแกนกลางฯ 
ก าหนด  
 เนื่องจากการเรียน  เรื่อง ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ  ทรงกลม 
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยสังเกตจากแบบทดสอบย่อย เรื่อง ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวย และ ทรงกลมซึ่งพบว่าจากนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีนักเรียน 5 คน ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 50 เมื่อน ามาพิจารณาจะพบว่า นักเรียนมีปัญหาดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประเด็นปัญหาของนักเรียน 

ประเด็นปัญหาของนักเรียน 
นักเรียนคนท่ี 

รวม (คน) 
1 2 3 4 5 

1. ไม่สามารถหาปริมาตรของปริซึม พีระมิด 
และกรวยได้      5 

หมายเหตุ :  หมายถึง นักเรียนที่มีปัญหาตามหัวข้อประเด็นปัญหาของนักเรียน 
จากการสัมภาษณ์นักเรียนรายบุคคล ท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สาเหตุของปัญหาของนักเรียน 

ประเด็นสาเหตุของปัญหา 
ของนักเรียน 

นักเรียนคนท่ี 
รวม (คน) 

1 2 3 4 5 
1.  ไม่สามารถระบุฐานของปริซึม และ
พีระมิดได้      5 

2. ไม่สามารถหาความสูงของพีระมิด และ
กรวย เมื่อก าหนดส่วนประกอบของฐาน และ
ความสูงเอียงโดยใช้ทฤษฏีบทพีทาโกรัสได้ 

     5 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนรายบุคคล และตารางที่ 1.2 พบว่า  นักเรียนทั้ง  5 คน  ไม่มีปัญหา 
ในด้านความจ า แต่นักเรียนจ าโดยขาดความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น นักเรียนจ าได้ว่า  c2 = a2 + b2  
แต่นักเรียนไม่ทราบว่าถ้าจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าว c ต้องเป็นความยาวด้านตรงข้ามุมฉาก  
a และ b ต้องเป็นความยาวด้านประกอบมุมฉากทั้งสอง จึงท าให้การแทนค่าต่าง ๆ ลงในสู ตร 
การหาปร ิม าตรของร ูป เ รขาคณิตสามม ิต ิเ ก ิด ความผ ิดพลาด  เ ช ่น เ ด ีย วก ับ การท่อ งส ูต รค ูณ 
ที่พวกเราทุกคนเคยได้ร ับการฝึกฝนมาตั ้งแต่เยาว์ว ัยนับเป็นภูมิปัญญาของครูสอนเลขในอดีต  
และ เป ็นสิ ่ง ค ร ูแล ะน ัก เ ร ียนถ ือปฏ ิบ ัต ิก ันมาอย ่า งต ่อ เนื ่อ ง จนกลาย เป ็นหน ้าที ่ขอ งน ั ก เ ร ีย น 
ที่ต้อง “ท่องสูตรคูณ” ทุกวันก่อนกลับบ้าน ตั้งแต่ “แม่สองถึงแม่สิบสอง” จากแนวปฏิบัติดังกล่าว 
ท าให้นัก เร ียนส่วนใหญ่ ( เกิน  90%)  จ าสูตรคูณตั ้งแต่ “แม่สองถึงแม่ส ิบสอง” ได้เป็นอย่างดี  
ครูอาจท าการทดสอบโดยการถามนักเรียนในการหาค าตอบของ 3×5, 7×9 , 12×3, 12×5  
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็สามารถตอบได้และกลายเป็นความภาคภูมิใจของครูที ่สรุปว่า “ นักเรียน 
ท ่อ ง ส ูต ร ค ูณ ไ ด ้ ”  ซึ ่ง ค ร ูบ า ง ค น อ า จ จ ะ ล ะ เ ล ย ก า ร ก ล ่า ว ถ ึง  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร ค ูณ  
จะมุ่งแต่การหาค าตอบหรือมุ่งไปที่การคิดค านวณโดยมีความเชื่อว่า  ผลสัมฤทธิ์ ในการสอนการคูณ 
ก็คือนักเรียนหาผลคูณได้  เพื ่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดโดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื ่องมือ  
ในการพัฒนาการคิด  ครูควรให้ความหมายของการคูณที่เป็นผลสืบเนื่อง จากการท่องสูตรคูณได้  
เช่น การให้ความหมายของ 5 2 คือ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10 ในขณะที่  2 5  
คือ 5 + 5 ซึ ่งมีค่าเท่ากับ 10 เช่นกันหรืออาจกล่าวได้ว่า 5 2 หมายถึง 5 เท่าของ 2 และ 2 5 
หมายถึง 2 เท่าของ 5 เป็นต้น การก าหนดความหมายของการคูณท าให้นักเรียนเข้าใจ  และสามารถ
อธิบายผลลัพธ์ที ่ได้จากการคูณ จากการอ่านความหมายของเครื ่ องหมาย “ ” หมายความว่า  
“เท่าของ” นับว่าเป็นการสอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการคูณ  (ณรงค์  ปั้นน่ิม, 2556, น.1-2) 
 ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของปัญหาที่ท าให้นักเรียนหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ไม่ได้  
กล่าวได้ ว่าหากนักเรียนไม่สามารถระบุฐาน หรือหาความสูงของรูปเรขาคณิตสามมิติ ไม่ได้ จะส่งผล             
ให้นักเรียนหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ไม่ได้ ซึ่งในการหาความสูงของรูปเรขาคณิตสามมิติ    
เมื่อก าหนดความสูงเอียงของรูปเรขาคณิตสามมิติได้นั้น นักเรียนต้องใช้ความสัมพันธ์จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ซึ่งนักเรียนควรเข้าใจในตัวทฤษฎีมากกว่าแค่การจ า และในการจะระบุฐานของรูปเรขาคณิตสามมิติได้นั้น  
ต้องเคยพบเห็นรูปเรขาคณิตสามมิติจากของจริงมาแล้ว ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สื่อวัสดุเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส 
จากของจริง  ผู้วิจัยใช้สื่อวัสดุต่าง ๆ ผนวกเข้ากับการคัดสรรกลวิธีการสอน รวมเรียกว่า สื่อประสม  
จากนั้นคือการเช่ือมโยงเข้าสู่ที่มาของสูตรการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ เพื่อหาปริมาตร 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ต่อไป 
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จากปัญหาของนักเรียนและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย เห็นสมควรใช้ 
สื่อประสม เพราะการเรียนการสอนโดยสื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ ชนิดและวิธีการน ามาใช้ร่วมกัน 
อย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท าให้นักเรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้บรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนมากยิ่งขึ้น (ตรียามาส อนุชัย, 2558, น.12) และสื่อประสม ยังสามารถช่วยกระตุ้น
และสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความสนุก และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน (กิดานันท์ มลิทอง, 
2543, น.98) ซ่ึงจากการศึกษาความหมายของสื่อประสม สามารถสรุปได้ว่า สื่อประสม หมายถึง การน าสื่อ
หลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน มีคุณค่าและส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยสื่อที่น ามาประสมกันนั้นอาจเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ หรือวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการเรียนการสอน สื่อการสอนอย่างหนึ่ง
อาจใช้ร่วมเพื่อเร้าความสนใจ ในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบาย ข้อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่ง 
อาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง และป้องกันการเข้าใจความหมายผิด ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้สื่อประสม 
ที่เกิดจากการประสมระหว่างสื่อที่เป็นวัสดุ  ผนวกกับการคัดสรรกลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา  
เนื่องจากวิธีการสอนของครูมีหลายรูปแบบ  เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบสาธิต  วิธีสอน 
แบบใช้ค าถาม วิธีการสอนแบบทดลอง เป็นต้น  จากอดีตครูมักจะใช้วิธีสอน แบบอธิบายเหตุผลเพียงแบบเดียว 
ซึ่งอาจเหมาะสมกับเนื้อหาบางเรื่องเท่านั้น แต่ส าหรับเนื้อหาบางเนื้อหาแล้วต้องใช้วิธีสอนหลาย ๆ วิธี
ผสมผสานกัน นักเรียนจึงจะหาข้อสรุปได้และไม่น่าเบื่อ ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสาเหตุ 
ท าให้การเรียนการสอนล้มเหลว ดังนั้นหน้าที่ของครู จะต้องพยายามเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสม  
และสอดคลองกับเนื้อหา เพื่อให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู  
เนื้อหาบางเนื้อหาไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีการสอนเพียงวิธีเดียว ครูจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีสอนหลาย ๆ วิธีผสมผสาน
เข้าด้วยกัน  (ขวัญใจ  ภานุศรี ,  2552 ,  น.4 )  สิ่ งส าคัญประการหนึ่ งในการจัดการเรียนการสอน 
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ครูผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการคัดเลือกวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสม 
กับเนื้อหาและลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน (วีรยุทธ  วิริยะศิริพจน์, 2557, น.3) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทิศนา  แขมมณี (2554, น.381) ที่กล่าวว่า โดยปกติแล้วการสอนโดยทั่วไป มักใช้การสอนหลาย ๆ วิธีร่วมกัน 
เนื่องจากวิธีใดวิธีหนึ่งมีคุณสมบัติ  เฉพาะอย่างเท่านั้น  ไม่สามารถสนองวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม  
ตัวอย่างเช่น การบรรยาย เป็นวิธีที่ช่วยให้ถ่ายทอดเนื้อหาได้เร็วแต่ผู้เรียนอาจไม่เกิดความเข้าใจชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสิ่งที่ต้องการถ่ายทอด เป็นเรื่องของกระบวนการหรือทักษะ จ าเป็นต้องใช้วิธีสอน 
โดยการสาธิตหรือทดลองเข้าช่วย หากผู้สอนมีการเลือก และใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย นอกจากจะช่วย 
ให้การสอนบรรลุผลได้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้ เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ที่ ต้องจ าเจ 
ด้วยวิธีการทีจ่ ากัด  การใช้วิธีการสอนที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เสมอ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สื่อประสม ให้ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 50 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า  จ า น ว น  5 ค น  ที่ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น  
เรื่ อง  ปริมาตรของรูป เ รขาคณิตสามมิติ  ต่ ากว่ า เกณฑ์ ร้ อยละ  50 โดยใ ช้การสุ่ มแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สื่อประสมซึ่ งเป็นการประสมสื่อระหว่างสื่อวัสดุ  

และการคัดสรรกลวิ ธี การสอน และแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน เ รื่ อ ง  ปริ มาตร 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ แบบแสดงวิธีท า จ านวน 8 ข้อ  

การสร้างเครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
1. สื่อวัสดุ ซึ่งสื่อวัสดุที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

1.1 ศึกษาปัญหาของนักเรียน  
ผู ้ว ิจ ัยศ ึกษาป ัญหาของน ัก เ ร ียน โดยกา รส ัง เ กตจาก แบบทดสอบย่อย เรื่ อง  ปริมาตร 

ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
1.2 ศึกษาสาเหตุของปัญหาของนักเรียน  

ผู้วิจัยศึกษาสาเหตุของปัญหาโดยการสังเกตจากแบบทดสอบย่อย และการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ มีจ านวนไม่มาก 
จึงไม่เสียเวลาในการสัมภาษณ์ แล้วผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ว่าสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
คือ นักเรียนไม่สามารถระบุฐานของปริซึม และพีระมิดได้ และนักเรียนไม่สามารถหาความสูงของพีระมิด                   
และกรวย เมื่อก าหนดความสูงเอียงโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้  

1.3 ศึกษาหาสื่อวัสดุที่เหมาะสมกับการแก้สาเหตุของปัญหาของนักเรียน 
เมื่อผู้วิจัยทราบว่านักเรียนเกิดปัญหาอะไรแล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาหาสื่อการสอนเหมาะสม  ที่สามารถ 

แก้ ส า เ หตุ ของปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ นกั บนั ก เ รี ยน ไ ด้  แล้ วท ากา ร เลื อกสื่ อปร ะสมที่ ต ร งตาม เนื้ อห า   
ซึ่งผู้วิจัยศึกษาสื่อการสอนต่าง ๆ จากรายงานการวิจัยของ ขวัญใจ  ภานุศรี (2552) ตรียามาส  อนุชัย (2558) 
และจากโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)   
   1.4 วางแผนการสร้างสื่อการสอน      
 เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาสื่อการสอน และเลือกสื่อสื่อวัสดุที่ เหมาะสมแล้ว ได้วางแผนการสร้าง  
สื่ อวัสดุ  โดยค านึ งถึ งหลักการสร้ างสื่ อ  คือ  ต้ อง เป็นสื่ อตอบสนองตรงตามจุดประสงค์ที่ ตั้ ง ไ ว้                          
และมีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน มีความปลอดภัย มีสีสันที่เหมาะสม และสวยงาม  
มีสัดส่วนที่ดี จัดเก็บได้ง่าย มีความทนทาน ใช้งานง่าย สื่อความหมายได้ดี และมีความสัมพันธ์กับเน้ื อหา  
และมองเห็นชัดเจน 

1.5 สร้างสื่อการสอนตามที่วางแผนไว้ 
สื่อวัสดุที่ผู้วิจัยสร้าง ประกอบด้วย 

- สิ่งของในชีวิตประจ าวัน ที่มีลักษณะคล้ายกับทรงเรขาคณิตสามมิติ 
              - ทรงเรขาคณิตสามมิติ  
  - สื่อ Power Point เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
  - สื่อ Geometer's Sketchpad (GSP) เรื่อง การวาดรูปเรขาคณิตสามมิติ 
            - สื่อกระดาษสี เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  - สื่อ Geometer's Sketchpad (GSP) เรื่อง ปริมาตรของปริซึม และ

ทรงกระบอก 
  - ชุดการทดลอง เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด และกรวย  

           1.6 ผู้วิจัยน าสื่อวัสดุ  และใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  ที่สร้ างขึ้น                      
ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยใช้การวัดดัชนีความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) พร้อมค าแนะน า  
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ค่าดัชนคีวามเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) มีเกณฑร์ะดับความเที่ยงตรง ดังนี้ 
      1  หมายถึง       ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา  
   2  หมายถึง       ต้องปรับปรุงมาก  
   3 หมายถึง       ปรับปรุงเล็กน้อย 
   4 หมายถึง       มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของค่าดัชนีวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แบ่งออกเป็นการประเมิน
ความเหมาะสมของค่าดัชนวีัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหารายข้อที่ยอมรับได้มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 ค่าดัชนี   0.67 - 0.79   หมายถึง ระดับพอใช้ 
 ค่าดัชนี   0.80 - 0.99  หมายถึง ระดับดี 
 ค่าดัชนี  1.00  หมายถึง ระดับดีเยี่ยม 
และการประเมินความเหมาะสมของค่าดัชนีวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้ งฉบับที่ยอมรับได้  

ควรมีค่าตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป (อิศรัฏฐ์ รินไธสง, 2557) 
ผลการประ เมิ นค่ า ดั ชนี ค วาม เที่ ย งต ร ง เ ชิ ง เนื้ อห าของสื่ อ วั ส ดุ  และ ใบ งาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหารายข้อ มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  
และค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 1.00  ซึ่งเป็นไปตามที่เกณฑ์ก าหนด จึงสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  

1.7 ปรับปรุงสื่อวัสดุ และใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า 
2. การศึกษาการคัดสรรกลวิธีการสอน ผู้วิจัยได้วางแผนการศึกษาการคัดสรรกลวิธีการสอน ดังนี้ 

  2.1 ผู ้ ว ิจ ัย ศึก ษ า วิธ ีก า ร ส อ น ใน แ บ บ ต่า ง  ๆ  แ ล ะ จ า ก ร า ย ง า น ก า ร วิจ ัย  
ข อ ง ขวัญใจ ภานุศรี  (2552)  และ วีรยุทธ  วิริยะศิริพจน์  (2557) ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับการคัดสรร 
กลวิธีการสอน 
  2.2 ผู้วิจัยน าความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ 
สื่อประสม ได้แก่ การคัดสรรกลวิธีในการสอน ร่วมกับสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และผู้เรียน 
จ านวน 5 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ มีจ านวน 8 ข้อ 

แบบแสดงวิธีท า มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
3.2 ศึกษาเอกสารเนื้อหาเรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

    3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
จ านวน 15 ข้อ    

3.4 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
ของเคร่ืองมือ โดยใช้การวัดดัชนีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : 
IOC) พร้อมค าแนะน า 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีเกณฑ์ระดับความสอดคล้อง ดังนี้ 

  + 1 หมายถึง   มั่นใจว่าแบบทดสอบนี้ สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
  0  หมายถึง   ไม่มั่นใจว่าแบบทดสอบนี้ สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
  - 1  หมายถึง   มั่นใจว่าแบบทดสอบนี้ ไม่สอดคล้องตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ : เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1299



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ พบว่า ข้ อสอบจ านวน 15 ข้อ มีค่าดัชนี 
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามเท่ากับ 1.00   
         3.5 เลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถาม ( IOC) ต้ังแต่ 0.50 - 1.00 จ านวน 8 ข้อ  
จากจ านวน 15 ข้อ เพื่อเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 3.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิต                
สามมิติฉบับจริง ท่ีผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้มีดังนี้ 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตร
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย หลั งจากการใช้สื่อประสม
ประกอบการเรียน เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ        
 เมื่อให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมแล้ว ได้วัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบจ านวน 8 ข้อ แบบแสดงวิธีท า ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ปริมาตร 
              ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากการใช้สื่อประสม 

กลุ่มเป้าหมาย คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ ร้อยละ 

นักเรียนคนท่ี 1 40 37.5 93.75 
นักเรียนคนท่ี 2 40 30 75 
นักเรียนคนท่ี 3 40 34 85 
นักเรียนคนท่ี 4 40 34 85 
นักเรียนคนท่ี 5 40 36.5 91.25 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลังจากการใช้สื ่อประสมประกอบการเรียน เรื่อง ปริมาตร 

ของรูปเรขาคณิตสามมิติ กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นโดยสรุปดังนี้ หลังจากการใช้สื่อประสม นักเรียน 
รู้สึกมีความสุขเพราะได้เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น  
นักเรียนสามารถระบุฐานของรูปเรขาคณิตสามมิติจากการได้สังเกตทรงเรขาคณิตของจริง และได้ลองฝึก 
วาดรูปเรขาคณิตสามมิติ และนักเรียนสามารถค านวณหาความสูงของพีระมิด และกรวยโดยใช้ทฤษฎีบท  
พีทาโกรัสได้ เนื่องจากการเรียนผ่านความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านทั้งสาม  
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพื่อเช่ือมโยงไปสู่  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และเมื่อนักเรียนสามารถระบุฐาน  
และความสูงของรูปเรขาคณิตสามมิติได้จึงท าให้นักเรียนสามารถหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ได้อย่างถูกต้อง 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
จากกา รวิ จั ย การแก้ ปัญหา  เ รื ่อ ง  ปริ ม าตรของรู ป เ รขาคณิ ต ส ามมิ ติ  ขอ งนั ก เ รี ย น                               

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สื่อประสม พบว่านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ทั้ง 5 คน โดยผู้วิจัยอภิปราย 
ได้ดังนี้ 

สื่อประสมสามารถแก้ปัญหาในการระบุฐานและความสูงของรูป เรขาคณิตสามมิติได้ เนื่องจาก  
สื่อประสมที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมและตรงจุดประสงค์ของการเรียน สื่อวัสดุที่น ามาใช้  
มีความหลากหลายเช่น สื่อวัสดุที่เป็นทรงเรขาคณิตของจริง โปรแกรมGSP และชุดการทดลองต่าง ๆ  
ที่มีสีสันสวยงาม มีการเรียงล าดับการใช้ตามขั้นตอนการใช้สื่อรูปธรรม หรือ จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
สอดคล้องกับ ตรียามาส  อนุชัย (2558, น. 12) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยสื่อการเรียนการสอน 
หลาย ๆ ชนิดและวิธีการน ามาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท าให้นักเรียน  
ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียน 
ได้ท าความเข้าใจสื่อประสมด้วยตนเอง นักเรียนได้สังเกต ได้สัมผัสสื่อวัสดุต่าง ๆ ได้ลองวาดรูปเรขาคณิต  
สามมิติด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และสนุกกับการเรียน  สอดคล้องกับ กิดานันท์  มลิทอง 
(2543, น.98) ที่ให้ความเห็นว่า สื่อประสมสามารถช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน  
ท าให้ เกิดความสนุก และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เ ช่นเดียวกับ ท า ให ้น ัก เ ร ียน เก ิดค วาม รู้  
ความค ิด รวบยอด หรือมโนทัศน์ที่คงทน และมีความมั่นใจในความรู้ที่ ได้รั บจากการใช้สื่อประสม  
จากผลของการวิจัยพบว่ากลุ่ม เป้าหมายทั้ง  5 คน ม ีผ ลส ัม ฤทธิ ์ท า งก า ร เ ร ีย น  เ รื ่อ ง  ป ร ิม าต ร 
ขอ ง ร ูป เ ร ข า ค ณ ิต ส า ม ม ิต ิ ผ ่า น เ ก ณ ฑ ์ร ้อ ย ล ะ  50 หลั งจากใ ช้สื่ อประสมประกอบการเรี ยน  
สอดคล้องกับ ตรียามาส  อนุชัย (2558) ท าการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาตร
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสม ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียน  
มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การใช้สื ่อวัสดุที่เป็นรูปธรรมควรค านึง ถึงขั้นตอนในการใช้สื ่อรูปธรรม  เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 2. ก า รน า สื ่อป ร ะสม ไป ใช ้ก ับน ัก เ ร ีย น  ค ว รพิจ า รณา เ ล ือกสื ่อ ต ่า ง  ๆ ให ้ส อดคล ้อ ง 
ก ับ จุดประสงค์การ เรี ยนรู้  และสื่อทุกสื่ อมีความสัมพันธ์กัน  สามารถใช้ร่ วมกันได้อย่ างราบรื่ น  
เพื่อให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ องพื้นที่ผิวของปริซึม 

โดยใช้ชุดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ชุดกิจกรรม ได้แก่  ชุดกิจกรรมพัฒนาการนึกภาพ จ านวน  4 ชุด ชุดกิจกรรม 
เพื่อแก้ปัญหาการหาพื้นที่ผิวของปริซึม จ านวน 3 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ผิว 
ของปริซึม เป็นแบบทดสอบแบบแสดงวิธีท าจ านวน  4 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 8 คาบ คาบละ 50 นาที  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมหลังจากการใช้ชุดกิจกรรม ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรม, การนึกภาพ, กลวิธีการวาดภาพ, เกม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 
 

 The aim of this classroom research was to solve the academic learning achievement 
on surface area and volume by using the activity packages for grade 9 students of Sriboonyanon School 
to meet the expected criteria of 50 percentages. The sample was 5  Mathayomsuksa 3/3 
students studying in 2017 academic year at Sriboonyanon School selected by Purposive 
sampling. The instruments used were 4 activity packages for developing visualization, 3 activity 
packages for developing solving the problem on surface area of the prism and the academic learning 
achievement test about surface area of the prism. This study was 8 periods (50 minutes per 
period). The obtain data were analyzed by using percentage.  
 The result of this research indicated that the academic learning achievement of the 
sample about surface area of the prism was higher than the expected criteria, 50 percentages 
that met the set objective. 
 
Keywords: activity packages, visualization, sketch to stretch strategy, game, academic learning 
achievement 
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บทน า 
ผู้วิจัยได้เข้าไปปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

(Internship 1) ได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์                                                                                          
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23101จ านวน 2 ห้องเรียน ได้แก่                                                        
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 26 คน และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 จ านวน 33 รวม 59 คน                              
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบที่ปฏิบัติการสอนนั้นผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมทางการเรียน                                          
ของนักเรียน โดยการสังเกตจากแบบฝึกหัด และแบบทดสอบที่มอบหมายให้ เพื่อติดตามผลการเรียนรู้                              
ของนักเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร พบว่ามีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 5 คน ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าไม่บรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเน
ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวช้ีวัด ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ซึ่งนักเรียนไม่สามารถมอง
องค์ประกอบของปริซึมได้ จึงไม่สามารถหาพื้นที่ผิวได้ ทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่า เรื่องนี้ต้อง
พัฒนาการนึกภาพในการมองมิติของสิ่งต่าง ๆ หรือแยกสิ่งต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน ซึ่งส่งผลต่อการน าไปใช้ในเนื้อหา
อื่น ๆ โดยนักเรียนจ านวน 5  คน มีปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม สาเหตุที่ส าคัญ 
นักเรียนไม่สามารถแยกองค์ประกอบของปริซึมได้ และมีความไม่เข้าใจในรูป 3 มิติ  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ของนักเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร จะท าอย่างไรให้นักเรียนมองรูป 3 มิติ แล้วสามารถนึกภาพ 
ถึงส่วนประกอบของรูป 3 มิตินั้น โดยผู้วิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียนในการจัดการเรียน 
การสอน เทคนิควิธีการสอน สื่อ มากมาย ซึ่ง  แก้วใจ ชัยศิริ (2558) ได้ท าการวิจัยเพื่อสร้างชุดกิจกรรม  
เรื่อง จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  
รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม  
เรื่อง จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียน  
โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่  5/2  
ของโรงเรียนแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 42 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม เรื่อง จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 81.63/82.48 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม  
เรื่อง จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สุพรรณ บุญเฉลิม (2547) ได้ท าการวิจัยเพื่อสร้าง
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนสวนหลวง  
เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ จ านวน 27 คน พบว่าชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  5 มีประสิทธิภาพเป็น 83.31/78.06   ซึ่ งสู งกว่ า เกณฑ์ที่ ตั้ ง ไว้  คือ  75/75  
นักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้สึกปริภูมิหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.29 
แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ศุภากร พวงยอด (2559) 
ผลการวิจัยปรากฏว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกิจกรรม สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ดังนั้น ผู้สอน 
ควรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการสอนดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด  
ตามไปด้วย นภาพร เขียวแก้ว (2556) ได้ท าพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วย
เพลง เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 15 คน 
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ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลง เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 77.13/76.33 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนช้ันที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม 
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 และความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน 
ช้ันที่เรียนตามแนวทฤษฎีคอสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลงอยู่ในระดับมาก และพรศิริ  ศิริเรศ (2559) ได้ท าการวิจัย
พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4 
ประเภท ได้แก่ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม)  บุคคลออทิสติก และพิการซ้อน 
จ านวน 19 คน ผลการวิ จัยพบว่าผลของการพัฒนาความสามารถ  การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนพิเศษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading มีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 นักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์คะแนนแบบฝึกหัด/ผ่านเกณฑ์คะแนนทดสอบ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 ผลของความสามารถ 
ในการจ าหลังเรียนรู้การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 
จ านวน 19 คน พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94  
และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.05 และผลของการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้  
โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11  
และนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 และนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ 
ระดับคุณภาพพอใช้ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78 

จากการศึกษาค้นคว้าสามารถสรุปได้ว่า การใช้ชุดกิจกรรมเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง 
และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ การใช้ชุดกิจกรรมจะช่วยดึงดูดความสนใจและก่อให้เกิดเจตคติที่ดี  
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อชุดกิจกรรมท าให้ประสิทธิภาพของการเรียนดีขึ้น ดังนั้น  ชุดกิจกรรมจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และชุดกิจกรรมยังช่วยส่งเสริมจินตนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พ้ืนท่ีผิว
และปริมาตร โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการนึกภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 โรงเรียนศรีบุณยานนท ์

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม โดยใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ให้มีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม                       

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
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ระยะเวลาที่ด าเนินงานวิจัย  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีทั้งหมด 
8 คาบ คาบละ 50 นาที 

- ชุดที่ 1 การวาดภาพ และการนึกภาพสอนโดยการให้นักเรียนวาดรูปลูกบาศก์ 
ที่น ามาเรียงต่อกัน ตามที่ก าหนดลงใน Isometric Dot Paper  (1 คาบ) 

- ชุดที่ 2 การวาดภาพ และการนึกภาพ(ต่อ) สอนโดยการให้นักเรียนวาดรูปลูกบาศก์ 
ที่น ามาเรียงต่อกัน ตามที่ก าหนดลงใน Isometric Dot Paper  และวาดภาพที่ได้ในลักษณะการมอง 
จากต าแหน่งต่างๆ เช่น มองด้านบน (top view) มองด้านข้าง (side view) และมองด้านหน้า (front view)  
ลงใน Dot Paper (1 คาบ) 

- ชุดที่ 3 การวาดภาพ และการนึกภาพ (ต่อ) สอนโดยการให้นักเรียนวาดรูปลูกบาศก์                                  
ที่น ามาเรียงต่อกัน ตามที่ก าหนดลงใน Isometric Dot Paper และวาดภาพที่ได้ ในลักษณะการมอง 
จากต าแหน่งต่างๆ เช่น มองด้านบน (top view) มองด้านข้าง (side view) และมองด้านหน้า (front view) 
ลงใน Dot Paper โดยเพิ่มการนับจ านวนกล่อง ท่ีซ้อนทับกัน ในลักษณะการมองจากต าแหน่งต่างๆ (1 คาบ) 

- ชุดที่ 4 เกมใบ้ค า ท านายภาพ สอนโดยการให้นักเรียนให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้          
จากกิจกรรมชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มาใช้ในการท ากิจกรรม เกมใบ้ค า ท านายรูป (1 คาบ) 

  - ชุดที่  5 พับฉันพับฉันเถอะนะ สอนโดยการให้นักเรียนประดิษฐ์ปริซึมต่าง ๆ  
แล้วสังเกตจ านวนหน้า จ านวนขอบ จ านวนของจุดยอด แล้วตอบค าถามในใบงาน (1 คาบ) 
  - ชุดที่ 6 แยกหนูหน่อยหนูไม่เค๊ยไม่เคย สอนโดยการให้นักเรียนพิจารณารูปปริซึมต่างๆ 
แล้วท าการระบายสีส่วนที่เป็นฐานทั้งสองข้างของปริซึม จากนั้นน ารูปปริซึม 3 มิติที่ได้ไปแยกให้ออกมา 
เป็นภาพ 2 มิติ พร้อมทั้งใส่จ านวนของรูป 2 มิติที่เหมือนกัน ต่อมาใส่ความยาวในแต่ละด้าน จากนั้นให้นักเรียน
หาพื้นที่ผิวของรูปปริซึมต่าง ๆ (1 คาบ) 
  - ชุดที่ 7 เพื่อนเอ๋ย…พื้นที่ของเธอเป็นเท่าไร สอนโดยการให้นักเรียนพิจารณารูปปริซึม 
ในแต่ละด้าน จากนั้นให้นักเรียนหาพื้นที่ผิวของรูปปริซึมต่าง ๆ โดยใช้สูตร (1 คาบ) 

- ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  50 นาที 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. ชุดกิจกรรมการการพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ จ านวน 7 ชุดกิจกรรม  
 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม เป็นแบบทดสอบแบบแสดงวิธีท า
จ านวน  4 ข้อ 
การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการสร้าง และหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมที่ใช้ ได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้   
  1.1 ส ารวจปัญหา ส ารวจความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน เพื่อใช้ในการออกแบบชุดกิจกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาชุดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาของนักเรียน 
  1.2 วิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนให้ได้ประเด็นส าคัญๆ และพิจารณาความเหมาะสม 
ในการแก้ปญัหา เพื่อน าไปวางแผนและออกแบบสื่อการเรียนการสอน โดยค านึงถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  1.3 ศึกษาวิธีการและเครื่องมือเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย                      
โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
  1.4 ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับชุดกิจกรรม ซึ่งชุดกิจกรรมสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย 
ใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาการนึกภาพ ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอน 
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เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาตามที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ บางขั้นตอนครูอาจใช้วิธีการบรรยายประกอบ 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
  1.5 ศึกษาการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเครื่องมือ แนวคิด ขั้นตอน 
และวิธีการสร้ าง รวมไปถึ งศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้ างชุดกิจกรรม โดยออกแบบชุดกิจกรรม 
ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา และในการจัดการเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้วิจัยใช้ชุดกิจกรรม 
การพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ ทั้งหมด 8 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งประกอบด้วย ช่ือชุดกิจกรรม ค าช้ีแจง 
จุดประสงค์การเรียนรู้  เวลาที่ ใช้  บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรใบงานและบัตรเฉลย ซึ่ งมีการวัดผล 
และการประเมินผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
  1.6 หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้วิจัยน าชุดกิจกรรมที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validily Index: CVI)  

 1.7 น าชุดกิจกรรม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม แบบทดสอบแบบแสดงวิธีท า 
จ านวน 4 ข้อ ซึ่งด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี ้
   2.1 ผู้วิจัยศึกษาและวิ เคราะห์ เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 
    2.2 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  พ้ืนท่ีผิวของปริซึม 
เป็นแบบทดสอบแบบแสดงวิธีท าจ านวน 10 ข้อ โดยยึดจุดประสงค์ตามเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิว 
และปริมาตร  
     2.3 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถาม  
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

2.5 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
  2.6 ผู้วิจัยน าเอาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม ที่ได้คัดเลือก
เรียบร้อย มาจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพื่อน าไปใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลังจากใช้ชุดกิจกรรม และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วรายงานผลในลักษณะการบรรยาย 
 2. วิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ของปริซึม โดยการค านวณหา
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ 
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

เมื่อผู้วิจัยให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแล้ว ผู้วิจัยได้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมมีจ านวน 4 ข้อ แบบแสดงวิธีท า ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นดังตาราง 1 
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการนกภาพ เร่ือง พ้ืนที่ผิวของปริซึม  
            ของกลุ่มเป้าหมายหลังจากการใช้ชุดกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ 
นักเรียนคนท่ี 1 20 19 95 
นักเรียนคนท่ี 2 20 16 80 
นักเรียนคนท่ี 3 20 15 75 
นักเรียนคนท่ี 4 20 16 80 
นักเรียนคนท่ี 5 20 15 75 

 

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 คน ท าแบบทดสอบวัดความสามารถการนึกภาพ เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมได้
คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

หลังจากที่ใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการนึกภาพ เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม นักเรียนทั้ง 5 คนหลังจาก
กลุ่มเป้าหมายได้ท าการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ หลังจากที่ได้ใช้ชุดกิจกรรม 
โดยเฉพาะการวาดภาพสองและสามมิติ การประดิษฐ์ปริซึม การเล่นเกมใบ้ค าท านายภาพ ซึ่งเป็นที่ช่ืนชอบ 
ของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการท ากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกฝนการนึก
ภาพ ท าให้นักเรียนสามารถนึกภาพรูปสามมิติและรูปคลี่ของปริซึม ช่วยให้นักเรียนเข้าใจการหาพื้นที่ผิว  
ของปริซึมมากขึ้น จึงสามารถหาพ้ืนท่ีผิวของปริซึมได้อย่างถูกต้อง และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

จากการที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 5 คน ได้รับการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง พ้ืนท่ีผิวของปริซึม โดยใช้ชุดกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งภายในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ค านึงถึงความเหมาะสมกับนักเรียน มีเนื้อหาที่ครอบคลุม เป็นระบบ ท าให้นักเรียนเข้าใจ  
ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ เสียงหวาน (2549) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติที่มีต่อความรู้สึกเชิงปริภูมิ  
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติที่มีต่อความรู้สึกเชิงปริภูมิ พบว่าหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มีคะแนนความรู้สึกเชิงปริภูมิในระดับสูง
ถึงสูงมากจ านวนร้อยละ 97 และระดับพอใช้ร้อยละ 3 ความรู้สึกเชิงปริภูมิด้านความสัมพันธ์กันทางสายตา
ได้รับการส่งเสริมมากที่สุด ด้านการแยกแยะด้วยสายตาส่งเสริมน้อยที่สุด และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการทดลองของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ  
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณ บุญเฉลิม (2547) ที่ได้ท าการวิจัยเพื่อสร้างชุดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาความรู้สึกเ ชิงปริภูมิ  พบว่า ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ  มีประสิทธิภาพ  
เป็น 83.31/78.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 นักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้สึกปริภูมิ  
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศุภากร พวงยอด (2559) ที่ได้ท าการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
ประกอบชุดกิจกรรมที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และเจตคติต่อการเรียน วิชาฟิสิกส์ พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกิจกรรม 
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สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ละเจตคติต่อการเรียน
วิชาฟิสิกส์  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการนึกภาพ ซึ่งผู้วิจัย                              
ได้มีขอเสนอแนะดังนี ้

1. สื่อท่ีเป็นลูกบาศก์ที่ใช้เป็นแบบในการวาดรูปสามมิตินั้น มีน้ าหนักเบาขณะใช้ควรระมัดระวัง  
2. สื่อท่ีเป็นการประดิษฐ์ปริซึมต่าง ๆ ควรควบคุมเวลาให้ดีเพราะจะเสียเวลาในการตัดกระดาษเป็น

ส่วนใหญ่ 
3. ผู้สนใจสามารถน าการนึกภาพไปใช้ประกอบกับกลวิธีการวาดภาพ เพื่อแก้ปัญหาในการเรียน  

เรื่องต่างๆ เช่น แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ภาคตัดกรวย เป็นต้น 
4. การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ชุดกิจกรรม หากผู้ที่สนใจจะน าไปใช้ ควรค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียนท่ีแตกต่างกัน 
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การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง โดยใช้สื่อรูปธรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 โรงเรียนทีปงักรวิทยาพัฒน์  
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ปณิธาน พุ่มเหมือน, ธนัชยศ จ าปาหวาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
e-mail: panitan_pummuan@hotmail.com, luk_cu@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2.1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์  
โดยใช้สื่อรูปธรรม และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน 
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 5 คน จาก 70 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อรูปธรรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบแสดงวิธีท า  
ซึ่งระยะเวลาในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา 6 คาบ คาบละ 50 นาที  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ  

 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้สื่อรูปธรรม เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าร้อยละ 50  
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
ค าส าคัญ: สื่อรูปธรรม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เกณฑ์ 
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The problem solving of learning achievement on properties of exponents  
using the concrete materials of students in Matthayomsuksa 2.1,  

Dipangkornwittayapat (watnoinai) Under Royal Patronage School. 
 

Panitan Pummuan, Thanatyot Jampawai 
Suan Sunandha Rajabhat University 

e-mail: panitan_pummuan@hotmail.com, luk_cu@hotmail.com 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to solve the problem of learning achievement on 
solving the properties of exponents of students in Mathayomsuksa 2.1, Dipangkornwittayapat 
(watnoinai) Under Royal Patronage School using the concrete materials. The sample of  
this study were 5 out of 70 students in Matthayomsuksa 2.1 of Dipangkornwittayapat 
(watnoinai) Under Royal Patronage School in the 2017 academic year. They were selected  
by purposive sampling, which had learning achievement lower than 50 percent on properties 
of exponents. The research instruments were concrete materials and achievement test.  
The research duration was a second semester of the academic year 2017 which has been 
taken time for 6 period of 50 minutes each. The statistics used for data analysis was 
percentage. 
 The research result found that after using concrete materials to solve problem  
of learning achievement on properties of exponent, the 5 students were getting achievement 
higher than 50 percent which is the criteria of the research objective 
 
Keywords: concrete materials, Learning achievement, Criteria 
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บทน า 
 จากที่ผู้ วิ จัยได้ เข้ าปฏิบัติ งานชุดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 ( Internship1)  ผู้ วิจั ย 
ได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค22201) จ านวน 2 ห้อง คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 จ านวน 34 คน  
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 จ านวน 36 คน และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค23101) จ านวน 1 ห้อง คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3.4 จ านวน 35 คน ซึ่งในระหว่าง
การเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง  
ซึ่งตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ก าหนด  
ผลการเรียนรู้ไว้ว่า สามารถหาผลคูณและผลหารของจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลัง  
เป็นจ านวนเต็ม โดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกก าลัง และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  ซึ่งทางโรงเรียน 
ได้ก าหนดไว้ว่านักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ผู้วิจัยได้พบว่ามีนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 จ านวน 5 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้  
เมื่อน าแบบฝึกหัดและข้อสอบเก็บคะแนนมาพิจารณา พบว่านักเรียนทั้ง 5 คน มีปัญหาทางการเรียน 
เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง 
 ผู้วิจัยพบว่านักเรียนไม่สามารถหาผลคูณและผลหารของจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มี  
เลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มได้ ผู้วิจัยจึงได้น าแบบทดสอบของนักเรียน 5 คนมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
พบว่า นักเรียนไม่สามารถหาผลลัพธ์ของการบวกและการลบจ านวนเต็มได้ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไข  
จะส่งผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น ผู้วิจัยได้เห็นปัญหาดังกล่าว จึงสัมภาษณ์นักเรียน  
ทั้ง 5 คน ถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการบวกและการลบจ านวนเต็ม 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้น 
ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ยังส่งผลต่อนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ในระดับที่สูงขึ้นไป เนื่องจากการบวกและการลบจ านวนเต็มเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
อีกทั้งหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค22201) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนามนั้น นักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  
เข้ามาช่วยในการหาค าตอบด้วย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากปัญหาเรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็มของนักเรียน 
ยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนของนักเรียนได้ 
 ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่อง การบวก  
และการลบจ านวนเต็ม โดยใช้สื่อการเรียนการสอนในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยสื่อที่ใช้เป็นสื่อรูปธรรม ท าให้ผู้เรียนจับต้องได้ และเห็นเป็นรูปธรรม สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าหรับ  
ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก รวมถึงช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น สื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งเร้าส าหรับเด็กสื่อการเรียนรู้จะท าหน้าที่เป็นตัวกลางและสิ่งเร้า ท าหน้าที่  
เช่ือมสานข้อความรู้ที่ครูต้องการให้เด็กเรียนไปเป็นข้อความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 80) 
และเนื่องจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นเด็กยุคดิจิทัล (เด็กที่เกิดช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 จนถึงปัจจุบัน) 
จึงมักชอบที่จะเรียนรู้ผ่านรูปภาพ คลิปวีดีโอที่มีภาพเคลื่อนไหวได้ และการรับรู้ความรู้สึกจากการเคลื่อนไหว
ร่างกายมากกว่าการเรียนรู้จากการฟังครูสอนหรืออธิบายเพียงอย่างเดียว เด็กจะไม่สนใจเรียนรู้  
จากการอ่านหนังสือ ดังนั้นวิธีการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจของเด็กยุคดิจิทัลจึงต้องมีภาพมีเสียง เช่น  
สื่อมัลติมีเดีย คลิปวิดีโอต่าง ๆ ร่วมกับการท ากิจกรรม การเล่นเกมส์  (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2558: 81)  
ซึ่งสอดคล้องกับ เอกพงษ์ มูลแก้ว (2555: 51) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อรูปธรรม  
เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความส าคัญในการใช้สื่อรูปธรรมก่อนแล้วเช่ือมโยงสู่นามธรรม ช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
ของนักเรียน ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถค านวณหาค าตอบได้ถูกต้องเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
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สอดคล้องกับทฤษฎีของบรูเนอร์ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนในการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ การเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์สัมผัส (Enactive) การเรียนรู้ผ่านภาพ (Iconic) การเรียนรู้ผ่านสัญลักษณ์ (Symbolic) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจในการท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลังโดยใช้สื่อรูปธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ปีการศึกษา 2560 เพื่อแก้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 5 คน  
ให้สูงข้ึนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง โดยใช้สื่อรูปธรรม ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  

(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 คน จาก 70 คน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 สื่อรูปธรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ซึ่งผู้วิจัย  

ใช้สื่อรูปธรรม Pos/Neg Mat ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1) ศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน Pos/Neg Mat ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 

ในเรื่อง คุณสมบัติของสื่อ, ลักษณะของสื่อ, องค์ประกอบของสื่อ, การใช้สื่อการเรยีน และการสอน Pos/Neg Mat 
  2) ด าเนินการสร้างสื่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างสื่อการเรียนการสอน 

Pos/Neg Mat ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในเรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
  3) ผู้วิจัยน าสื่อการเรียนการสอน Pos/Neg Mat และแบบบันทีกกิจกรรม ไปให้ผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยใช้การวัดดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) 
พร้อมค าแนะน า 

   ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยใช้การวัดดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ได้ความตรงเชิงเนื้อหารายข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 จ านวน 5 ข้อ และความตรง 
เชิงเนื้อหาท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 1.00 ดังนั้นสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  

  4) ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  5) น าส่วนที่ปรับแกเ้รียบร้อยแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง เป็นแบบแสดงวิธีท า 

จ านวน 10 ข้อ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี ้
  1) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามผลการเรียนท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
  2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง  

เป็นแบบแสดงวิธีท า จ านวน 15 ข้อ 
  3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง 

เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์โดยใช้ดัชนี
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ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  ( Index.of.Item.Objective.Congruence: IOC)  
และให้ค าแนะน า 

  ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง พบว่า ข้อสอบจ านวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามเท่ากับ 1.00 

  4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ที่ผ่าน 
การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ จากผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ความถูกต้องเหมาะสม คัดเลือกให้ครอบคลุมจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ และตรงตามเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 โดยเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับจุดประสงค์ ท่ีมากกว่า 0.50 จ านวน 10 ข้อ 

3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ด าเนินการแก้ปัญหาทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรยีน สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง โดยใช้สื่อรูปธรรม ซึ่งใช้เวลา 5 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งเป็นคาบหลังเลิกเรียน 
 3.2. ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง หลังสอนโดยใช้แผน 

การจัดการเรียนรู้ เรื่องสมบัติของเลขยกก าลัง โดยใช้สื่อรูปธรรม โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 คาบ เป็นเวลา 50 นาท ี
 3.3. น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติ 

ของเลขยกก าลัง ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติและสรุปผลการวิจัย 
 3.5. ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

การเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรยีนรู ้เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง โดยใช้สื่อรูปธรรม เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
 4.1 การวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  สมบัติ 
ของเลขยกก าลัง ค านวณหาสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ 
 4.2 การสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียน เรื่อง  สมบัติของเลขยกก าลัง  
น ามาวิเคราะห์สรุปแล้วรายงานผลในลักษณะการบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 

ตาราง แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย คะแนน ร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
นักเรียนคนท่ี 1 20 13 65 
นักเรียนคนท่ี 2 20 16 80 
นักเรียนคนท่ี 3 20 12 60 
นักเรียนคนท่ี 4 20 17 85 
นักเรียนคนท่ี 5 20 14 70 

 จากตาราง แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน หลังจากการใช้สื่อรูปธรรม
พบว่า นักเรียนคนท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 65 นักเรียนคนที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 
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80 นักเรียนคนท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 60 นักเรียนคนที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 85
และนักเรียนคนท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 70 ซึ่งนักเรียนท้ังหมดผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โดยใช้สื่อรูปธรรม 
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 นักเรียนคนที่ 1 จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง 
โดยใช้สื่อรูปธรรม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลังคิดเป็นร้อยละ 65  
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการใช้สื่อรูปธรรม Pos/Neg Mat ท าให้นักเรียนเข้าใจหลักเกณฑ์ของการบวก
และการลบจ านวนเต็มได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการใช้สื่อท าให้นักเรียนมองเห็นการบวกและการลบจ านวนเต็ม 
เป็นรูปธรรม นักเรียนจึงรู้ว่าจะต้องท าอย่างไรให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง อีกทั้งครูยังช่วยแนะน าการใช้สื่อ  
อย่างใกล้ชิด และร่วมกันสรุปหลักเกณฑ์การบวก และการลบจ านวนเต็ม จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 98) ที่ได้สรุป
ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนไว้ว่าสื่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีหรือเทคนิคการสอน
ของครู เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท าให้เด็กเข้าใจสิ่งที่เรียนมากขึ้น สามารถถ่ายโยงความคิด 
ความเข้าใจ จากการได้รับรู้ทางตาได้สัมผัสร่วมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู 
  นักเรียนคนที่ 2  จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลังโดยใช้ 
สื่อรูปธรรม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติ ของเลขยกก าลังคิดเป็นร้อยละ 80  
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการน าใช้สื่อรูปธรรม Pos/Neg Mat มาใช้เป็นสื่อในการสอนนั้น ท าให้นักเรียน
สามารถบวกและลบจ านวนเต็มได้ เพราะสื่อ Pos/Neg Mat ท าให้เห็นภาพของการบวกและการลบจ านวนเต็ม
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อีกทั้งนักเรียนยังได้จับต้อง ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยมีครูคอยแนะน าอย่างใกล้ชิด  
และร่วมกันสรุปหลักเกณฑ์ของการบวก และการลบจ านวนเต็มในกรณีต่าง ๆ และยังท าให้นักเรียน  
มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เนื่องจากการใช้สื่อในการเรียนการสอนน้ัน มีลักษณะคล้ายกับการเล่น   
เมื่อนักเรียนท าการบวกและการลบจ านวนเต็มได้แล้ว ครูได้ทบทวนสมบัติของเลขยกก าลังโดยใช้เกมวางระเบิด 
เพื่อฝึกทักษะและท าให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเบื่อ มีความสนุกสนาน จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของวรวิทย์  
นิเทศศิลป์ (2551: 19 - 20) ได้สรุป ความส าคัญของสื่อการเรียนการสอนไว้ คือ สื่อการเรียนการสอน 
สามารถส่งเสริมให้บรรยากาศในการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ทุกวิชา ทุกเวลา  
ทุกสถานท่ี และไม่จ ากัดคนสอน 
 นักเรียนคนที่ 3 จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลังโดยใช้ 
สื่อรูปธรรม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลังคิดเป็นร้อยละ 60  
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการน าใช้สื่อรูปธรรม Pos/Neg Mat มาช่วยในเรียนการสอนเรื่อง การบวก 
และการลบจ านวนเต็ม ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เมื่อนักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้จึงท าให้  
วิชาคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อส าหรับนักเรียน และช่วยให้เข้าใจหลักเกณฑ์ของการบวกและการลบจ านวนเต็มได้ 
ประกอบกับการใช้เกมวางระเบิดเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียน
คณิตศาสตร์ และมีความกระตือรือร้นที่จะท าโจทย์การบวกและการลบจ านวนเต็มมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับคณิตา นิจจรัลกุล (2535: 8) กล่าวถึง
ความส าคัญของสื่อการสอนว่า สื่อการสอนมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในฐานะเป็นตัวกลาง 
ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญ  
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ของสื่อการเรียนการสอนโดยสรุปคือสื่อการเรียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และภาณุมาส เศรษฐจันทร (2556: 24) ได้สรุปว่า เกมส์ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในการเร้าความสนใจ 
ตลอดจนสร้างความเพลิดเพลินและความสนุกสนานในการเรียนการเล่นเกมเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจ จดจ าบทเรียนได้ง่าย 
และรวดเร็วเหมาะกับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม 
 นักเรียนคนที่ 4 จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลังโดยใช้ 
สื่อรูปธรรม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง  คิดเป็นร้อยละ 85  
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการน าใช้สื่อรูปธรรม Pos/Neg Mat มาช่วยในการบวกและการลบจ านวนเต็ม 
ท า ให้นัก เรี ยนได้จับต้อง มองเห็นการบวกและการลบจ านวนเต็ม เป็นภาพที่ ชัด เจน โดยมีครู  
คอยช่วยให้ค าแนะน าในการใช้สื่อ อีกทั้งยังมีแบบบันทึกกิจกรรมให้นักเรียนได้บันทึกเป็นขั้นตอน และร่วมกัน
สรุปหลักเกณฑ์ของการบวกและการลบจ านวนเต็ม ท าให้นักเรียนเข้าใจหลักเกณฑ์ของการบวกและการลบ
จ านวนเต็มได้ง่ายขึ้น ช่วยให้นักเรียนหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง เมื่อนักเรียนสามารถท าการบวกและการลบ
จ านวนเต็มได้แล้ว ท าให้นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของเลขยกก าลังได้อย่างถูกต้อง นักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับวรวิทย์ นิเทศศิลป์  
(2551: 19) ที่ได้บอกประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนกับผู้เรียน ไว้ว่า 1) เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น  
และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  2) สื่อช่วยกระตุ้น 
และสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน เกิดความสนุกและไมรู่้สึกเบื่อหน่าย 3) การใช้สื่อจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ตรงกันและเกิดประสบการณ์เดียวรวมกัน 4) ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
ท าให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนดว้ยกันและกับผู้สอนด้วย 5) ช่วยเสริมสร้างลักษณะที่ดีในการศึกษา
ค้นหาความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น 6) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วยการใช้สื่อในการศึกษารายบุคคล 

นักเรียนคนที่ 5 จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลังโดยใช้ 
สื่อรูปธรรม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลังคิดเป็นร้อยละ 70  
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการน าสื่อรูปธรรม Pos/Neg Mat มาช่วยในการเรียนการสอน ท าให้นักเรียน 
ได้มองเห็นการบวกและการลบจ านวนเต็มเป็นรูปธรรม  อีกทั้งการใช้สื่อรูปธรรมยังท าให้นักเรียนสนใจ  
มีความกระตือรือร้นที่จะใช้สื่อ จึงท าให้นักเรียนเข้าใจหลักเกณฑ์บวกและการลบจ านวนเต็มได้ง่ายขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546: 29) ได้พูดถึงประโยชน์ของนวัตกรรมการศึกษาว่า การน านวัตกรรม
ทางการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีประโยชน์หลายประการ คือ 1) ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบทเรียนเป็นรูปธรรม 2) ท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนาน นักเรียน 
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 3) ท าให้บทเรียนน่าสนใจมากขึ้น และ 4) ช่วยลดเวลา 
ในการสอน เนื่องจากการใช้นวัตกรรมจะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ 
 จากข้างต้นพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง โดยใช้สื่อรูปธรรม  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2.1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)  ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  
ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 5 คน มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้  
เนื่องจากการน าสื่อรูปธรรม Pos/Neg Mat มาใช้การเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจหลักเกณฑ์ 
ของการบวกและการลบจ านวนเต็ม เนื่องจากท าให้นักเรียนเห็นภาพของการบวกและการลบจ านวนเต็ม  
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อีกทั้งยังท าให้นักเรียนสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ประกอบกับการใช้เกมวางระเบิด
เข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ดีขึ้น ไม่น่าเบื่อ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. สื่อ Pos/Neg Mat ไม่เหมาะสมกับโจทย์ที่ตัวตั้ง ตัวบวกและตัวลบเป็นจ านวนมาก ๆ 
 2. ครูควรสรุปความคิดรวบยอดทุกครั้งหลงัจากการใช้สื่อ Pos/Neg Mat ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
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การวัดความยาว และการช่าง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกมประกอบการจัด  
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เข้าใจในการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม จังหวัดตาก. (รายงานการค้นคว้าแบบอิสระปริญญา
มหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่). 
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การพัฒนากรอบความคิดที่มีต่อการเรียน วิชา สังคมศึกษา (ส22102) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 

 โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส  
 

ลิปิการ์ ขวัญทอง1 และสุทธิพร แท่นทอง2 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1e-mail: ivy-river@hotmail.co.th, 1e-mail: sutthiporn.th@ssru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนากรอบความคิดที่มีต่อ  

การเรียน วิชา สังคมศึกษา (ส22102) โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic teaching) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึ กษา  2560  จ านวน 7  คน  ที่ มี กรอบความคิ ดจ ากั ด  โดยใ ช้ วิ ธี การ เลื อกแบบ เจาะจง             
(Purposive selected) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส 
วิชา สังคมศึกษา (ส22102) เรื่อง วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย พลเมืองดี
ตามวิธีประชาธิปไตย เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงส าคัญของระบบการปกครองไทย สถาบันทางสังคม             
การผลิตสินค้าและบริการ และ การออมและการลงทุน รวมทั้งหมดจ านวน 8 คาบ และ 2) แบบวัดกรอบ
ความคิดที่มีต่อการเรียน วิชา สังคมศึกษา (ส22102) ลักษณะเป็นแบบสอบถาม  จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยใช้
แบบวัดกรอบความคิด เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเปรียบเทียบกรอบความคิดก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีกรอบความคิดเติบโตขึ้นจากการใช้วิธีสอนแบบโสเครติส โดยกรอบความคิดหลังเรียนมี
ค่า ( x =33.86, S.D.=2.41) สูงกว่าก่อนเรียน ( x =16.71, S.D.=3.64)  

ค าส าคัญ: การพัฒนากรอบความคิด, วิธีสอนแบบโสเครติส, สังคมศึกษา 
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ABSTRACT 
 This research is experimental research. The purpose to study the development of 
the mindset The study of social studies (22102) by Socratic teaching. The target group used 
in this study was the Mathayom 2/5 students in Rattanathibet School. 7 students were 
studying in the second semester of academic year 2017 With Fixed mindset. Purposive 
selected The tools used in the research were 1) Management plan using Socratic teaching. 
Social Studies (22102) on Thai Culture and Culture in Asia Good citizens by democratic 
means. Events and major changes of the Thai system. Social institution Production of goods 
and services and savings and investment Total of 8 periods and 2) Measure mindset There 
are 20 questionnaires on social studies (22102). Used by the researcher measure mindset 
Keep the target audience up to date mindset Before and after studying data. Using the 
average score And standard deviation The results showed that. Target students everyone has 
a growth mindset of mind by using the Socratic teaching. After the learning mindset, the 
values (= 33.86, S.D. = 2.41) were higher than those before (= 16.71, S.D. = 3.64). 
 
Keywords : Mindset, Socratic teaching, social studies 
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บทน า 
ปัจจุบันวิชาสังคมศึกษาถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในชีวิตมนุษย์ในหลายๆด้าน เห็นได้จากการเมือง 

เศรษฐกิจ ความมั่นคง ศาสนา ล้วนแล้วแต่ใช้ความรู้และทฤษฏีต่างๆทางด้านสังคมศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น  
ดังน้ันแล้วครูผู้สอนควรตระหนักและเข้มงวดในการสอนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
ปีพุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด         
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ,.2551: 3) ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างกระบวนการคิด ทักษะชีวิต เพื่อให้ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา 2542 อีกท้ังการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา ความคิด ทักษะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
นอกจากนี้การพัฒนาทางจิตใจให้ผู้เรียนมีความสามารถในการับรู้สนองต่อเลือกค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเสริมสร้างจนเป็นคุณลักษณะประจ าตัวที่ดีงาม ท าให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์     
เป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา,.2553) 

กรอบความคิด.(Mindset) เป็นความเช่ือของมนุษย์ที่มีต่อลักษณะและคุณลักษณะของตนเอง        
ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตทั้งในด้านความคิด เจตคติ และพฤติกรรมกรอบความคิด (Dweck, 2006) สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ กรอบความคิดเติบโต.(Growth Mindset) และกรอบความคิดจ ากัด (Fixed Mindset)  
คนที่มีกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) มักจะมีความเช่ือในทางบวก เช่ือว่าทุกอย่างสามารถเรียนรู้
และพัฒนาได้ มองอุปสรรคและความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้ ให้คุณค่ากับความต้ังใจและความ
พยายาม ส่วนคนที่มีกรอบความคิดจ ากัด (Fixed Mindset) มักจะมีความเช่ือในทางลบ เช่ือว่าทุกอย่างไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงความฉลาดหรือความสามารถได้ มองว่าความผิดพลาดคือความล้มเหลว ให้คุณค่ากับ
คุณสมบัติ ภาพลักษณ์ เช่น เก่ง ฉลาด ซึ่งการให้คุณค่ากับความพยายาม (Feedback) เป็นลักษณะที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของคนที่มีกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) ดังนั้นการให้คุณค่ากับความพยายาม 
(Feedback) ที่ดีก็จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และกรอบความคิดของผู้ เรียนด้วย (ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา
,2559:.35) 

วิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic teaching) เป็นวิธีสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้ความส าคัญ
กับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าปริมาณเนื้อหา กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักว่าความคิดของตนเองเป็นเพียงความเช่ือ  
ซึ่งสามารถปรับแต่งให้คมชัดลึกซึ้งและมีเหตุผลและเป็นล าดับขั้นตอนมากขึ้น โดยเริ่มต้นด้วยการสงสัยความเช่ือที่
เคยยึดถือและการตั้งค าถามอย่างเป็นระบบ โดยลักษณะส าคัญของวิธีสอนแบบโสเครติส คือ การสนทนาโต้ตอบ 
(dialogue) เน้นการค้นหาความรู้ร่วมกัน (cooperation) ระหว่างครูกับนักเรียนและในกลุ่มนักเรียนกันเอง               
โดยเครื่องมือส าคัญ คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการถามที่มีคุณภาพ (quality questioning)  อีกทั้งวิธีสอน
แบบโสเครติส ยังมีขั้นตอนส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ  การให้ค่าความพยายาม (Feedback)  เป็นวิธีที่ครูสามารถจะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านพฤติกรรมของผู้เรียนเอง ซึ่งการให้ค่าความพยายาม (Feedback) ที่ดีก็จะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในทางที่ดีด้วย (ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา,.2559:.7) อีกทั้งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
คิดเป็นฐานนี้ ยังเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาและฝึกคิด เนื่องจากการคิดเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการประสบ
ความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนากรอบความคิดที่มีผลต่อการเรียน วิชาสังคมศึกษา (ส22102) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic teaching) ซึ่งวิธี
สอนแบบโสเครติส เป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ กระตุ้นใหผู้้เรยีนท า
ความรู้จักกับความคิดของตนเอง ซึ่งความรู้ของตนเองสามารถปรบัแต่งให้ลึกซึ้งและมีเหตุผลได้ ดังนั้น วิธีสอน
แบบโสเครติส จึงอาจมีความเหมาะสมกับการพัฒนาจิตพสิัยทางด้านการเรยีนในทางที่ดีตามไปด้วย  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการพัฒนากรอบความคิดที่มีต่อการเรียน วิชา สังคมศึกษา (ส22102) โดยใช้วิธีสอนแบบ

โสเครติส (Socratic teaching)  

วิธีด าเนินการวิจัย 
   1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  ที่ก าลังศึกษาใน         

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่มีกรอบความคิดจ ากัด (Fixed Mindset) ที่มีต่อการเรียน วิชาสังคมศึกษา 
(ส22102) จ านวน 7 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการวัดกรอบความคิดทา ง
สมองไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส วิชา สังคมศึกษา (ส22102) เรื่อง 
วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย, พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย, เหตุการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงส าคัญของระบบการปกครองไทย, สถาบันทางสังคม, การผลิตสินค้าและบริการ และการออม
และการลงทุน จ านวน 8 คาบเรียน 

          2.2 แบบวัดกรอบความคิดที่มีต่อการเรียน วิชา สังคมศึกษา (ส22102) ลักษณะเป็น
แบบสอบถามวัดกรอบความคิด จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ระดับ 

 โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน 

ดังนี ้
           2.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบโสเครติส  
      2.1.2  ศึกษาเอกสารจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
      2.1.3  ศึกษาหนังสือหรือต ารา เกี่ยวกับเรื่อง วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย, พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย, เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงส าคัญของระบบการ
ปกครองไทย, สถาบันทางสังคม, การผลิตสินค้าและบริการ และ การออมและการลงทุน  

       2.1.4  ออกแบบแผนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส ตามรูปแบบวิธีสอนแบบโส
เครติสทั้ง 6 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมจับคู่คุย (Speed Dating) เรื่อง วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย, 
กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เรื่องพลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย, กิจกรรมค าถาม 
3 ระดับ (Art Costa’s Level of Inquiry) เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงส าคัญของระบบการปกครอง
ไทย, กิจกรรม Pros & Cons เรื่อง สถาบันทางสังคม, กิจกรรม Questioning-feedback round (การถาม
และการ Feedback) เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และกิจกรรม Questioning-feedback round (การ
ถามและการ Feedback) เรื่อง การออมและการลงทุน จ านวนทั้งหมด 8 คาบเรียน โดยวางเค้าโครงเรื่องตาม
เนื้อหาวิชาเพื่อจัดล าดับก่อนและหลัง  

      2.1.5 จากนั้นน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไข 

      2.1.6 น าแผนการสอนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยหา
ประสิทธิภาพความเหมาะสมจากการประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า ( x = 4.47, S.D. 0.28) มีคุณภาพระดับมาก
ที่สุด 

      2.1.7 เตรียมน าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติสไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไปได้ 

  2.2 แบบวัดกรอบความคิดที่มีต่อการเรียน วิชาสังคมศึกษา (ส22102) ผู้วิจัยด าเนินการ
สร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 
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      2.2.1 ศึกษาการวัดกรอบความคิดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
                 2.2.2 จัดท าแบบวัดกรอบความคิด 
      2.2.3 ตรวจทานชุดค าถาม น าชุดค าถามที่สร้างเสร็จไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาความถูกต้องและจัดท าแบบวัดกรอบความคิด โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์ (IOC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00  
         2.2.4 จัดท าแบบวัดกรอบความคิดฉบับจริง 
         2.2.5 น าแบบวัดกรอบความคดิไปทดสอบกับนักเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
      3.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดกรอบความคิดที่มีต่อการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 จ านวน 20 ข้อ เวลา 10 นาที   
      3.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส กับ

กลุ่มเป้าหมาย 
      3.3 แล้วท าการจัดการเรียนการสอนเสร็จแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท าแบบวัดการพัฒนา

กรอบความคิดชุดเดิม           
    3.4  เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดกรอบความคิดเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูล

ไปวิเคราะห์ผล สรุปผล และอภิปรายผลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนากรอบความคิดที่มีต่อการเรียน วิชา สังคมศึกษา 

(ส22102) โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic Teaching) ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการพัฒนากรอบความคิดที่มีต่อ

การเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic Teaching) 
 

 

นักเรียน ก่อนเรียน
(60) ความหมายกรอบความคิด หลังเรียน

(60) ความหมายกรอบความคิด 

คนท่ี 1 13 จ ากัด 35 เติบโตและจ ากัดบางอย่าง 
คนท่ี 2 15 จ ากัด 42 เติบโตและจ ากัดบางอย่าง 
คนท่ี 3 17 จ ากัด 37 เติบโตและจ ากัดบางอย่าง 
คนท่ี 4 18 จ ากัด 40 เติบโตและจ ากัดบางอย่าง 
คนท่ี 5 12 จ ากัด 39 เติบโตและจ ากัดบางอย่าง 
คนท่ี 6 22 จ ากัดและเติบโตบางอย่าง 41 เติบโตและจ ากัดบางอย่าง 
คนท่ี 7 20 จ ากัด 38 เติบโตและจ ากัดบางอย่าง 
ค่าเฉลี่ย 16.71  38.86  

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 3.64 2.41 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนเรียนด้วยวิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic Teaching) นักเรียนมีกรอบ
ความคิดจ ากัดจ านวน 6  คน และมีกรอบความคิดจ ากัดและเติบโตบางอย่างจ านวน 1 คน โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยของกรอบความคิด เท่ากับ 16.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.64 แต่ 

หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic Teaching) นักเรียนมีกรอบความคิดเติบโตและจ ากัด
บางอย่างจ านวนทั้งหมด 7                                             38.86 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.41 
 

สรปุผลและอภปิรายผล 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล กรอบความคิดที่มีต่อการเรียน   

วิชา สังคมศึกษา.(ส22102) ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic Teaching) พบว่า 
กรอบความคิดที่มีต่อการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน..แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส 
(Socratic Teaching) ในวิชา สังคมศึกษา (ส22102) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ท าให้นักเรียนมี
กรอบความคิดทางการเรียนเติบโตขึ้น (Growth mindset) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนจัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic Teaching) ทั้ง 6 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมจับคู่คุย (Speed Dating) 
เรื่อง วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย, กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เรื่อง
พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย, กิจกรรมค าถาม 3 ระดับ (Art Costa’s Level of Inquiry) เรื่อง เหตุการณ์
และการเปลี่ยนแปลงส าคัญของระบบการปกครองไทย , กิจกรรม Pros & Cons เรื่อง สถาบันทางสังคม, 
กิจกรรม Questioning-feedback round (การถามและการ Feedback) เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ 
และกิจกรรม Questioning-feedback round (การถามและการ Feedback) เรื่อง การออมและการลงทุน 
จ านวนทั้งหมด 8 คาบเรียน นั้นจะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือคิดและปฏิบัติด้วยตนเองฝึกฝน จึงท าให้กรอบ
ความคิดทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการให้
คุณค่ากับความพยายาม (Feedback) จะช่วยพัฒนาเจตคติต่อการเรียนและต่อตนเอง การให้คุณค่ากับความ
พยายาม (Feedback) คือ ลักษณะส าคัญอย่างหน่ึงของคนที่มีกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) แต่
ทั้งนี้ การจะประสบความส าเร็จได้ครูต้องให้ค่าความพยายามที่ถูกต้องด้วย ซึ่งพบว่า รูปแบบการให้คุณค่ากับ
ความพยายาม (Feedback) มีผลต่อกรอบความคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิตา รุ่งเรือง และ เสรี ชัดแช้ม 
(2559) เรื่อง กรอบความคิดเติบโต.:.แนวทางใหม่แห่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ที่พบว่า กรอบความคิดเติบโต 
(Growth Mindset) เป็นความเชื่อของมนุษย์ท่ีมีต่อลักษณะและคุณลักษณะของตนเองว่าสามารถเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาได้ ซึ่งการให้คุณค่ากับความพยายาม (Feedback) ที่ดีก็จะส่งผลต่อเจตคติและกรอบความคิด
ทางการเรียนตามไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในช้ันเรยีนครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
        1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโสเครติส (Socratic Teaching) มีขั้นตอนส าคัญอย่าง

หนึ่งคือ การให้คุณค่ากับความพยายาม (Feedback) ผู้สอนควรให้เพื่อมุ่งพัฒนา ไม่มุ่งตัดสิน ไม่ควรให้ค าชม
บ่อยเกินไป ชมที่ความพยายามหรือกระบวนการท างาน จะช่วยเสริมสร้างก าลังใจและสร้างกรอบความคิด
เติบโต (Growth mindset) ให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเก่งคิดเร็ว การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน เป็นต้น 

        2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาการสอนเกี่ยวกับกรอบความคิด (Mindset) ซึ่งการสอนให้
ผู้เรียนมีกรอบความคิดเติบโต (Growth mindset) เป็นเรื่องที่ยากแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และยังมีผลต่อ
การเรียนเป็นอย่างมาก หากมีวิธีการสอนที่หลากหลายอาจท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนท่ีดีขึ้น  
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การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง 

 
กัญทิมา ยศประดับ และ อารยา ลี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
e-mail: bell_luk@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และ 2) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการ
กับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพี่เลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดบวรมงคล จ านวน 13 คน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการ
กับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพ่ีเลี้ยง และ 2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนความแตกต่าง (D) และค่าคะแนนพัฒนาการ (DS)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัดบวร

มงคล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน ชอบพูดคุยในขณะที่ครูสอน รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อมีการ
บรรยาย พึ่งพาหนังสือหรือเพื่อนในการท างานมากเกินไป ไม่ชอบค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จึงส่งผลให้นักเรียน 13 
คน มีคะแนนทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ต่ ากว่าเกณฑ์  

2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษาและระบบพี่เลี้ยง (CCR) 
ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
ค าส าคัญ: การวิจัยเป็นฐาน, จิตตปัญญาศึกษา, ระบบพี่เลี้ยง และทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
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ABSTRACT 

 This Classroom Action Research were determined to 1)To explore and study 
problems in the classroom for eighth graders at Watborwornmongkol school and 2) To study 
results of research-based learning integrating contemplative education and coaching on 
creative thinking skill. The target audience for this research was for eighth graders students at 
Watborwornmongkol school 13 person. The instrument that use for research 1) Lesson plan 
by using research-based learning integrating contemplative education and coaching (CCR) and 
2) the test of creative thinking skill. The statistical data was analyzed by using Difference 
Score and Relative gain score. 

The result of the research indicated that: 
1. Result explore and study problems in the classroom for eighth graders at 

Watborwornmongkol school is students found problem. They don’t contemplation, talk, 
tired of learning to lecture, rely on books or friends at work, doesn't like to research 
information. Cause students total 13 person have creative thinking skill score below 
threshold. 

2. After learning management of taught by research-based learning integrating 
contemplative education and coaching have score higher than before 
 
Keywords: Research-Based Learning, Contemplative Education, Coaching and Creative 
Thinking Skill 
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บทน า 
 ปัจจุบันเป็นโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างก็เข้ามามบีทบาทส าคัญในทุกๆ ด้านของสังคม ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการคิด
ที่แปลกใหม่ทั้งสิ้น นอกจากนั้นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึง
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆ ด้วย ความเจริญก้าวหน้านี้เกิดจากประชากรในประเทศท่ีกล้าคิดแตกต่าง 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผสมผสานกับการใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมโลก จึงท า
ให้มวลมนุษย์มีนวัตกรรมต่างๆ ท่ีใช้อ านวยความสะดวกกันอยู่ในโลกปัจจุบัน (วิจารณ์ พานิช , 2555: 16-21) 
ความคิดสร้างสรรค์ คือลักษณะของการแสดงออกทางความคิดที่มีรูปแบบของการแก้ปัญหา กระบวนการ
แก้ปัญหา เป็นการคิดแบบไม่จ ากัดกรอบ เป็นการคิดอย่างอิสระ ซึ่งบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็น
บุคคลที่มีความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่น (Guilford, 1967: 115) ความคิดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนาได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  การสร้างความปลอดภัยใน
การคิด เป็นต้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในช่วงมัธยมศึกษาเป็นช่วงที่นักเรียนมีความคิดเป็น
ของตัวเองสูง ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ (Torrance, 1962: 84-103) 
รวมถึงวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เหมาะส าหรับการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการสืบเสาะแสวงหาความรู้และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และค้นคว้าหาค าตอบเพื่อหาทางออก หรือเรียกว่า
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จะมีลักษณะเหมือนกับ
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั่วไปคือ เป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
(Moravesik, 1981: 222-223) 
 จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูที่โรงเรียนวัดบวรมงคล ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์3 ช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนของผู้วิจัย การตรวจใบกิจกรรมของนักเรียน และการจัดการ
เรียนการสอน พบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 คื อ มีปัญหาในด้านสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิด พฤติกรรมบ่งช้ีการคิดสร้างสรรค์ โดยนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
ที่จะคิดแปลกใหม่ไปจากเดิม นักเรียนยังมีความคิดแบบเดิม ท าสิ่งเดิมที่มีอยู่ทั่วไปและไม่สามารถแก้ปัญหาได้
โดยวิธีท่ีต่างไปจากเดิมไม่มีความคิดที่หลากหลายและแปลกใหม่ 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการช่วยพัฒนาสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ความสามารถในการคิด พฤติกรรมบ่งช้ีการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน (Research based learning) บูรณาการกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative 
Education) และระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching)  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพี่เลี้ยงเป็น
การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการในการวิจัย มาประกอบกับเนื้อหาสาระในการ
เรียนรู้ ใช้แสวงหาค าตอบ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพของการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะต่างเพศ วัย หรือต่างฐานะ ต่างภาษาและวัฒนธรรม ทุกคนต่างมี
ธรรมชาติของจิตแบบเดียวกัน เป็นจิตใจที่สามารถเป็นอิสระจากมายาของอัตตาตัวตน โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์มาดูแล ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าในการเรียนรู้และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยระบบพี่
เลี้ยงจะเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ผู้เรียน ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน จากการศึกษาการ
จัดการเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานของ สราวุธ ชัยยอง (2552) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นใน
ด้านการเรียน ด้านความสนใจ และด้านการท ากิจกรรมกลุ่ม มีเจตคติทางบวกในระดับสูงต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีระดับความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์จากมากไปหาน้อยเรียงตามล าดับ คือ 
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การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดเชิงตรวจสอบและการคิดเชิงประเมิน การคิดอย่างมีเหตุผล 
และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งอยู่ในระดับดีทุกด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนช้ินงานกับคะแนนความคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับสูง (R = 0.71) และสุธาสินี ไชยศึก (2552) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่
เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(Research Based Learning) ท าให้นักเรียนร้อยละ 77.20 
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และนักเรียนร้อยละ 72.50 มีคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้จิตตปัญญาศึกษาของ 
กัญญาภัทร สุดานิช (2555: 88) ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นประกอบ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง เสียง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.99/79.39 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6357 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.57 และมีเจตคติ
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นประกอบแนวคิดจิตตปัญญาอยู่ในระดับมากที่สุด และ  ปิยะ
รัตน์ อินทะสุข (2557: 82-83) พบว่า รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาประกอบด้วย 1) หลักการ/
แนวคิดของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 ข้ันการสร้างความพร้อม ข้ันท่ี 2 ข้ันน้อมรับการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวน
ความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 5 ขั้นพัฒนาและน าไปประยุกต์ใช้ 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
ซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก
การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงของ อวยชัย สุขาณะล้ า (2559: 157) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดับมาก และการศึกษาความคิดเห็นศึกษานิเทศก์ที่มีต่อ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการช้ีแนะ (coaching) เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และจิตณรงค์ เอี่ยมส าอางค์ (2555: 280-282) ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบโค้ชประกอบด้วย หลักการ 
วัตถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุนและขั้นตอนการโค้ช 8 ระยะ ประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 
ความสอดคล้องของรูปแบบมีค่าระหว่าง 3.60–4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.44–0.89 คะแนน
เฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชครูพณิชยกรรม และสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้มีผลคะแนน
สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญ .05 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการกับแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาและระบบพ่ีเลี้ยง ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2/3 โรงเรียนบวรมงคล ผู้วิจัยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคดิสร้างสรรค์ของ
นักเรียนให้ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

และระบบพ่ีเลี้ยง ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดบวรมงคล ที่ก าลัง

ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 13 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก นักเรียนขาด
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์  
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพี่

เลี้ยง จ านวน 16 ช่ัวโมง 
2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

จ านวน 4 ข้อ 
2) การด าเนินการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แผนการวิจัย

เป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพ่ีเลี้ยงท่ีสร้างขึ้น จ านวน 10 คาบ 16 ช่ัวโมง 
3) หลังสิ้นสุดการเรียนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-

test) โดยใช้แบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ จ านวน 4 ข้อ 
4) ตรวจให้คะแนนแบบประเมินทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
 1) วิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยการค านวณหาคะแนน

ความแตกต่าง 
 2) วิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยการค านวณหาค่าคะแนน

พัฒนาการสัมพัทธ์  
 3) การค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดทักษะ 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2/3 และเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
และระบบพ่ีเลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ผลการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัดบวร
มงคล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อมีการบรรยาย พึ่งพาหนังสือหรือ
เพื่อนในการท างานมากเกินไป ไม่ชอบค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จึงส่งผลให้นักเรียน 13 คน มีคะแนนทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ต่ ากว่าเกณฑ์  

2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพี่เลี้ยง 
(CCR) ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงตามตาราง ดังนี้ 
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ตาราง แสดงคะแนนทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลัง จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพ่ีเลี้ยง (CCR) 

นักเรียนคนที ่

คะแนน 

ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนนความ
แตกต่าง 

คะแนน
พัฒนาการ
สัมพัทธ ์

1 3 8 5 71.43 
2 4 9 5 88.33 
3 5 8 3 60.00 
4 4 8 4 66.67 
5 3 7 4 57.14 
6 6 9 3 75.00 
7 5 8 3 60.00 
8 4 9 5 83.33 
9 5 9 4 80.00 
10 3 8 5 71.43 
11 2 7 4 62.50 
12 3 8 3 71.43 
13 2 7 5 62.50 

 
จากตาราง พบว่าคะแนนทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลัง จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย

เป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพ่ีเลีย้ง (CCR) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 พบว่า 
นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 5 คะแนน มีคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 71.43 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 2 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อน
เรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 5 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 83.33 ของปริมาณที่ควร
พัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 3 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 3 คะแนน มี
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 60 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่า
ก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 4 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 66.67 ของปริมาณที่
ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 4 
คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 57.14 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 6 มีคะแนนหลัง
เรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 3 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 75.00 
ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 7 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่าง
อยู่ที่ 3 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 60 .00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 8 มี
คะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 5 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์
ร้อยละ 83.33 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 9 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนน
ความแตกต่างอยู่ที่ 4 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 80.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียน
คนท่ี 10 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 5 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ร้อยละ 71.43 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 11 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดย
มีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 4 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 62.50 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ 
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นักเรียนคนที่ 12 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 3 คะแนน มีคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 71.43 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 13 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่า
ก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 5 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 62.50 ของปริมาณที่
ควรพัฒนาได้ แสดงให้เห็นว่าหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
และระบบพี่เลี้ยง (CCR) นักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์มากกว่าก่อนจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพ่ีเลี้ยง (CCR) 

 
สรุปผล 

 การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
ระบบพี่เลี้ยงต่อทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดบวรมงคล 
สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้  
 1. ผลการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัด
บวรมงคล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน ชอบพูดคุยในขณะที่ครูสอน รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อ
มีการบรรยาย พึ่งพาหนังสือหรือเพื่อนในการท างานมากเกินไป ไม่ชอบค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จึงส่งผลให้ทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 2. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบ  พี่
เลี้ยง (CCR) ต่อทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 พบว่า  ผลคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

การวิจัย ดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัดบวรมงคล 

พบว่า นักเรียน 13 คน ไม่มีสมาธิในการเรียน ผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษามาสอดแทรกเข้าไปใน
ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีความพร้อมในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิ
รัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2553: 37) ที่ว่า จิตตปัญญาศึกษา เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาจากภายในจิตใจ ให้เข้าถึง
ความจริง เข้าใจตนเอง รู้ตนเอง เข้าใจผู้อื่น เกิดการตระหนักรู้และเกิดปัญญา และแนวคิดของ  สุมน อมร
วิวัฒน์ (2549: 36) ที่ว่า จิตตปัญญาศึกษา เป็นการศึกษาที่น้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญและค้นหาความจริงของ
สรรพสิ่ง เป็นการเรียนรู้ที่สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ เน้นการปลูกฝังความตระหนักรู้ ความเมตตา จิตส านึกต่อ
ส่วนรวม  

2. ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
ระบบพ่ีเลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ พบว่าผลคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพี่เลี้ยง (CCR) สูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจาก
ผู้วิจัยใช้การเรียนการสอนโดยการใช้การวิจัยเป็นฐานเป็นขั้นตอนหลัก ควบคู่กับกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาใน
ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา อีกทั้งสอดแทรกกับระบบบครูพี่เลี้ยง (coaching) ในขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 
วิเคราะห์ข้อมูล และขั้นที่ 5 สรุปผล เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ ด้านทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีการ
ท างานท่ีเป็นระบบ เป็นข้ันตอน สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้ เช่ือมโยงความรู้ และสรุปผลโดยใช้เหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
อิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว (2558: 43) และทิศนา แขมมณี (2559: 144-145) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ หรือผลการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 
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เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบท่ีได้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากกว่าเน้นเนื้อหา ส่งผลให้ผู้เรียนรู้วิธีที่
จะแสวงหาความรู้และใฝ่รู้ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรพรรณ เวียงจันทร์ (2558: 125) ที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการจัดกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดระบบพี่เลี้ยง เพิ่ม
เข้าไปในขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล และขั้นที่ 5 สรุปผล ซึ่งเป็นการลดบทบาทหน้าที่
ของครูในการสอน การเป็นผู้บรรยายมาเป็นเพียงผู้ช้ีแนะแนวทาง กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ จนเกิดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฐิติ บุญประกอบ (2558: 39) ที่กล่าวว่า กระบวนการที่ครูดึงศักยภาพของนักเรียน
ออกมาจากการช้ีแนะแค่บางส่วน และนักเรียนสามารถน าค า ช้ีแนะไปใช้ได้ด้วยวิธีของตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อวยชัย สุขณะล้ า (2559: 43) เป็นกระบวนการที่เน้นการมีปฏิสัมพันกับบุคคลรอบข้างในการ
ท างานของตนเองหรือกลุ่มย่อย โดยใช้ความคิด เหตุผล น าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพี่เลี้ยงต่อ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัดบวรมงคล ผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการน าการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นหรือระดับชั้นอื่นตามความเหมาะสม  
 2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพี่เลี้ยง
ต่อทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดบวรมงคล ควรใช้อย่าง
ต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบรูณาการแนวคดิจติตปัญญาศึกษาและระบบพี่
เลี้ยง (CCR) ไปใช้กับการเรยีนรู้ในระดับชั้นอื่นๆ 
 2. ควรน าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การวิจัยเป็นฐานบรูณาการแนวคดิจิตตปญัญาศึกษาและระบบพ่ี
เลี้ยง (CCR) ไปใช้กับการเรยีนรู้ในสาขาวิชาอื่นหรือทักษะด้านอ่ืนๆ 
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โรงเรียนพญาไท โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเองของ
นักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลงและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีระเบียบ
วินัยในตนเองก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันอนุบาล 3/3 
ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 3 คน เนื่องจากนักเรียนมีปัญหา
พฤติกรรมการขาดระเบียบวินัยในตนเอง คือ ไม่สามารถเข้าแถวตามล าดับก่อน – หลังได้ ไม่รู้จักรอคอยในการ
ท ากิจกรรม ไม่สนใจเรียน ส่งเสียงพูดคุยหรือเล่นขณะครูสอน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จไม่ทันเวลา และไม่
เก็บของเล่นเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จ เครื่องมือในการด าเนินงานวิจัยได้แก่ นิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง 
แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลงและแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยใน
ตนเองก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกรายข้อ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลตามแบบแผนการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 
เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1) การใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลงช่วย
พัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนพญาไทได้ดีขึ้นทุกคน 
และ 2) พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนพญาไทหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลงดีขึ้นกว่าก่อนการใช้กิจกรรม 

 
ค าส าคัญ: ความมีระเบียบวินัยในตนเอง, การเล่านิทาน, การสร้างขอ้ตกลง 
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Abstract 

This research aims to develop students' self discipline using storytelling activities in 
conjunction with constructing agreements and comparing self-discipline behaviors before and 
after activities. The target group used in this study was 3 kindergarten students studying in 
the academic year of 2017 using 3 specific selection methods as the students had no self 
discipline, do not know waiting for the activity, do not pay attention to the teacher talk or 
play while teaching, the task was not completed at the time, and do not keep toys in place 
after playing. Research tools include: 1) Tales together with the creation of the agreement 2) 
Plan to organize storytelling activities together with the creation of agreements and 3) 
observations of self-discipline behavior before and after the event. The results of the data 
analysis were as follows: 1) the use of storytelling activities in conjunction with the creation 
of the agreement to improve the behavior of the students. Self discipline of third grade 
kindergarten students at Phayathai School, and 2) self-discipline behaviors of students in 
kindergarten, year 3/3, Phayathai School, after being given storytelling activities together with 
better agreement than before using the activities. 
 
Keywords : Self Discipline, Storytelling, Constructing Agreements 
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บทน า 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี พุทธศักราช 2546 มีจุดหมายว่าให้เด็กมี

พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัยเด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณลักษณะตามวัย ซึ่งมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อ 4 คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่    
ดีงาม (กรมวิชาการ, 2546: 45) ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล ระเบียบวินัยใน
ตนเอง เป็นความสามารถอันเกิดจากตัวบุคคลน้ันเองในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้เป็นไป
ตามที่มุ่งหวัง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคม และเกิดจากความรู้สึกมองเห็นคุณค่าในการปฏิบัติ 
มิได้เกิดจากข้อบังคับภายนอกเท่านั้นแม้จะมีอุปสรรค ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ดังนั้นแนวทางหนึ่ง
ของการพัฒนามนุษย์ คือการพัฒนาจริยธรรมให้ฝังลึกจนเป็นค่านิยมอยู่ในลักษณะนิสัยและจิตใจของบุคคล 
เพื่อให้เป็นพื้นฐานหรือภูมิคุ้มกันให้บุคคลละอายต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสิ่งช่ัวร้ายทั้งปวงและหันมา
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้องดีงามตามมาตรฐานท่ีสังคมยอมรับ ณัฐภา ธนภูมิ (2554: 10) 

โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 
ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นระดับสายชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 3 จ านวน 432 คน ระดับช้ันจ านวน 15 ห้อง และจาก
การศึกษาความมีระเบียบวินัยของของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนพญาไท โดยวิธีการสังเกตจากการ
ร่วมกิจกรรมพบว่านักเรียน จ านวน 3 คน ไม่สามารถเข้าแถวตามล าดับก่อน – หลังได้ ไม่รู้จักรอคอยในการท า
กิจกรรม ไม่สนใจเรียน ส่งเสียงพูดคุยหรือเล่นขณะครสูอน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสรจ็ไมท่ันเวลา ไม่เก็บของ
เล่นเข้าท่ีหลังจากเล่นเสร็จ นักเรียนกลุ่มนี้ควรได้รับการพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเอง เพื่อที่เด็กนักเรียน
จะได้มีการกระท าที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว พบว่าความมีระเบียบวินัยต้องสร้างตั้งแต่วัยเด็กเล็กๆ เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่รับสิ่งต่างๆได้ง่าย หาก
ปลูกฝังสิ่งที่ดี เช่น ความอดทน  การรู้จักควบคุมตนเอง ความมีน้ าใจฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะแทรกซึมเข้าเป็น
บุคลิกภาพที่ฝังแน่นในตัวเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ บุคคลที่มีระเบียบวินัยในตนเอง จะเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะ มีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพกติกา และแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สังคมยอมรับทั้งต่อหน้าและรับ
หลัง ความมีระเบียบวินัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลภายใต้บรรยากาศของความรัก ความอบอุ่นความช่ืนชม
ยินดี และความรู้สึกอิสระอันเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาจริยธรรมต่อไป 

นิทาน นับเปนหัวใจส าคัญของเด็ก ท าใหเด็กมีจินตนาการอันกวางไกล เนื่องมาจากการใช้นิทาน    
เปนสื่อ และในการจัดประสบการณท์ุกๆ กิจกรรม ครูควรจะใชนิทานเปนสื่อในการเรียนรูของเด็ก ผลจากการที่
เด็กไดฟงนิทาน ท าใหเด็กจดจ าไดนาน และสามารถเช่ือมโยงประสบการณตางๆไดเปนอยางดี ถานิทานที่ครู
เล่าใหเด็กฟงนั้นตรงกับชีวิตจริง และสามารถเช่ือมโยงกันได จุดส าคัญอยู่ที่ครูต้องมีกลวิธีในการเลานิทาน การ
ก าหนดตัวแสดงในนิทานท่ีมีความหมายและใหบทบาทของการแสดงที่เปนสื่อใหเดก็สามารถจดจ าไดดี การที่ครู
ใชนิทานสอนเด็กปฐมวัยนั้น เพราะนิทานเปนสื่อชนิดหนึ่ง ท่ีมีความใกลชิดกับเด็กทุกวัย โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย 
เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ จะถูกกลั่นกรองออกมาเปนนิทานในหลายๆ ลักษณะที่ผูฟง ฟงแลวจะเกิดความ
เพลิดเพลิน ให้ความรูทัศนคติ ตลอดจนการปลูกฝงค่านิยม ผูใหญใชนิทานเปนสื่อที่จะชวยให้เด็กเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู การที่เด็กชอบสิ่งใด เด็กก็จะสนใจและกระท าสิ่งนั้นได
นาน นิทานจึงชวยสรางสมาธิของเด็กใหยาวนานขึ้น (เกริก ยุนพันธ, 2550: 55) การสร้างข้อตกลง เป็นการที่
ครูใช้ค าถามให้เด็กร่วมกันคิดถึงการปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในการเล่นหรือท างานร่วมกัน 
ทั้งนี้เพราะเด็กเร่ิมมีการติดต่อกับสังคมแวดล้อมแห่งแรกคือ สังคมครอบครัว ต่อมาเมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนก็
จ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวในสภาพสังคมใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากสังคมเดิม เด็กในช่วงอายุ 3 – 5 ปี เป็นวัยที่
มีลักษณะเด่นคือ เป็นวัยที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ทั้งในด้านความรู้สึก การคิดและการปฏิบัติ เด็กจะยึด
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ความคิดของตนเองเป็นหลัก โดยมิได้ค านึงถึงผู้อื่นว่าจะคิดหรือรู้สึกอย่างไร การสร้างข้อตกลงเป็นวิธีการที่
เหมาะสมในการน ามาใช้เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการตกลงร่วมกันว่าจะ
ปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการเล่นและการท างานร่วมกัน (กรมพลศึกษา, 2557: 33) ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความมีระเบียบวินัยให้แก่เด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการ
สร้างข้อตกลงเป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนานักเรียน โดยเล่านิทานท่ีมีเนื้อหาในนิทานที่สามารถพัฒนาความมี
ระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนร่วมกับการสร้างข้อตกลงได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การเล่านิทานประกอบภาพเป็นสื่อการ
สอนโดยใช้ตัวละครจากนิทานแสดงบทบาทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยเป็นสื่อการสอนน าไป
ทดลองศึกษาผลของการจัดกิจกรรมว่าสามารถช่วยพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยได้
อย่างไร เพื่อน าผลจากการศึกษาทดลองไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางแก่ครูในการน าวิธีการนี้ไปใช้จัด
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนพญาไท 
โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง 
  2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนพญาไท 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรยีนพญาไท หลังไดร้ับการจดักิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสรา้ง
ข้อตกลง จะท าให้เด็กมีระเบียบวนิัยในตนเองดีกว่าก่อนการใช้กิจกรรม  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยมีวิธดี าเนินการวิจัยตามรายละเอียดดังนี ้
1. กลุ่มเป้ามายที่ใช้ในครั้งนี้คือเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนพญาไท ที่ก าลังศึกษาในปี

การศึกษา 2560 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 3 คน เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาพฤติกรรมการขาด
ระเบียบวินัยวินัยในตนเอง คือ ไม่สามารถเข้าแถวตามล าดับก่อน – หลังได้ ไม่รู้จักรอคอยในการท ากิจกรรม  
ไม่สนใจเรียน ส่งเสียงพูดคุยหรือเล่นขณะครูสอน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จไม่ทันเวลา ไม่เก็บของเล่นเข้าท่ี
หลังจากเล่นเสร็จ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง
และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพดังนี้  

2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง 
2.2.1 ศึกษาวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม   

การเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง 
2.2.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง  
2.2.3 น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง 

เสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพญาไท จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องของ
เนื้อหา (IOC) โดยมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกรายข้อ 

2.2.4 น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลงไปจัดท า
เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
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2.2. การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
2.2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมีระเบียบ

วินัยในตนเอง เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
2.2.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง ซึ่งเป็นแบบ

สังเกตพฤติกรรม จ านวน 5 รายการ ได้แก่ การเข้าแถวตามล าดับก่อน-หลัง การรู้จักรอคอยในการท ากิจกรรม 
สนใจเรียน ไม่ส่งเสียงพูดคุยหรือเล่นขณะครูสอน การท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา เก็บของเล่นเข้าที่
หลังจากเล่นเสร็จ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมิน 

2.2.3 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 3/3 โรงเรียนพญาไท ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพญาไท จ านวน 
3 ท่าน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา IOC โดยมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกรายข้อ 

2.2.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง ไปจัดท าเป็นฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังน้ี 
  3.1 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 
โรงเรียนพญาไท ก่อนการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

3.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง โดยใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง ไปด าเนินการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยท าการจัด
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ครั้งละ 30 นาที รวม
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 12.00 - 12.30 น. โดยจัดในช่วงก่อนการนอนกลางวัน
ของเด็ก 

3.3 ผู้วิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองหลังการจัดกิจกรรม 
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยใช้แบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3.4 ผู้วิจัยน าคะแนนท่ีได้จากการสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและสถิติที่
ใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (mean)  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )  
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ผลการวิจัย 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 
โรงเรียนพญาไท โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพัฒนาการพฤติกรรมความมีระเบียบ 
วินัยในตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง 

รายการ นักเรียนคนที่ 1 นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนคนที่ 3 

1. การเข้าแถวตามล าดับก่อน – หลัง 3.00 3.00 3.00 

2. การรู้จักรอคอยในการท ากิจกรรม 3.00 3.00 3.00 

3. การสนใจเรยีน ไมส่่งเสยีงพูดคยุหรือเลน่ขณะครสูอน 3.00 3.00 3.00 

4. การท างานท่ีได้รับมอบหมายใหเ้สร็จทันเวลา 3.00 3.00 3.00 

5. การเก็บของเล่นเข้าท่ีหลังจากเล่นเสร็จ 3.00 3.00 3.00 

 3.00 3.00 3.00 
S.D. 0.00 0.00 0.00 
ระดับ ดี ดี ดี 

  จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับ
การสร้างข้อตกลงอยู่ในระดับดีขึ้นทุกคน 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 

โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลงของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 ก่อนและ 
หลังการจัดกิจกรรม 

นักเรียน 
คนที ่

ก่อนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

คะแนน  S.D. ระดับ คะแนน  S.D. ระดับ 
1 35 1.40 0.05 ปรับปรุง 75 3.00 0.00 ดี 
2 32 1.30 0.23 ปรับปรุง 75 3.00 0.00 ดี 
3 33 1.30 0.05 ปรับปรุง 75 3.00 0.00 ดี 

เฉลี่ย 100 1.33 0.10 ปรับปรุง 225 3.00 0.00 ดี 

จากตารางที่ 1 พบว่าพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับ
การสร้างข้อตกลงพัฒนาดีขึ้นทุกคน โดยมีพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้าง
ข้อตกลงอยู่ในระดับดี ซึ่งพัฒนาดีขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง  ที่มี

2
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พฤติกรรมอยู่ในระดับ ปรับปรุง แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลงช่วยพัฒนา
พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนพญาไทได้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคลพบว่า นักเรียนคนที่ 1 มีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองหลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี 
( =3.00, S.D.=0.00) ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับปรับปรุง  ( =1.40, S.D.=0.05) นักเรียน
คนที่ 2 มีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองหลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ( =3.00, S.D.=0.00) 
ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับปรับปรุง  ( =1.30, S.D.=0.23) นักเรียนคนที่ 3 มีพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยในตนเองหลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี  ( =3.00, S.D.=0.00) ซึ่งสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมอยู่ในระดับปรับปรุง ( =1.30, S.D.=0.05) 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลและอภิปรายผลดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

ร่วมกับการสร้างข้อตกลง พบว่าเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 ทั้ง 3 คน มีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยใน
ตนเองดีขึ้นทุกคน ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ผ่านการฟังนิทาน ซึ่งนิทานมีความน่าสนใจ สนุกสนาน มีเนื้อหาที่ตื่นเต้น เป็นนิทานคุณธรรมที่ได้รับรางวัล 

NANMEEBOOKS AWARD มีแนวคิดที่เสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี 
หลงขาว (2554: 102) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้นิทานที่มีต่อการรับรู้ความมีระเบียบวินัยของเด็กอนุบาล 
พบว่า เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานมีการรับรู้ความมีระเบียบวินัยหลังการ
จัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติมีการ
รับรู้ความมีระเบียบวินัยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดวงกมล อิสระรัตน์ (2553: 111) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยในช้ันเรียนของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2/1 โดยใช้กิจกรรมนิทานคุณธรรม พบว่า เด็กทั้ง 5 คน มีพฤติกรรมด้านความมี
ระเบียบวินัยในช้ันเรียนพัฒนาขึ้นทุกสัปดาห์ และมีพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยในช้ันเรียนเรื่องการเก็บของเข้ที่ 
การเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าช้ันวางของ การช่วยเก็บของเล่นเข้าที่หลังจากการท ากิจกรรมเสรี การส่งการบ้านที่
มุมการบ้านของห้องเรียน การวางรองเท้าที่จุดวางสัญลักษณ์ของตนที่สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้กิจกรรมนิทาน
คุณธรรมทุกคน แสดงว่าเด็กทั้ง 5 คนมีพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยในช้ันเรียนดีขึ้น  

2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3/3 
โรงเรียนพญาไท ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพบว่าพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 3/3 ดีกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เป็นเพราะเด็กให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมและมีความ
ตั้งใจในการฟังนิทานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของนักเรียนคนที่ 2 มีพัฒนาการพฤติกรรมความมี
ระเบียบวินัยในตนเองดีขั้นมากที่สุด เนื่องจากได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง 
พฤติกรรมของนักเรียนคนท่ี 1 มีพัฒนาการพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองดีขึ้น เนื่องจากได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง และพฤติกรรมของนักเรียนคนที่ 3 มีพัฒนาการพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยในตนเองดี เนื่องจากได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลงช่วยพัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยใน
ตนเองของนักเรียนคนท่ี 3 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการสร้างข้อตกลงช่วยพัฒนาพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยในตนเองเป็นไปตามสมมติฐานของผู้วิจัยได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติยา สโมสร 
(2556: 106) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กช้ันอนุบาล 3 โดยใช้กิจกรรมการ
เล่านิทาน พบว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพบว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานมีพฤติกรรมในตนเองในระดับที่สูงขึ้น และเด็กนักเรียนที่ ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน มี
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พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานและสอดคล้องกับ 
นาฏอนงค์ ขอรวมกลาง (2559: 89) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาความมีระเบียบวินัยนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบบทบาทสมมุติ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาก าลัง
ศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร จ านวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าทานประกอบบทบาทสมมุติ มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงขึ้น และ
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนหลังท าการทดลองการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบบทบาทสมมุติ
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลลดา สอนสิริ (2559: 19) ได้กล่าวว่า ความส าคัญ
และความจ าเป็นที่ต้องสร้างวินัยในโรงเรียนว่าการสร้างวินัยในตนเองในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งส าคัญระเบียบวินัย
เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยครูจะต้องเป็นผู้คอยแนะ
แนวทางการสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนเพราะระเบียบวินัยเกิดจากรากฐานของประสบการณ์ในการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมครูจะต้องเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ให้แก่เด็กตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนและเนื่องจากโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางอบรมเด็กซึ่งมาจากครอบครัวที่ไม่ซ้ าแบบกันจ านวนมากและเด็กทั้งหลายก็มีความแตกต่างกันตาม
ธรรมชาติอยู่แล้วโรงเรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดระเบียบต่างๆขึ้นเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุข
ของนักเรียนทุกคน 

 
ข้อเสนอแนะ 

  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจยัดังนี้ 
1 ในการศึกษางานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองให้ละเอียด

ยิ่งข้ึน 
2. ควรหาสิ่งเรา้ที่สามารถดึงดดูความสนใจและสมาธิของกลุ่มเป้าหมาย 
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พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานและสอดคล้องกับ 
นาฏอนงค์ ขอรวมกลาง (2559: 89) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาความมีระเบียบวินัยนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบบทบาทสมมุติ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาก าลัง
ศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร จ านวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าทานประกอบบทบาทสมมุติ มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงขึ้น และ
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนหลังท าการทดลองการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบบทบาทสมมุติ
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลลดา สอนสิริ (2559: 19) ได้กล่าวว่า ความส าคัญ
และความจ าเป็นที่ต้องสร้างวินัยในโรงเรียนว่าการสร้างวินัยในตนเองในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งส าคัญระเบียบวินัย
เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยครูจะต้องเป็นผู้คอยแนะ
แนวทางการสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนเพราะระเบียบวินัยเกิดจากรากฐานของประสบการณ์ในการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมครูจะต้องเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ให้แก่เด็กตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนและเนื่องจากโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางอบรมเด็กซึ่งมาจากครอบครัวที่ไม่ซ้ าแบบกันจ านวนมากและเด็กทั้งหลายก็มีความแตกต่างกันตาม
ธรรมชาติอยู่แล้วโรงเรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดระเบียบต่างๆขึ้นเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุข
ของนักเรียนทุกคน 

 
ข้อเสนอแนะ 

  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจยัดังนี้ 
1 ในการศึกษางานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองให้ละเอียด

ยิ่งข้ึน 
2. ควรหาสิ่งเรา้ที่สามารถดึงดดูความสนใจและสมาธิของกลุ่มเป้าหมาย 
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การเลา่นิทาน. วิจัยในช้ันเรียนครศุาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
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ภิญญดา ปัญโญธนาด ารง1 และภาวิณี  โฆมานะสิน2 
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บทคัดย่อ 
  งานว จัยในช้ันเรียนการพัฒนาความสามารถทางคณ ตศาสตร์ เรื่องการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของนักเรียน
ช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหม ตรศึกษา) โดยใช้เกมการศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางคณ ตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โดยใช้ก จกรรมเกมการศึกษา 2) 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณ ตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน  1-10 ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการว จัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันอนุบาล 1 /1 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหม ตรศึกษา) ช้ัน
อนุบาล 1 ที่ก าลังศึกษาใน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 คน โดยใช้ว ธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก ไม่
สามารถรู้ค่าจ านวน ตัวเลข 1-10 ได้ถูกต้อง เครื่องมือการว จัยได้แก่ แผนการจัดก จกรรมเกมการศึกษา จ านวน 
5 สัปดาห์ รวมทั้งส ้น 10 แผน ซึ่งมีค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 ก จกรรมเกมการศึกษา
ประกอบด้วยเกมจ านวน 5 เกม ได้แก่ เกมปิดฝาขวด พาเพล น เกมสวนผักหลากสี เกมลวดหนีบมหัศจรรย์ เกม
ไอศกรีมลูกกวาด เกมวงล้อหรรษา และแบบทดสอบการพัฒนาความสามารถการรู้ค่าจ านวน 1-10 ซึ่งมีค่าดัชนี
สอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 การว เคราะห์ข้อมูลใช้สถ ต ร้อยละ  

ผลการว จัยพบว่า 
1.นักเรียนช้ันอนุบาล 1/1 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหม ตรศึกษา) จ านวน 5 คน ที่ได้รับการใช้เกม

การศึกษามีความสามารถในการรู้ค่าจ านวน 1-10 อยู่ในเกณฑ์สูงขึ้น 
2.นักเรียนช้ันอนุบาล 1/1 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหม ตรศึกษา) จ านวน 5 คน ที่ได้รับการใช้เกม

การศึกษามีความสามารถในการรู้ค่าจ านวน 1-10 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาการรู้ค่าจ านวน 1-10, เกมการศึกษา 
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ABSTRACT 

 Classroom Research, Mathematical Development Knowledge about the value of 1-10 
of kindergarten students 1/1 Wat Lat Bua Luan (Sahamitsauksa) school using educational 
games. 1) to develop mathematical ability, to know the value of 1-10 of kindergarten 
students 1/1 to use educational game activities; 2) to compare the mathematical ability, the 
numerical value 1-10 before and after the game. Study the target groups used in this 
research. Is a kindergarten student 1/1 Wat Lat Bua Luang School Kindergarten 1 who are 
studying in the academic year of 2560 5 people Use a selective approach. Because it is not 
possible to know the value of 1-10 numbers correctly. Research tools include: Plan for 
educational games for 5 weeks totaling 10 plans. The IOC index is 1.00 The game activity 
consists of 5 games The game cover the bottle cap game vegetable garden vegetables. 
Wonderful wire game Ice Cream Candy Game Fun Wheel Games And the test of the ability 
to know the value of 1-10. The IOC index was 1.00. 

The research found that 

1 students in Kindergarten 1/1 Wat Lat Bua Luang (Sahamitsauksa) school Five people 
have been using educational games.The ability to know the value of 1-10 is higher. 

 2 students in Kindergarten 1/1 Wat Lat Bua Luang (Sahamitsauksa) school Five people 
have been using educational games. The ability to know the value of 1-10 The experiment 
was higher than before the experiment. 

Keywords: Developing mathematical ability of 1-10, the educational games 
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บทน า 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเก ดถึง 6 ปีบร บูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการ

อบรมเลี้ยงดูและการส่งเสร มกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาต และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้
เต็มศักยภาพภายใต้บร บทสังคมและวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุก
คน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีว ตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เก ดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาต  (กระทรวงศึกษาธ การ, 2560: 7) 

ประสบการณ์ส าคัญที่จะส่งเสร มพัฒนาการด้านสต ปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ และเรียนรู้
ส ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏ สัมพันธ์กับส ง่แวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย 
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จ นตนาการความค ดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหาการค ดเช งเหตุผล และ
การค ดรวบยอดเกี่ยวกับส ่งต่าง ๆ รอบตัวและมีความค ดรวมยอดทางคณ ตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
ในระกับท่ีสูงต่อไป (กระทรวงศึกษาธ การ,2560: 7) ความรู้และทักษะพื้นฐานทางคณ ตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานที่ช่วย
ให้เด็กรู้จักแก้ปัญหามีความสามารถ ในการค ดค านวณ  มีความส าคัญต่อการด าเน นชีว ต เพราะในการด าเน น
ชีว ตตลอดจนการศึกษา และการเรียนรู้ต้องอาศัยทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่  การ
เรียงล าดับการแก้ปัญหา การค ดค านวณ การค ดอย่างมีเหตุผล เพื่อปลูกฝังทัศนคต ที่ดี  ต่อว ชาคณ ตศาสตร์ เมื่อ
เต บโตขึ้น (พ จ ตรา เกษประด ษฐ์ ,2552: 9) การเรียนรู้คณ ตศาสตร์ ของคนเร ่มมาตั้งแต่เก ด เช่น แสดงออกโดย
การเอื้อมมือกะระยะ ที่จะจับหน้าแม่ การจับขวดนม ความแรงในการดูดนม การกะเวลาจ๊ะเอ๋  การเข้าใจหลัก
คณ ตศาสตร์นี้จะเพ ่มพูนเป็นล าดับ จนถึงการนับ การบวก การลบ การหาร และค านวณเมื่อโตขึ้น (กุลยา ตันต 
ผลาชีวะ,2550: 154) 

โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหม ตรศึกษา) เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีนักเรียนจ านวนทั้งส ้น
605 คน จากการที่ผู้ว จัยได้จัดการเรียนการสอนในช้ันอนุบาล 1/1 พบว่านักเรียนจ านวน 5 คน ไม่สามารถรู้ค่า
จ านวนตัวเลข 1-10 และบอกจ านวนส ่งของและนับจ านวนไม่ถูกต้อง ซึ่งสังเกตได้จากการท าแบบฝึกหัด
คณ ตศาสตร์และการจัดก จกรรมเสร มประสบการณ์ 

ก จกรรมเกมการศึกษาเป็นก จกรรมที่สนุกมีกฎ กต กา ก จกรรมที่เล่น มีทั้งคนเล่นคนเดียวและสองคน
หรือเป็นกลุ่ม บางเกมเล่นเพื่อความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเครียดบางเกมกระตุ้นการท างานของ
ร่างกายและสมอง ฝึกการแก้ไขปัญหา การค ดหาเหตุผล (นที เก ดอรุณ 2548: 32) ซึ่งความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับวราภรณ์  วราหน (2556) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังที่ไดรับการเลนเกมการศึกษาลอตโต  พบว่าทักษะพื้นฐานทางคณ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการท า
ก จกรรมเกมการศึกษา  ลอตโต โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการสังเกตเปรียบเทียบด้านการจัดหมวดหมู่ด้าน
การเรียงล าดับด้านการรู้ค่าจ านวนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถ ต ที่ระดับ .01 

ดังนั้นผู้ว จัยสนใจที่จะน าเกมการศึกษา มาแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาในช้ันเรียนเพื่อมาพัฒนา
ความสามารถการรู้ค่าจ านวน  1-10 อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณ ตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โดยใช้

ก จกรรมเกมการศึกษา 
2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณ ตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 ก่อนและหลังการใช้ก จกรรม

เกมการศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย  
นักเรียนมีความสามารถทางคณ ตศาสตร์ เรื่อง การรู้ค่าจ านวน 1-10 หลังการใช้ก จกรรมเกมการศึกษา 

สูงกว่าก่อนใช้ก จกรรม  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การว จัยครั้งนีผู้้ว จัยมีว ธีการด าเน นว จัยตามรายละเอียดดังนี ้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการว จัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันอนุบาล 1/1 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหม ตร

ศึกษา) ที่ก าลังศึกษาใน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 คน โดยใช้ว ธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากไม่สามารถรู้
ค่าจ านวน ตัวเลข 1-10 ได้ถูกต้อง 

2.ิเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลิได้แก่ แผนการจัดก จกรรมเกมการศึกษาคณ ตศาสตร์ และ
แบบทดสอบประเม นความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
ดังต่อไปนี ้
      2.1 แผนการจัดก จกรรมเกมการศึกษาคณ ตศาสตร์  
   2.1.1 ศึกษาเอกสาริต าราิและงานว จัยที่เกี่ยวข้องกับเกมการศึกษา  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเกมการศึกษา 
   2.1.2 สร้างก จกรรมเกมการศึกษาิที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการรู้ค่าจ านวนิ1-10 
จ านวนิ5ิก จกรรมิ  
   2.1.3 สร้างแผนการจัดก จกรรมเกมการศึกษาิจ านวนิ10ิแผน ซึ่งประกอบไปด้วยิช่ือ
เกมิจุดมุ่งหมายิสื่อการเรียนรู้ิเวลาที่ใช้ิข้ันตอนการด าเน นก จกรรมิและการประเม นผล 
   2.1.4  น าแผนการจัดประสบการณ์ชุดเกมการศึกษาคณ ตศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จึงสามารถ
น าไปใช้ได้ 
   2.1.5 น าแผนการจัดก จกรรมเกมการศึกษาคณ ตศาสตร์มาทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  2.2 การสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 และคู่มือมีขั้นตอนการสร้าง 
ดังนี ้
  2.2.1  ศึกษาเอกสาร ต าราและงานว จัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็ก
ปฐมวัยและแบบประเม นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเม น 
  2.2.2  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการรู้ค่า
จ านวน 1-10 จ านวน 2 ชุด ชุดละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน ชุดที่ 1 โยงเส้นจับคู่ภาพที่มีจ านวนเท่ากับตัว
เลขท่ีก าหนด จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน ชุดที่ 2 วงกลมตัวเลขที่มีค่าเท่ากับจ านวนรูปภาพที่ก าหนด จ านวน 
10 ข้อ  10 คะแนน 
  2.2.3  สร้างเกณฑ์การ ให้คะแนนแบบทดสอบความสามารถด้านการรู้ค่า จ านวน  1-
10 โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ิให้ิ1 คะแนน เมื่อนักเรียนตอบถูกิและิ0 คะแนน เมื่อนักเรียนตอบ
ผ ดหรือไม่ตอบิและเกณฑ์การประเม นความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10  มีิ4ิระดับ ได้แก่ิระดับดีเยี่ยม 
ระดับดี ระดับพอใช้ิและไม่ผ่านเกณฑ์ 
  2.2.4 น าแบบประเม นความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 และคู่มือการด าเน นการ
ที่สร้างขึ้นเพื่อเสนอแก่ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจพ จารณาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสม หาค่า
สอดคล้องเนื้อหาิIOC มีค่าเท่ากับิ1.00ิ 
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  2.2.5 น าแบบทดสอบความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปด าเน นการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 
  3.ิการเก็บรวบรวมข้อมูลิผู้ว จัยด าเน นการเก็บรวบรวมข้อมูลการว จัย ดังนี ้
  3.1 ผู้ว จัยท าการประเม นความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/1 
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหม ตรศึกษา) (Pre-Test) ก่อนการทดลอง 
  3.2 ผู้ว จัยด าเน นการทดลองการใช้ชุดเกมการศึกษาคณ ตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การรู้ค่าจ านวน 1-10 ใช้เวลาทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันพุธและวันศุกร์ รวม 10 ครั้ง ใช้
เวลา 30 นาที ตั้งแต่เวลา 14.30-15.00 น.  
 3.3 เมื่อท าการทดลองครบทั้ง 5 สัปดาห์ ผู้ว จัยท าการทดสอบ (Pre-Test) กับ กลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้แบบประเม นความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 แบบเดียวกันกับแบบประเม นที่ใช้ก่อนการทดลอง 
  3.4 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปท าการว เคราะห์ข้อมูลด้วยว ธีทางสถ ต  

4. การว เคราะห์ข้อมูลและสถ ต ที่ใช้ิผู้ว จัยท าการว เคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถ ต ที่ใช้ในการว จัย ได้แก ่
การหาค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 คะแนนและร้อยละการพัฒนาความสามารถการรู้ค่าจ านวนิ1-10 ของนักเรียนช้ันอนุบาลิ1ิ  
             โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหม ตรศึกษา)ิ โดยใช้เกมการศึกษา 

คนท่ี คะแนนิ(20) ร้อยละ ระดับ 
1 17 85 ดีเยี่ยม 
2 15 75 ดี 
3 16 80 ดีเยี่ยม 
4 16 80 ดีเยี่ยม 
5 15 75 ดี 

จากตารางที ่ 1 พบว่าความสามารถในการรู้ค่าจ านวนิ 1-10ิของนักเรียนช้ันอนุบาลิ 1ิ จ านวนิ 5ิคนิ
ก่อนและหลังการทดลองิความสามารถในการรู้ค่าจ านวนิ1-10ิของนกัเรียนช้ันอนุบาลิ1ิสูงขึ้นทั้งิ5 คนิอยู่
ในระดับดีและเยี่ยมทุกคน แสดงให้เห็นว่าก จกรรมเกมการศึกษาช่วยพัฒนาความสามารถในการรู้ค่าจ านวนิ 1-
10ิได ้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละการพัฒนาความสามารถการรู้ค่าจ านวนิ1-10 ของนักเรียนช้ัน 

อนุบาลิ1 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหม ตรศึกษา)ิโดยใช้เกมการศึกษาการศึกษาก่อนและหลังการ
ทดลอง 

 
คนท่ี 

คะแนนความสามารถการรูค้่าจ านวนิ1-10 
คะแนนก่อนทดลอง 

(20ิคะแนน) 
คะแนนหลังทดลอง 

(20ิคะแนน) 
ความแตกต่าง 

คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ 
1 9 45 ไม่ผา่น 17 85 ดีเยี่ยม 8 40 
2 8 40 ไม่ผา่น 15 75 ดี 7 35 
3 7 35 ไม่ผา่น 16 80 ดีเยี่ยม 9 45 
4 9 45 ไม่ผา่น 16 80 ดีเยี่ยม 7 35 
5 8 40 ไม่ผา่น 15 75 ดี 7 35 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถการรู้ค่าจ านวนิ1-10ิของนักเรียนช้ันอนุบาลิ1 โรงเรียนวัดลาด
บัวหลวง(สหม ตรศึกษา)ิโดยใช้เกมการศึกษาการศึกษาินักเรียนจ านวนิ5ิคนิมีคะแนนสูงขึ้นหลังการทดลอง
ทุกคน 

สรุปผลและอภปิรายผล 
ผู้ว จัยสรุปผลและอภ ปรายผลิดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาความสามารถการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/1 โรงเรียนวัดลาดบัว
หลวง(สหม ตรศึกษา)ิิหลังการใช้เกมการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียน ที่ใช้ เกมการศึกษามีความสามารถการรู้ค่า
จ านวน 1-10 สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้ก จกรรมเกมการศึกษาแต่ละก จกรรมเด็กจะใช้ทักษะทาง
คณ ตศาสตร์เรื่องการนับ การรู้ค่าจ านวนการเปรียบเทียบ และการสังเกตไปด้วย ช่วยให้เด็กมีทักษะในการรู้ค่า
จ านวนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการว จัย ของขวัญหทัย สมจ ตต์ (2557: บทคัดย่อ การใช้ก จกรรมเกม
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะคณ ตศาสตร์การบอกค่าจ านวน1-5 ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 การว จัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณ ตศาสตร์ในการบอกค่าของจ านวน  1-5 ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันอนุบาล1 จ านวน 12 คน โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)ิ
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร   ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการว จัยแผนการจัดก จกรรมเกม
การศึกษา ประเม นความสามารถในการรู้ค่ารู้จ านวน 1-5 โดยใช้เกมการศึกษา เกมจับคู่ตัวเลข  กับตัวเลข เกม
จับคู่ตัวเลขกับจ านวน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถ ต ที่ใช้ในงานว จัย การแจกแจงความถี่ ผลการว จัยพบว่า 
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การตัดส นในการพัฒนาทักษะทางคณ ตศาสตร์ในการบอกค่าของจ านวน  1-5 ตามที่
ก าหนดไว้จ านวน 6 คน นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การตัดส นในการพัฒนาทักษะทางคณ ตศาสตร์ในการบอกค่าของ
จ านวน 1-5 ตามที่ก าหนดไว้จ านวน 6 คนและผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนปฐมวัยที่เรียนด้วย
ก จกรรมเกมการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะคณ ตศาสตร์การบอกค่าจ านวน 
1-5  มีความชอบเกมจับคู่ตัวเลขกับตัวเลขและเกมจับคู่ตัวเลข กับจ านวน จ านวน 11 คน  บุษยมาศ  ผึ้งหลวง 
(2556: บทคัดย่อ)ิการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลการส่งเสร มทักษะพื้นฐานทางคณ ตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง ผ่านชุดก จกรรม “สนุกกับลูกรัก” กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยชาย-
หญ ง อาย ุ4-5 ปี ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนวัดผึ้งแดด (บุญสืบ ว ชชานูป
ถัมภ์)ิสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน 20 คน และผู้ปกครองของกลุ่มเด็กดังกล่าว โดยมีระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการว จัย
ประกอบด้วยชุดก จกรรม “สนุกกับลูกรัก” ที่ผู้ว จัยสร้างขึ้นจ านวน 8 ชุด และแบบทดสอบเช งปฏ บัต ทักษะ
พื้นฐาน ทางคณ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สถ ต ที่ใช้ในการว เคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่า t  

ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับจากการจัดก จกรรมส่งเสร มทักษะพื้นฐาน  ทางคณ ตศาสตร์โดย
ผู้ปกครอง ผ่านชุดก จกรรม “สนุกกับลูกรัก” มีความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ในทุกทักษะเพ ่มสูงขึ้นอย่ามีนัยส าคัญทางสถ ต ที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของนักเรียน ช้ันอนุบาล 1/1 โรงเรียน  วัด
ลาดบัวหลวง(สหม ตรศึกษา)ิก่อนและหลังการใช้ก จกรรม พบว่า ก่อนทดลองเด็กไม่สามารถบอกจ านวนส ่งของ
ต่างๆ โดยการนับ 1-10 ได้ และไม่สามารถแสดงส ่งของ  ต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนดได้ตั้งแต่  1-10 โดยผู้ว จัย
ท าการสังเกตจากการตรวจแบบฝึกหัด พบว่า การท าแบบทดสอบเกี่ยวกับการรู้ค่าจ านวนตามที่ก าหนด เด็กไม่
สามารถท าได้ถูกต้อง  คือ ไม่สามารถบอกจ านวนส ่งของต่าง ๆ โดยการนับ 1-10  ดังนั้นเมื่อเด็กได้รับการ
พัฒนาความสามารถการรู้ค่าจ านวน 1-10  โดยใช้ก จกรรมเกมการศึกษาแล้ว เด็กสามารถบอกจ านวนส ่งของ
ต่างๆ โดยการนับ 1-10 ได้และสามารถแสดงส ่งของต่างๆ ตามจ านวนที่ก าหนดให้ตั้งแต่  1-10 ได้ดีขึ้นก่อนการ
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ทดลอง ว เคราะห์จากการน าผลการท าแบบทดสอบความสามารถการรู้ค่าจ านวน 1-10 หลังการทดลองสูงขึ้น 
จากนักเรียนที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ผ่านจ านวน 5 คน หลังจากท่ีใช้เกมการศึกษาท าให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 
คือ ดีเยี่ยม จ านวน 3 คน ระดับดี จ านวน 2 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ก จกรรมเกมการศึกษาส่งผลต่อ
ความสามารถในการรู้ค่าจ านวน 1-10 ซึ่งเป็นไปตามสมมต ฐานของการว จัยที่ผู้ว จัยก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ธีรนาฏ เบ้าค า (2553: บทคัดย่อ) ผลการว จัยพบว่า 1)เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบ 
การสอนมโนทัศน์เสร มด้วยเกมการศึกษา มีทักษะพื้นฐานทางคณ ตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัด
ประสบการณ์โดยมีค่าเฉลี่ย หลังการจัดประสบการณ์ 29.50  ค ดเป็นร้อยละ 86.76 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 75 2)  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการ จัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์เสร มด้วยเกมการศึกษา มี
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การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยค  
โดยการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง ส าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 
ธวัชชัย ศรีหาบุตร และวิภาดา ประสารทรัพย์ 
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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยค โดย
การใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัด
ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยค โดยการใช้กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษประกอบเพลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา กลุ่มเป้าหมายการวิจัยใช้การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษประกอบเพลง จ านวน 5 แผนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยค ตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าผลต่างของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
ประกอบเพลงและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยายผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
ประกอบเพลง สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคให้สูงขึ้น 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve ability of writing English sentences by using Song Activity. There 
were 30 Ninth graders from purposive sampling group. There were 2 research instruments: 1) 5 lesson 
plans, 2) pre-test and post-test. The content validation of all research instruments were checked by 3 
specialists. The data were statistically analyzed by mean scores and difference of mean score's    pre-test 
and post-test.  
 The results showed that the achievement of writing English sentences   post-test mean score was 
higher than pre-test mean score. 
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บทน า 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญในชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากขึ้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงถือเป็น
ประโยชน์ต่อคนไทยอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับช้ัน โดยก าหนดให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นหนึ่งในแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   คือการมุ่งให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก  และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนีไ้ด้ก าหนดสาระเกี่ยวกับด้านภาษาเพื่อการสื่อสารไว้เพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
ตีความ น าเสนอข้อมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 190-191)  

แต่ปัจจุบัน พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากผลการทดสอบในระดับชาติ 
(O-Net) วิชาภาษาอังกฤษทั่วประเทศอยู่ในระดับปรับปรุง (ส านักการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559) เช่นเดียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  ของโรงเรียนท่ามะขามวิทยาอยู่ในระดับ
ปรับปรุงด้วยเช่นกัน (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา, 2559) ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่านและเขียนให้กับนักเรียน ผู้สอนต้องหาวิธีการพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้สามารถส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐานก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและค่อนข้างยากเพราะมีความซับซ้อนมากกว่า 
ทักษะอื่นๆ เนื่องจากการเขียนต้องอาศัยความรู้ และข้อมูลต่างๆ จากทักษะการฟัง การดู การพูด และการอ่านเป็นพ้ืนฐาน ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถของตนถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรืออารมณ์ต่างๆ ออกมาเป็นภาษาเขียน 
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจความประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การเขียนจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นต้องฝึกให้แก่นักเรียนตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน (วัชรินทร์ รัตตะมณี , 2554) เพราะระบบ
การเขียนนั้นต้องเริ่มต้นจากการเขียนแบบควบคุมน้อย (Less Controlled Writing) พัฒนาสู่การเขียนแบบอิสระ(Free 
Writing) (อารีวรรณ   เอี่ยมสะอาด อ้างถึงใน Pencilgreen, 2553) 

จากการปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต าบลดอนทราย อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี และผลจากการสังเกตนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 30 คน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องการเขียนระดับประโยค กล่าวคือ ผู้เรียนไม่สามารถเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับประโยคได้ เนื่องจากนักเรียนมีความสับสนไม่เข้าใจการวางล าดับของค าในระดับประโยคในภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่
สามารถเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในการพูดและการเขียน 
ดังนั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการเขียนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆของนักการศึกษาหลายท่านอาทิ 
(Brown อ้างอิงถึงใน ทิพย์วัลย์ พันธุ์เจริญ, 2548) และ(โกวิท ขันธศิริ, 2526) พบสอดคล้องกันว่า เพลงสามารถช่วยในด้าน
ของอารมณ์ ความรู้สึก และช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งในด้านการเรียนและความจ าด้านค าศัพท์ได้ดีขึ้น บทเพลงนั้นจะ
เป็นเสมือนสะพานที่จะเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้หนังสือ ซึ่งสามารถท าให้เด็กๆเกิดความพึงพอใจในขณะเรียน รวมทั้งกิจกรรม
การใช้เพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษยังส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
การเขียน (พิมพ์วิมล โพธินันทวงศ์ 2558, บทคัดย่อ)  นอกจากน้ันเพลงยังท าให้การเรียนรู้เกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและ บทเพลงจะท า
ให้ผู้ฟังได้เรียนรู้และถ่ายทอดข้อมูล สื่อแนวความคิดต่างๆ ไปยังเด็กนักเรียนได้เช่นกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษประกอบเพลง เป็นนวัตกรรมในการส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับประโยคของนักเรียน  
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เหตุผลหลักท่ีผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยค เนื่องจากผู้วิจัยเห็น

ว่านักเรียนในวัยนี้มีความสนใจในเพลง และทวงท านองที่ให้สนุกความสนุกสนาน และสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียน 
ผู้จึงเลือกเพลงท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ได้แก่ เพลง Black and White Song, Beautiful Sunday Song และ 
Sad Movie Song โดยผู้วิจัยใช้เพลงเหล่านี้เพื่อสอนในเรื่องของ Part of Speech ที่ประกอบไปด้วย ค านาม (Noun), 
ค าคุณศัพท์ (Adjectives to describe character), ประธานสรรพนาม (Subject Pronoun) และกรรมสรรพนาม (Object 
pronoun), กริยาในรูปปัจจุบันกาล (Present simple tense), กริยาในรูปอดีตกาล (Past simple Tense)  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในระดับประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนท่า

มะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี 

สมมติฐานการวิจัย 
        ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในระดับประโยคของนักเรียนหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษประกอบเพลง สูงกว่าก่อนเรียน 

วิธดี าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคโดยการใช้กิจกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษประกอบเพลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา    จังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้มี
วิธีด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรีที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)     
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาวิจัย และเครื่องมือรวบรวมข้อมูลวิจัย แต่ละชนิดมี
กระบวนการสร้าง และพัฒนา ดังนี้ 

1. นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23101) 
โดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง จ านวน 5 แผนการสอน ซึ่งมีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 

 1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 1.2 ศึกษาจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1.3 ก าหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากสาระการเรียนรู้ และเนื้อหาท่ีได้เลือกไว้ รวมท้ัง

รูปแบบกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการเขียนระดับประโยคโดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง 
 1.4 ศึกษาวิธีการขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการเขียนระดับประโยคโดยใช้กิจกรรมการ

สอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง ที่มีนักวิจัยน าเสนอไว้แล้วมาปรับใช้ให้เหมาะสม 
 1.5 ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรยีนรู ้สื่อการสอน และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยให้สอดคล้อง

กับจุดประสงค์ เนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนรู้ 
 1.6 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง จ านวน 5 แผนการสอน 

แผนการสอนละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที  
        1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.พนอ  สงวนแก้ว  2. ครูคมคาย  ติบรรเทิง 

และ 3. ครูช านาญ ใจเย็น ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนจัดการเรียนรู้ ความถูกต้องและความตรงเชิงเนื้อหาด้วยสูตรการ
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ค านวณค่าความตรงด้วยดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)  
ปรับปรุงแก้ไข 

 1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบการเขียนก่อนและหลังการท าวิจัย (pre-test และ 
post-test) และเกณฑ์การประเมินส าหรับการวัดการเขียน (rubric) ซึ่งมีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาแนวคิด และหลักการส าคัญของการสร้างและพัฒนาเครื่องวัดและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการ
เขียน ของ Jacobs et al (1981: 30-32) ที่เรียกว่า ESL Composition Profile 

 2.2 ก าหนดจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เฉพาะของแบบทดสอบให้ครอบคลุมกรอบเน้ือหาที่ได้จาก
การวิเคราะห์สาระแกนกลางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
 2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนระดับประโยคจากตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบจ านวน 
1 ฉบับ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 14 ข้อและข้อสอบอัตนัยจ านวน    16 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผิด 0 คะแนน 
 2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษาและความสอดคล้องกับตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
 2.5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนระดับประโยคไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ มีดังนี้  

 1. คะแนนเฉลี่ย ( ) ของผลการทดสอบก่อน และหลังเรียน และน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยายสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 2. ค่าความต่าง (D) ของผลการทดสอบก่อน และหลังเรียน และน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยายสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคโดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

ประกอบเพลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  สรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้   

ผลการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับ
ประโยค พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคเพิ่มขึ้น  โดยผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการ
ทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 17.43 คะแนน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 8.90 คะแนน โดยมีค่า
ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนและหลังเรียนเพิ่มขึ้น 8.53 คะแนน 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคเพิ่มขึ้นหลังการใช้กิจกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลงได้ออกแบบโดยยึดหลักการ
จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piajet’s Cognitve Development Theory) ซึ่งผู้วิจัย
เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นให้มีพัฒนาการเร็วเกินกว่าวัย โดยกิจกรรม
ที่ผู้วิจัยออกแบบมีการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียนด้วยการใช้เพลงเป็นตัวกระตุ้น กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนที่
เหมาะสมกับวัยนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับหลักทฤษฎีวัฒนธรรม
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ทางสังคมของ วีกอตสกี้ (Vygotsky’s sociocultural Theory) เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกัน       มี
ปฏิสัมพันธ์จากการร่วมมือกัน การใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง จึงท าให้ผู้เรียนเกิดอารมณ์และความรู้สึก
สุนทรีย์ สุข สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างยิ่ง นอกจากนั้น
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลงดังกล่าว ยังมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดย
เพลงที่ผู้วิจัยน ามาเป็นสื่อช่วยเร้าความสนใจ ท าให้นักเรียน     เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทัศนะคติที่ดีต่อบทเรียน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของเพลงที่ใช้ในการท ากิจกรรม เป็นเพลงที่สอนโครงสร้างเนื้อหาทางภาษา มุ่งให้นักเรียนฝึกการฟัง
เพื่อการเรียนรู้เนื้อหาทางภาษา และหน้าที่ทางภาษาตลอดจนวัฒนธรรมทางภาษาที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ความหมายและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์จากเนื้อเพลงสู่การพัฒนาทางการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Flowers (1998, pp.11-
17) Klinger and Goolsby (1999, pp.50-59) and Choi (2000, abstract) และ พิมพ์วิมล โพธินันทวงศ์ (2558, บทคัดย่อ) 
คนึงนิจ จันทร์แก้ว (2552, บทคัดย่อ) และ ประภัสสร พึงอินทร์ (2552, หน้า 74) ที่ใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบ
เพลงในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนทางภาษาอังกฤษสูงขึ้นรวมถึงเกิด
ความสุขในการเรียน  

 ผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับ
ประโยคของนักเรียนหลังเรียน โดยการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลงสูงกว่าก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ด้านผู้เรียน 
 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง เหมาะกับผูเ้รียนในขัน้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเริ่มต้น ตั้งแต ่ค าศัพท์ วลี 
และการฝึกการเขียนระดับประโยคพื้นฐานน าไปสู่การเขียนประโยคที่ซับซ้อน เหมาะส าหรับการพัฒนาการเรยีนรู้ที่เน้น
กิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการกล้าแสดงออก และสุนทรียะทางอารมณ์ ให้นักเรียนเกดิความมัน่คงทางอารมณ์ได้ 
 ด้านผู้สอน 
 ครูผูส้อนสามารถน า กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง ไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากข้ึน 
และสามารถประยุกต์กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษในทุก
ทักษะ รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง บูรณาการกับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น 
 ด้านสถานศึกษา 
 โรงเรียนน ากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง มาใช้ในการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยสามารถดัดแปลงให้กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษประกอบเพลง หรือการใช้เพลงพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน น ามาพัฒนานักเรียนได้ทั้ง 4  
ทักษะ ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรท าการวิจัยโดยการน ากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษประกอบเพลง ใช้พัฒนาทักษะการเขียนที่มีโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมเพลงส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารในระดับ
ต่างๆ ต่อไป 
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การพัฒนาทักษะการเขียนอนุเฉทโดยใช้ผังกราฟิกตามแนวการสอนแบบเน้น 
ภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนการพัฒนาทักษะการเขียนอนุเฉทโดยใช้ผังกราฟิกตามแนวการสอนแบบเน้นภาระ

งานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย   มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเร่ือง Past Simple Tense โดยใช้ผังกราฟิกตามแนวการสอนแบบเน้นภาระ
งาน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอนุเฉทในภาษาอังกฤษเรื่อง Past Simple 
Tense โดยใช้ผังกราฟิกตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/3 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 36 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนท่ีมม่
สามารถท าแบบทดสอบมด้ถึงร้อยละ 50  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมด้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน                         
2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยใช้ผังกราฟิก และ 3) แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล มด้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 
 1.  นักเรียนมีความสามารถการเขียนอนุเฉทสูงข้ึนหลังมด้รับการสอนโดยใช้ผังกราฟิกตามแนวการสอนแบบเน้นภาระ

งาน 
 2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนอนุเฉทโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกตามแนวการสอน

แบบเน้นภาระงาน อยู่ในระดับมาก  
 

ค าส าคัญ : การเขียนอนุเฉท, ผังกราฟิก, แนวการสอนแบบเน้นภาระงาน 
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ABSTRACT 
The purpose of this study were 1) to compare the paragraph writing ability of Matthayomsuksa 5/3 

students before and after using graphic organizer through task-based learning; and 2) to study the 
satisfaction of Matthayomsuksa 5/3 students towards using graphic organizer through task-based learning. 
The target group obtained from purposive sampling method were 36  Mathayomsuksa 5/3 students 
studying at Santiratwitthayalai School who had the pre-test scores below 50. The instruments used in 
this study comprised 1) the pre-test and post-test, 2) lesson plans, and 3) the questionnaire. The data 
were analyzed by the application of percentage, mean ( ), and standard deviation (S.D.). The results from 
open-ended questions were analyzed and presented as the descriptive summary report.  

The study’s findings revealed the following:  
1.  The paragraph writing ability of Matthayomsuksa 5/3 students after using graphic organizer 

through task-based learning was higher. 
2.  The satisfaction of Matthayomsuksa 5/3 students towards using graphic organizer through task-

based learning was in a high level. 
 
Keywords : Paragraph Writing, Graphic Organizer, Task-Based Learning 
 
 

บทน า 
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันถือว่าเป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าภาษาทางราชการ  ที่ประเทศส่วน

ใหญ่ในโลกใช้ภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าประเทศมทยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง แต่ภาษาอังกฤษก็เป็นปัจจัยหลักส าคัญที่
เป็นเครื่องมือในการช่วยเช่ือมคนมทยเข้ากับคนในโลก โดยสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้คนมทยใช้เครื่องมือช้ินนี้หรือภาษาอังกฤษมด้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือการศึกษาในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้มขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับท่ี3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 4 มด้ให้ความหมายของ การศึกษา มว้ว่าคือ กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม                    
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการที่ผู้เรียนนั้นจะสามารถเรียนรู้มด้ตนเอง จ าเป็นจะต้องมีการ
จัดการเรียนที่เหมาะสมและจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลักเพื่อ  ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้มขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่3) 
พุทธศักราช 2553 หมวด 4 มาตรา 22 มด้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองมด้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้จุดมุ่งหมายส าคัญคือการปฏิรูปของ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนมทยให้ก้าวสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมด้ทุกท่ีทุกเวลา โดยมีทักษะ
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การเรียนรู้ที่จ าเป็นจะต้องมด้รับการฝึกฝน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองหรือต่อยอดความรู้ ซึ่งมด้แก่ ความสามารถ
ในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ การเขียน และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในทางเดียวกัน การจัดการเรียนการสอน
จ าเป็นจะต้องให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างทางการเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมด้ลง
มือปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น และเขียนมด้ถูกต้อง ซึ่งความสามารถในการเขียนถือว่าเป็นทักษะหนึ่งท่ีมีความส าคัญในเรื่องของ
การสื่อสารระหว่างมนุษย์  
 จากการสังเกตระหว่างการฝึกประสบการณ์การสอนในรายวิชาภาษาภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน -เขียนของผู้วิจัยใน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย พบว่า ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่เป็นปัญหา โดยสังเกตผล
คะแนนการสอบกลางภาคและการตรวจแบบฝึกหัด พบว่านักเรียนยังขาดทักษะเขียนประโยคให้ถูกต้องตามโครงสร้าง ซึ่งสิ่งที่
ท าให้เห็นเป็นประจักษ์ก็คือภาพรวมของคะแนนสอบกลางภาคของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับต่ าถึง
ปานกลาง ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะพัฒนาและแก้มขทักษะการเขียนของผู้เรียนให้มีประสิทธ์ิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะทักษะ
การเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญทักษะหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนต่อยอดและพัฒนาตนเองมปยังทักษะอื่นๆ มด้ ดังนั้นผู้ วิจัยจึงมด้เกิด
ความตั้งใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ทั้งนี้ในการระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าผังกราฟิกมาใช้ประกอบด้วย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ต่อมป 
 ภาระงาน หมายถึง กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อบรรลุผลตามที่มด้วางมว้ หรือกล่าวคือเป็นกิจกรรมที่มีการให้
นักเรียนมด้ใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดในสิ่งท่ีพวกเขาต้องการจะสื่อถึง ตัวอย่างกิจกรรมเช่น คุณครูโชว์รูปภาพเป็นเวลาสั้นๆ จากนั้น
ตั้งค าถามกับนักเรียนว่า "From memory, write four true things and two false things about the picture. Read 
them out to see if other pairs remember which are true." (Willis, 2000)  
 ผังกราฟิก หมายถึง ผังสรุปความคิดรวบยอดโดยมีการแสดงให้เห็นถึงความคิดหลัก, ความคิดรอง และมีการขยาย
มปสู่ความคิดย่อยมด้ถูกต้องครบทุกประเด็น โดยวิธีการสร้างนั้นก็คือการน าข้อมูลดิบหรือความรู้จากแหล่งต่างๆ มาจัดให้เป็น
ระบบ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท เป็นต้น ซึ่งผังกราฟิกนี้มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาการคิด พัฒนาความรู้และพัฒนาความจ าความเข้าใจในระดับที่คงทน (พิมพ์พันธ์ , และ พเยาว์, 2548) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการใช้เทคนิคผังกราฟิก เพื่อเสริมทักษะในด้านของการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 79.06/80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งมว้  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะพัฒนาทักษะการเขียนอนุเฉทโดยใช้ผังกราฟิก ตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และสามารถน าความรู้เร่ืองการใช้ผังกราฟิกมปใช้ต่อยอด 
ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้สอนในการน ามปใช้อย่างสร้างสรรค์ต่อมป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
        1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเรื่อง Past Simple Tense โดยใช้ผังกราฟิกตาม
แนวการสอนแบบเน้นภาระงาน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3       
        2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนอนุเฉทในภาษาอังกฤษเรื่อง Past Simple Tense โดยใช้ผังกราฟิกตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
การพัฒนาทักษะการเขียนอนุเฉทโดยใช้ผังกราฟิก ตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเป็นการวิจัยในช้ันเรียนเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนด าเนินงานวิจัย ดังนี ้
 

1.) ขั้นวางแผน 
 ในการวางแผนเพื่อแก้มข/พัฒนาสภาพปัญหาการวิจัย ผู้วจิัยมีการด าเนินการ ดังต่อมปนี ้
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กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 36 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากนักเรียนที่มม่สามารถท า
แบบทดสอบมด้ถึงร้อยละ 50  
 

2.) ขั้นปฏิบัติการ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหา/พฒันา มีท่ีมาของการก าหนดนวัตกรรม ดังน้ี 

 2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ขั้นตอนการสอนโดยใช้แผนผังความคิด จ านวน 1แผน คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 
5 คาบ โดยมีการสร้างแผนการจัดการเรยีนการสอนตามขั้นตอนดังน้ี 
  2.1.1.1 ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา และบทความวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ใน
หนังสือแบบเรียน Wise Up in Reading & Writing 2 ตามหลักสูตรและวเิคราะห์หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อศึกษาในส่วนของวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  2.1.1.2 พิจารณากลุ่มค าศัพท์ และประโยค ซึ่งเหมาะสมและครอบคลุมสาระการเรียนรู้ใน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยคดัเลือกจากหนังสือเรียน Wise Up in Reading & Writing 2 และ หนังสือกวดวิชา จับตาย วายร้าย 
GAT & Admission : Grammar & Sentence Structures 
  2.1.1.3 สร้างแผนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน จ านวน 1 แผน รวม 5  ค า บ  ซึ่ ง
ประกอบมปด้วยมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ซึ่งในแผนการสอนจะประกอบด้วยขั้นตอนการสอนต่อมปนี้ 
  Pre Task 

 ผู้สอนจะเน้นค าหรือวลีที่จ าเป็น แต่ยังมมเ่น้นสอนโครงสรา้งมวยากรณ์ใหม ่
  Task Cycle 
  1. Task  

 ผู้สอนให้ผูเ้รียนท างานเป็นงานคู่ (Pair work)  
  2. Planning 

 ผู้เรยีนเขียนฉบับร่างพร้อมท้ังฝึกซอ้มว่าจะต้องเขียนอะมร 
3. Report 
 ผู้สอนสุม่ถามผู้เรยีนบางคู่ โดยให้รายงานสรุปแก่เพื่อนทั้งห้อง เพื่อให้ทุกคนสามารถเปรยีบเทียบผล

ที่มด ้
Language Focus 
1. Analysis 
 ผู้สอนเตรียมรูปแบบโครงสร้างทางภาษาที่มม่ถูกต้องในงานปฏิบัติ ให้ผู้เรยีนร่วมกันวเิคราะห์

โครงสร้างทางภาษากับเพื่อนๆ 
2. Practice 
 ผู้เรยีนเขียนอนุเฉทโดยใช้ข้อมูลที่มด้ร่างมว ้

  2.1.1.4 ผู้ วิจัยน าแผนการสอนที่สร้ างเสร็จมปให้อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ท่าน 
 ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของแผนการสอนในด้านเวลา เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ สอน สื่อ และ
การวัดผลประเมินผล โดยประเมินว่ามปในทางบวกหรือทางลบ 
 โดยใช้เกณฑ์การประเมินตรวจสอบความเที่ยงตรงดังนี ้
   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ ให้คะแนน +1 
   ถ้ามม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ ให้คะแนน 0 
   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามมมส่อดคล้องกับจุดประสงค์ ให้คะแนน -1 
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  แล้ววิเคราะห์หาความเที่ยงตรง ดว้ยการน าคะแนนมาค านวณ โดยใช้สูตรดังนี้ ค่าดัชนีมีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นมปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับมด ้
 
 
 
   IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของแผนการสอนที่สรา้งขึ้น 
   ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N หมายถึง จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
  2.1.1.5 น าแผนการสอนจ านวน 1 แผน มปท าการทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียน
สันติราษฎร์วิทยาลัย 
 
 2.1.2 แบบทดสอบเขียนตอบแบบสอบอัตนัยมม่จ ากัดค าตอบ เพื่อใช้ในการทดสอบความรู้ก่อนและหลังที่มด้รับการ
จัดกิจกรรม โดยใช้ผังกราฟิก 
 การสร้างแบบทดสอบอัตนัยมม่จ ากัดค าตอบ เพ่ือใช้ในการทดสอบความรู้ก่อนและหลังที่มด้รับการจัดกิจกรรม โดยใช้
ผังกราฟิก 
  2.1.2.1 ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน Wise Up in Reading & Writing 2  
  2.1.2.2 คัดเลือกเนื้อหา โดยเลือกเนื้อเรื่องที่มีความสอดคล้องกันกับเนื้อหาท่ีนักเรียนเรียน ในปัจจุบัน 
และพิจารณาในเนื้อหาที่นักเรียนมีความบกพร่อง 
  2.1.2.3 น าเนื้อหา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูความเหมาะสม และน ามาปรับใช้ให้เกิดความ เหมาะสม 
ตลอดจนขอบเขตความรู้ ความจ าของนักเรียนให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมกับนักเรยีนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  2.1.2.4 เลือกหัวข้อและจัดท าแบบทดสอบการเขียนอนุเฉท จากนั้นน าข้อสอบให้ผู้เช่ียวชาญดูอีก 1 ครั้ง 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม จึงน ามปปรับปรุงแก้มข แล้วจึงน าแบบทดสอบที่แก้มขแล้วมปใช้ 
 2.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจท่ีจากการจัดกิจกรรม โดยใช้ผัง
กราฟิก 
  การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อใช้ในการทดสอบความรู้ก่อนและหลังที่มด้รับการจัด
กิจกรรม โดยใช้ผังกราฟิก 
   2.1.3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task-Based 
Learning) และการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer) 
   2.1.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพอใจของนักเรียนจากหนังสือ เอกสารที่เกีย่วข้อง
กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้
   2.1.3.3 สร้างค าถามในแบบประเมินให้ครอบคลมุสิ่งที่ต้องการวดัความพึงพอใจ ของนักเรียน 
ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 10 ข้อ แล้วน าเสนอต่อคณุครูพี่เลี้ยง  
    2.1.3.4 ปรับปรุงแก้มขตามข้อเสนอแนะของคุณครูพี่เลี้ยงและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ โดยใช้
วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วจัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายต่อมป  
3.) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
3. ค่าร้อยละ (Percentage) 

 
 
 

IOC =  
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ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนอนุเฉท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ก่อนและหลังมด้รับการสอนตาม
แนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยใช้แผนผังความคิด พบว่านักเรียนมีความสามารถการเขียนอนุเฉทสูงข้ึน 

 2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้ มด้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งสามารถสรุปผลและอธิบายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี ้
 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการเขียนอนุเฉท ตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยใช้ผังกราฟิก ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 มีดังนี้ ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการเขียนอนุเฉท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ก่อน
และหลังมด้รับการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยใช้ผังกราฟิกพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเขียนอนุเฉท
ที่ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยใช้ผังกราฟิก สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนมีการคิดที่สร้างสรรค์และจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบียบ ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่คงทน
และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดระเบียบความรู้เรื่อง Past Simple Tense ออกเป็นหมวดหมู่ในผังกราฟิกแทนการจดบันทึก
เพียงอย่างเดียวนั้น การจัดระเบียบความรู้ให้เป็นระบบโดยใช้ผังกราฟิกอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเข้าใจและจัด
ระเบียบข้อมูลมด้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ราเมศวร์ มูลแวง (2550) พบว่า นักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนอนุเฉทในภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยมีผลคะแนนหลังเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยของ พชรมณฑ์ หมวดนุ่ม (2555) ที่สอดคล้องกัน โดยพบว่า 1) 
ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก โดยภาพรวม อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก ในทางเดียวกัน ผลการวิจัยของ แสงเดือน พรหมสุ
ขันธ์ (2555) ยังมีความสอดคล้องกันในแง่ที่ว่า 1) ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาที่สองของบิลาชร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   2) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การใช้สื่อประกอบการสอนและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย นอกจากน้ีควรเป็นสื่อท่ีมีขนาดของตัวอักษรที่

ชัดเจนและมีสสีันท่ีน่าสนใจ เพื่อใช้ดึงดูดนักเรียนใหส้นใจในเนื้อหา 
2. การใช้เนื้อหาท่ีเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของนักเรียน จะท าให้นักเรียนเข้าใจมด้ง่ายมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนักเรียนยัง

สามารถน ามปปรับใช้มด้จริง 
3. การน าวิจัยมปใช้กับกลุม่เป้าหมายส าหรับทั้งห้องเรียน ควรมีการศึกษาปรับพื้นฐานส าหรับนักเรียนที่มีพ้ืน

ฐานความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีต่ า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มปพรอ้มๆ กับนักเรียนทีม่ีพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีอยู่ใน
ระดับ 

 
เอกสารอ้างอิง 
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              ก, หน้า 1-3,22 กรกฎาคม 2553. 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนอนุเฉท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ก่อนและหลังมด้รับการสอนตาม
แนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยใช้แผนผังความคิด พบว่านักเรียนมีความสามารถการเขียนอนุเฉทสูงข้ึน 

 2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้ มด้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งสามารถสรุปผลและอธิบายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี ้
 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการเขียนอนุเฉท ตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยใช้ผังกราฟิก ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 มีดังนี้ ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการเขียนอนุเฉท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ก่อน
และหลังมด้รับการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยใช้ผังกราฟิกพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเขียนอนุเฉท
ที่ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยใช้ผังกราฟิก สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนมีการคิดที่สร้างสรรค์และจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบียบ ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่คงทน
และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดระเบียบความรู้เรื่อง Past Simple Tense ออกเป็นหมวดหมู่ในผังกราฟิกแทนการจดบันทึก
เพียงอย่างเดียวนั้น การจัดระเบียบความรู้ให้เป็นระบบโดยใช้ผังกราฟิกอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเข้าใจและจัด
ระเบียบข้อมูลมด้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ราเมศวร์ มูลแวง (2550) พบว่า นักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนอนุเฉทในภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยมีผลคะแนนหลังเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยของ พชรมณฑ์ หมวดนุ่ม (2555) ที่สอดคล้องกัน โดยพบว่า 1) 
ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก โดยภาพรวม อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก ในทางเดียวกัน ผลการวิจัยของ แสงเดือน พรหมสุ
ขันธ์ (2555) ยังมีความสอดคล้องกันในแง่ที่ว่า 1) ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาที่สองของบิลาชร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   2) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การใช้สื่อประกอบการสอนและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย นอกจากน้ีควรเป็นสื่อท่ีมีขนาดของตัวอักษรที่

ชัดเจนและมีสสีันท่ีน่าสนใจ เพื่อใช้ดึงดูดนักเรียนใหส้นใจในเนื้อหา 
2. การใช้เนื้อหาท่ีเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของนักเรียน จะท าให้นักเรียนเข้าใจมด้ง่ายมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนักเรียนยัง

สามารถน ามปปรับใช้มด้จริง 
3. การน าวิจัยมปใช้กับกลุม่เป้าหมายส าหรับทั้งห้องเรียน ควรมีการศึกษาปรับพื้นฐานส าหรับนักเรียนที่มีพ้ืน

ฐานความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีต่ า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มปพรอ้มๆ กับนักเรียนทีม่ีพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีอยู่ใน
ระดับ 
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การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
เร่ือง อารยธรรมโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
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1e-mail: Nattaya1044@gmail.com, 2e-mail: Kannika.bh@ssru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัยเป็นแบบการทดลองขั้นต้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อารยธรรมโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 53 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างของ
แผนการเรียนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมโลก โดยใช้การ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) 2. แบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ซึ่งมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง อารยธรรมโลก โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(CBL: Creativity Based Learning) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.32)  

ค าส าคัญ: ทักษะการคิดสร้างสรรค์, อารยธรรมโลก, การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
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Developing creative thinking skills using creative-based teaching in 
world civilization of Mathayomsuksa 6, Wat Bowonniwet School 
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Abstract 
This research aims to develop creative thinking skills using creative-based teaching in 

world civilization of Mathayomsuksa 6, Wat Bowonniwet School. The sample was 53 students 
in the second semester of academic year 2017, Wat Bowonniwet School with purposive 
selection which different learning plans. The instruments were 1. The CBL lesson plan (mean 
= 4.56 and standard deviation = 0.53), and 2. The 10 creative thinking ability test that was at 
the level of 4.73 (standard deviation = 0.56). The data was analyzed by percentage, mean, 
and standard deviation (S.D.). The result indicated that creative thinking of the sample was in 
the high level that mean was 3.52 (standard deviation = 0.32). 
 
Keyword: Creative thinking skills, World civilization, Creative-based teaching  
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 กล่าวว่า การเรียน
การสอนต้องเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนและให้ความส าคัญกับการคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอน
เป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
นับเป็นความสามารถที่ส าคัญยิ่งของมนุษย์ ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้านอื่นๆ และเป็นปัจจัยที่
จ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศ จากค ากล่าวของศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช (2557 : 
14) ที่ว่าโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 การศึกษาจึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบ
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีทักษะส าคัญคือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือ 3Rและ4C 
ซึ่งมีองค์ประกอบดังน้ี 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน), Writing (การเขียน)และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking), การสื่อสาร (Communication), การร่วมมือ 
(Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เป็นรายวิชาหนึ่งที่
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและการอยู่
ร่วมกับบุคลอื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถน าเอาความรู้ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคม
ที่แปรเปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับสาระส าคัญของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (2552-2561) ยังคงไว้ซึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้คนไทยมีทักษะในการคิด มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (สภาการศึกษา, 2552) 
 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
และการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ไม่ให้ความ
สนใจในการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยเรื่องอารยธรรมโลก เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาการเรียนค่อนข้างมาก และ
นักเรียนจะต้องอาศัยทักษะในการที่จะจดจ าลักษณะเด่นของแต่ละอารยธรรม และสามารถวิเคราะห์มรดกทาง
วัฒนธรรมของแต่ละอารยธรรมได้ ดังนั้นเมื่อนักเรียนขาดทักษะการคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการและวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่
สามารถจดจ าเนื้อหาที่ส าคัญได้และไม่สามารถน าความรู้เดิมกลับมาประยุกต์ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันได้  การ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL: Creativity Based Learning) เป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดรูปแบบหนึ่งที่เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นกระบวนการลงมือท าด้วยความกระตือรือร้นในการค้นคว้า การสอน
รูปแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทั้งสองด้าน คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และการสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่ออนาคต ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการหาความรู้ 
ทักษะการสื่อสาร และทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์,2556:12) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมงคล เรียงณรงค์ (2557:บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
การสอนในรูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ในร้อยละผ่านเกณฑ์และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียน 
    จากสภาพปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจน าการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(CBL: Creativity Based Learning) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทักษะการคิด
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สร้างสรรค์ เรื่อง อารยธรรมโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เพื่อศึกว่าการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานจะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
   เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เร่ือง อารยธรรมโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL: Creativity Based Learning) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามรายละเอียด ดังน้ี 
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ท่ีก าลัง

ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 53 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนมี
ความแตกต่างในเรื่องแผนการเรียน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง อารยธรรม
โลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 2.2 แบบวัดความสามารถทางการ
คิดสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ  

โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ต าราและหนังสือเรียนวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมโลก 

2.1.2 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(CBL) 

2.1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ เพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

2.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 

2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาที่มีความช านาญตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค์ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ แล้วประเมินโดยให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553:11) โดยค่าคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) 

2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมโลก มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ 

2.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมโลก ไปด าเนินการจัดการเรียนการสอน
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
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2.2 แบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ  
2.2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดการคิด

สร้างสรรค์ 
2.2.2 สร้างแบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ตามกรอบแนวคิดของวิลเลียมส์ (William,1971 อ้างถึงในดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2557: 16)  โดยมุ่งวัด
ความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ คือ การฝึกหาเหตุผล การสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิม และความคิด
จินตนาการ และวัดผลความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด (Guilford,1977 อ้างถึงในธันยวิช วิเชียร
พันธ์, 2560: 14) คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดลออ และความคิดยืดหยุ่น เป็น
ข้อสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ แล้วประเมินโดยให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553:11)  

2.2.3 น าแบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ ที่ได้สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 
คน ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาที่มีความช านาญตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ค าแนะน า 
ประเมินโดยให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ค่าคุณภาพของแบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) 

2.2.4 น าแบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ 

2.2.5 จัดพิมพ์แบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์  
2.2.6 น าแบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจัย ดังนี้ 
3.1 ผู้วิจัยท าการติดต่อประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
3.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมโลก กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 โดยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน กับนักเรียนจ านวน 6 ช่ัวโมง 
3.3 เมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน เรื่อง อารยธรรมโลก โดยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น

ฐาน ครบ 6 ช่ัวโมงเสร็จแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท าแบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ 
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 

3.4 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยน าผลการทดสอบมาด าเนนิการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูป และสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนีไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้

ตารางที่ 1  ผลคะแนนทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง อารยธรรมโลก โดยใช้
การสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL: Creativity Based Learning) 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับคะแนนทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย

ภาพรวมทั้งระดับมีทักษะการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.32) หรือคิดเป็นร้อยละ 70.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายห้องพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 (แผนการเรียน
ศิลป์ – ภาษาจีน) มีระดับการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.25)  ซึ่งสูงกว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 (แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ) และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6/3 (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต) ซึ่งมีทักษะการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.33 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38)  และ 3.48 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.21)  ตามล าดับ 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

จากการศึกษาการวิจัยครั้งนี้สามารถสรปุผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ดังนี้ ผลการพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง อารยธรรมโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยใช้การสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL: Creativity Based Learning) ปรากฏว่า ทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง อารยธรรมโลก โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี ซึ่งกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เร่ือง อารยธรรมโลก ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เป็นทักษะการ
เรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการคิด ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีขั้นตอนชัดเจน โดยการคิดจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และคิดอย่างสร้างสรรค์ นักเรียน
แต่ละคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระเมื่อพบกับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ฝึกคิดอย่าง
เป็นระบบและหลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่ออนาคต 
และการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ได้เองอย่างอิสระ มีทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับชั้น จ านวน(คน)  S.D. ร้อยละ ระดับการคิดสร้างสรรค์ 

ม.6/1 23 3.60 0.25 72% การคิดสร้างสรรคร์ะดับด ี

ม.6/2 15 3.33 0.38 66.6% การคิดสร้างสรรคร์ะดับปานกลาง 

ม.6/3 15 3.48 0.21 69.6% การคิดสร้างสรรคร์ะดับปานกลาง 

รวมท้ังหมด 53 3.52 0.32 70.4% การคิดสร้างสรรคร์ะดับด ี
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์ (William,1971 อ้างถึงในดร.วิริยะ ฤาชัย
พาณิชย,์ 2557: 16) ซึ่งได้เสนอรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ที่เรียกว่า Cube CAI Model โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาสถานการณ์เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ใน
เรื่องนั้นๆ ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยน ามาจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกระตุ้นความสนใจ โดยการแนะน าให้นักเรียนทราบถึงสิ่งที่จะสอน เริ่มต้นด้วยการให้ตัวอย่าง
ง่ายๆ ที่แสดงให้เห็นกระบวนการที่จะสอน ใช้สื่อ เกมและกิจกรรมที่กระตุ้นให้บทเรียนมีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ขั้นตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอน โดยใช้เป็น
กระบวนการในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน ขั้นค้นคว้าและคิด เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันคิดและ
สร้างสรรค์ช้ินงาน โดยครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในการแสดงออกอย่างเป็นอิสระ  ขั้นน าเสนอ ครูเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความคิดและเสนอความคิดเห็นของตนอย่างอิสระและหลากหลายในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ขั้น
ประเมินผล ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ และประเมินทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
 จากกิจกรรมในช้ันเรียนท าให้นักเรียนได้ฝึกการตั้งปัญหา ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกน าเสนอและ
วิจารณ์แบบสร้างสรรค์ นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และได้น า
ความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ได้รับการ
พัฒนาทักษะการคิด โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ซึ่งผู้เรียนจะได้สร้างสรรค์ข้อมูลใหม่ๆด้วยตนเอง รวมทั้ง
ได้รับความรู้ในรายวิชาท่ีเรียนไปพร้อมกัน และสามารถพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 
ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างเพื่อนและครู เมื่อนักเรียนได้พัฒนาความคิดของตนเองอย่างเป็นล าดับขั้นตอน
แล้วก็จะสามารถมองเห็นแนวทางที่สร้างสรรค์และสามารถสรุปภาพรวมของสิ่งที่คิดได้ ด้วยเหตุนี้ การสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จึงสามารถพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) สามารถพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนได้เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด
(Guilford,1977 อ้างถึงในธันยวิช วิเชียรพันธ์, 2560:18) ที่เช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากจินตนาการ โดยมีลักษณะที่แตกต่างไปจากความคิดของบุคคล ความคิดสร้างสรรค์อาศัยพื้นฐาน
จากประสบการณ์เดิม หรือการใช้ปัญญาในการจัดสร้างรูปแบบของความคิดในรูปแบบใหม่ อาจแสดงออกมา
เป็นรูปธรรมอย่างประจักษ์ชัดและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล เรียง
ณรงค์ และลัดดา ศิลาน้อย(2557: 82) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา 
สังคมศึกษา พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 88.33  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ครูผู้สอนที่สนใจจะน าการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ไปใช้ ควรมีการประยุกต์หรือ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานให้เข้ากับบริบทของรายวิชาหรือสภาพผู้เรียน ทั้งนี้
เพื่อให้นวัตกรรมส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากท่ีสุด  

2. ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้านอื่นๆ เช่น การ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับระบบครูพ่ีเลี้ยง 

 
ศิรินภา บุญทูล และ อารยา ลี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
e-mail: sbk_20214@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 และ 2) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่ เลี้ ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการทดลองและทักษะ                
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จ านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง 2) แบบประเมินทักษะ
การทดลอง 3) แบบทดสอบทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าคะแนนความแตกต่าง (D) และค่าคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ์(DS) 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. สภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์-
คอนแวนต์ คือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน ไม่ชอบการบรรยาย ทักษะการทดลองต่ า 
ความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลต่ า จึงส่งผลให้นักเรียน 11 คน มีคะแนนทักษะการทดลองและทักษะ    
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปต่ ากว่าเกณฑ์  
 2. หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบ  
ครูพี่เลี้ยง (CCR) นักเรียนมีผลคะแนนทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  

 
ค าส าคัญ: การวิจัยเป็นฐาน / จิตตปัญญาศึกษา / ครูพี่เลี้ยง / ทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 
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THE RESULTS OF RESEARCH-BASED LEARNING INTEGRATING 
CONTEMPLATIVE EDUCATION AND COACHING ON EXPERIMENTING 

SKILL AND INTERPRETING DATA AND CONCLUSION SKILL FOR 
SEVENTH GRADERS AT ST. FRANCIS XAVIER CONVENT SCHOOL 

 
SIRINAPA BUNTOOL 

THE FACULTY OF EDUCATION SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY 
e-mail: sbk_20214@hotmail.com 

 
ABSTRACT 

The research aims to 1) exploring and studying the problems in the classroom for 
seventh graders 2) study the results of research-based learning integrating contemplative 
education and coaching (CCR) on experimenting skill and interpreting data and conclusion 
skill for seventh graders. The sample population were 11 student of seventh graders at St. 
Francis Xavier Convent School. The instruments that use for research 1) Lesson plan by using 
research-based learning integrating contemplative education and coaching (CCR)                  
2) evaluation form for experimenting skill 3) the test of interpreting data and conclusion skill. 
The statistical data was analyzed by using difference score and relative gain score  

The result of the research indicated that: 
1) Result explore and study problems in the classroom for seventh graders at St. 

Francis Xavier convent school is students have problem. They are not concentration, don’t 
like the lecture, low experimenting skill and low data link Cause students total 11 person 
have low score on experimenting skill and interpreting data and conclusion skill. 

2) After learning management of taught by research-based learning integrating 
contemplative education and coaching have score of experimenting skill and interpreting 
data and conclusion skill higher than before 
 
Keywords: Research-Based Learning, Contemplative Education, Coaching, experimenting skill 
and Interpreting data and Conclusion skill 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based-society) ดังนั้นทุกคน
จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร ์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยทีี่มนษุย์
สร้างขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 75) 
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นความส าคัญของความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหล่งวิทยาการณ์ประเภทต่างๆ  (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553: 8-9) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้น าความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ ดังที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผู้วิจัยได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเชิงวิทย์        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนของผู้วิจัย การตรวจใบปฏิบัติการทดลอง
ของนักเรียน การสังเกต และการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 มีปัญหา คือ ไม่มี
สมาธิในการเรียน ไม่ชอบการบรรยาย ทักษะการทดลองต่ า ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลไม่ค่อยดี ท าให้
ไม่สามารถตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปได้ ท าให้ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปต่ า จาก
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษานวัตกรรม เพื่อน ามาใช้ในการช่วยพัฒนาทักษะการทดลองและทักษะ
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based 
Learning) บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) และระบบครูพี่เลี้ยง 
(Coaching)  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง 
(Research-based Learning Integrating Contemplative Education and Coaching) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย มาประกอบกับเนื้อหาสาระในการ
เรียนรู้ ใช้แสวงหาค าตอบ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องที่สนใจศึกษา โดยเช่ือว่า
มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเหมือนกัน ไม่ว่าจะต่างเพศ วัย หรือต่างฐานะ ต่าง
ภาษาและวัฒนธรรม ทุกคนต่างมีธรรมชาติของจิตแบบเดียวกัน เป็นจิตใจที่สามารถเป็นอิสระ ก้าวพ้นสู่การ
สัมผัสความดี ความงามและความจริงจนก่อให้เกิดความสุขสงบเย็นอย่างยั่งยืนภายใน โดยมีผู้เช่ียวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์มาดูแลให้ค าปรึกษา และค าแนะน าในการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยระบบพี่
เลี้ยงจะเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในการเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีแก่ผู้เรียน จากการศึกษาการจัดการเรียนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐานของ สราวุธ ชัยยอง (2552: 12) พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นในด้านการเรียน ด้านความสนใจ และ
ด้านการท ากิจกรรมกลุ่ม มีเจตคติทางบวกในระดับสูงต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน                
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มีระดับความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์จากมากไปหาน้อยเรียงตามล าดับ คือ การคิดสร้างสรรค์      
การคิดวิพากษ์ วิจารณ์ การคิดเชิงตรวจสอบและการคิดเชิงประเมิน การคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดวิเคราะห์ 
ซึ่งอยู่ในระดับดีทุกด้านและความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนช้ินงานกับคะแนนความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับอมรพรรณ เวียงจันทร์ (2558: 34) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานท าให้นักเรียนร้อยละ 77.20 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70.00 และนักเรียนร้อยละ 72.50 มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 70.00 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้จิตตปัญญาศึกษาของสุกัญญา มะลิวัลย์ (2555: 42) พบว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการทดลองโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญานักเรียนมีคะแนนทักษะชีวิตสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปิยะรัตน์ อินทะสุข (2557: 82-83) พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงของ อวยชัย สุขณะล้ า (2559: 157) พบว่า
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดับมากและการศึกษาความคิดเห็นศึกษานิเทศก์ท่ีมี
ต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการช้ีแนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากและดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ (2557: 319-320) พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแล
ให้ค าปรึกษามีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.96/83.37 นักศึกษาหลังเรียนตามรูปแบบมีสมรรถนะสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 นักศึกษามีพัฒนาการด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นจากระดับปาน
กลางเป็นระดับมาก คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมมีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับ ปานกลางเป็นระดับมาก 
และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ใน ระดับมาก 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิด          
จิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา-เวียร์คอนแวนต์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  
 2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจติตปัญญาศึกษาและ
ระบบครูพีเลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรปุ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์- ฟรังซีส
ซาเวียร์คอนแวนต์ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เนื่องจากนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่ชอบการบรรยาย ไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ ท าให้ทักษะ
การทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปต่ ากว่าเกณฑ์  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 1) แผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบรูณาการแนวคดิจติตปัญญาศึกษาและระบบครู
พี่เลี้ยง จ านวน 10 ช่ัวโมง 
 2) แบบประเมินทักษะการทดลอง 
 3) แบบทดสอบทักษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป 
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 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 
 1) ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบทักษะการตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป จ านวน 5 ข้อ 
 2) การด าเนินการจดัการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
โดยใช้แผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบรูณาการแนวคดิจิตตปญัญาศึกษาและระบบครูพีเ่ลี้ยง ที่
สร้างขึ้น จ านวน 10 ช่ัวโมง 
 3) หลังสิ้นสุดการเรียนครบทุกแผนการจัดการเรยีนรู้ ผู้วิจยัท าการประเมินทักษะการทดลองโดย
ใช้แบบประเมินทักษะการทดลอง  
 4) ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป จ านวน 5 ข้อ  
 5) ตรวจให้คะแนนแบบประเมินทกัษะการทดลองและแบบทดสอบทักษะการตีความหมายข้อมลู
และลงข้อสรุป เพื่อน าไปวเิคราะหข์้อมูลต่อไป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
 1) วิเคราะห์คะแนนทักษะการทดลองและคะแนนทักษะการตคีวามหมายข้อมลูและลงข้อสรุป
โดยการค านวณหาคะแนนความแตกต่าง 
 2) วิเคราะห์คะแนนทักษะการทดลองและคะแนนทักษะการตคีวามหมายข้อมลูและลงข้อสรุป 
โดยการค านวณหาค่าคะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์ 
 3) การหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง ของแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบรูณาการ
แนวคิดจิตตปญัญาศึกษาและระบบครูพี่เลีย้ง 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1/3 และเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
ระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ซึ่ง
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ผลการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน รู้สึก เบื่อหน่ายเมื่อมีการ
บรรยาย ไม่ชอบเรียนวิทยาศาตร์ ไม่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ที่ถูกวิธีมีความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลไม่
ค่อยดี จึงส่งผลให้นักเรียน 11 คน มีคะแนนทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
ต่ ากว่าเกณฑ์  

2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครู       
พี่เลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป แสดงตาม
ตาราง ดังนี้ 

 
นักเรียน
คนที ่

คะแนนทักษะการทดลอง คะแนนความ
แตกต่าง (D) 

คะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ (DS)  ก่อน หลัง 

1 3 7 4 66.67 
2 3 8 5 83.33 
3 5 9 4 100.00 
4 4 7 3 60.00 
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นักเรียน
คนที ่

คะแนนทักษะการทดลอง คะแนนความ
แตกต่าง (D) 

คะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ (DS)  ก่อน หลัง 

5 4 8 4 80.00 
6 6 9 3 100.00 
7 5 8 3 75.00 
8 5 9 4 100.00 
9 5 9 4 100.00 
10 3 8 5 83.33 
11 2 6 4 57.14 
 

 จากตาราง คะแนนทักษะการทดลอง ก่อนและหลัง ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 1/3 พบว่า 
นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่  4 คะแนน มีคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 66.67 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 2 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อน
เรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 5 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 83.33 ของปริมาณที่ควร
พัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 3 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 4 คะแนน มี
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 100.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 4 มีคะแนนหลังเรียน
มากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 3 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 60.00 ของ
ปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 5 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 
4 คะแนนมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 80.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 6 มีคะแนนหลัง
เรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 3  คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 
100.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 7 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความ
แตกต่างอยู่ที่ 3 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 75.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 
8 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 4 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ร้อยละ 100.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 9 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดย
มีคะแนนความแตกต่างอยู่ท่ี 4 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 100.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนา
ได้ นักเรียนคนที่ 10 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 5 คะแนน มี
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 83.33 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนที่ 11 มีคะแนนหลังเรียน
มากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนน ความแตกต่างอยู่ที่ 4 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 57.14 ของ
ปริมาณที่ควรพัฒนาได้ แสดงให้เห็นว่าหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) นักเรียนมีคะแนนทักษะการทดลองมากกว่าก่อนจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) 
 

สรุปผล 
 การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
ระบบครูพี่เลี้ยงต่อทักษะการทดลองและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน รู้สึกเบื่อหน่าย 
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เมื่อมีการบรรยาย ไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถออกแบบการทดลองได้มีความสามารถในการเช่ือมโยง
ข้อมูลไม่ค่อยดี จึงส่งผลให้ทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปต่ ากว่าเกณฑ์ 
 2. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่
เลี้ยง (CCR) ต่อทักษะการทดลองและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/3 พบว่า ผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์คอนแวนต์ พบว่า นักเรียน 11 คน ไม่มีสมาธิในการเรียน ผู้วิจัยจึงใช้กระบวน การจิตตปัญญาศึกษามา
สอดแทรกเข้าไปในขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีความพร้อมในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2553: 37) ที่ว่าจิตตปัญญาศึกษา เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
จากภายในจิตใจ ให้เข้าถึงความจริง เข้าใจตนเอง รู้ตนเอง เข้าใจผู้อื่น เกิดการตระหนักรู้และเกิดปัญญา และ
แนวคิดของ วิจักขณ์ พานิช (2550: 33) ที่ว่าจิตตปัญญาท าให้เกิดความรู้ที่แท้จริง คือ ความรู้ทางปัญญาที่เกิด
จากการเช่ือมโยงของ 3 ภาค คือ ความรู้ วิชาชีพ และจิตตปัญญา โดยไม่แยกขาดจากกัน   
 2. ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
ระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป พบว่า
ผลคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง 
(CCR) สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้ผลคะแนนของนักเรียนคนที่ 11 มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ด้านทักษะการ
ทดลองน้อยกว่าเพื่อนคนอ่ืน อันเนื่องมากจากนักเรียนคนน้ี โดยพื้นฐานเป็นคนชอบเรียนวิทยาศาสตร ์ไม่ชอบที่
ต้องท าการทดลองร่วมกับนักเรียนคนอ่ืนเป็นคน ขี้อาย เมื่อท าการทดลองเป็นกลุ่มจะไม่ค่อยท าการทดลอง จึง
เป็นเหตุส่งผลให้ได้คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์น้อยกว่าเพื่อนนักเรียนคนอื่น และนักเรียนคนที่ 9 มีผลคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ ด้านทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปน้อยกว่าเพื่อนคนอื่น ซึ่งโดยพื้นฐาน
นักเรียนคนน้ีไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ ชอบท าการทดลอง แต่ไม่สามารถออกแบบการทดลองได้ ความสามารถ
ในการเช่ือมโยงข้อมูลไม่ค่อยดี จึงส่งผลให้ไม่สามารถตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปได้ จึงเป็นเหตุให้มีผล
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ด้านทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปน้อยกว่านักเรียนคนอื่นแต่นักเรียน
สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้ เนื่องจากผู้วิจัยใช้การเรียนการสอนโดยการใช้การวิจัยเป็นฐานเป็น
ขั้นตอนหลัก ควบคู่กับกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา อีกทั้งสอดแทรกกับระบบบครูพี่เลี้ยง 
(Coaching) ในขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและขั้นที่ 5 สรุปผล เพื่อให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป มีการท างานที่เป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เช่ือมโยงความรู้ และ
สรุปผลโดยใช้เหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดของ อิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว (2558: 43) 
และทิศนา แขมมณี (2559: 144-145) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานว่า เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ หรือผลการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบที่ได้
จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากกว่าเน้นเนื้อหา ส่งผลให้ผู้เรียนรู้วิธีที่จะแสวงหาความรู้และใฝ่รู้
ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุธ ชัยยอง (2552: 95) ที่ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานต่อพฤติกรรม ความคิดเห็นและเจตคติของนักเรียน ผลการจัดกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
ในด้านการเรียน ด้านความสนใจ และด้านการท ากิจกรรมกลุ่ม มีเจตคติทางบวกในระดับสูงต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน นอกจากนน้ียังมีแนวคิดระบบครูพี่เลี้ยง เพิ่มเข้าไปในขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและขั้นที่ 5 สรุปผล ซึ่งเป็นการลดบทบาทหน้าที่ของครูในการสอนจากการเป็น
ผู้บรรยายเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทาง กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ จนเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของเก็จกนก 
เอื้อวงศ์ (2559: 2) ที่กล่าวว่า กระบวนการที่ครู สนันสนุนส่งเสริม ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนา
ตนเอง และพัฒนาการปฏิบัตงาน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนน าศักยภาพของตน อย่างเต็มที่ โดยการใช้กระบวนการ
และทักษะการสื่อสาร และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ อวยชัย สุขณะล้ า 
(2559: 43) เป็นกระบวนการที่เน้นการมีปฏิสัมพันกับบุคคลรอบข้าง ในการท างานของตนเองหรือกลุ่มย่อย 
โดยใช้ความคิด เหตุผล น าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง
ต่อทักษะการทดลองและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (CCR) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ควรค านึงถึงความพร้อมและความต้องการของครู นักเรียน และ
สถานศึกษา 
 2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครู        
พี่เลี้ยงต่อทักษะการทดลองและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (CCR) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา       
ปีท่ี 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ควรใช้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม   
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครู    
พี่เลี้ยง (CCR) ไปใช้กับการเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆ 
 2. ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครู 
พีเ่ลี้ยง (CCR) ไปใช้กับการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นหรือทักษะด้านอ่ืนๆ 
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 การศึกษาและการสอน มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT  
เร่ือง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนสตรีนนทบุร ี
 

ศรเทพ สร้อยสนธ์1 และ กุลทราภรณ์ สุพงษ์2 

2นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
1อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2sornthepsoison@gmail.com, e-mail: 1kulthrabhorn.su@ssru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ก่อนเรียนและหลังเรียน 
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
TGT กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนสตรีนนทบุรีที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย (1) 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
ใต้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือค่าคะแนนเฉลี่ย การหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ TGT อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
12.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.87) 

 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT,  ลักษณะทางกายภาพของทวีป
อเมริกาใต้ 
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ABSTRACT 
 This research aims (1) to compare the achievement of TGT learning activities in South 

Africa Unit, and (2) to study students' satisfaction on teaching and learning by TGT learning 
activities. The sample was 20 students in the Mathayom Suksa 3/10, Satrinonthaburi School 
in the first semester of the academic year 2017 with purposive selection. The research tools 
were (1) Learning plan of TGT learning activities and (2) achievement test. The statistics were 
mean and standard deviation. The results were follows: 1.The achievement of TGT learning 
activities was at the average level. (Mean = 12.95 and S.D. = 1.87). 

 
Keywords: The achievement of TGT learning activities, South Africa Geography 
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บทน า 
 ทวีปอเมริกาใต้เป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่

มากแห่งหนึ่งของโลก มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศและ
เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค การศึกษาลักษณะทางกายภาพในทวีปอเมริกาใต้  จึง
จ าเป็นต่อการศึกษาระบบเศรษฐกิจและสภาพสังคมของทวีปอเมริกาใต้ และจ าเป็นต่อการศึกษา  วิชา
ภูมิศาสตร์ของโลก ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 ที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้วิชาภมูิศาสตร ์โดยก าหนดให้ วิชาภูมิศาสตร์เปน็
สาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมาตรฐาน ส 5.1 ก าหนดให้ผู้เรียน
เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ 
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 143-144) ดังนั้นการเรียนวิชาภูมิศาสตร์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่
จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ และความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
 โรงเรียนสตรีนนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบกับการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภูมิศาสตร์ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ีผ่านมา พบสภาพปัญหากล่าวคือ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ อยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์   
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ท้ังนี้ อาจเพราะเนื้อหาบทเรียนมีจ านวนมาก ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถแยกแยะและ
จ าเนื้อหาดังกล่าวได้ และไม่สามารถน าความรู้เรื่องดังกล่าวไปใช้ในการค้นคว้า วิเคราะห์ หรือน าข้อมูลไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นวัตกรรมที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ คือ เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT เป็นเทคนิค   
การสอนแบบร่วมมือที่จะท าให้ผู้เรียนได้สนุกกับเกมวิชาการและการเรียน ท าให้เข้าใจเนื้อหาวิชาได้ง่ายยิ่งขึ้น 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ท าให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเล่นเกม มีการจัดการแข่งขัน ท าให้
ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถสรุปเนื้อหาท่ีเรียนได้กระชับและเข้าใจง่ายข้ึน อรพรรณ พรสีมา (2544: 
43 - 44) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
TGT เป็นเทคนิคที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านสติปัญญา และด้านสังคม กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและ              
ตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น                
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือของเดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน 
(Roger Johnson) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป เรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่มักถูกละเลยหรือมองข้ามไปทั้ง ๆ ที่มี
ผลการวิจัยชี้ชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมช้ันมีผลต่อการเรียน เดวิด 
จอห์นสันและรอเจอร์ จอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 31-32 อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2556: 
98-102)  

นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยที่ศึกษาได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
อุษาคเนย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournament) กับ
การเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อุษาคเนย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าการเรียนรู้แบบวิธีปกติ และความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค TGT อยู่ในระดับมาก (เบญจา รอดลอย, 2553: 70-71)  
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะท าการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปอเมริกาใต้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ TGT ว่าจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะน าผลการวิจัยไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ก่อนเรียนและหลังเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 ท่ีก าลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ ไม่ผ่านเกณฑ์ และจากการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT   
 2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT   

2.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 

2.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ การ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง รวมถึงศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี 

2.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT จ านวน 1 
แผน 2 คาบ 

2.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครอบคลุมของเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ที่มีความช านาญโดยให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท 
(Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 11) ค่าคะแนน
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

 2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ที่ตรวจสอบ
แล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

 2.1.6 น าแผนการจัดการเ รียนรู้โดยใ ช้การจัดกิจกรรมการเ รียนรู้แบบ TGT              
ไปด าเนินการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2.2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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2.2.2 ศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  

2.2.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  
2.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งใช้

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
2.2.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ที่มีความช านาญตรวจสอบความ

เที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหาตลอดจนประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปอเมริกาใต้ มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

2.2.6 จัดพิมพ์แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปอเมริกาใต้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 เพื่อเตรียมทดสอบนักเรียนต่อไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับผู้เรียน จ านวน 20 ข้อ เวลา 10 นาที 
3.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ จ านวน 1 แผน 2 คาบ กับผู้เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ  
3.3 เมื่อด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 

เสร็จแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน สัปดาห์ที่ 2  จ านวน 20 ข้อ หลัง
เรียน (Post-test) โดยแบบทดสอบหลังเรียนเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.4 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT  
 

การทดลอง N  S.D. 
ก่อนเรียน 20 7.20 1.39 

หลังเรียน 20 12.95 1.87 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (  = 12.95, 
S.D.= 1.87) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (  = 7.20, S.D.= 1.39)   
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สรุปผลและอภปิรายผล 
 จากการศึกษางานวิจัย สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้การจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้แบบ TGT ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งกล่าวได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และยังผ่าน
การประเมินและตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ จึงท าให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนได้
เป็นอย่างดี ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาและสนุกไปกับเกมวิชาการ ท า
ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปเนื้อหาท่ีเรียนได้รวดเร็ว กระชับและเข้าใจง่าย จากการ
อธิบายและเรียนรู้กันเองภายในกลุ่ม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้
นักเรียนได้ฝึกกระบวนการท างานกลุ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และฝึก
ทักษะการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม อีกท้ัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ในเนื้อหาสาระ และยังกระตุ้นให้ผู้เรยีนสนใจและตัง้ใจเรียนอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
และพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือของเดวิด จอห์น
สัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยทั่วไป เรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็น
มิติที่มักถูกละเลยหรือมองข้ามไปทั้งๆ ที่มีผลการวิจัยช้ีชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน 
ครูและเพื่อนร่วมช้ัน มีผลต่อการเรียนมาก ซึ่งสอดคล้องกับอรพรรณ พรสีมา (2544: 43 -44)  ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ TGT เป็นเทคนิคที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้าน
สติปัญญา และด้านสังคม กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลและพัฒนาทักษะ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรตาพร เทียนทรัพย์ (2550: 59) พบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TGT และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน จากการใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเป็นไปตามสมมติฐานและงานวิจัยของ
เบญจา รอดลอย (2553: 70-71) พบว่า การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อุษาคเนย์ของช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT เปรียบเทียบกับการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สูง
กว่าการเรียนรู้แบบวิธีปกติ 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ครูผู้สอนที่สนใจจะน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ไปใช้ควรมี
การประยุกต์หรือปรับปรุงนวัตกรรมให้เข้ากับบริบทของรายวิชาหรือสภาพผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้นวัตกรรมส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 
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 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างใช้รูปแบบการสอนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT กับรูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบอื่นๆ เช่น 
STAD JIKSAW 4MAT เพื่อท าการศึกษาว่านวัตกรรมใดจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนได้ดีกว่า 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เร่ือง ระบบอวัยวะในร่างกาย โดยใช้วิธีการสอน

รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) 
ณฐพล  อยู่เป็นสุข และ สุมาลี เทียนทองดี 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   
e-mail: Natapon27641@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก  
(Active learning) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดยใช้
รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเ ชิงรุก  
(Active learning)  เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน  การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
จ านวน 35 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย 
จ านวน 6 แผน 18 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบอวัยวะ 
ในร่างกาย จ านวน 33 ข้อ เป็นปรนัย 30 ข้อ และเป็นอัตนัย 3 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนด้วยรูปแบบการการเรียนเชิงรุก (Active learning) การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test Dependent  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบอวัยวะใน
ร่างกาย มีความแตกต่างโดยค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 6.26 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.26  
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.72 มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 10 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
1.39 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนเชิงรุก 
(Active learning) ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในด้านกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 รองลงมาเป็น
ด้านบรรยากาศของการเรียน มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.74 และส่วนในด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64 โดยจากค่าความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 3 ด้าน แปลผลระดับ ความพึงพอใจได้อยู่ในระดับ ความพึงพอใจ
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning)  
เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมดีขึ้น   

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนเชิงรุก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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AT SUWANNARAMWITTHAYAKHOM SCHOOL 
Natapon  Youpensuk and Sumalee Tientongdee 

Faculty of Education Suansunandha Rajabhat University 
e-mail: Natapon27641@gmail.com 

 
ABSTRACT 

Classroom Action Research The development of science learning achievement using 
active learning activity in the topic of organ system for graders eighth class seven at 
Suwannaramwitthayakhom school The purpose of this research were (1) to develop an 
achievement of science in the topic of organ system by Active learning activity for students 
in graders eighth class seven at Suwannaramwitthayakhom School; and (2) to study 
satisfaction of students received taught by Active learning activity. Target group used in 
research is students in graders eighth class seven at Suwannaramwitthayakhom School 35 
students in the second semester of academic year 2017. Research Tools include:  Lesson 
plan management by using Active Learning Method in topic of organ system learning  
about 6organ system in the body for students in graders eighth class seven at 
Suwannaramwitthayakhom School. Plan 18 hours. Including Achievement tests in Topic of 
organ system in the body. There are 33 items in 30 items is multiple choice and 3 items is 
write-up examination. And Satisfaction Assessment Form for students received taught by 
Active learning activity. This research uses data analysis include Average, Standard Deviation, 
Index of Consistency and T-test Dependent Samples. 

 The research result indicated that: 
 1.Compare the achievement of students in graders eighth class seven at 

Suwannaramwitthayakhom School before and after using Learning and Teaching by Active 
learning activity with higher score. The standard deviation of pre-test score was 1.85 and the 
Average in Pre-test score was 6.26 points. The Average of Pre-test score was 16.26 points The 
Standard Deviation of Pre-test score was 1.72. And the growth score was 10 points standard 
deviation was 1.39 at .05 level of significance. 

 2.Satisfaction of students received taught by Active learning activity with the 
assessment 3 items include: item1 the atmosphere in the classroom, item2 Learning Activity 
And item3 the benefits. which result of Satisfaction in item2 Learning Activity get highest 
Average score as 4.80 points. In item1 the atmosphere in the classroom have Average score 
was 4.74 points. And item3 The Benefits as 4.64 points. It can be seen that all 3 items can 
interpret that. The students have a level of satisfaction as most satisfied. 
 
Keywords: Active learning, Achievement, Satisfaction 
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บทน า 
วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อมนุษย์และสังคมในทุกยุคทุกสมัย เพราะเราน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป

ใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ และใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และ 
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท าให้คนมีการพัฒนา กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหา ความรู้ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตัดสินใจได้โดย
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย และใช้ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ในปัจจุบันโลกเป็นสังคมแห่งความรู้ 
(Knowledge-based society) ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ใน
ด้านวิทยาศาสตร์ เป้าหมายหนึ่งของการศึกษาวิทยาศาสตร์คือให้ นักเรียนทุกคนเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ 
(Scientific literacy for all students) ซ่ึงสามารถน าเอาความรู้ไปใช้ทั้งในอาชีพและงานทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of Science, 1989 อ้างถึงใน  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามการศึกษาระดับโลกและได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญ  
ไว้ 5 ประการ ดังนี้ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

  จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสุวรรณาราม ได้สังเกตเห็นว่า  
การจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังคงเน้นรูปแบบการบรรยาย เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนการสอนที่จ ากัด  
แต่เนื้อหาหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องเรียนมีจ านวนมาก ผู้สอนจึงต้องจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน ได้รับ
เนื้อหาสาระวิชาตามที่หลักสตูรได้ก าหนดไว้ภายในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดนอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้เรียน
ที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ คือ ผู้เรียนเกิดอาการง่วง มีอาการเบื่อหน่ายและคุยกับเพื่อนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาการเรียน ผู้วิจัยได้ทดลองแบ่งกลุ่มนักเรียนคละระดับผลการเรียนเพื่อแข่งขันกันตอบปัญหาเก็บคะแนน
ระหว่างเรียนเนื้อหาบรรยายพบว่านักเรียนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
และจากการวิเคราะห์แบบทดสอบเก็บคะแนนของ นักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถตอบค าถามในส่วนท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทดลองได้ เป็นเพราะว่านักเรียนน าประสบการณ์ของตนเองจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงมาตอบค าถามแต่เมื่อเป็นข้อ ค าถามที่ผู้สอนบรรยายในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียวนักเรียนส่วนใหญ่จะ
ตอบค าถามไม่ถูกต้อง  
 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) เน้นให้ผู้เรียนเป็น Active learner มากกว่าที่จะเป็น 
Passive learner จากการศึกษางานวิจัยของ Sweller (2006) พบว่า การเรียนการสอนเชิงรุก  
(Active learning) มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ และการ
น าความรู้ ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันส่งเสริมให้ผู้เรียนตื่นตัวต่อการเรียนรู้การกระตือรือร้นด้านการรู้
คิดมากกว่าที่ผู้สอนสอนโดยการสอนแบบบรรยายเพื่อท่องจ าเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนเชิงรุก  
(Active learning) จึงเป็นการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูง
ผู้เรียนจะมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมลงมื อกระท า
มากกว่าการเรียนที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายนั่งรับความรู้เพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมโนทัศน์ที่สอนได้ถูกต้อง และลึกซึ้ง เกิดความคงทนถาวร ผู้เรียนสามารถ
เช่ือมโยงความรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้ เรียนเกิดความสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในการเรียนการสอน  
ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง 

 ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ส น ใ จ จ ะ ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น เ ชิ ง รุ ก  
(Active learning)  เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซึ่งผู้วิจัยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้นักเรียน
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เกิดความรู้ ความเข้าใจ พร้อมกับเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยกัน
ภายในกลุ่ม และเกิดความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  น าความสามารถที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ และช่วยให้ นักเรียนมี
คุณสมบัติแห่งบุคคลในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ของ นักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning)   
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning)  เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการ
เรียนเชิงรุก (Active learning) เป็นการวิจัยในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสุวรรณา
รามวิทยาคม โดยมีขั้นตอนด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสุวรรณาราม 

ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่าร้อยละ 70) สาเหตุมาจาก
นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพราะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย 
เนื่องด้วยระยะเวลาในการเรียนการสอนที่จ ากัด แต่เนื้อหาหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องเรียนมีจ านวนมาก ผู้สอนจึง
ต้องจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน ได้รับเนื้อหาสาระวิชาตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ภายในระยะเวลาที่
มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดอาการง่วง มีอาการเบื่อหน่ายและคุยกับเพื่อนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาการเรียน 

2.  เครื่องที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning)  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย จ านวน 18 ช่ัวโมง 
  2.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้จ านวน 30 ข้อ 
เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ  

   3.) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบอวัยวะใน
ร่างกาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียน
เชิงรุก (Active learning) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความรู้สึก อารมณ์หรือทัศนคติของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดย
ประเมินด้วยกัน 3 ด้าน และมีรายการประเมินทั้งหมด 18 รายการ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบอวัยวะ

ในร่างกาย โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean)  

 2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบอวัยวะ
ในร่างกาย โดยการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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     3) วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 4 )  การ เปรียบ เทียบความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ ย  2 กลุ่ มที่ มี ความสัมพันธ์กัน  

(T-test Dependent Samples) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก  (Active learning) 
เรื่อง ระบบต่างอวัยวะในร่างกาย ที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/7  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มีดังนี้ 
 1) ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกายส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของนักเรียน 35 คน 
 

ตัวแปร 
คะแนนสอบก่อนเรียน 

Pre-test (20) 
(X1 ) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
Post-test (20) 

(X2) 

คะแนนพัฒนาการนกัเรียน 
(X2 – X1) 

N 35 35 35 
∑× 219 569 350 

 6.26 16.26 10 
S.D. 1.85 1.72 1.39 
C.V. 29.50% 10.60% 13.90% 

 จากตารางผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 
ระบบอวัยวะในร่างกาย มีความแตกต่างโดยค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนน
ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 6.26 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85 สัมประสิทธ์ิของการแปรผันอยู่ที่ 29.50 % 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.26 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.72 สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน
อยู่ท่ี 10.60 % มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 10 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.39 และสัมประสิทธิ์ของ
การแปรผันอยู่ที่ 13.90 % 
 ตารางแสดงค่าสถิติ T-test ในการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 35 คน 
 จ านวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย ค่า  ค่า  ค่า t 
Pre-test 35 6.26 350 3,566 42.46* Post-test 35 16.26 

 * มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 จากตาราง คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต
ที่ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หมายความว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ที่มีต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปใช้ได้ 
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 2) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนเชิงรุก  
(Active learning)  ซึ่งท าประเมินความพึงพอใจใน 3 ด้านโดยด้านที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดคือด้าน
กิจกรรมการเรียน ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 รองลงมาเป็นด้านบรรยากาศของการเรียน  
มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และในด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจของทั้ง 3 ด้านสามารถแปลความหมายได้ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งในด้าน
กิจกรรมการเรียน มีรายการประเมิน 5 รายการโดยรายการประเมินที่ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ 
รายการประเมินที่ 1.5 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย โดยมีคะแนน 
ความพึงพอใจเท่ากับ 5 คะแนน รองลงมาเป็นรายประเมินที่ 1.1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.86 คะแนน และอันดับที่สามคือ
รายการประเมินที่ 1.4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรยีนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ ซึ่งได้รับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.8 คะแนน ในส่วนของด้านกิจกรรมการเรียน มีรายการประเมิน 7 รายการ  
ซึ่งรายการประเมินที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือรายการประเมินที่ 2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้
นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ คะแนนความพึงพอใจคือ 5 คะแนน รองลงไปคือรายการประเมินที่ 2.3 กิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ ได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.94 คะแนน และรายการประเมินมาเป็น
อันดับสามมีอยู่สองรายการด้วยกัน คือรายการประเมินที่ 2.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
และรายการประเมินที่ 2.7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 
4.86 คะแนน และในส่วนของด้านประโยชน์ที่ได้รับ รายการประเมินที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ  
รายการประเมินที่ 3.6 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น คะแนนความพึงพอใจ คือ 4.86 
คะแนน รองลงมาเป็นรายการประเมินที่ 3.5 การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น  
คะแนนความพึงพอใจ คือ 4.80 คะแนน อันดับที่สามเป็นรายการประเมินที่ 3.3 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้
นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.69 คะแนน 

 
สรุปผล 

 การวิ จั ย  เ รื่ อ ง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ท างการ เ รี ยนนั ก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  2 / 7  
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก  
(Active learning) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 จากการที่ผู้วิจัยส ารวจปัญหาแล้วพบว่าการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังคงเน้นรูปแบบการบรรยาย 
พฤติกรรมของผู้เรียนที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ คือ ผู้เรียนเกิดอาการง่วง มีอาการเบื่อหน่ายและคุยกับเพื่อนในเรื่อง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายดึงดูดความสนใจ แล้วเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนสอน ท า
ให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนไป
ในทางที่ดี ซึ่งหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) 
จ านวน 18 ช่ัวโมงในวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร ะบบอวัยวะใน
ร่างกาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active 
learning) มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.26 คะแนน มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 16.26 และมีค่า
คะแนนพัฒนาการของนักเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 10 คะแนน ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) ในด้านบรรยากาศของการเรียน มีค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินเท่ากับ 4.74 ส่วนในด้านกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64 โดยจากค่าความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 3 ด้าน แปลผลระดับความพึงพอใจได้อยู่ในระดับ ความพึง
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พอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก ( Active 
learning) เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมดีขึ้นโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  และนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด 

อภิปรายผล 
  ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning)  
เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จ านวน 18 ช่ัวโมง พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ที่สูงขึ้ น โดยคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และบรรยากาศในช้ันเรียนตื่นเต้นและ
สนุกสนาน นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) เน้นให้ผู้เรียนเป็น Active learner มากกว่าที่จะเป็น 
Passive learner จากการศึกษางานวิจัยของ Sweller (2006) พบว่า การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ และการน าความรู้ 
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันส่งเสริมให้ผู้เรียนตื่นตัวต่อการเรียนรู้  สอดคล้องกับ กรรณิการ์ ปัญญาดี 
(2558:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
คอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกออนไลน์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รสิตา รักสกุล (2557:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
ใช้ Active learning พบว่า คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ Active learning มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของผู้เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใช้ Active learning หลังการจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีนัยทาสถิติที่ .05 รวมไปถึงความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ 
Active learning มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) จ าเป็นต้องใช้
เวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ลงมือปฏิบัติอย่างตื่นเต้น ท้า
ทาย และการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) ไม่เหมาะกับผู้เรียน
ชอบอยู่เฉย ๆ (Passive Student) ผู้สอนจ าเป็นต้องจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม คอย
กระตุ้นและคอยแนะน าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียน อยากร่วมท ากิจกรรมในช้ันเรียน  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรปูแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) สามารถน าไปใช้
เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว เช่น 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การผลิต

สินค้าและบริการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนราชวินิต  มัธยม ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 49 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ขาดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 
4.79, S.D. = 0.41) 2) แบบวัดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนหลังเรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง (  = 2.57, S.D. = 0.58) 

 
ค าส าคัญ: ทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง, การผลิตสินค้าและบริการ, การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the self-production skills of producing goods and 

services that are the first step in the process of research-based learning. The sample was 49 lacked self-
cognitive skills students in grade 2/8, Rajavinit School who was studying in the first semester of the 
academic year 2017 with purposive selection. The research instruments were 1) a learning management 
plan for producing products and services on research-based learning and 2) self-directed learning test that 
IOC was 1.00. The data were analyzed by percentage mean and standard deviation. The result was self-
cognitive and self-efficacy of the sample is high. 

 
Keywords: Self-production skills, Producing goods and services, The first step in the process of research-

based learning 
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บทน า 
ประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่ สั่งสมมานานท่ามกลาง

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิง
ยุทธศาสตร์เกือบทุกด้าน นับเป็นจังหวะเวลา ที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560: 1) สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) ที่กล่าวว่า ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้
พร้อมกันจากสื่อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2546) ดังนั้น 
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีเครื่องมือในการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองเป็นหลัก มีความสามารถในการสกัดและคัดกรองข้อมูลที่ควรเรียนรู้ ครูจึงควรมุ่งสอนเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหา
ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความอยากท่ีจะเรียนรู้ ท่ีเรียกว่าจิตแห่งวิทยาการ เกิดการรู้คิดโดยได้เรียนเกี่ยวกับไอซีที เป็นเครื่องมือ   
ในการช่วยแสวงหาความรู้และน ามาสร้างองค์ความรู้ ฝึกการวางแผนการท างานได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการความรู้เพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์  ที่ต้องการ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559: 3-4) 

จากค าแนะน าของครูแมนพงษ์ เห็มกองและครูเสาวนีย์ นวลน้อย ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ผู้สอนรายวิชาสังคม
ศึกษา 3 ปีการศึกษา 2559 พบว่า นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ส่วนใหญ่มีผลการเรียนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ อยู่ในระดับต่ า เนื่องจากขาดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ
คณะกรรมการการระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษาแห่งสหประชาชาติ ที่กล่าวว่า แนวทางการสอนสังคมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
ได้มุ่งเน้นการสอนที่ไม่ได้เน้นเนื้อหา แต่เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบกฎเกณฑ์ในสังคมได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักวิธีการค้นพบความรู้ใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางความรู้และวิทยาการต่าง ๆ โดยอาศัยการวิจัยเป็นสื่อสร้างความรู้ใน
เรื่อง ที่นักเรียนสนใจใคร่รู้จริง ๆ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการเรียน (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545: 13) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ โดยอาจใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาหรือให้นักเรียนลงมือท าวิจัยโดยตรง ตั้งแต่
การออกแบบวิจัยทดลองและสรุปผลโดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจปัญหาการวิจัย ต่อไปจึงให้นักเรียนลงมือ 
ท าวิจัยด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2560: 144-145) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัฒนคร พวงค า (2555: 82) เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการสร้างองค์ความรู้ วิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เรียนจากการจัด การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ซึ่งพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน นักเรียน
ร้อยละ 80 มีคะแนนทักษะพื้นฐานการสร้างองค์ความรู้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการศึกษาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อศึกษาทักษะการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเป็นแนวทางส าหรับครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การผลิตสินคา้และบริการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ด้วยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนมีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลางข้ึนไป  
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินงานวิจัยตามรายละเอียด ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนราชวินิต 

มัธยม ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 49 คนคนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีขาดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 2.2 แบบวัดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานโดยมีขั้นตอนการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  2.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  2.1.2 ศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
  2.1.3 ศึกษารายละเอียดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ จากหนังสือเรียนวิชา
สังคมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 คาบ 
  2.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานจ านวน 6 คาบ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหาการวิจัย ข้ันท่ี 2 ขั้นคิดค้นวิธี ขั้นที่ 3 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นที่ 5 ขั้น
สรุปผล 
  2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale)   
  2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานท่ีตรวจสอบแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  2.1.7 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อน าไปใช้จัดการเรียนรู้ ต่อไป 
  2.2 แบบวัดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  2.2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวิธีการสร้างแบบวัดทักษะการสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  2.2.2 ด าเนินการสร้างแบบวัดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน จ านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ โดยก าหนดแบบคะแนนรูบริค (Rubric Score) 3 ด้าน ดังนี้ 1) 
นักเรียนสามารถสรุปผลการศึกษาของตนเอง 2) นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลการอภิปราย และ 3) นักเรียนสามารถน า
ผลสรุปที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์อื่น ทุกข้อมี 3 คะแนนเต็ม และก าหนดเกณฑ์การประเมินทักษะการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองเป็น 3 ระดับ 
  2.2.3 น าแบบวัดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง และความครอบคลุมของเนื้อหา แล้วน ามาค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
  2.2.4 น าแบบวัดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังการจัด การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานให้
ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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  2.2.5 จัดพิมพ์แบบวัดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
เพื่อน าไปใช้ทดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 3.1 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน จ านวน 5 
คาบ คาบละ 50 นาที 
 3.2 เมื่อด าเนินการสอนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนท าแบบวัดทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 3.3 น าผลคะแนนของนักเรียนไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าทักษะ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การ
ผลิตสินค้าและบริการ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนราชวินิต 

มัธยม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
ระดับของทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จ านวน (คน) ร้อยละ 

สูง 44 89.80 
ปานกลาง 5 10.20 

ต่ า 0 0.00 
รวม 49 100.00 

  
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอยู่ในระดับสูง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 89.80 และมีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2/8 โรงเรียนราชวินิต 
มัธยม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยรวม 

คะแนนเต็ม  S.D. แปลผล 
3.00 2.57 0.58 สูง 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของผลการประเมินทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีค่าเท่ากับ 2.57 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.58 ซึ่งแปลผลได้ว่าผลการประเมินทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ ดังนี้ ทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้
วิจยัเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง (  = 2.57, S.D. = 0.58) โดยแจกแจงได้ ดังนี้ นักเรียนมีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอยู่ในระดับสูง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 89.80 และนักเรียนมีทักษาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับ
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ปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ทั้งนี้ เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์เรียนรู้ สอดคล้องกับทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง หรือ คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) (ณัฐธิดา เยาวลักษณ์โยธิน, 2559: 30) ที่ว่า ความรู้ไม่ได้เกิดจากการ
รับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสร้างขึ้นด้วยตนเอง โดยการลงมือท า ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบ
ข้าง และต้องมีการปรับความรู้เดิมกับความรูใ้หม่จนเกิดเป็นการสรา้งองค์ความรู้ดว้ยตนเอง สอดคล้องกับการวิจัยของ ธัฒนคร 
พวงค า (2555: 82) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสร้างองค์ความรู้วิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน ท าให้นักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนทักษะพื้นฐานการสร้างองค์ความรู้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป และสอดคล้องกับการวิจัยของ 
ศรัญญา ศิริวรศิลป์ (2557: 82) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และความสามารถ
ด้านกระบวนการวิจัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ซึ่งพบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสร้างทักษะด้านกระบวนการวิจัยของนักเรียนได้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
การวิจัยของจิรัชญา เพ็งจาง (2556: บทคัดย่อ) เรื่อง การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนหนองเรือวิทยา รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา โดยใช้การเรียน การสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน ท่ีพบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานท าให้ทักษะของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน รวมถึงผลการวิจัยของกัลป์ยาณี ชูศรีวัน ( 2555: 
บทคัดย่อ) เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน (ส 33102) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ที่พบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ครูผู้สอนที่สนใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สามารถน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานไปใช้
โดยปรับบริบทของการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับสาระที่สอน 
2) ควรมีการศึกษาการจัดการเรยีนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การจัดการเรยีนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การว จัยในช้ันเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสร มสร้างความมีระเบียบว นัยในตนเองของนักเรียนช้ัน
อนุบาลิ3ิโรงเรียนสาธ ตคร สเตียนว ทยาิโดยการจัดก จกรรมการเล่าน ทานิและเพื่อเปรียบเทียบพฤต กรรม
ความมีระเบียบว นัยก่อนและหลังการจัดก จกรรมการเล่าน ทานของนักเรียนช้ันอนุบาลิ3ิกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การว จัยครั้งนี้ิคือเด็กนักเรียนิชายิ- หญ งิที่กําลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ิ3 ปีการศึกษาิ2560 โรงเรียน
สาธ ตคร สเตียนว ทยาจํานวน  4 คนิโดยใช้ว ธีการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากเด็กขาดพฤต กรรมด้านระเบียบ
ว นัยคุยและเล่นกันในขณะที่ครูสอนิรวมทั้งไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันเวลา  เครื่องมือที่ใช้ในการว จัย
ได้แก่ น ทานจํานวนิ5ิเรื่องิแผนการจัดก จกรรมการเล่าน ทานิจํานวนิ10ิแผนิและแบบสังเกตพฤต กรรม
ความมีว นัยในตนเองิซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องิ( IOC)ิเท่ากับิ1.00ิในทุกรายข้อการประเม นิการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดําเน นการตามแผนการทดลองแบบ The single group, Pretest – Posttest time series 
design ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว โดยใช้ระยะเวลาดําเน นการว จัยิ5ิสัปดาห์ การว เคราะห์ข้อมูลใช้สถ ต 
ค่าเฉลี่ย (X  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการว จัยพบว่า 1) การจัดก จกรรมการเล่าน ทานสามารถ
ช่วยสร้างเสร มความมีว นัยในตนเองของนักเรียน อยู่ในระดับดีทุกคนิ2) หลังการจัดก จกรรมการเล่าน ทานของ
นักเรียนช้ันอนุบาลิ3ิโรงเรียนสาธ ตคร สเตียนว ทยาิมีคะแนนความมีว นัยในตนเองสูงกว่าก่อนการจัดก จกรรม
การเล่าน ทาน 

ค าส าคัญ: ความมีว นัยในตนเอง,ิการเลา่น ทาน 
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Abstract 

Classroom Research Self-discipline enhancement using the tales of kindergarten 
students in the 3rd of Global English School. Objective to 1.) To strengthen the self-discipline 
of kindergarten students in the 3rd of Global English School 2.) To compare the behavior of 
discipline before and after the story telling activities of kindergarten students in the 3rd of 
Global English School, target groups used in this study. Is a male-female student aged 5-6 
years studying in 3rd grade kindergarten total 4 persons, academic year 2017, Use a selective 
approach because of lack of discipline ,talk and play together while teaching. Also, do not 
send the assigned tasks in time. The instruments used in the research such as 5 tales. 
Activities plan of tales stories 10 sheet and self-discipline which consistency Index (IOC) as 
1.00. The content of this research was strengthen self-discipline and storytelling activities. 
The duration of the study was 5 weeks, 2 days a week, Tuesday and Thursday, 20 minutes 
from 10.00-10.20 minutes, total 10 times. And standard deviation: 

 The research found that: 

1. Story telling activities can enhance the self-discipline of kindergarten students in 
the 3rd of Global English School. Stay on high level 

2. After the story telling activities Kindergarten students in the 3rd of Global English 
School have self-discipline scores. Higher than before story telling activities. 

Keywords : self-discipline, storytelling 
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บทน า 
ในปัจจุบันสังคมโดยรวมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐก จและสังคมเป็นหลักซึ่ง

ความเจร ญรุ่งเรืองของประเทศเป็นส ่งที่คนในชาต ปรารถนาแต่การพัฒนาส ่งเหล่านี้ต้องอาศัยพื้นฐานพฤต กรรม
โดยรวมของคนในชาต โดยใช้กฎกต กาเดียวกันซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งเป็นพื้นฐานของ
พฤต กรรมในการใช้กฎกต การ่วมกันก็คือิการมีว นัยในตนเองหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์ข้อตกลงที่กําหนดขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บุคคลประพฤต ปฏ บัต ในการดํารงชีว ตร่วมกันเพื่อให้อยู่อย่างราบรื่ นมีความสุขิ
ความสําเร็จโดยอาศัยการฝกึอบรมให้ปฏ บัต ตนรู้จักควบคุมตนเองิการมีว นัยและรู้จักหน้าท่ีถือว่าเป็นคุณสมบัต 
ประจําตัวของทุกคนวัยเด็กเป็นวัยเร ่มต้นเป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจร ญมั่นคงในชีว ตสู่ความสุขถูกต้อง
และสมบูรณ์ิคุณลักษณะเด็กที่มีว นัย คือิสามารถควบคุมตนเองทางกายิวาจาิใจิรักความจร งิไม่พูดปดิ
สามารถทําก จกรรมหรืองานง่ายๆิให้สําเร็จได้ด้วยตนเองจัดเก็บของเล่นและของใช้ให้เป็นระเบียบิมีระเบียบ
ว นัยและตรงต่อเวลาิปฏ บัต ตามข้อตกลงและกต กาได้อย่างถูกต้องิเคารพในส ทธ และหน้าที่ของกันและกันิมี
ความรับผ ดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จด้วยตนเองิเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้
เรียบร้อยด้วยตนเองิ(กระทรวงศึกษาธ การ, 2560:29-30) ซึ่งความจําเป็นในการพัฒนาคนการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายิจ ตใจิสต ปัญญาิความรู้ิคุณธรรมิจร ยธรรมิมี
วัฒนธรรมในการดํารงชีว ติสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขิการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างิๆิอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมิค่าน ยมที่ดีงามิ(พระราชบัญญัต 
การศึกษาแห่งชาต , 2553:3,8)  

โรงเรียนสาธ ตคร สเตียนว ทยาิสํานักบร หารงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชนเปิดสอนมานานกวา่ิ
37ิปีิปัจจุบันเปิดสอนในระดับช้ันอนุบาลปีที่ิ1ิถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ิ6ิมีเด็กนักเรียนทั้งหมดิ449 คนิ
โดยเป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ิ1- 3ิจํานวนิ137ิคนิมีห้องเรียนระดับอนุบาลทั้งหมดิ8ิห้องเรียนิโดย
แบ่งเป็นช้ันอนุบาลปีที่ิ1ิจํานวนิ2ิห้องเรียนิช้ันอนุบาลปีที่ิ2ิจํานวนิ3ิห้องเรียนิิช้ันอนุบาลปีที่ิ3ิจํานวนิ
3ิห้องเรียนิและจากที่ผู้ว จัยได้สังเกตเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลิ3C พบว่ามีนักเรียนจํานวนิ4ิคนิยังชอบส่ง
เสียงพูดคุยและเล่นกันในขณะครูสอนและไม่สามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้ทันเวลา 

ผู้ว จัยจึงได้ศึกษาว ธีการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มนี้ิและพบว่าการจัดก จกรรมโดยใช้น ทานเป็นว ธีหนึ่งที่
น ยมนํามาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรมิจร ยธรรมิเพราะน ทานเป็นเรื่องที่คนทุกเพศิทุกวัยิมีความต้องการที่
จะฟังและอ่านินอกจากน ทานจะให้ความสนุกสนานเพล ดเพล นแล้วน ทานแต่ละเรื่องยังแฝงคต สอนใจด้าน
คุณธรรมิจร ยธรรมิดังท่ีิจารุณีิิศรีเผือกิ(2554: 18)ิได้กล่าวว่าการใช้น ทานเป็นสื่อในการเรียนรู้เรื่องราวต่างิ
ๆิและพัฒนาภาษาิด้านความค ดิความเข้าใจและจ นตนาการิด้านอารมณ์ิิจ ตใจิสต ปัญญาิสร้างสมาธ 
สอดแทรกคต สอนใจและปลูกฝังคุณธรรมให้เก ดขึ้นภายในตัวเด็กิซึ่งสอดคล้องกับงานว จัยของกาญจนาิ    
พงษ์เจร ญ (2555). ผลการศึกษาพบว่าิเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ิ1ิโรงเรียนเซนต์หลุยส์ิฉะเช งเทราิมีว นัยใน
ตนเองเพ ่มมากขึ้นตลอดิ4 สัปดาห์จากร้อยละิ59.36ิ, 72.55 , 80.77 และิ86.05 ตามลําดับิิผลของการ
ว จัยนี้มีข้อว จารณ์ถึงการนําหลักการของแรงจูงใจและการเสร มแรงมาใช้ิจึงมีผลให้ค่าร้อยละของความก้าวหน้า
ในพฤต กรรมเป็นไปได้ในลักษณะเพ ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวก จกรรมการเล่าน ทานสามารถปรับเปลี่ยนพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยใน
ตนเองของนักเรียนได้ผู้ว จัยจึงต้องการใช้ก จกรรมการเล่าน ทานเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤต กรรมการขาด
ระเบียบว นัยในตนเองให้มีพฤต กรรมที่ดีขึ้นิเพื่อจะได้มีความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 

1. เพื่อเสร มสร้างความมีระเบียบว นัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลิ3ิโรงเรียนสาธ ตคร สเตียน 
ว ทยาิโดยการจัดก จกรรมการเล่าน ทาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยก่อนและหลังการจัดก จกรรมการเล่าน ทานของ
นักเรียนช้ันอนุบาลิ3 
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สมมติฐานการวิจัย  

 

1.ิการใช้ก จกรรมการเล่าน ทานคุณธรรมสามารถเสร มสร้างความมีว นัยในตนเองของนักเรียนช้ัน 

อนุบาลิ3 ได้  
2.ิการใช้ก จกรรมการเล่าน ทานคุณธรรมสามารถพัฒนาความมีว นัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลิ

3ิได้ดีกว่าก่อนการจัดก จกรรมการเล่าน ทานิ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การว จัยครั้งนี้ผู้ว จัยมีว ธีการดําเน นการว จัยตามรายละเอียดดังนี้ 
  1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการว จัยครั้งนี้ิิเด็กนักเรียนิชายิ- หญ งิที่กําลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ิ3   
ปีการศึกษาิ2560 โรงเรียนสาธ ตคร สเตียนว ทยาิจํานวน  4 คนิโดยใช้ว ธีการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากเด็ก
ขาดพฤต กรรมด้านระเบียบว นัยคุยและเล่นกันในขณะที่ครูสอนิรวมทั้งไม่ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายได้ทันเวลา  

2.ิเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลิได้แก่น ทานคุณธรรม แผนการจัดก จกรรมน ทาน 

คุณธรรมจํานวนิ10ิแผน และแบบสังเกตพฤต กรรมความมีระเบียบว นัย โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพดังนี ้

    2.1.การสร้างน ทานคุณธรรมและแผนการจัดก จกรรมมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
   2.1.1 ผู้ว จัยทําการศึกษาิวรรณกรรมิเอกสารและงานว จัยที่เกี่ยวข้องกับน ทานคุณธรรม
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างน ทานคุณธรรมและแผนการจัดก จกรรม     
  2.1.2 สร้างน ทานคุณธรรมจํานวน 5ิเรื่องิดังนี้ิน ทานเรื่องผึ้งน้อยจอมขี้เกียจ น ทานเรื่อง
ลูกหมีไม่มีว นัยิน ทานเรื่องใครทําตามกฎได้บ้างยกมือข้ึน และน ทานเรื่องรางวัลของเด็กดี 

2.1.3 สร้างแผนการจัดก จกรรมน ทานคุณธรรมจํานวนิ10ิแผนิโดยมี 
รายละเอียดิดังน้ีช่ือก จกรรมวัตถุประสงค์ของก จกรรมิิข้ันตอนการดําเน นก จกรรม  และการประเม นผล 

2.1.4 นําน ทานคุณธรรมและแผนการจัดก จกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อ 
ผู้เช่ียวชาญิ3ท่านิเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ิเนื้อหาว จัยและการดําเน นก จกรรมโดยมีค่าิ
IOC เท่ากับิ1.00ิทุกรายข้อซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ 

2.1.5 นําแผนการจัดก จกรรมน ทานคุณธรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
   2.2 การสร้างแบบสังเกตพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

   2.2.1 ศึกษาเอกสาริตําราิและงานว จัยที่เกี่ยวข้องกับพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยใน
ตนเองของนักเรียนและแบบสังเกตพฤต กรรมิเพื่อนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤต กรรม 

2.2.2 สร้างแบบสังเกตพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองิและเกณฑ์การให้ 
คะแนนจํานวนิ2ิข้อิได้แก่ สนใจเรียนไม่ส่งเสียงพูดคุยหรือเล่นขณะครูสอน  และการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลา และมีเกณฑ์การประเม นที่แบ่งออกเป็นิ3ิระดับิคือิ3ิิคะแนนิิหมายถึง กระทําด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องตักเตือน  2ิิคะแนนิิิหมายถึงกระทําโดยที่ตักเตือนไม่เก นิ3ิครั้งิิ1ิิคะแนนิิิหมายถึงกระทําโดยที่
ต้องตักเตือน 3ิครั้งขึ้นไป 

2.3.3 สร้างเกณฑ์การประเม นพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองดังนี ้ คะแนนเฉลี่ย 
ระหว่างิิ2.34ิ– 3.00ิิหมายถึงิิพฤต กรรมความมีว นัยอยู่ในระดับดี  คะแนนเฉลี่ยระหว่างิิ1.67ิ– 2.33ิิ
หมายถึงิิพฤต กรรมความมีว นัยอยู่ในระดับพอใช้  คะแนนเฉลี่ยระหว่างิิ1.00ิ– 1.66ิหมายถึงิิิพฤต กรรม
ความมีว นัยอยู่ในระดับปรับปรุง 

2.2.4 นําแบบสังเกตพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองิเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญิ3ิท่าน 
เพื่อตรวจสอบพ จารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ิเนื้อหาว จัยและการดําเน นก จกรรมิหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ิ(โดยมีค่าิIOC เท่ากับิ1.00ิทุกรายข้อซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ 
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   2.2.5 นําแบบสังเกตพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองที่แก้ไขแล้วิมาทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ว จัยดําเน นการทดลองและเก็บข้อมูล โดยใช้แบบแผนการสังเกตพฤต กรรมความมีว นัยในตนเอง
และแผนการจัดก จกรรมน ทานคุณธรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายิใช้เกณฑ์การให้คะแนนท่ีผู้ว จัยสร้างขึ้นิโดยการ
ว จัยครั้งนี้เป็นการว จัยเช งทดลองิ(Experimental Design) และมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลิดังนี้ 

    3.1 ผู้ว จัยสังเกตพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยของเด็กช้ันอนุบาลปีที่ิ3ิก่อนการจัด 
ก จกรรมเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบสังเกตพฤต กรรม 1 สัปดาห์ 
  3.2 ผู้ว จัยดําเน นการทดลองก จกรรมน ทานคุณธรรมโดยใช้แผนการจัดก จกรรมน ทานคุณธรรมไป
ดําเน นการจัดก จกรรมกับกลุ่มเป้าหมายิโดยทําการทดลองิ5ิสัปดาห์ิสัปดาห์ละิ2ิวันรวมิ10ิครั้งิได้แก่ิทุก
วันอังคารและวันพฤหัสบดีิใช้เวลาิ20ินาทีิตั้งแต่ิเวลาิ10.00ิ–10.20ิน. 
  3.3 ผู้ว จัยสังเกตและบันทึกพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยของเด็กช้ันอนุบาลปีที่ิ3ิเป็นเวลาิ5ิ
สัปดาห์ิสัปดาห์ละิ2ิวันิจํานวนทั้งหมดิ10ิครั้งตามแผนการดําเน นการจัดก จกรรม 
      3.4 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสังเกตเรียบร้อยแล้วิผู้ว จัยได้นําข้อมูลไปว เคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพ วเตอร์ 
 
 

4. การว เคราะห์ข้อมูลและสถ ต ที่ใช้ิ 
  ผู้ว จัยทําการว เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  และสถ ต ที่ใช้ได้แก่ิค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานิิ 
 

ผลการวิจัย 
 

   ตารางที่ิ1ิค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความมีว นัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลิ3ิ
โรงเรียนสาธ ตคร สเตียนว ทยาิโดยการจัดก จกรรมการเล่าน ทาน 
 

คนที ่ X   SD ระดับ 
1 
2 
3 
4 

2.5 
2.6 
2.5 
2.7 

0.55 
0.67 
0.55 
0.50 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 
จากตารางที่ิ 1  พบว่าการเสร มสร้างความมีระเบียบว นัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลิ3 หลังการ

จัดก จกรรมการเล่าน ทานคุณธรรม มีพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองสูงขึ้นอยู่ในระดับดีิทั้งิ4 คนิแสดงให้
เห็นว่าก จกรรมการเล่าน ทานคุณธรรมสามารถสร้างเสร มความมีว นัยในตนเองได้ 
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ตารางที่ิ2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมีว นัยในตนเองของนักเรียนช้ัน
อนุบาลิ3ิโดยใช้ก จกรรมการเล่าน ทาน 

 

คนที่ ก่อนทดลอง ระดับ หลังทดลอง ระดับ ความหมาย 

X   SD X   SD 

1 

2 

3 

4 

1.0 

1.2 

1.2 

1.5 

0.00 

0.27 

0.27 

0.55 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

2.5 

2.6 

2.5 

2.7 

0.55 

0.67 

0.55 

0.50 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ระดับด ี

ระดับด ี

ระดับด ี

ระดับด ี

 

จากตารางที่ิ2 พบว่าพฤต กรรมความมีว นัยในตนเองของความมีว นัยในตนเองนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ิ
3 โรงเรียนสาธ ตคร สเตียนว ทยาิโดยใช้น ทานคุณธรรมมีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ก จกรรมเล่าน ทาน
คุณธรรม โดยอยู่ในระดับดีทุกคนแสดงให้เห็นว่าก จกรรมการเล่าน ทานคุณธรรมสามารถช่วยพัฒนามีว นัยใน
ตนเองของความมีว นัยในตนเองนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ิ3C  โรงเรียนสาธ ตคร สเตียนว ทยาได้ิเมื่อพ จารณาเป็น
รายบุคคลิพบว่า 

คนที่ิ4 มีพฤต กรรมความมีว นัยในตนเองิในการสนใจเรียนไม่ส่งเสียงพูดคุยและเล่นขณะครูสอน 
และการทํางานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาิมีคะแนนิค่าเฉลี่ยิX   = 2.7 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน SD เท่ากับ
0.50 จากคะแนนเต็มิ3 สูงกว่าในกลุ่มทดลองิคนที่ิ2ิมีพฤต กรรมความมีว นัยในตนเองิในการสนใจเรียนไม่  
ส่งเสียงพูดคุยและเล่นขณะครูสอน และการทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาิมีคะแนนค่าเฉลี่ยิX   = 2.6 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD เท่ากับ 0.67 จากคะแนนเต็มิ3 สูงเป็นอันดับสองของกลุ่มทดลองิคนที่ิ3ิและคนที่ิ
4ิมพีฤต กรรมความมีว นัยในตนเองิในการสนใจเรียนไม่ส่งเสียงพูดคุยและเล่นขณะครูสอน และการทํางานที่
ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาิมีคะแนนค่าเฉลี่ยิX   = 2.5 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานSD เท่ากับ 0.50 จากคะแนน
เต็มิ3 เท่ากันตามลําดับิแสดงว่าก จกรรมการเล่าน ทานคุณธรรมสามารถช่วยพัฒนาความมีว นัยในตนเองของ
นักเรียนคนท่ีิ4ิได้ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากผลการว จัยเช งปฏ บัต การิเรื่องิความมีระเบียบว นัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลิ3ิโรงเรียน

สาธ ตคร สเตียนิโดยการจัดก จกรรมการเล่าน ทานผลการว จัยพบว่าินักเรียนที่ได้รับการจัดก จกรรมการเล่า
น ทานสามารถเสร มสร้างความมีระเบียบว นัยในตนเองของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเม นอยู่ในระดับดีทุกคน 
และมีระเบียบว นัยในตนเองหลังการจัดก จกรรมการเล่าน ทานสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดก จกรรมการเล่าน ทานทุก
คนจากผลการว จัยในช้ันเรียนิผู้ว จัยขออภ ปรายดังนี ้

1. ผลการว จัยพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลิ3ิโรงเรียนสาธ ต    
คร สเตียนว ทยาิโดยการจัดก จกรรมการเล่าน ทานเสร มสร้างว นัยในตนเองิพบว่าการเล่าน ทานสามารถพัฒนา
พฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองสูงขึ้นกว่าก่อนการได้รับการจัดก จกรรมิซึ่งอยู่ในระดับดีินักเรียนมี
ความสนใจเรียนไม่ส่งเสียงพูดคุยหรือเล่นขณะครูสอน และทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาโดยสังเกต
จากแบบสังเกตพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเอง เนื่องจากน ทานที่นํามาเล่าให้นักเรียนฟังนั้นมีเนื้อหาที่
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายิสื่อท่ีใช้ประกอบการเล่าน ทานมีความดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเน นก จกรรมผู้เล่าได้กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
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ค ดเห็นและสร้างจ นตนาการิอีกทั้งตัวละครที่เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนทําให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤต กรรมในทางที่ดีขึ้นิซึ่งสอดคล้องกับงานว จัยของิิณัฐภาิิธนภูม ิ(2554: บทคัดย่อ)ิได้ทําการศึกษาการ
พัฒนาความมีระเบียบว นัยด้วยก จกรรมการเล่าน ทานิประชากรที่ใช้ในการว จัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชายิหญ งิ
อายุระหว่างิ4-5ิปีิกําลังศึกษาช้ันอนุบาลปีที่ิ1/9ิภาคเรียนที่ิ2ิปีการศึกษาิ2554ิโรงเรียนเซนต์หลุย
ฉะเช งเทราิอําเภอหน้าเมืองิจังหวัดฉะเช งเทราิสังกัดสํานักบร หารคณะกรรมการการศึกษาเอกชนิจํานวนิ29ิ
คนิเครื่องมือจากการจัดก จกรรมเสร มประสบการณ์เพื่อส่งเสร มทักษะด้านการฟังิการมีว นัยการเล่าน ทานิ
พบว่าินักเรียนมีทักษะทางด้านการฟังที่ดีขึ้นิมีระเบียบว นัยิและมีความอดทนิเมื่อต้องรอคอยิรู้จักการ
แบ่งปันและสามัคคีในกลุ่มยอมรับความค ดเห็นของผู้อื่นิรวมทั้งเป็นผู้นําิผู้ตามที่ดีินักเรียนสนุกสนานตื่นเต้นิ
เมื่อมีก จกรรมการเล่าน ทานินักเรียนมีความสุขเมื่อได้รับการเสร มแรงิรับคําชมจากครูและเพื่อนๆิโดยเฉพาะ
ทําให้ส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขิและสอดคล้องกับงานว จัยของิก ตต ยาิิสโมสริ(2556 : 
บทคัดย่อ)ิได้ทําการศึกษาการพัฒนาความมีระเบียบว นัยในตนเองของเด็กช้ันอนุบาลิ3ิโดยใช้ก จกรรมการเล่า
น ทานิพบว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดก จกรรมการเล่าน ทานมีพฤต กรรมความมีว นัยในตนเองในระดับที่สูงขึ้นิ
และเด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดก จกรรมการเล่าน ทานิมีพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองสูงกว่าก่อนการ
ได้รับการจัดก จกรรมการเล่าน ทาน 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองก่อนและหลังการจัดก จกรรมการเล่า
น ทานของนักเรียนช้ันอนุบาลิ3ิพบว่าพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองของนักเรียนช้ันอนุบาลิ3ิสูงขึ้น
กว่าก่อนจัดก จกรรมการเล่าน ทานิเมื่อพ จารณาเป็นรายดา้นพบว่าินักเรียนคนท่ีิ1ิมีพฤต กรรมความมีระเบียบ
ว นัยในตนเองด้านไม่ส่งเสียงพูดคุยหรือเล่นขณะครูสอนมีคะแนนเฉลี่ยิ(ิx  )ิก่อนการทดลองเท่ากับิ1ิ(SD = 
0.00)ิหลังการทดลองเท่ากับิ2.4ิ(SD= 0.55)ิและทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลามีคะแนนเฉลี่ยิ(ิx  )ิ
ก่อนการทดลองเท่ากับิ1ิ(SD = 0.00)ิหลังการทดลองเท่ากับิ2.6ิ(SD= 0.55)ินักเรียนคนที่ิ2ิมีพฤต กรรม
ความมีระเบียบว นัยในตนเองด้านไม่ส่งเสียงพูดคุยหรือเล่นขณะครูสอนมีคะแนนเฉลี่ยิ(ิx  )ิก่อนการทดลอง
เท่ากับิ1ิ(SD = 0.00)ิหลังการทดลองเท่ากับ 2.4ิ(SD= 0.89)ิและทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลามี
คะแนนเฉลี่ยิิิ(ิx  )ิก่อนการทดลองเท่ากับิ1.4ิ(SD = 0.55)ิหลังการทดลองเท่ากับิ2.8ิ(SD= 0.45)ิ
นักเรียนคนท่ีิ3ิิมีพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองด้านไม่ส่งเสียงพูดคุยหรือเล่นขณะครูสอนมีคะแนน
เฉลี่ยิิ(ิx  )ิิก่อนการทดลองเท่ากับิ1ิ(SD = 0.00)ิหลังการทดลองเท่ากับิ2.4ิ(SD= 0.55)ิและทํางานที่
ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลามีคะแนนเฉลี่ยิ(ิx  )ิิก่อนการทดลองเท่ากับิ1.4ิ(SD = 0.55)ิหลังการทดลอง
เท่ากับิ2.6ิ(SD= 0.55)ินักเรียนคนที่ิ4ิมีพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยในตนเองด้านไม่ส่งเสียงพูดคุยหรือ
เล่นขณะครูสอนมีคะแนนเฉลี่ยิ( x  )ิิก่อนการทดลองเท่ากับิ1.6ิ(SD = 0.55)ิหลังการทดลองเท่ากับิ2.6ิ
(SD= 0.55)ิและทํางานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลามีคะแนนเฉลี่ยิ(ิx  )ิิก่อนการทดลองเท่ากับิ1.4ิ(SD = 
0.55)ิหลังการทดลองเท่ากับิ2.8ิ(SD= 0.45)ิแสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้งิ4ิคนิหลังจากได้รับการจัดก จกรรม
การเล่าน ทานสามารถพัฒนาพฤต กรรมความมีว นัยในตนเองสูงขึ้นิเพราะน ทานเป็นเรื่องที่คนทุกเพศิทุกวัยิมี
ความต้องการที่จะฟังและอ่านินอกจากน ทานจะให้ความสนุกสนานเพล ดเพล นแล้วน ทานแต่ละเรื่องยังแฝงคต 
สอนใจด้านคุณธรรมิจร ยธรรมิดังท่ีิจารุณีิิศรีเผือกิ(2554: 18)ิได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการเล่าน ทานิว่า
การใช้น ทานเป็นสื่อในการเรียนรู้เรื่องราวต่างิๆิและพัฒนาภาษาิด้านความค ดิความเข้าใจและจ นตนาการิ
ด้านอารมณ์ิิจ ตใจิสต ปัญญาิสร้างสมาธ สอดแทรกคต สอนใจและปลูกฝังคุณธรรมให้เก ดขึ้นภายในตัวเด็กิซึ่ง
สอดคล้องกับงานว จัยของินาฏอนงค์ิิขอรวมกลางิ(2559 : บทคัดย่อ)ิได้ทําการศึกษาการพัฒนาความมี
ระเบียบว นัยนักเรียนโดยใช้ก จกรรมการเล่าน ทานประกอบบทบาทสมมุต ิกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยชายิ
หญ งิอายุระหว่างิ5-6ิปีิกําลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ิ2/1ิโรงเรียนโฆส ตสโมสริจํานวนิ3ิคนิโดยใช้ว ธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงิเครื่องมือที่ใช้ในการว จัยได้แก่ิแผนการจัดก จกรรมการเล่าน ทานประกอบบทบาท
สมมุต ิจํานวนิ8ิแผนิแบบสังเกตความรับผ ดชอบน ทานความรับผ ดชอบิจํานวนิ8ิเรื่องิผลการว จัยพบว่าิ1)ิ
พฤต กรรมความรับผ ดชอบของนักเรียนท่ีได้รับการจัดก จกรรมการเล่าทานประกอบบทบาทสมมุต ิมีพฤต กรรม
ความรับผ ดชอบสูงขึ้นิ2)ิพฤต กรรมความรับผ ดชอบของนักเรียนหลังทําการทดลองการจัดก จกรรมการเล่า
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น ทานประกอบบทบาทสมมุต สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองิและสอดคล้องกับผลการว จัยของิอัญชลีิิศรีกุ นมาิ
(2559: บทคัดย่อ)ิได้ทําการศึกษาการพัฒนาความมีระเบียบว นัยของนักเรียนโดยใช้ก จกรรมการเล่าน ทานิ
กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยชายิหญ งิอายุระหว่าิ4-5ิปีิกําลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ิ2/1ิโรงเรียนกันตะบุตริ
จํานวนิ4ิคนิโดยใช้ว ธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงิเครื่องมือที่ใช้ในการว จัยได้แก่ิน ทานิจํานวนิ6ิเรื่องิ
แผนการจัดก จกรรมการเล่าน ทานิจํานวนิ12ิแผนิและแบบสังเกตพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยิผลการว จัย
พบว่าิการจัดก จกรรมการเล่าน ทานสามารถช่วยพัฒนาพฤต กรรมความมีระเบียบว นัยของนักเรียนอยู่ใน
ระดับสูงิและหลังการจัดก จกรรมการเล่าน ทานนักเรียนมีคะแนนพฤต กรรมสูงกว่าก่อนการจัดก จกรรมการเล่า
น ทาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.ิควรนําก จกรรมการเล่าน ทานไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่นิเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านอื่นิๆิเช่นิ
มารยาทในการเข้าแถวิการรอคอยิด้านสต ปัญญาิเป็นต้น 

2.ิควรมีการศึกษาว ธีการิก จกรรมินวัตกรรมอื่นิเพื่อเสร มสร้างพฤต กรรมความมีว นัยในตนเองของ
นักเรียนช้ันอนุบาลิเพื่อให้ได้มาซึ่งว ธีการที่หลากหลายในการเสร มสร้างความมีว นัยในตนเอง 

3.ิทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤต กรรมความมีว นัยในตนเองในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่างกัน 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับระบบครูพ่ีเลี้ยง 
ต่อทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตวัแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
สุจิตรา สัญญะสาร และ อารยา ลี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
e-mail: ok_hak@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

รายงานวจิัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์และ 2) เพื่อศึกษาผลของ                     
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) ต่อ               
การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน และทักษะการก าหนดตัวแปรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้                 
การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) และแบบทดสอบวัดทักษะ                  
การตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนความแตกต่าง 
(D) และค่าคะแนนพัฒนาการ (DS) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์- 

ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ พบว่า นักเรียนท่ีมีปัญหาในช้ันเรียน ชอบคุยเล่น ไม่มีสมาธิในการเรียน คิดช้า เรียน
ไม่ทันเพื่อน เมื่อกลับไปทบทวนจึงเกิดความไม่เข้าใจ อีกท้ังนักเรียนบางคนไม่ช่ืนชอบวิชาวิทยาศาสตร์จึงท าให้
การเรียนรู้ของนักเรียนติดขัด เกิดการเรียนรู้อย่างไม่เต็มที่ จึงส่งผลให้นักเรียนจ านวน 5 คนสอบไม่ผ่านเกณฑ์
ที่ตั้งไว ้

2. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง
มีผลคะแนนทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปรสูงกว่าก่อนเรียน 

 
ค าส าคัญ: การวิจัยเป็นฐาน, จิตตปัญญาศึกษา, ระบบครูพี่เลี้ยง, ทักษะการตั้งสมมติฐาน และทักษะ                    
การก าหนดตัวแปร 
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THE RESULTS OF RESEARCH-BASED LEARNING INTEGRATING 
CONTEMPLATIVE EDUCATION AND COACHING ON FORMULATING 

HYPOTHESIS SKILL AND DEFINING OPERATIONALLY SKILL 
FOR NINTH GRADERS AT ST.FRANCIS XAVIER CONVENT SCHOOL 
 

Sujittra Sanyasan 
Science Faculty of Education 

Suan Sunandha Rajabhat University 
e-mail: ok_hak@hotmail.com 

 
ABSTRACT 

 This Classroom Action Research were determined to 1)To explore and study 
problems in the classroom for ninth graders at St.francis Xavier convent school and 2) To 
study results of research-based learning integrating contemplative education and coaching 
on formulating hypothesis skill and defining operationally skill for ninth graders at St.francis 
xavier convent school. The target audience for this research was for grade 9 th students at 
st.francis xavier convent school. 5 person. The instrument that use for research 1) Lesson 
plan by using research-based learning integrating contemplative education and coaching CCR) 
and the test of formulating hypothesis skill and defining operationally skill. The statistical 
data was analyzed by using Difference Score and Relative gain score. 

The result of the research indicated that: 
1) Result explore and study problems in the classroom for ninth graders at St.francis 

Xavier convent school is students have problem. They are talk, don’t contemplation, think 
slow, study slow back to review they don’t understand. Some students do not like science 
therefore don’t learning smooth, learning is not fully. Cause students total 5 person are test 
fail an exam  

2) After learning management of taught by research-based learning integrating 
contemplative education and coaching have score of formulating hypothesis skill and 
defining operationally skill higher than before 
 
Keywords: Research-Based Learning, Contemplative Education, Coaching Formulating 
Hypothesis Skill and Defining operationally skill 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1412



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

บทน า 
 ศตวรรษที่  21 เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งในปัจจุบันจะมีการสื่อสารที่รวดเร็ว                     
มีการแข่งขันทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ ดังนั้นการเตรียมคนรุ่นใหม่ เยาวชนไทยให้มีทักษะที่จ าเป็น
เพื่อให้ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งนอกจากการพัฒนา
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีแล้ว ทักษะที่ควรค านึงในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) การพัฒนาทักษะด้าน   
การเรียนรู้และนวัตกรรม จะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
การสื่อสารและการร่วมมือ 2) ทักษะชีวิตและการท างาน เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่น ความสามารถใน                
การปรับตัว ความคิดริเริ่ม การช้ีน าตนเอง ทักษะทางสังคม การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิต ความรู้
รับผิด ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เกี่ยวข้องกับพื้นฐาน
ด้านสารสนเทศ พื้นฐานด้านสื่อและพื้นฐานด้านไอซีที การศึกษาของไทยมีความมุ่งหวังให้มีการพัฒนาให้ผู้เรียน                    
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อม ช่วยเหลือ สนับสนุนครูให้
สามารถพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ 
นอกจากน้ีครูต้องมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และ
อ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
เมื่อจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องจัดเพื่อส่งเสริมทักษะที่ควรค านึงในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นครูต้องมีความเช่ียวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะความรู้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning) หรือการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การจัดการเรียนรู้ดังที่กล่าวมา                   
ถูกน าไปใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องมีการส ารวจ ทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ สืบค้น ทดลองด้วยตนเองและท างานแบบ
ร่วมมือ ท าให้เกิดความรู้ที่ฝังรากลึกลงสู่ตัวของผู้เรียนเอง (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2558: 12) 
  จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และได้
ท าการสอนในรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งใช้การจัดการเรียนรู้   โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 สอบได้คะแนนด้านทักษะการตั้งสมมติฐาน และด้านทักษะ                  
การก าหนดตัวแปรต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 5 คน จากนักเรียนทั้งหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 ซึ่งปัญหา
ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้วิจัยและผู้เรียนท าให้การจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยไม่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ อีกทั้งขณะการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนไม่มีสมาธิ เวลาตอบค าถาม ผู้เรียนจะตอบโดยไม่มีการใคร่ครวญ
ค าตอบก่อน ผู้เรียนจะตอบออกมาในทันทีโดยไม่ค านึงถึงว่ามีความเหมาะสมหรือสมควรหรือไม่ ซึ่งปัญหานี้
ย่อมส่งผลต่อระยะยาว ถ้าผู้เรียนยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเอกสารค้นคว้านวัตกรรมที่จะน ามาแก้ไขและพัฒนาปัญหา พบว่า นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมที่
จะน ามาใช้ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบู รณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบ                  
ครูพี่เลี้ยง (CCR) ซึ่งยังคงการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) อยู่ แต่จะมีการสอดแทรกแนวคิด 
จิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยงเข้าไปเพื่อช่วยส่งเสริมและแก้ปัญหาในด้านทักษะการตั้งสมมติฐานและ
ทักษะการก าหนดตัวแปร การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรี ยนมี                       
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มควบคู่ไปกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้า สืบค้น ส ารวจตรวจสอบข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาการวางแผน การท างานและ
ปฏิบัติตามแผนงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจากผลการศึกษาของกัลยาณี ชูศรีวัน (2555: 144) พบว่า 
นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ             
จิรัชญา เพ็งจาง (2556: 61) พบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ผู้เรียนมีคะแนน                      
ด้านการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แนวคิดจิตตปัญญา เป็นสิ่งที่มุ่งพัฒนาจิตใจของผู้เรียน รวมทั้ง
เป็นการปลูกฝังคุณธรรม ความดี การมีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติด้วย
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ตนเองและเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะควบคู่กันไป โดยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิ                   
มีความพร้อมก่อนการเรียนรู้ อีกทั้งมีการเปิดใจรับฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนก าลังอธิบายหรือช้ีแจง ซึ่งจากผล
การศึกษาของ สุกัญญา มะลิวัลย์ (2555: 42) พบว่า ผู้เรียนหลังการใช้กระบวนการจิตตปัญญาผู้เรียนมีคะแนน
ทักษะชีวิตสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และจากผลการศึกษาของวันทนีย์ นามสวัสดิ์ (2557: 75) 
พบว่า คุณลักษณะความเป็นครูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสอนแบบบรรยาย ระบบครูพี่ เลี้ยง เป็นการที่ผู้สอนให้                   
การดูแลให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ หลักการต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้
ผู้สอนต้องให้การโค้ชทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและต้องมีความรู้รอบด้าน ซึ่ งจากผลการศึกษาของจิตณรงค์                  
เอี่ยมส าอางค์ (2555: 280-282) พบว่า สมรรถภาพการจัดการเรียนรูห้ลงัจากการใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญา 
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ .05 และจากผลการศึกษาของอวยชัย สุขณะล้ า (2559: 
157) พบว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการศึกษาความคิดเห็นศึกษานิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบ                 
การเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการช้ีแนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิด                   
จิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยงต่อการพัฒนาทักษะการต้ังสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าจะสามารถ
ช่วยพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มควบคู่ไปกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดการพัฒนา
ภายในจิตใจท าให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีความพร้อมที่จะเรียน มีคุณธรรม และรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปังซึ่งกันและกัน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์-  

ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ

ระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการต้ังสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปรของนักเรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์

คอนแวนต์ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5  คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เนื่องจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์สอบได้คะแนนทักษะ                  
การตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปรต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อีกท้ังผู้เรียนไม่มีสมาธิในการเรียน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่

เลี้ยง (CCR) 
2)  แบบทดสอบวัดทักษะการตั้ งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปรของนักเรียน                       

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 เป็นแบบเขียนตอบ จ านวน 10 ข้อ 
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โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรัง -                     

ซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปร แบบเขียน
ตอบ จ านวน 10 ข้อ 

2) ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 
แผน 12 ช่ัวโมง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบ
ครูพี่เลี้ยง (CCR) 

3) หลั งสิ้นสุดการ เรี ยนครบแผนการจัดการเรี ยนรู้  ท าการทดสอบกับนัก เรี ยน                            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะ                          
การตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปร 

4) ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปร เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
 1) วิเคราะห์ผลคะแนนของแบบทดสอบวัดทักษะการต้ังสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปร  

โดยการค านวณหาคะแนนความแตกต่าง 
 2) วิเคราะห์ผลคะแนนของแบบทดสอบวัดทักษะการต้ังสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปร 

โดยการค านวณหาค่าคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
3) การค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดทักษะ                

การตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปร 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ

ระบบครูพี่เลี้ยงต่อทักษะการตั้งสมมติฐานและการก าหนดตัวแปรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ดังนี ้

1. ผลการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์- 
ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ พบว่า นักเรียนที่มีปัญหาในช้ันเรียน คุยเล่น ไม่มีสมาธิในการเรียน คิดช้า เรียนไม่ทัน
เพื่อน เมื่อกลับไปทบทวนจึงเกิดความไม่เข้าใจ อีกทั้งนักเรียนบางคนไม่ได้ช่ืนชอบในวิชาวิทยาศาสตร์จึงท าให้
การเรียนรู้ของนักเรียนติดขัดและเกิดการเรียนรู้อย่างไม่เต็มที่ จึงส่งผลให้นักเรียนจ านวน 5 คนสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ตั้งไว ้

2. ผลการพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปรแสดงตามตาราง ดังนี้ 

นักเรียน 
คะแนน 

ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนนความ
แตกต่าง 

คะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ ์

1. 2 8 6 75.00 
2. 4 10 6 100.00 
3. 0 9 9 90.00 
4. 2 5 3 37.50 
5. 3 6 3 42.86 
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จากตารางพบว่า ผลคะแนนการพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) พบว่า นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนน
ความแตกต่างอยู่ที่ 6 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 75.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียน
คนท่ี 2 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 6 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ร้อยละ 100.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ นักเรียนคนท่ี 3 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดย
มีคะแนนความแตกต่างอยู่ท่ี 9 คะแนนมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 90.00 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ 
นักเรียนคนที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 3 คะแนน มีคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 37.50 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้และนักเรียนคนที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนมากกว่า
ก่อนเรียน โดยมีคะแนนความแตกต่างอยู่ที่ 3 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ร้อยละ 42.86 ของปริมาณ               
ที่ควรพัฒนาได้ ซึ่งหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และระบบ
ครูพี่เลี้ยง (CCR) นักเรียนจ านวน 5 คน มีผลคะแนนการพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนด
ตัวแปรสูงกว่าก่อนเรียน 

 
สรุปผล 

การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
ระบบครูพี่เลี้ยงต่อการพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานและการก าหนดตัวแปรของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ พบว่า นักเรียนที่มีปัญหาจ านวน 5 คน ชอบคุย เล่น เหม่อ-ลอย ไม่มีสมาธิใน
การเรียน คิดช้า คิดไม่ทันเพื่อน จึงท าให้หมดก าลังใจ ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ในบทเรียนต่อไป ส่งผลให้นักเรียนทั้ง 
5 คนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบ                    
ครูพี่เลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยในครั้งน้ี ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์การวิจยั ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์-
คอนแวนต์ พบว่า นักเรียนจ านวน 5 คน มีปัญหา ไม่สนใจ และไม่มีสมาธิในการเรียน ผู้วิจัย จึงเลือกใช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเข้ามาสอดแทรกในข้ันท่ี 1 ขั้นก าหนดปัญหา เพื่อท าให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีสติ และ
มีความสนใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2551: 36) ที่กล่าวว่า จิตตปัญญา
เป็นกระบวนการที่สามารถท าให้เกิดการเรยีนรู ้เข้าถึงโลกทัศน์และชีวิต เป็นการพัฒนาจิตใจ และการท าให้เกิด
สมาธิ  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกรศศิร์ ชิดดีและณัฐพร อุทัยธรรม (2556: 106) ที่กล่าวว่า                   
จิตตปัญญา ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานต่อตนเอง สามารถมีสมาธิและเรียนรูด้้วยตนเองไปสูเ่ป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  

2. ผลการวิ เคราะห์ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิด                     
จิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่ เลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการตั้ งสมมติฐานและทักษะ                    
การก าหนดตัวแปรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ พบว่า นักเรียน
ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 5 คน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณา 
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การแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) ผลคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) สูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้ผลคะแนนของ
นักเรียนคนท่ี 4 มีผลคะแนนความแตกต่างน้อยกว่าเพื่อนคนอื่น อันเนื่องมาจากนักเรียนคนนี้ โดยพื้นฐานเป็น
คนไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ชอบศึกษาค้นคว้า ต้องมีคนคอยกระตุ้น อธิบายอย่างละเอียด เป็นคนที่จดจ า
อะไรได้ไม่นานในสิ่งที่ไม่ช่ืนชอบ จึงเป็นเหตุส่งผลให้ได้คะแนนพัฒนาการน้อยกว่าเพื่อนนักเรียนคนอื่นแต่
นักเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และนักเรียนคนที่ 5 มีผลคะแนนความแตกต่างน้อยกว่าเพื่อนคน
อื่น ซึ่งโดยพื้นฐานนักเรียนคนนี้เป็นคนที่เมื่อเรียนไม่ทันเพื่อน เนื่องจากตนเองเป็นคนคิดช้า ท าช้า จึงท าให้
หมดก าลังใจในการศึกษาและเป็นคนท่ีช่ืนชอบบทเรียนวิทยาศาสตร์เพียงบางบทเรียนซึ่งเรื่องการตั้งสมมติฐาน
และการก าหนดตัวแปรไม่เป็นที่ช่ืนชอบของนักเรียน เพราะนักเรียนยังมีความสับสนในบางส่วนของเนื้อหาอยู่ 
จึงเป็นเหตุให้มีคะแนนพัฒนาน้อยกว่าเพื่อนนักเรียนคนอื่นแต่นักเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) เป็นขั้นตอนหลัก                 
โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1                   
ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นที่ 3 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และขั้น
สุดท้ายขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผล โดยมีการสอดแทรกกระบวนการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเข้าไปในขั้นที่ 1                    
ขั้นก าหนดปัญหาและใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) ในขั้นที่ 3 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลและขั้นที่ 4 ขั้น                       
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้นักเรียนได้บรรลผุลการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนด
ตัวแปรที่ได้ก าหนดไว้ว่า การก าหนดควบคุมตัวแปรต่างๆ และการต้ังสมมติฐาน คาดการณ์ถึงผลการทดลอง
หรือศึกษาไว้ล่วงหน้า อีกท้ังยังมีการเลือกวิธีการส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย รวมถึงจัดท ารายงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีทักษะแสวงความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ที่น่าเช่ือถือ ปฏิบัติกิจกรรมจากประสบการณ์ตรง มีความสามารถในการวิเคราะห์ อภิปราย                   
จนน าไปสู่การลงข้อสรุป และน าเสนอข้อมูล โดยมีการใช้เหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง                      
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธัฒนคร พวงค า (2555: 12) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็น
ฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการปฏิบัติและลงมือ ท าจริง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการหาค าตอบข้อสงสัยและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว (2558: 43) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน คือ กระบวนการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการ
เรียนรู้ แสวงหาค าตอบ ซึ่งได้มาด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนท่ีเน้นเนื้อหาอันจะส่งผล
ให้ผู้เรียนรู้วิธีที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา นอกจากนี้นักเรียนยัง
ได้รับระบบพี่เลี้ยง (Coaching) จากผู้วิจัย ซึ่งจะท าให้นักเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า 
ช้ีแนะข้อมูล แนวทาง ค าปรึกษาต่างๆ พร้อมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด หลักการต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ต่อตัวนักเรียน จนท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ประสบการณ์ไปใช้และประสบความส าเร็จต่อ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของฐิติ บุญประกอบ (2558: 39) ที่กล่าวไว้ว่า ระบบพี่
เลี้ยง (Coaching) เป็นการดึงศักยภาพในสิ่งที่นักเรียนได้รับการช้ีแนะ โดยนักเรียนมีความสามารถอยู่แล้ว
เพียงแต่ครูผู้สอนท าการช้ีแนะเพียงบางส่วน นักเรียนก็จะเข้าใจแล้วสามารถน าไปใช้ได้ด้วยวิธีการของตนเอง
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเก็จกนก เอื้อวงศ์ (2558: 3) ที่กล่าวไว้ว่า ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) เป็น               
การชี้แนะ สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและน าไปปฏิบัติได้จริง โดยยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ศักยภาพของตนออกมาเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการและทักษะต่างๆ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
ระบบครูพี่เลี้ยง (CCR) ต่อการพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการก าหนดตัวแปรของนักเรียน                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนั้น เนื่องมาจาก
นักเรียนมีความตั้งใจ มีสมาธิ มีความสามารถในการศึกษาบทเรียน มีทักษะต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเอง และท าให้งานออกมาส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ครูผู้สอน
ในรายวิชาอื่นๆ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้นั้นๆ สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่เข้มแข็งต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจิตตปัญญาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
2) ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบ                   

ครูพี่เลี้ยง (CCR) ไปใช้กับการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นหรือทักษะด้านอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดยใช้เพลงประกอบการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรม และ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
โดยใช้เพลงประกอบการสอน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 47 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งท าโดยการ
คัดเลือกห้องช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีผลการสอบกลางภาคเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง จากนั้นจึงท าการสุ่มห้องเรียนที่จะ
มาเป็นกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เพลงประกอบการสอนจ านวน 6 เพลง แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 4 
แผน (จ านวน 8 ช่ัวโมง) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดยใช้เพลงประกอบการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

โรงเรียนวัดทรงธรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้เพลงประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ: การใช้เพลงประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ, ทัศนคติของผู้เรียน 
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ABSTRACT 

This study shows “The Effects of Using Songs in Teaching English for the Mattayom 1 Students at 
Wat Songtham School”. The purposes of this study were 1) to compare the English language achievement 
of the Mattayom 1/4 students at Wat Songtham School before and after using songs in teaching and 2) to 
study the attitude towards English learning of the Mattayom 1/4 students at Wat Songtham School after 
using songs in teaching. The target group for this study was Mattayom 1/4 students at Wat Songtham 
School. There were 47 students selected by cluster random sampling. Research tools included six songs 
for teaching English, four lesson plans, pre-test and post-test, and the questionnaire for assessing the 
students’ attitude toward the songs technique. The data was analyzed in terms of mean, standard 
deviation and t-test. 
 The results showed that 
 1. The learning achievement after learning by using songs in teaching was higher than before 
learning.  
 2. The attitude of students in learning through songs was in the highest level. 

 
Keyword: Using Songs in Teaching English, English Language Achievement, Students’ Attitudes 
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บทน า 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทและความส าคัญอย่างมากต่อนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย 
ซึ่งภาษาอังกฤษนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้รับการยอมรับและยกให้เป็นภาษากลางในการสื่อสาร โดยภาษาอังกฤษยัง
เป็นสื่อกลางที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนต่างเช้ือชาติและวัฒนธรรม อีกทั้งยังแสดงถึงความมีเอกภาพของคนทั่วโลกที่
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย(Henry Jenkins, 2003) 
 ทักษะด้านการใช้ไวยากรณ์เป็นหนึ่งในทักษะที่ส าคัญในภาษาอังกฤษซึ่งจะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในการ
สื่อสาร กฎระเบียบหลักการจะท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าและน าไปใช้งานได้จริง  โดยยึดไวยากรณ์เป็นกฎบรรทัดฐานของ
รูปแบบการใช้เป็นแก่นในการท าความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ (อภินันท์ ตันติวัตนะ, 2553) การใช้ไวยากรณ์ในประโยคได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะท าให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากความรู้ของกฎระเบียบ
ในหลักภาษานี้ ย่อมมีผลท าให้ผู้คนไม่อาจจะสื่อความหรือบอกความประสงค์ของตนต่อผู้อื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารได้ ไวยากรณ์จึงเปรียบเสมือนโครงของบ้านที่เป็นฐานส าคัญของทักษะการสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน อัน
เป็นจุดมุ่งหมายของหลักทั่วไปของการเรียนภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษ (ดวงกมล ฐิติเวส , 2554, 1) ประกอบกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศีกษาธิการ, 2551) ก็ได้บรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ไวยากรณ์ไว้ในส่วนของสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรด้วย ช้ีให้เห็นว่าไวยากรณ์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้นักเรียนได้บรรลุ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดต่างๆ รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับทักษะด้านการใช้ไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยได้ประสบจากการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น คือ 
การที่นักเรียนไม่สามารถจดจ าและน าหลักไวยากรณ์ที่ได้เรียนไปใช้ได้ นอกจากน้ียังไม่สามารถเช่ือมโยงค าศัพท์ที่ได้เรียนไปมา
ใช้ในการแต่งประโยคและการเรยีนไวยากรณ์ได้อีกด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นก็ส่งผลกระทบไปสู่การเรียนหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (การสอบ   กลางภาคและปลายภาค) ความพึงพอใจในการเรียน หรือแม้กระทั่งความม่ันใจ
ในการน าภาษาอังกฤษไปใช้สื่อสารกับครูชาวต่างชาติ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งเพลงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยเพลงเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสาร แสดงออก และ
ถ่ายทอดอารมณ์ของความรัก ความรู้สึกต่างๆ ความเจ็บปวด และเรื่องราวดีๆ ที่น่าจดจ าได้ นอกจากนี้เพลงนั้นยังมี
หลากหลายประเภทและท่วงท านองให้เราได้เลือกฟังอีกด้วย แต่บทเพลงนั้นก็จะสะท้อนอยู่ในหัวใจผู้ฟังเมื่อมีการสัมผัสและ
เกิดการรับรู้ (Bolitho et al., 2003) ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมีการใช้เพลงเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนภายในช้ันเรียน ก็
ย่อมจะก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างออกไปของนักเรียน โดยนักเรียนจะหันกลับมามีความสนใจและสนุกสนานไปกับการ
เรียนมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีเรายังสามารถน าเพลงมาใช้ประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ ค าศัพท์ และน าไปสู่การสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย 

จากปัญหาและงานวิจัยที่ได้ศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้เพลงประกอบการ
สอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดทรงธรรมรวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ   หลังการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอนอีก
ด้วย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้เพลงประกอบการสอนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรม 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมที่มีต่อการเรียนการสอน

รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้เพลงประกอบการสอน 

สมมติฐานการวิจัย  
ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียน วัดทรงธรรม โดย

ใช้เพลงประกอบการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 47 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งท าโดยการคัดเลือกห้องช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการสอบกลางภาคเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง จากนั้นก็ท าการสุ่มห้องเรียนที่จะมาเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาวิจัย และเครื่องมือรวบรวมข้อมูลวิจัยแต่ละ
ชนิดมีกระบวนการสร้างและพัฒนาดังนี ้

 นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาวิจัย ประกอบด้วย เพลงประกอบการสอนจ านวน 6 เพลง และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง กริยา 3 ช่อง, Present Continuous Tense และ Past Simple Tense โดยใช้เพลงประกอบการสอน จ านวน 4 
แผน (8 ช่ัวโมง) 

 2.1 เพลงประกอบการสอน 
  2.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและใช้เพลงประกอบการสอน 
  2.1.2 ศึกษาแบบเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง Tense    

  2.1.3 ศึกษาเรื่องฉันทลักษณ์ในการแต่งเพลง และเลือกท านองเพลงที่ติดหู ฟังง่ายเพื่อใช้ใน 
                 การแต่งเพลง ซึ่งเป็นเพลงท่ีผู้วิจัยแต่งข้ึนใหม่ ได้แก่ เพลงคนมีเสน่ห์ (Ver. Irregular- 
        Verbs)  เพลงต๊ะตุ่งตวง (Ver. Present Continuous Tense) และเพลงคนละช้ัน  
        (Ver. Past Simple Tense) 

  2.1.4 แต่งเพลงเพื่อใช้ประกอบการสอน 
  2.1.5 ตรวจสอบความถูกต้องเรียบรอ้ยของเนื้อเพลง และท าการแก้ไขก่อนท่ีจะน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 2.1.6 น าเนื้อเพลงท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ 
นวัตกรรม ซึ่งผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเพลงประกอบการสอนมีค่าเท่ากับ 1  ซึ่งถือว่ามีความเที่ยงตรงและ
สามารถน าไปใช้ได้ 
  2.1.7 ท าการแก้ไขอีกครั้งหลังจากได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ 

 2.1.8 น าเนื้อเพลงท่ีได้รับการแก้ไขแล้วไปบันทึกเป็นไฟล์เสียงเพื่อใช้ในขั้นตอนการด าเนินการ วิจัย พร้อมทั้ง 
เลือกเพลงที่มีอยู่แล้วตามสื่อออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการสอนอีก 3 เพลง   

 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง กริยา 3 ช่อง, Present Continuous Tense และ Past Simple Tense โดยใช้
เพลงประกอบการสอน จ านวน 4 แผน (8 ช่ัวโมง) 

  2.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ  เรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยพิจารณาขอบข่ายของสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวช้ีวัด 

   2.2.2 ศึกษาแบบเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง Tenses     
  2.2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนภาษา 

เพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)  
  2.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องเรียบรอ้ยของเนื้อเพลง และท าการแก้ไขก่อนท่ีจะน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ 

  2.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ไดร้ับการปรับปรุงแก้ไขแลว้ เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของนวัตกรรม โดยผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง กริยา 3 ช่องPresent 
Continuous Tense และ Past Simple Tense โดยใช้เพลงประกอบการสอน มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งถือว่ามีความ เที่ยงตรงและ
สามารถน าไปใช้ได้ 
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       2.2.6 ท าการแก้ไขอีกครั้งหลังจากได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ 
       2.2.7 น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และ แบบประเมินความพึง
พอใจ  โดยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวมีขั้นตอนดังน้ี  
 2.3 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

  2.3.1 ศึกษาแนวคิดและหลักการส าคัญของการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
  2.3.2 เลือกชนิดของแบบทดสอบที่จะใช้ โดยผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด เตมิค าตอบและแบบ 

อัตนัย 
  2.3.3 สร้างแบบทดสอบดังกลา่ว ตรวจสอบความถูกต้องเรยีบร้อยของแบบทดสอบและท าการแก้ไขก่อนที่จะ 

น าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  2.3.4 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ว เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบ             

คุณภาพของเครื่องมือ โดยผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนส่วนใหญ่มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.66-1 ซึ่งถือว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถน าไปใช้ได้ แต่จะมีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อที่มีค่า -1 และ 0.33 ซึ่งต่ า
กว่า 0.5 และต้องได้รับการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  2.3.5 น าค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ 

  2.3.6 ตรวจทานอีกครั้ง และส่งไปเพื่อจัดพิมพ์ให้พอดีกับจ านวนนักเรียน 

   2.4 แบบประเมินความพึงพอใจ   
  2.4.1 ศึกษาแนวคิดและหลักการส าคัญของการสร้างและพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ   
  2.4.2 สร้างรายการค าถาม 10 ข้อส าหรับผู้ตอบแบบประเมิน โดยยึดตามแบบมาตราส่วนแบบประมาณค่า

ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด 
  2.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของแบบประเมินความพึงพอใจ และท าการแก้ไขก่อนท่ีจะน าไปให้ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  2.4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ โดยผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งถือว่ามี
ความเที่ยงตรงและสามารถน าไปใช้ได้ 

  2.4.5 น าค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจ   
  2.4.6 ตรวจทานอีกครั้ง และส่งไปเพื่อจัดพิมพ์ให้พอดีกับจ านวนนักเรียน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
 การวิเคราะห์และน าเสนอผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย มีดังนี ้

 3.1 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน และน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยายท้ายตาราง 
 3.2 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจท่ีนักเรียนมีต่อการใช้เพลงประกอบการ
สอน 
 3.3 สถิติ t-test ของผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน และน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยายท้ายตาราง 
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ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ ตามล าดับหัวข้อดังนี้  
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้เพลงประกอบการสอนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้วิจัยได้น าคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียน 
ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้เพลงประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรม 

คะแนน 
การทดสอบ 

จ านวนนักเรียน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 
t-test 

 
p-value 

ก่อนเรียน 47 11.23 3.300 14.889 .000 หลังเรียน 47 17.89 1.959 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้เพลงประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมนั้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการใช้
เพลงประกอบการสอนนั้น ท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมสามารถจดจ ากริยา 3 ช่อง  โครงสร้าง
และวิธีการน าไปใช้ของ Present Continuous Tense และ Past Simple Tense ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ   ในคาบเรียนได้อีกด้วย 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมที่มีต่อการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้เพลงประกอบการสอน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมที่มีต่อการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้เพลงประกอบการสอน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แปลผล 

1. การเรียนโดยใช้เพลงประกอบการสอนท าให้
นักเรียนสามารถเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้ด ี

4.79 16.33 มากที่สุด 

2. การเรียนโดยใช้เพลงประกอบการสอนท าให้เกดิ
ความสนุกสนาน 

4.77 15.88 มากที่สุด 

3. การเรียนโดยใช้เพลงประกอบการสอนท าให้
นักเรียนเกดิความสนใจในการเรียนมากขึ้น 

4.74 15.77 มากที่สุด 

4. การเรียนโดยใช้เพลงประกอบการสอนเป็นความ
แปลกใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

4.68 15.19 มากที่สุด 

5. เพลงและท านองที่น ามาใช้จัดกจิกรรมมีความ
เหมาะสมและน่าสนใจ 

4.66 14.35 มากที่สุด 

6. นักเรียนสามารถน าค าศัพท์และหลักไวยากรณ์ที่
เรียนรูจ้ากเพลงมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันได ้

4.57 13.35 มากที่สุด 

7. สื่อประกอบการเรียนการสอนมคีวามชัดเจน และ
ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 

4.68 14.29 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แปลผล 

8. เวลาที่ใช้ในการเรียนเหมาะสม 4.66 13.96 มากที่สุด 
9. การวัดผลและประเมินผลก่อนเรียนเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

4.68 14.29 มากที่สุด 

10. การวัดผลและประเมินผลหลังเรียนเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

4.70 14.66 มากที่สุด 

รวม 4.69 14.81 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัด  ทรงธรรมที่มีต่อ
การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้เพลงประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.69, S.D.= 
14.81) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การเรียนการสอนรายโดยใช้เพลงประกอบการสอนข้อที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 1 การเรียน
โดยใช้เพลงประกอบการสอนท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้ดี (  = 4.79, S.D.= 16.33) รองลงมา ได้แก่ ข้อ
ที่ 2 การเรียนโดยใช้เพลงประกอบการสอนท าให้เกิดความสนุกสนาน (  = 4.77, S.D.= 15.88) และข้อที่ 3 การเรียนโดยใช้
เพลงประกอบการสอนท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น (  = 4.74, S.D.= 15.77 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานโดยใช้เพลงประกอบการสอน มีผลการวิจัยและสามารถอภิปรายผลของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้เพลงประกอบการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากเพลงที่ผู้วิจัยได้น ามาประกอบการสอนนั้นมีคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ที่สามารถท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
น าไปสู่การจดจ าและการเรียนรู้ ส าหรับลักษณะพิเศษดังกล่าวข้างต้นนั้นสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้  

ประการแรก คือ การใช้ท่าทางประกอบเพลง การเรียบเรียงค าศัพท์ให้คล้องจองและมีเรื่องราวที่สัมพันธ์กัน การ
กระท าข้างต้นนั้น จะท าให้นักเรียนได้จดจ าค าศัพท์และความหมายได้ง่ายยิ่งข้ึนผ่านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการท่อง
ค าศัพท์ที่มีความคล้องจองและเนื้อหาเป็นไปในทางเดียวกัน และท่าทางประกอบในเพลงแต่ละท่อน     

ประการที่สอง คือ การเลือกเพลงที่นักเรียนคุ้นเคยกับท านอง จังหวะไม่เร็วหรือช้าเกินไป อีกทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึง
และจดจ า เพื่อใช้ในการสอนหลักการใช้ภาษาและน าเสนอตัวอย่างประโยคต่างๆ ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถร้องตามเนื้อเพลง
ที่ก าหนดได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากน้ียังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและท้าทายที่จะท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนดังกล่าวอีกด้วย 

ประการที่สาม คือ พฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนตรงเวลาการท ากิจกรรมและงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และการทบทวนบทเรียนก็มีส่วนท่ีจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสูงกว่าก่อน
เรียนด้วย 

จากข้อสรุปของผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของกัญญ์ปภัส รัตนเรืองศิลป์ (2557) ที่ได้ศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษ และเพือ่ศึกษาความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนระหว่างสอนโดยใช้กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ 
พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษจากระดับคุณภาพอ่อนเป็นระดับคุณภาพดี และฤทัย  กองทอง (2558) ที่ได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมเพลง และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์
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ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนกับความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยกิจกรรมเพลงพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้กิจกรรมเพลงมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นอกจากเพลงประกอบการสอนจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบน้ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดแล้ว  เพลงประกอบการสอนยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
เป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วย เช่น รู้จักค้นคว้าหาความรู้ ท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ช่างสังเกตและมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 
เป็นต้น  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดทรงธรรมที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้เพลงประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการใช้เพลง
ประกอบการสอนนั้นท าให้นักเรียนรู้สกึว่าบทเรียนนั้นๆ ง่าย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความท้าทายและสนใจท่ีจะเรยีนรู ้นอกจากนี้
เพลงประกอบการสอนยังท าให้นักเรียนมีความตื่นเต้นและลุ้นอยู่เสมอว่าเนื้อเพลงท่อนต่อไปสามารถร้องได้อย่างไรบ้าง อีกทั้ง
ยังท าให้เกิดความสนุกสนานและความผ่อนคลายในระหว่างการเรียนการสอนด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของประภัสสร  พ่ึง
อินทร์ (2552) ที่ได้ศึกษาเพื่อท าการพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชายเขาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการ
เรียนการสอนหลังการทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และปรียา อ้วนใหญ่ (2554) ได้ศึกษาผลของ
การใช้เพลงเป็นสื่อในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษ โดยหลังการทดลองพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นแบบเชิงบวกต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยได้ให้ข้อค้นพบส าคัญที่พึงเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 นอกจากครูผู้สอนจะเลือกเพลงประกอบการสอนที่มีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียนแล้ว อาจ
มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกเพลงประกอบการสอนด้วย เพราะจะท าให้ครูผู้สอนได้เห็นมุมมองของ
นักเรียนท่ีแตกต่างออกไป เติมเต็มส่วนท่ีบกพร่อง ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเกิดปฏิสัมพันธ์
อันดีระหว่างครูกับนักเรียน  
 1.2 ครูผู้สอนไม่ควรเร่งรัดมากเกินไปในการที่จะให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ของแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้ 
เพราะจะท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อและขาดความมั่นใจ 
 1.3 ครูผู้สอนไม่ควรเขินอายในการร้องเพลง มีบุคลิกที่ร่าเริงแจ่มใส และกล้าแสดงออกเพื่อที่ จะสามารถดึงดูด
นักเรียนให้สนใจในการเรียนการสอนของตนได้ ซึ่งวิธีแก้อาการเขินอายเมื่อต้องร้องเพลงต่อหน้านักเรียนจ านวนมากของผู้วิจัย 
คือ การเตรียมพร้อม หายใจเข้าลึกๆ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ฝึกซ้อมบ่อยๆ หน้ากระจก และท าสีหน้าให้ปกติไม่มีอาการ
ประหม่าเมื่อต้องร้องเพลง 

1.4 ครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเพลง
ประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลาย สนุกสนาน และซึมซับเรื่องที่ต้องการจะสอนได้อย่างเป็นธรรมชาติ  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรให้มีการใช้เพลงในการประกอบการสอนเข้าไปประยุกต์กับการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถด้าน

อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นต้น 
2.2 ควรให้มีการเลือกแนวเพลงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการน ามาท าเป็นเพลงประกอบการสอน เช่น เพลงร๊อค 

เพลงแจ๊ส เพลงลูกทุ่ง และเพลงสามช่า เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ โดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรูพ้ระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธัญบรุี 
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนtโดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4tโรงเรียนธัญบุรีtกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนธัญบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1tปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 
คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.18 2) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ปริศนาธรรม จ านวน 5 ข้อ แบ่งเกณฑ์การประเมิน
เป็น 4 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ ( IOC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ   
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาtพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับt0.19t2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและ 
หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับt5.67tและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ t1.23 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.17tและ           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.70 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 

This research is experimental research which is intended. 1) To study The 
Development of Analysis Thinking Skill by using Moral Questions in Buddhism Subject of 
Forth-year Students in Secondary Education of Thanyaburi School. 2) To compare The 
Development of Analysis Thinking Skill by using Moral Questions in Buddhism Subject pretest 
and posttest of Forth-year Students in Secondary Education of Thanyaburi School. Studying 
in semester 1 academic year number 2560 12 people. By using specific selection research 
tools 1) Learning plans by using Moral Questions in Buddhism Which is appropriate in the 
most with an mean 4.70 and standard deviation 0.18 2) Evaluation form by using Moral 
Questions in Buddhism 5 items and the evaluation criteria 4 level. Index of Item-Objective 
Congruence (IOC) 1.00 all items. Statistical analysis of data is an mean and standard 
deviation. 

The research found that 1) The Development of Analysis Thinking Skill by using Moral 
Questions in Buddhism Subject found that Students develop Analysis thinking skills through 
the threshold level. With an mean of 2.95 and standard deviation 0.92 2) The result of the 
comparison The Development of Analysis Thinking Skill by using Moral Questions in 
Buddhism Subject pretest and posttest found that Students with analytical thinking skills 
average after more trials before the trials. By pretest mean 5.67 and standard deviation 1.23 
and posttest mean 12.17 and standard deviation 1.70 
 
Keywords : The Development of Analysis Thinking Skill, Moral Questions, Buddhism 
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บทน า 
 โรงเรียนธัญบุรีเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี  - 

สระบุรี) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ เปิดการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแบบ
สหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอธัญบุรี จากการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4tรายวิชาสังคมศึกษา 1tสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาtภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
พบว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับต่ า จ านวน 12 คน เนื่องจาก
นักเรียนไม่สามารถจัดระบบข้อมูลในการคิดตีความ แยกแยะข้อมูล การจัดอันดับความสัมพันธ์และขาด     
การเช่ือมโยงความรู้อย่างมีเหตุผล ซึ่งปัญหาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขมาก
ที่สุด ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข หรือการพัฒนาให้ดีขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในสาระอื่นๆ ของนักเรียน 

 จากสภาพปัญหาที่ผู้วิจัยพบ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่า เทคนิคการเรียนการสอนที่จะสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้  คือ ปริศนาธรรม    
ซึ่งจักรพรรณ วงศ์พรพวัณ (2555: 101) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของปริศนาธรรมว่า เป็นวิธีการเรียนรู้ธรรม       
วิธีหนึ่งในหลายวิธีที่นิยม ใช้ศึกษากันในหมู่ชาวพุทธที่เน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการคิด        
หาเหตุผลเชิงตรรกะที่มีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนา เป็นวิธีการหาความรู้ที่ละเอียดและชัดเจน เพราะมีถึง    
สามขั้นตอนด้วยกันคือ เมื่อได้ความรู้ที่เกิดจากการฟัง อ่าน เห็น แล้วต้องเอาความรู้เหล่านั้นมาคิดทบทวนก่อน
ว่าถูกต้องหรือไม่ และเมื่อผ่านกระบวนการคิดขั้นที่สองแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในรายละเอียด        
ขั้นโยนิโสมนสิการ ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ระดับสูงในทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์ 
(2550:t1) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของปริศนาธรรมว่า เป็นนิทานส าหรับสอนใจที่มีคุณค่าทางความคิด และ     
เป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดี มีการปรากฏอยู่ในพระสูตรส าหรับช้ีแจงให้เห็นชัดในธรรมและสุภาษิต สอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มที่เน้นการฝึกสมองของเพลโตและอริสโตเติล (Platotand Aristotle)tอ้างถึงในtทิศนา
tแขมมณี,t2559:t46) มีความเช่ือว่ามนุษย์มีพัฒนาการต่างๆ โดยความสามารถของมนุษย์เอง แต่ถ้าขาด    
การกระตุ้นความรู้จะไม่แสดงออกมา สติปัญญาสามารถพัฒนาให้ปราดเปรื่องได้โดยการฝึกเช่นเดียวกับ
กล้ามเนื้อซึ่งจะแข็งแรงได้ด้วยการฝึกออกก าลังกาย ในการฝึกสมองท าได้โดยให้บุคคลเรียนรู้สิ่งที่ยากๆ ยิ่งยาก
มากเท่าไร สมองก็จะได้รับการฝึกให้แข็งแกร่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่ศึกษาพบว่า ปริศนาธรรม
ตามแนวทางปุจฉาวิสัชนาเป็นกลวิธีที่ท าให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในตัวบท โดยมีการกระตุ้นและท้าทายให้เกิด
การขบคิดตีความ แล้วคลี่คลายแก้ไขปัญหา สร้างความกระจ่าง อรรถาธิบายให้ความรู้ พัฒนาความคิด ก าจัด
ทิฐิมานะ น าไปสู่ความเข้าใจในพุทธธรรม สร้างศรัทธาและปัญญาในที่สุด tผลที่เกิดขึ้นคือปีติอันเกิดจาก     
ความเข้าใจอย่างกระจ่างสมบูรณ์ (พิสิทธ์ิ กอบบุญ, 2553: 13)  

ด้วยเหตุผลและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการพัฒนาทักษะ    
การคิดวิเคราะห์tโดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 t
โรงเรียนธัญบุรี ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปริศนาธรรมจะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์        
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4tหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะน าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
ของนักเรียนต่อไป    

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.tเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธัญบุรี 
2.tเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้

พระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธัญบุรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามรายละเอียดดังนี้  
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนธัญบุรีที่ก าลัง

ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียน   
มีทักษะการคิดวิเคราะห์สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในระดับต่ า 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ปริศนาธรรม 
 2.2 แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ปริศนาธรรม 
โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ปริศนาธรรม 
  2.1.1 วิเคราะห์สาเหตุส าคัญของปัญหา และก าหนดวิธีการแก้ไข 
  2.1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ โดยใช้ปริศนาธรรม และศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 

  2.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปริศนาธรรม จ านวน 3 แผน ใช้เวลา 5 คาบ  
2.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปริศนาธรรม ไปให้ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา     

ที่มีความเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และความครอบคลุมของเนื้อหา
ตามจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมต่อแผนการจัดการเรียนรู้      
ตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปริศนาธรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.18 สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ปริศนาธรรม น าไปด าเนินการจัดการเรียนรู้         
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 โรงเรียนธัญบุรี 

 
2.2 แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ปริศนาธรรม 

2.2.1 ศึกษาแนวคิด หลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และพัฒนาการวัดประเมินผล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

2.2.2tสร้างแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8     
ตามองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์เกณฑ์การประเมิน เพื่อน ามาสร้าง      
เป็นแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 5tข้อ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับตามเกณฑ์รูบริคส์ 
(Rubric) แบบ Analytic Score (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557: 48) ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.2.3 น าแบบประเมินทักษะการคิดวิ เคราะห์  โดยใช้ปริศนาธรรมของนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ที่สร้างขึ้นให้ผู้ เช่ียวชาญ คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
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วัฒนธรรมที่มีความช านาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยค่าความสอดคล้อง  
(IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

2.2.4 น าแบบประเมินทักษะการคิดวิ เคราะห์ ไปด าเนินการประเมินกับนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 โรงเรียนธัญบุรี 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนเรียน  
 3.2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 1 สาระการเรียนรู้

พระพุทธศาสนา โดยใช้ปริศนาธรรม จ านวน 3 แผน 5 คาบ 
 3.3 ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละคาบ   
 3.4 ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลังเรียน 
 3.5 เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
4. ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่สถิติ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1tผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธัญบุรี  

N = 12 
รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

1. วิเคราะห์ค าตอบแปล
ความหมายถูกต้อง 3.17 0.72 มีทักษะการคิดวิเคราะห์

ระดับสูง 
2. เชื่อมโยงความสมัพันธ์
ส่วนประกอบข้อมลูต่างๆ 2.58 1.00 มีทักษะการคิดวิเคราะห์

ปานกลาง 
3. จ าแนกแยกแยะ 
ประเด็นค าตอบ 2.58 0.67 มีทักษะการคิดวิเคราะห์

ปานกลาง 
4. วิเคราะหส์รุป
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 3.08 0.79 มีทักษะการคิดวิเคราะห์

ระดับสูง 
5. เปรียบเทียบ
ยกตัวอย่างประกอบ 3.33 0.65 มีทักษะการคิดวิเคราะห์

ระดับสูง 

เฉลี่ยรวม 2.95 0.19 มีทักษะการคิดวิเคราะห์
ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรยีนและหลังเรียนโดยใช้ปริศนาธรรมt               
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธัญบุร ี

การทดลอง N  S.D. 
ก่อนเรียน 12 5.67 1.23 
หลังเรียน 12 12.17 1.70 

จากตารางที่ 2tพบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.17tและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23tสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.67tและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.70 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ปริศนาธรรม สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา       

จากผลการวิจัย พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปริศนาธรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์เท่ากับ 2.95 และ          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปริศนาธรรม นักเรียน  
ทุกคนได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริงจากการจัดกิจกรรม โดยครูใช้เทคนิคค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ tและ
แนะน าช่วยเหลือนักเรียนให้ข้อมูลความรู้แก่นักเรียนทุกครั้งเน้นบรรยากาศการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นส าคัญ        
ซึ่งครูผู้สอนก าหนดประเด็นปัญหาโดยใช้ใบงานปริศนาธรรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน  
ฝึกคิดและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มที่เน้นการฝึกสมองของพลาโต
และอริสโตเติล (PlatotandtAristotle,tอ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี ,t2559: 46) มีความเ ช่ือว่ามนุษย์              
มีการพัฒนาการด้านต่างๆ เกิดขึ้นโดยความสามารถของมนุษย์เอง แต่ถ้าขาดการกระตุ้นความรู้จะไม่แสดง
ออกมา สติปัญญาสามารถพัฒนาให้ปราดเปรื่องได้โดยการฝึกเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อซึ่งจะแข็งแรงได้ด้วยการฝึก
ออกก าลังกาย ดังนั้นในการฝึกสมองท าได้โดยให้บุคคลเรียนรู้สิ่งที่ยากๆ ยิ่งยากมากเท่าไร สมองก็จะได้รับ   
การฝึกให้ได้รับความแข็งแกร่งเท่านั้น จากแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนาพร นันทวงศ์ (2552: 
75) ได้ท าการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิคค าถามของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน  
บ้านแม่จันที่มีความสามารถทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จ านวน 83tคน ซึ่งผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะการคิดโดยการใช้ค าถามมีทักษะการคิดสูงขึ้นและมีทักษะการคิดระดับความจ า ความเข้าใจ 
ระดับการน าไปใช้ ระดับการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่าสูงขึ้น 

2.tผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ปริศนาธรรม สาระ     
การเรียนรู้พระพุทธศาสนา จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
12.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.67 และ     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.70 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปริศนาธรรม สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งเป็นเพราะปริศนาธรรมเป็นรูปแบบวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีกระบวนการ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านเลสนัย ซึ่งนักเรียนจะต้องถอดความ เพื่อให้ทราบปริศนาที่ซ่อนอยู่ ส่วนมาก
มักจะเป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนา และแนวคิดทางปรัชญาเป็นส าคัญ นอกจากความรู้ที่ได้จากการถอด
ความจากปริศนาธรรม นักเรียนยังได้ข้อคิดคติเตือนใจที่ส าคัญสามารถน ามา  ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
และการเรียนรู้โดยใช้ปริศนาธรรมยังสามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ที่ท าให้เกิดปัญญาอีกด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัยวัฒน์ สมเกียรติประยูร (2557:t40) ได้ท าการศึกษาผลของการแก้ไขปัญหาทักษะการคิด
วิเคราะห์ในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยการใช้
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ค าถามเปิดประเด็นก่อนเข้าสู่บทเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์หลัง      
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ค าถามเปิดประเด็นก่อนเข้าสู่บทเรียนมีคะแนนแบบทดสอบ   
วัดทักษะการคิดวิเคราะห์มากกว่าก่อนเรียนเมื่อคิดเป็นร้อยละจะพบว่ามีนักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นสูงถึง 
350.00% และต่ าสุดได้คะแนนเพิ่มขึ้น 12.5%   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การคิดวิเคราะห์เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินความสามารถเพื่อผ่านการศึกษาตามระดับช่วงช้ัน

ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกช่วงช้ัน ดังนั้นครูผู้สอนควรน าการจัดการเรียนรู้ 
ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้กับนักเรียน 

2. การท าวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มระยะเวลาการทดลองอาจจะใช้เวลา 2tภาคเรียน เพื่อศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระยะยาวว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไร เพื่อผลการทดลองจะมีความ
น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนหอวัง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน  5 คน ที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 เปอร์เซ็น 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย
จ านวน 2 สัปดาห์  2) แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1.ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม จ านวน 6 ข้อ และ 2.ผู้เรียน 
มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง จ านวน 3 ข้อ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มเป้าหมายก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลโดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน คือ  ค่าคะแนนเฉลี่ย และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น จากการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1.ด้านทักษะการคิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวมหลังเรียน อยู่ในระดับดี ( x = 3.46 S.D.= 
0.07) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ ( x = 1.83  S.D.= 0)  และ 2.ด้านทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง หลังเรียนอยู่ในระดับดี ( x = 3.06 S.D.= 0.25) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งอยู่
ในระดับปรับปรุง ( x = 1.20 S.D.= 0.29)  
 
ค าส าคัญ: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ , การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
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Abstract 

Classroom action research Objectivity for 1) to Examine the Effects of Development of 
Critical Thinking Skills by Using Project Based Learning In Geography Subject of Students in 
Class 1/1 of Horwang School Academic Year 2017 The Target group Used in this study is 
Students in Secondary Education of Grade 1 Academic Year 2017 amount 5 people Use the 
Selection Purposive Sampling Method. Research Tool is 1) Learning Management Plan by 
Using Project Based Learning. Duration of Research is 2 Lessons. Each lesson 55 Minutes. In 
the First Semester Academic Year 2017 that Appropriate At the Highest Level. By Index of 
Item-Objective Congruence (IOC) as all 1.00.  2) Skill Assessment form of Critical Thinking that 
Appropriate At the Highest Level. By Index of Item-Objective Congruence (IOC) as all 1.00 . 
Classroom action Research Objectivity to Used Data Analysis and Presentation of this 
Information is Arithmetic Mean and Standard Deviation (S.D.) 
 
Keywords : Critical Thinking Skill,  Project Based Learning 
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บทน า  
ปัจจุบันโลกมีการ เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วในทุกด้ าน ทั้ งการ เมือง เศรษฐกิจ สั งคม  

การด าเนินชีวิต ซึ่งในด้านการศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตาม
หลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 (ไสว ฟักขาว, 2559: ออนไลน์) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่ส าคัญนั้นอยู่ที่ศักยภาพของระบบการศึกษา  
ซึ่ งจะเป็นตัวบ่ ง ช้ีถึงความสามารถในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นการพัฒนาสังคม  
และตัวผู้เรียนมากที่สุด เราควรเตรียมทรัพยากรมนุษย์ของเราให้มีความสามารถในการสร้างผลผลิต นวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์ ซึ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์  และคณะ, 2557:50) อย่างทักษะการคิด  
เป็นกระบวนการคิดที่ใช้เหตุผลโดยมีการศึกษาข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจ
แล้วน ามาพิจารณาวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลก่อนตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ควรเช่ือ ผู้ที่มีความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณจะเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดถือความคิดของตนเอง 
อันถือได้ว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมในทุกยุคสมัยต้องการ (สุคนธ์  สินธพานนท์, 2558:137) 
  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางในปัจจุบันเน้น “การเรียนรู้” มากกว่า  
“การสอน”  โดยมุ่งผู้เรียนให้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) เป็นสิ่งที่ส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนและการด ารงชีวิตประจ าวันที่ต้องใช้
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์ เพราะสังคมในอนาคตมีแนวโน้มที่จะทวีความซับซ้อนมากขึ้น 
การเตรียมคนให้อยู่ในสังคมแห่งอนาคตได้อย่างดีนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมหรือพัฒนาความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณตั้งแต่ปัจจุบันให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมหรือพัฒนาความสามารถในด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
บทบัญญัติที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71 วรรค 2 ที่กล่าวว่า  
รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น (ราชกิจจา -
นุเบกษา, 2560:18) และสอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการในการเสาะ
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ตามบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 วรรค 5 (พิม
พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2560:154) เพื่อพัฒนาหรือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ 
ยินดีสุข, 2559:3) 
 การจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีครูผู้สอน  
คอยกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ผู้เรียนสามารถน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ตามความถนัด
และความสนใจ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีกระบวนการท างาน สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์  
การประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขผลงานต่อไป  
(ฐิติรัตน์   คล่องดี ,  2559:2) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ จิระ ว่องไววิริยะ  (2556:บทคัดย่อ)  
เรื่อง ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรยีนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนา
สังคมและชุมชนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง ที่ศึกษาพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01  และสอดคล้องกับ ฑิฆัมพร กฤตาคม (2557:บทคัดย่อ)  ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การ
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 พบว่า 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังปฏิบัติการสูงกว่าก่อนปฏิบัติการ 
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จากเหตุผลที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมาพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และได้จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning) ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งมีผลการพัฒนาทักษะและผลการเรียนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
เป้าหมายทีผู่้วิจัยได้ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหอวัง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยตามรายละเอียด ดังนี ้ 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน  5 คน ที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ 
เครื่องมือการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย  จ านวน 2 สัปดาห์  2) แบบประเมินทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1.ผู้เรียนมีทักษะการคิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม จ านวน 6 ข้อ และ 2.ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
คิดไตร่ตรอง จ านวน 3 ข้อ  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน 
เป็นฐาน (2) แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
2.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  
2.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระภูมิศาสตร์            
   2.1.3 ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายหน่วย เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 2 สัปดาห์ 1 กิจกรรม สัปดาห์ละ 1 
คาบ รวมเป็น 2 ช่ัวโมง 

2.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านประเมิน ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึ่งผลการประเมินมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกรายการ 

2.1.5 เตรียมน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปด าเนินการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1/1 โรงเรียนหอวัง 

2.2 แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินทักษะการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ       
  2.2.2 สร้างแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 1.ผู้เรียนมีทักษะการคิดสังเคราะห์ 

สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม จ านวน 6 ข้อ และ 2.ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง จ านวน 3 ข้อ ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 5 ระดับ ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

  2.2.3 น าแบบประเมินทักษะที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ซึ่งผลการประเมินมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกรายการ   

2.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี ้
2.3.1 ผู้วิจัยท าการติดต่อประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาภูมิศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        

 2.3.2 ผู้วิจัยใช้แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณประเมินใบงานของนักเรียน 
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 2.3.3 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชียกับนักเรียนสัปดาห์
ละ 1 คาบ เป็นเวลา 2 สัปดาห์  

 2.3.4 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนพร้อมประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากโครงงาน 
ที่นักเรียนได้น าเสนอ จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) 
 

ผลการวิจัย 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ คือด้านการคิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม  
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” ( x = 3.46 S.D.= 0.07) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับ “พอใช้” 
( x = 1.83 S.D.= 0)  ซึ่งอธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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      ตารางที่ 1 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวมของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน 
 

 รายการ ก่อนเรียน หลังเรียน 
x  S.D ความหมาย x  S.D ความหมาย 

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวม 
1. ผู้เรียนสามารถจ าแนกแจกแจง 
   องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
   หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกตอ้ง 
2. ผู้เรียนสามารถจัดล าดับข้อมลูได้ 
    อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ผู้เรียนสามารถเปรยีบเทียบข้อมูล 
   ระหว่างหมวดหมูไ่ด้อยา่งถูกต้อง 
4. ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มความคิด 
   ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได ้
   ถูกต้อง เช่น การพูดหน้าช้ันตาม 
   ก าหนด ฯลฯ 
5. ผู้เรียนสามารถสรุปสาระและ 
   เชื่อมโยงเพื่อน ามาวางแผนงานได ้
6. ผู้เรียนสามารถสรุปเหตุและผล 
   เชิงตรรกะได้ เช่น การแสดงความ 
   คิดเห็นอย่างมีเหตุผล ฯลฯ 

4.0 
 
 

2.0 
 

1.0 
 

2.0 
 
 
 

1.0 
 

1.0 
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0 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
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ดีเยี่ยม 
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ปรับปรุง 
 

พอใช้ 
 
 
 

ปรับปรุง 
 

ปรับปรุง 
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3.0 
 

4.0 
 

3.0 
 
 
 

2.8 
 

3.0 

0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 

0.4 
 
0 

ดีเยี่ยม 
 
 
ดี 
 

ดีเยี่ยม 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 
ดี 

รวม 1.83 0 พอใช้ 3.46 0.07 ดี 
 

ตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ คือด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง หลังเรียนอยู่ในระดับ “ดี”  
( x = 3.06 S.D.= 0.25) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” ( x = 1.20 S.D.= 0.29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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  ตารางที่ 2. ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรองของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

รายการ ก่อนเรียน หลังเรียน 
x  S.D ความหมาย x  S.D ความหมาย 

ด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง  
7. ผู้เรียนสามารถวิจารณส์ิ่งที่ได ้
   เรียนรู้ โดยผ่านการไตรต่รองอยา่ง 
   มีเหตุผล 
8. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความ 
   สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่างๆ 
   ได้อย่างถูกต้องมีเหตผุล 
9. ผู้เรียนสามารถเลือกความคิดหรือ 
   การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
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ปรับปรุง 
 
 

ปรับปรุง 

3.0 
 
 

3.0 
 
 

3.2 

0 
 
 
0 
 
 

0.44 

ดี 
 
 
ดี 
 
 
ดี 

รวม 1.20 0.29 ปรับปรุง 3.06 0.25 ดี 
 

สรุปผลและอภปิรายผล  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนจ านวน 5 คน โดยแบ่งออกเป็น 

1.การคิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม และ 2.ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคดิไตร่ตรอง มีดังนี้  นักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 1.การคิดสังเคราะห์ สรุปความคิ ดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม  
หลังเรียนอยู่ในระดับ “ดี” ( x = 3.46 S.D.= 0.07) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับ “พอใช้” ( x =  
1.83 S.D.= 0)  และ 2.ด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง หลังเรียนอยู่ ในระดับ “ดี” 
( x = 3.06 S.D.= 0.25) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” ( x = 1.20 S.D.= 0.29) จากการ
วิเคราะห์ด้วยแบบประเมินทักษะ พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน นักเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสที่ให้
นักเรียนได้ท างานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์
ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดและท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระ 
ว่องไววิริยะ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุมชนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  พบว่าผู้เรียนที่ ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง
กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยานี  
วิชัยศร (2559 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.58 , S.D.= 0.55) จึงสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม สามารถยกระดับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1. การจัดกิจกรรมควรจัดตามความสนใจของผู้เรียน เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกศึกษา

โครงงานจากสิ่งที่สนใจอยากรู้ที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน สิ่งแวดล้อมในสังคม หรือจากประสบการณ์ต่างๆ  
ที่ยังต้องการค าตอบ ข้อสรุป ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน 

2. ในการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐานผู้ศึกษาควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพส าหรับปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมและน าไปสู่งานวิจัย
ที่ดีขึ้นต่อไป 
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การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม         
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 

ณัฐยา ศรีพะเนิน 

โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 
sriphanoen@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัค-      

ติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ งานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ABSTRACT 

  
The purpose of this study was to develop and evaluate the efficiency of the model of 
learning using the concept of constructivism in occupations and technology subject of 
mathayomsuksa 3 Students to enhance analytical ability among mathayomsuksa 3 students. 
The research samples were 33 mathayomsuksa 3 Students from Nhongtalay Wittaya School. 
Research instruments were lesson plan using  the concept of constructivism in occupations 
and technology subject of mathayomsuksa 3 Students and analytical ability test. The results 
of study revealed that, the model had reached an excellent quality and has an efficiency of        
80 / 80. The students’ analytical ability through the model had higher than pre- test score at 
.05 level of significant difference.  

 
Keywords: constructivism, analytical ability, occupations and technology 
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บทน า 
 

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด 
โดยถือว่าครูคือผู้เปิดประตูทางวิญญาณ (พุทธทาสภิกขุ อ้างถึงใน ชาตรี ส าราญ 2538) ภาระหน้าที่ของครูคือ
การอบรมสั่งสอน ปลูกฝังสาระความรู้ ความคิดความประพฤติที่มุ่งสู่ความเป็นคนดี มีคุณธรรมสามารถปรับตัว
ให้อยู่ในสังคมได้ (ณรงค์ รมณียกุล .2543: 64) กระบวนการเรียนการสอนของครูจึงเป็นหัวใจของการช่วยให้
เด็กได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพที่เขามีอยู่ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคน (กิติยวดี 
บุญซื่อและคณะ .2541) แต่ในสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน พบว่า ไม่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีลักษณะ 
มองกว้าง คิดไกล ใฝุรู้วิธีการเรียนการสอนยังมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพที่เป็น
จริงและไม่เน้นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการคิด วิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดการเช่ือมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย (สุมน อมรวิวัฒน.์ 2541) 
อีกทั้งการเรียนรู้จากครูซึ่งเน้นเนื้อหาวิชาเป็นหลักในการสอน ไม่เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ในปัจจุบัน ซึ่งควรจะพัฒนาการสอนให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จาก ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสิ่งต่าง ๆรอบตัว (สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ. 
2541) การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นเป็นการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ซึ่งการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นมีหลากหลายแต่รูปแบบการเรียนรู้
ด้วยการท างานเป็นการเรียนรู้ที่มีพลัง สร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน ให้ผู้เรียน 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระ 1 ใน 8 กลุ่ม ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 เป็นสาระที่มุ่งส่งเสริมความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสาระที่เน้นการท างานกระบวนการท างานและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบงานและการท างานอย่างมีกลยุทธ์ โดย
ใช้กระบวนการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตลอดจนน าเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน          
ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีสากลมาใช้และประยุกต์ใช้ในการท างาน รวมทั้งสร้าง พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
วิธีการใหม่ ๆ เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งวิสัยทัศน์
ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ก าหนดไว้ว่า “เป็นการเรียนรู้ที่ยึดการท างานและการแก้ปัญหา
เป็นส าคัญบนพ้ืนฐานของการใช้หลักการและทฤษฏีเป็นหลักในการท างาน และการแก้ปัญหา” ซึ่งงานที่น ามา
ฝึกฝนนั้นเป็นงานเพื่อการด ารงชีวิตในครอบครัวและสังคมและงานเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งงานทั้งสอง
ประเภทนี้เมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณภาพและมีศีลธรรม มีการเรียนรู้จากการท างานและ
การแก้ปัญหาซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ความสามารถ ทักษะ และความดีที่หลอมรวมกัน
จนก่อเกิดเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน (กรมวิชาการ. 2551) 

จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดคุณภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีไว้ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถโดยมีคุณลักษณะคือ 
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ 2) มีทักษะในการท างาน การประกอบอาชีพ การจัดการ 
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การแสวงหาความรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน สามารถท างานอย่างมีกลยุทธ์ 
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ 3) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการท างาน ประหยัด 
อดออม ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อเสียสละ และมีวินัยในการท างาน เห็นคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพสุจริต
ตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน              
(กรมวิชาการ. 2551) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนี้เป็นสาระที่เน้นที่การพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้ครบทุกด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งสัมพันธ์กับทัศนะของพระธรรมปิฎกที่กล่าวไว้ว่า การศึกษาที่แท้จริง
นั้น มีความมุ่งหมายสูงสุดที่จะพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือเป็น “พุทธ” ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ
คือ มีปัญญา มีจริยธรรมและมีความสุข ลักษณะทั้งสามนี้ต่างเช่ือมโยงประสานกลมกลืนกันเป็นองค์รวมที่เป็น
ความสมบูรณ์ของชีวิตหรือจุดหมายของชีวิตโดยที่มนุษย์ยังเป็นองค์ประกอบของระบบองค์รวมใหญ่ซึ่งรวม 3 
ระบบเข้าด้วยกัน คือ มนุษย์ ธรรมชาติ หรือนิเวศวิทยาและสังคม ดังนั้นมนุษย์ท่ีพัฒนาแล้ว เข้าถึงความจริงแท้
ของธรรมชาติอย่างแท้จริงจะเกิดปัญญามองเห็นถึงระบบความสัมพันธ์ท้ังหมดซึ่งมีอยู่ในธรรมชาตินี้แล้วด าเนิน
ชีวิตที่นอกจากจะไม่เบียดเบียนตนเอง และท าลายผู้อื่น ท าลายธรรมชาติแล้วยังสามารถพัฒนาต่อไปถึงขั้นที่จะ
ใช้ปัญญาความรู้นั้นไปปรับปรุงความสัมพันธ์ในระบบองค์รวมใหญ่ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ทุกฝุาย  (เพ็ญศิริ  
จีระเดชากุล. 2541) ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึงจุดอ่อนของการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับการศึกษาว่า
เป็นการศึกษาที่สร้างความอ่อนแอทางสติปัญญา หรือสร้างคนที่พิการทางปัญญาและท าลายศักยภาพในการ
เรียนรู้ การศึกษาท่ีดีควรจะสร้างคนให้ฉลาด เป็นคนดี และมีความสุข ลดการถ่ายทอดเนื้อหาในห้องเรียนลงให้
มากที่สุด แล้วใช้กระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนามิติทางกาย สังคม จิตใจ และปัญญาให้มีความเข้มแข็งครบ
ทุกด้านพร้อม ๆ กันไป (วานิช สุธารัตน์. 2544: 57-58; อ้างอิงจาก ประเวศ วะสี. 2539) 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
ด้วยเหตุนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  
ซึ่ งจะช่วยให้ผู้ เ รียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส าคัญ 5 ประการ ดั งนี้                       
1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 2) ความสามารถในการคิด เป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม        3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
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และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ความสามารถในการ
วิเคราะห์ เป็นการสังเกต เปรียบเทียบ จ าแนกแยกแยะส่วนประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  แล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  มีความเช่ือมโยงและเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กัน  และที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร  
สามารถวิเคราะห์เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงอันน าไปสู่ข้อสรุปที่เป็นไปได้  ตัดสินใจโดยคิดและใคร่ครวญอย่าง
รอบคอบ  สามารถอธิบายสาเหตุของการตัดสินใจได้ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ระบบการศึกษาควรมุ่งเน้นให้นักเรียน
เกิดอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น  

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการ
สอนอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญในตัวผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทฤษฎีนี้เน้นว่าความรู้เป็นสิ่งท่ีปลูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียน ผู้เรียน
ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่เป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัว
ผู้เรียนจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ผู้เรียนแต่ละคนจะสร้างความรู้ด้วยวิธีการแตกต่างกัน 
ดังนั้น แนวการสอนตามทฤษฎีนี้ จึงเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อน โดยผู้สอนคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียนน าความรู้ที่มีอยู่ออกมาใช้ และไตร่ตรองสิ่งที่ได้จากการอภิปรายกับผู้อื่น 
ผู้สอนมีหน้าที่จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสม ตั้งประเด็นปัญหาที่ท้าทาย และช่วยเหลือให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ได้เอง จากการศึกษาผลการวิจัยโดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในประเทศไทย ได้แก่ พิรุณพรรณ  
พลมุข (2550) ได้ท าการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ของ Underhill ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ของ Underhill  สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ส่วน อัจฉรา เคนทุม (2550)           
ได้ท าการศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3           
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และนักเรียนร้อยละ 75.67  ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 73.33 ข้ึนไป ส่วนงานวิจัยต่างประเทศท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 
ได้แก่ ไซมอน (Simon. 1993) ท าการศึกษาโดยการจัดอบรมผู้สอนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 12 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ติดตามผลการน าไปใช้สอน
ในช้ันเรียนทุกสัปดาห์  จากการศึกษาพบว่าผู้สอนและนักเรียนมีเจตคติต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดี
ข้ึน ครูเปลี่ยนการสอนมาเป็นแบบเน้นการเข้าใจมโนมติมากกว่าทักษะการค านวณ  และผลการสอบของ
นักเรียนยังคงเดิม เมื่อทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน  และสลาเตอร์ (Slater. 1993) ท าการศึกษาเพื่อหา
ประสิทธิภาพของวิธีสอนตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ โดยทดลองกับผู้สอนจ านวน 25 คน ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ในวิชาดาราศาสตร์  ใช้เวลาทดลอง 15 สัปดาห์ จากการศึกษา
พบว่าการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น         
ส่วน อัลซัป (Alsup. 1996) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรู้เมื่อใช้การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมของ
นักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อความเข้าใจในมโนมติเรื่อง เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ
กับความเครียดในการสอนคณิตศาสตร์และความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร์ของครูประถมศึกษา ผล
การศึกษาพบว่าการสอนภายใต้แนวคอนสตรคัติวิซมึสามารถพัฒนาการเรยีนเรือ่งเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ 
ของนักศึกษาฝึกสอน  ลดความวิตกกังวลในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และช่วยให้นักศึกษา
ฝึกสอนมั่นใจที่จะสอนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ เฮอร์รอน (Heron. 1997) ได้ศึกษา
ผลการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสร้างเจตคติทางบวกต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  การเก็บข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้วิธีสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับ
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนได้คะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการเรียน
แตกต่างกัน และจากสมมติฐานหลัก ที่ว่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
กับการสอนตามปกติไม่เปลี่ยนแปลง จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก กลุ่มควบคุมโดยส่วนใหญ่ได้เกรดวิชา
วิทยาศาสตร์ครั้งท่ีผ่านมา สูงกว่ากลุ่มทดลอง แต่หลังจากผ่านไป 4 เดือน  กลุ่มควบคุมมีเจตคติทางลบต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ในกลุ่มทดลองมีเจตคติทางบวกต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวิเคราะห์เจตคติทางวิทยาศาสตร์แยก
ตามเพศ  ตอนแรกพบว่า เพศชายและเพศหญิงในกลุ่มทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ  .05 แต่
หลังจากการทดลองแล้ว เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเฉพาะ
เพศหญิงในกลุ่มควบคุมจะมีเจตคติทางบวกต่อวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเพศหญิงในกลุ่มทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ 
ถึงแม้ว่าภายหลังการทดลองจะพบว่าเพศหญิงในทั้งสองกลุ่ม จะมีเจตคติในวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน           
แต่ค่าเฉลี่ยเจตคติของเพศหญิงในกลุ่มทดลอง เพิ่มขึ้น 2.04 แต่คะแนนเจตคติของเพศหญิงในกลุ่มควบคุม
ลดลง 1.75  
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จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดังที่หลักสูตรต้องการนั้นต้อง
พัฒนาผู้เรียนไปทุก ๆ ด้านพร้อม ๆ กันหรือการพัฒนาแบบองค์รวม ที่มีความส าคัญยิ่ง โดยที่ผู้สอนก็มีส่วน
อย่างมากต่อการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูได้เล็งเห็นความส าคัญของสิ่งเหล่านี้ จึง
ได้ท าการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยใช้แนวคิดคอนสตรคัติวิซึม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพตามที่หลักสูตร
การศึกษาก าหนดไว ้
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้

แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังใช้รูปแบบ

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นไปตามเกณฑ์ 80 / 80 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียน 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา      
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 69 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
2.1 คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิด

คอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 20 ข้อ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
3.1 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.1.1 สถิติพื้นฐาน 

1) ค่าร้อยละ (Percentage)  
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 

3.1.2 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิด
คอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใช้สูตรของ ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์. (2547) 

3.1.3 สถิติที่ใช้หาค่าดัชนีประสิทธิผล 
 ใช้สถิติค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้

แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้สูตร 
บุญชม  ศรีสะอาด (2545)  

3.1.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้สูตร t-test (Dependent Sample)  

 
ผลการวิจัย 

1. รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบเชิงกระบวนการ ประกอบด้วยการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ (SPRK 
model) 

 1.1 ขั้นเร้าความสนใจ (Stimulation) ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจภายใน 
(Self-Motivation) แจ้งจุดประสงค์ในการเรียน ช้ีแนะวิธีการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบั ติในการ
เรียนรู้ ช้ีแนะแนวพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งทบทวนความรู้เดิมที่ต้องใช้เช่ือมโยงในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่มี
หน้าที่น าเสนอประสบการณ์และจุดประกายและอ านวยความสะดวกสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม การร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และ
บุคคลอื่น ๆ ในลักษณะของการท างานเป็นกลุ่ม โดยเน้นให้นักเรียนสามารถจ าแนกและแยกแยะสิ่งที่มีอยู่ใน
เรื่องราวตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิม  
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 1.2  ขั้นปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน (Peer interaction) ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
กระบวนการคิด การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการเสนอกระบวนการคิดวิเคราะห์ 4 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปัญหา ท า
ความเข้าใจปัญหา จ าแนกแยกแยะสิ่งที่โจทย์ถาม (ผล) และสิ่งที่โจทย์ก าหนด (เหตุ) 2) เช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 3) ก าหนดหลักการวิธีคิดหาค าตอบและด าเนินการคิดย้อนกลับจากผลไปสู่เหตุและ         
4) สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสู่ผลและตรวจสอบผล สร้างบรรยากาศของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะท าให้
นักเรียนเกิดการระลึกถึงความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการจัดหมวดหมู่สิ่งที่
นักเรียนจ าแนกแยกแยะ โดยอาจน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนสรุปข้อความรู้เดิม ในการจัดกลุ่มสิ่งที่
เหมือนกันให้อยู่ด้วยกัน เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (cognitive conflict) 

 1.3 ขั้นสะท้อนคิด (Reflection) ความขัดแย้งทางปัญญาน ามาซึ่งการไตร่ตรอง ผู้สอนจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ ฝึกคิดจากสถานการณ์ที่ก าหนด เน้นการฝึกทักษะโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะเป็นกลุ่ม เป็นคู่และเป็นรายบุคคล ตรวจสอบ
ความเข้าใจ ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ซึ่งแบ่งกลุ่มคละตามความสามารถในการเรียน ครู
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม รวมทั้งสื่อวัสดุอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ ขั้นไตร่ตรองนี้เป็นการฝึกทักษะ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ย่อย คือ ขั้นการฝึกทักษะโดยการช้ีแนะ (Guided Practice) ขั้นการฝึกทักษะอย่างอิสระ (Independent 
Practice)  และขั้นการประมวลทักษะ (Integrated Practice)  

  1.3.1 ขั้นการฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Guided Practice) 
  ครูและนักเรียนช่วยกันท าแบบฝึกหัดโดยใช้วิธีการอภิปราย ถามตอบ ครูใช้ค าถามกระตุ้น

ให้ผู้เรียนคิดจากผลไปสู่เหตุ ในการฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์4 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปัญหา ท า
ความเข้าใจปัญหา จ าแนกแยกแยะสิ่งที่โจทย์ถาม (ผล) และสิ่งที่โจทย์ก าหนด (เหตุ) 2) เช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 3) ก าหนดหลักการวิธีคิดหาค าตอบและด าเนินการคิดย้อนกลับจากผลไปสู่เหตุ และ        
4) สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสู่ผลและตรวจสอบผล 

  1.3.2 ขั้นการฝึกทักษะอย่างอิสระ (Independent Practice) 
  นักเรียนท าใบงาน ฝึกทักษะอย่างอิสระเป็นกลุ่ม ใช้หลักการเรียนรู้แบร่วมมือและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกันแลกัน ครูอ านวยความสะดวก ดูแลช่วยเหลือช้ีแนะ สร้าง
บรรยากาศที่ร่วมมือกัน ดูแลให้ผู้เรียนท างานร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการ
เรียนทั้งต่อตนเองและกลุ่ม และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

  1.3.3 ขั้นการประมวลทักษะ (Integrated Practice) 
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  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเพิ่มเติม โดยการประมวลความรู้และน าทักษะที่เกิดขึ้นมาใช้ และ
ใช้หลักการการเรียนรู้แบบร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกทักษะโดยเน้น
การพัฒนาความสามารถในการคิด ใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือแลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะเป็นกลุ่ม
เป็นรายบุคคล ตรวจสอบความเข้าใจ ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ซึ่งแบ่งกลุ่มคละตาม
ความสามารถในการเรียน 

 1.4 ขั้นสร้างความรู้ใหม่ (Knowledge construction) ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียน
อภิปรายสรุปสาระส าคัญและเช่ือมโยงความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและครู ฝึกการ
น าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้และสะท้อนกลับ กิจกรรมขั้นนี้จะท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 
ซึ่งนักเรียนต้องท าการเช่ือมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิม ในขั้นมองมุมใหม่กับหลักการ ทฤษฎีหรือเกณฑ์ ของความรู้
ใหม่ เน้นให้มีการน าเสนอหน้าช้ันเรียนเพื่อฝึกความกล้าแสดงออก ซึ่งจะท าให้มีทักษะในการตัดสินใจเพิ่มมาก
ขึ้น มีการทดสอบระหว่างเรียนโดยใช้วิธีวัดผลที่หลากหลายประเมินตามสภาพจริง แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ครูและเพื่อนในกลุ่มร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่มีข้อบกพร่องให้การ
ช้ีแนะแนวทางปฏิบัติ บันทึกผลการเรียน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการเรียนและการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในครั้งต่อ ๆ ไป  

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอน
สตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

1. รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่า ผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม       
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 และ นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3                 
มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งกูดแมน 
(Goodman, 1976) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าผู้เรียนปราศจากความต้องการ ความอยากรู้ และ
ความสามารถในการใช้จิตนาการของตนถ้าครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่เขามีความต้องการและ
สนใจใคร่รู้ จะท าให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ดี เมื่อผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ การที่ผู้วิจัยให้ผู้เรียนไปศึกษาจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ การวางแผนการท างาน และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเองก็เป็นการตอบสนองพื้นฐานความ
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ต้องการของผู้เรียนที่ต้องการจะรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการบอกข้อมูลในเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยม ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) ให้ความส าคัญของ
คุณค่าและความรู้สึกของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนมีเสรีภาพในการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความต้องการและความ
สนใจ ตามความแตกต่างของบุคคลและนอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนจะส่งเสริมความสามารถ         
ของผู้เรียนด้วยการที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า หรือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสามารถคือการรู้คิด คิดเป็น 
ผู้เรียนได้ลงมือแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
ร่วมกับกลุ่มวางแผนการท างาน เกิดความสามารถในการวางแผนการท างาน เกิดความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการท างาน ซึ่งการที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท ากิจกรรมเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จาก
การกระท าของผู้เรียน ซึ่งประสบการณ์ในขณะที่ลงมือกระท านั้นจะเป็นการพัฒนาในด้านของทักษะหรือ
ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา จอนห์ ดิวอี้ (John Dewy, 1963) 
ที่กล่าวว่าประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้นั้น เกิดจากสิ่งท่ีบุคคลได้กระท า ได้คิด รู้สึก รวมถึงการใคร่ครวญและ
ลงมือกระท านั้นผลที่เกิดขึ้นจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในตัวผู้กระท าและท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้
ในสิ่งนั้นๆ หรือเรียกว่า (Learning by doing)การเรียนรู้โดยการกระท า และสอดคล้องกับงานวิจัยของล าดวน 
นิรัติศยวานิช (2546) ที่ใช้ทักษะการจัดการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ซึ่งพบว่าทักษะการจัดการที่มีขั้นการวาง
แผนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงงาน การประเมินผลงาน สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีการท างานที่เป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ ซึ่งนอกจากจะมีทักษะการท างานประดิษฐ์ตามขั้นตอนแล้ว ผู้เรียนยังมีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการท างานประดิษฐ์ด้วย รวมทั้งแนวคิดการสร้างความรู้ของไวก็อทสกี้ 
(Vygotsgy, 1978) ที่ว่าการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ ม่งเน้นไปที่กระบวนการสร้าง
ความรู้ (Process of Knowledge Construction) เป็นการเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Tasks)  
ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสถานการณ์ บรรยากาศ สื่อการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมทั้งช้ีแนะการให้แนวคิดแนวทางและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตัวเอง  
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดของ คอทเทรล (Cottrel 1999, อ้างถึงใน วัชรา เล่า
เรียนดี 2554: 11), วัชรา เล่าเรียนดี (2554: 10-12) และยุพิน พิพิธกุล (2545: 21-23) ที่ประกอบด้วยการ
ด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา จ าแนกแยกแยะสิ่งที่โจทย์ถาม (ผล) และสิ่งที่
โจทย์ถาม (เหตุ)  2) เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 3) ก าหนดหลักการวิธีคิดหาค าตอบและ
ด าเนินการคิดย้อนกลับจากผลไปสู่เหตุ 4) สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสู่ผล นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยสรุปหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพของ โบรฟี่ (Brophy, 1979, 1982, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 
2554: 138) ที่ว่าควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยตลอดโดยครูเป็นผู้ด าเนินการด้วยกิจกรรม
และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
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ปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติตลอดเวลาในการสอนโดยใช้ค าถาม ค าสั่ง การแนะน าที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบัติ 
เพื่อการตอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นคือ ครูต้องเตรียมค าถาม กิจกรรมต่างๆล่วงหน้าเป็นอย่างดี ให้
โอกาสนักเรียนในการอ่าน ฝึกปฏิบัติและตอบค าถามั่วถึงกันทั้งช้ันและตามด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจน
และเพื่อการปรับปรุงแก้ไขค าตอบที่ผิดของนักเรียน พัฒนาทักษะต่างๆ ของนักเรียนให้เกิดความช านาญ
คล่องแคล่วที่สุด ติดตามความเจริญก้าวหน้า พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและให้ค าแนะน า
เมื่อจ าเป็น จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้ตามแนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1990) ที่ว่าการที่
ผู้เรียนได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตัวเอง ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบของตนเองและกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี มีการยอมรับ
ผู้อื่นมากขึ้น สร้างความมั่นใจในตนเองและรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับจอยซ์ และเวล (Joyce 
and Weil, 1986) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาโดยเพื่อนใน
กลุ่มจะช่วยเหลือแนะน ากัน เนื่องจากผู้เรียนในวัยเดียวกันสามารถสื่อสารสื่อความหมายแก่กันได้ง่ายและท าให้
เข้าใจง่ายกว่าท่ีครูสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการกระตุ้นเตรียม
ความพร้อม การน าเสนอเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกระบวนการคิดขั้นสูงดานการคิดวิเคราะห์

และการแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ   ฝึกการคิด  เน้นการฝึกทักษะ   ให้เกิดความช านาญ มีความรู้

ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและคงทน สร้างสังคมของการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้เกิดมโนทัศน์ แนวคิด 
มุมมองที่หลากหลาย จึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ 80/80 
เป็นไปตามสมติฐานการวิจัยข้อที่ 1และสอดคล้องกับที่ วัชรา เล่าเรียนดี (2554) ที่ให้แนวคิดว่ารูปแบบ       
การสอนและวิธีจัดการเรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ รูปแบบวิธีสอน
คิดหรือวิธีสอนคิดหลายๆวิธีสามารถน ามาพัฒนาได้ทั้งทักษะการคิดและความรู้ในเนื้อหาสาระครูควรสามารถรู้
และตัดสินใจได้ว่าควรเลือกรูปแบบใดและควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนแบบใด ในการจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดนั้นไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนคิด
เฉพาะที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแต่ละประเภท แต่ละระดับ สามารถจะ
ผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรู้อื่นๆได้แม้กระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือวิธีสอนอื่นๆที่ไม่ใช่วิธีสอนทักษะการ
คิดโดยตรง ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม         
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ องค์ประกอบต่างๆของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน              
ทุกองค์ประกอบ สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอน
สตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ดังนั้น ครูผู้สอนที่ท าการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถน าไปใช้สอนได้ 
  1.2 ในการน ารูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิ
ซึม กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาข้ันตอนให้
เข้าใจมีการวางแผนและท าแบบฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และสร้างหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ ครูควรหาสื่อการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  ควรมีการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทดลอง
ใช้เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

สอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้             
ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ค าส าคัญ: การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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The Teaching Model Development by Using Communicative 
Language Teaching Approach with Activity Book to Enhance English 

Achievement Among Mathayom Suksa III Students.  
 

Wanpen Thong-ngum  

Nongtalay Wittaya School  
kannaree2012@gmail.com 

 
ABSTRACT 

  
The purpose of this study was to develop and evaluate the efficiency of the model 

of learning using communicative language teaching approach with activity book to enhance 
English achievement among mathayom suksa iii students. The results of study revealed that, 
the model had reached an excellent quality and has an efficiency of 80 / 80.                    
The students’ achievement learning through the model had higher than pre- test score at .01 
level of significant difference.  

 
Keywords: communicative language teaching approach, English achievement, Learning 
Approach 
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บทน า 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งในหลายๆ ภาษาที่ทางราชการให้นักเรียนและนักศึกษาไทยได้ศึกษาเล่า

เรียน ในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีความส าคัญต่อคนไทยในปัจจุบัน  เพราะว่า สังคมปัจจุบันมีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร วิทยาการต่างๆ เดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ท าให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและใช้กันอย่างแพร่หลายไปท่ัวโลกมีบทบาทและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
สื่อสาร ทั้งนี้เพราะข้อมูลข่าวสาร ต าราทางวิชาการ ตลอดจนสินค้าประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะเป็นผู้ที่มีโอกาสในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดียิ่งขึ้น จากความส าคัญดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ภาษาแม่
หรือภาษาประจ าชาติของแต่ละชาติเพียงภาษาเดียวย่อมเป็นการไม่เพียงพอ  จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรและได้มีการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามกระแสความต้องการของสังคมและตามพัฒนาการการเรียนรู้มาโดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคนไทยให้อยู่ในระดับที่
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
ได้กว้างขว้างขึ้น 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้นั้น จะต้องจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับเนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
การสอนภาษาอังกฤษน้ัน ครูผู้สอนน่าจะท าให้การเรียนการสอนสนุกสนาน เพราะภาษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิต
จริง กิจกรรมทางภาษาจึงควรเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหว เป็นเรื่องราวของการมีส่วนร่วมและการสมมติ
สถานการณ์ ครูจึงควรใช้กิจกรรมเพื่อชักจูงให้เด็กเรียนอย่างสนุกสนานพร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้ ซึ่งน าไปสู่การ
น าภาษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ลักษณะการเรียน  การสอนภาษาอังกฤษจึงไม่จ าเป็นต้องยึดทฤษฎี
ใดทฤษฎีหนึ่ง ควรเป็นลักษณะการสอน ที่ผสมผสาน ครูผู้สอนจะต้องหากิจกรรมหรือสื่อประกอบต่างๆ เช่น 
เกม เพลง บัตรค า วีดิทัศน์ เทป และแบบฝึกทักษะมาใช้ประกอบการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสบการณ์ทางภาษา 
เป็นต้น 

ประเทศไทยซี่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนและเยาวชนรวมไปถึงนักเรียน เพื่อให้มี
ความพร้อมและศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินชีวิตในสังคมดังกล่าวอย่างมีความสุข การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารจึงมีความส าคัญ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจึงควรพิจารณาหาเทคนิคที่จะช่วย
ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เกิดศักยภาพ 

การเรียนภาษาแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อื่นๆ เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนภาษาเพื่อความรู้
เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น แต่การเรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ การที่ผู้ เรียนจะใช้ภาษาได้
ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษา  ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุด  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดการเรียน
การสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา  การจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดกิจกรรม
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ให้หลากหลาย  ทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา และฝึกผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเองควบคู่กันไปด้วย อันจะน าไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พ่ึงตนเองได้ (Learner Independence) สามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียน
สาระการเรียนรู้อื่นๆ ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการปฏิรูปการ
เรียนรู้ (นิรมล วรมัด. 2551: 1-2)  

ในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังมีปัญหา และอุปสรรคหลายอย่างที่ท าให้ไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากทั้งตัวครูผู้สอน  และตัวนักเรียน นั่นคือ  ด้านครูผู้สอน
ส่วนมากยังขาดความรู้ความช านาญ  และประสบการณ์ในการใช้วิธีการสอนแบบใหม่ๆ  จึงมักจะยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมที่เน้นเนื้อหาในแบบเรียนของส านักพิมพ์  ซึ่งไม่สัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน  และครูยังขาดเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม  และน่าสนใจ  ในส่วนของ
ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้เรียน คือ ผู้เรียนไม่สามารถในการน าทักษะที่ได้เรี ยนไปน ามาใช้ในการสื่อสารได้จริง ไม่
สามารถเช่ือมโยงความคิดเรื่องของการใช้ภาษา และพูดสนทนาโต้ตอบกันไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐิรา        
ทัศน์แก้ว (2549 : 2) ได้กล่าวว่า ปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่สามารถน าภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้นั้น 
เพราะผู้เรียนมีความสามารถในการที่จะพูดคุย สนทนา หรือติดต่อกับชาวต่างประเทศได้น้อยมาก ทั้งที่ผู้เรียน
ได้เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเป็นเวลาหลายปี  และมีความรู้ทางค าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์พอสมควร 
สาเหตุเกิดจาก  การเรียนการสอนที่ยังไม่ได้เน้นการน าภาษาไปใช้อย่างจริงจัง หรือกล่าวอีกนั ยหนึ่ง คือ การ
เรียนการสอนท่ีมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับภาษามากกว่าการใช้ภาษาได้ ดังนั้นแนวโน้มในการเรียนภาษาอังกฤษใน
ปัจจุบันและอนาคตจึงเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ 

แนวทางหนึ่ง  ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา โดย
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน คือ แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  เป็นแนว
การสอนหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ครูผู้สอนลดบทบาท เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกพูด
มากขึ้น ใช้กิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เน้นกิจกรรมกลุ่ม เพราะช่วยให้ผู้เรี ยนกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
มากขึ้น  เป็นการสอนที่เน้นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษา โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ทั้งในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  การ
สอนจะไม่เน้นหลักไวยากรณ์ แต่สอดแทรกรูปแบบของไวยากรณ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น  (สาลี่ ศิลปสธรรม . 2550: 5) อาจกล่าวได้ว่า  แนวการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนี้  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางภาษาไปใช้ในการสื่อความหมายได้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม  ดังนั้น  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงไม่เน้น
เฉพาะการเรียนการสอนรูปแบบหรือโครงสร้างเท่าน้ัน  แต่จะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ด้วย  การเรียนการสอนจะเกิดประสิทธิภาพเต็มที่   ถ้าผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  เพื่อฝึกการใช้
ภาษาที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงให้มากที่สุด   การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน เปรียบเสมือนหัวใจของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สุมิตรา อังวัฒนกุล. 2535: 1) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อ

การสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุด
กิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษา         
ปีท่ี 3 เป็นไปตามเกณฑ์ 80 / 80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรยีนหนองทะเลวิทยา           
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 69 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
2.1 คู่มือการจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

ร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
 3.1 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.1.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน 
และข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
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3.1.2 น าคะแนนหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ 
  3.1.3 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการ

สื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  3.1.4 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทา งการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 

110; สมนึก ภัททิยธนี. 2546: 60-61) 
1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้

สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC 
2) การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ B (Discrimination Index) ตามวิธีของ                 

แบรนแนน (Brannan)  
3) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของโลเวท (Lovett)   
4) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธี Item-total Correlation  

5) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
3.2.2 สถิติพื้นฐาน 

1) ค่าร้อยละ (Percentage)  
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.2.3 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร
ร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 /80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2547: 195-196) 

3.2.4 สถิติที่ใช้หาค่าดัชนีประสิทธิผล 
 ใช้สถิติค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการ

สื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 159)  

3.2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้สูตร           
t-test (Dependent Sample) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 112)   
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ผลการวิจัย 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึก

ทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

สรุปผลและอภปิรายผล 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึก

ทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3            
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่า ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
80/80 สอดคล้องกับแนวคิดของ สุดารัตน์  เหลืองทองวัฒนา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะชุด
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ E1/E2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 เพ็ญนภา  บ ารุงสุข (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม พบว่า แบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ค่าประสิทธิภาพ 79.39 / 81.62  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 เลิศลักษณ์  ศรีแสง (2551 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียน    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง  Past Simple Tense  ท่ีพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Past Simple Tense ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ 81.65/79.50 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
75/75 และสุเชาว์  ศรีอินทร์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียน   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.06/84.43 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน อ่องสว่าง ( 2554 : บทคัดย่อ) พัฒนาชุด
กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Our Town  โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) จังหวัดแพร่ จ านวน 20 คน           
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  ผลการวิจัยพบว่า การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Our Town โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 85.06/84.38          
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 80/80 
 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เพราะว่าผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามกระบวนการสร้างที่ดี โดยเรียงล าดับจากเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องที่ง่ายไปหา
เรื่องที่ยากและสามารถน าไปใช้ได้เหมาะสมกับวัย มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ได้จริงในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน  ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา  บ ารุงสุข (2551) ที่พบว่า นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการ มี
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 รวมไปถึงงานวิจัยของ เลิศลักษณ์  ศรีแสง (2551) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะการ
เขียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูง
กว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ สุเชาว์  ศรีอินทร์ (2551) ที่พบว่า 
หลังจากใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ  นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01 อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับปัญหาด้านการเรียนรู้ มี
จุดประสงค์ ระบุเนื้อหาความรู้ที่ชัดเจน และจัดกิจกรรมที่หลากหลายท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและ
สนุกสนานในการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุด
กิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะน าไปทดลองจริง ทั้งนี้เพื่อทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทดลองสอน และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความสมบูรณ์  โดยน าผลจากการทดลองไป
ปรับปรุงก่อนทดลองสอนจริงเพื่อให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังนั้น ครูผู้สอนที่ท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สามารถ
น าไปใช้สอนได้ 
  1.2 ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุด
กิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาข้ันตอนให้เข้าใจมีการวางแผนและท าแบบฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และ
สร้างหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ ครูควรหาสื่อการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจและเหมาะสม
กับผู้เรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทดลองใช้เพื่อศึกษาความก้าวหน้าและเจตคติทางการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
  2.2  ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา 

ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและ
สัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียน                   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกเมา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 23 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องชีวิตพืช และสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้  (5Es) 
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: วิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
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ABSTRACT 

  
The purpose of this study was to develop and evaluate the efficiency of the model of 
learning activities using inquiry cycle (5Es) with science activities books on plant and animal 
life to enhance science achievement for prathomsuksa 4 students. The researches samples 
were 23 prathomsuksa 4 students. Research tools were the model of learning activities using 
inquiry cycle (5Es) with science activities books on plant and animal life to enhance science 
achievement for prathomsuksa 4 students and achievement test. The results of study 
revealed that, the model had reached an excellent quality and has an efficiency of 80 / 80. 
The students’ achievement through the model had higher than pre- test score at .05 level of 
significant difference.  

 
Keywords: inquiry cycle (5es), activities books, science achievement  
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บทน า 
 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลายหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้น
ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร ์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยทีี่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่
เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเ กี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และที่
ส าคัญคือความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
และด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 จากความส าคัญของวิทยาศาสตร์ดังกล่าว พระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงได้บัญญัติไว้ใน หมวดที่ 4 มาตราที่ 23 ว่าด้วยแนวการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  

 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมคน ในสังคม
แห่งความรู้และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงแนวคิดหลัก และกระบวนการที่เป็นสากล แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง        
มีความยืดหยุ่นท่ีหลากหลายตอบสนองนักเรียนที่มีความถนัดและ ความสนใจแตกต่างกัน และนักเรียนทุกคน
จะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด   ความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ความสนใจและวิธีเรียนที่แตกต่างกัน
ของนักเรียนและต้องส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (กรมวิชาการ. 2551) 

 ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษากลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน          
ทุกขัน้ตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย (กรมวิชาการ. 2551)  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1473



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
โคกเมา ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ า ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว ในสาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับการด ารงชีวิต  มาตราฐานที่ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต  ซึ่งประกอบด้วยตัวช้ีวัด ป.4 /1 –        
ป.4/4  เนื่องจากนักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และขาดสื่อการเรียน ประกอบกับขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าและส่งผลถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์
นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สอบ  LAS)  ด าเนินการโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับการ
สนับสนุนเครื่องมือมาตรฐานจากส านักทดสอบทางการศึกษา   เพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็นรายบุคคลก่อนจบช่วง
ช้ัน ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (ฝ่ายบริหารวิชาการ 
โรงเรียนบ้านโคกเมา, 2559) 

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สอบ Las) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนบ้านโคกเมา  ปีการศึกษา 2559 จัดโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สงขลา  เขต 2   พบว่า  ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับพอใช้   ซึ่งยังเป็นระดับท่ีไม่น่าพอใจ  นักเรียนจ านวน 52 คน ประกอบด้วย นักเรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปาน
กลาง กลุ่มอ่อน ผลการประเมินปรากฏว่า จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนได้คะแนนต่ าสุด 28 คะแนน  
ได้คะแนนสูงสุด 71 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 53.81 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง  26.25  
พอใช้ 66.25  และอยู่ในระดับดี 7.50 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  อยู่ในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุงตามล าดับ นับว่าเป็นปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินในระดับสถานศึกษา  (ฝ่ายบริหารวิชาการ 
โรงเรียนบ้านโคกเมา, 2559) 

จากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านโคกเมา  ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผ่านมาในระยะ  3 ปี  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557-2559 มีค่า เท่ากับ 
63.47, 66.11 และ 68.50 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา เท่ากับ 66.02 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  แต่ยังต่ า
กว่าเป้าหมายของโรงเรียนร้อยละ 3.98 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตพืชและสัตว์
ใกล้ตัว สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1  
จ านวน 25 คน มีจ านวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 44 (ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโคกเมา, 2559) 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 ยังเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งในการใช้          
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาไดด้้วยการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนซึ่งต้องศึกษาตัวช้ีวัด
รายวิชาเพื่อที่จะได้วางแผนเตรียมการสอนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนที่จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการจัด           
การเรียนการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชานั้น มีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุมและครบ
ถ้วยตามรายละเอียดของวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในเวลา
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อันรวดเร็ว ซึ่งจากการค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประเภทเอกสารประกอบ      
การเรียน พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
ได้ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า      
ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว มีเนื้อหา และมีกิจกรรมทดลองค่อนข้างมาก ประกอบกับ
นักเรียนยังขาดสื่อที่น่าสนใจในการจัดการเรียนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาจึงได้
ค้นคว้าวิธีการสอนโดยศึกษาจากงานวิจัยพบว่าวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นวิธีการสอนที่
น่าสนใจ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ที่เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ กล้าคิด กล้าแสดงออก 
กล้าตัดสินใจ ใช้กระบวนการคิดและการหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยมีครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวก ช้ีแนะ ช่วยเหลือและแก้ปัญหา โดยมีขั้นตอนของการจัดกิจกรรมคือ ขั้นสร้างความสนใจ 
ขั้นส ารวจค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินผล (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2559) 
 จากข้อมูลและแนวทางดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนและเป็นพื้นฐานไปใช้ในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น อันจะมีผล
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัวของผู้เรียนโดยรวม
สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา 
ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและ
สัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าก่อนเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านโคกเมา              
ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน         
47 คน 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านโคกเมา  
อ าเภอบางกล่ า  จังหวัดสงขลา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 1  ห้องเรียน  จ านวน 23  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยมี
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  

        2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่
2.1 คู่มือการจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบการจัดการเรยีนรู้โดยวิธีการสอนแบบสบืเสาะหา ความรู้ (5Es) 

ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 30 ข้อ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
3.1 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.1.1 สถิติพื้นฐาน 

1) ค่าร้อยละ (Percentage)  
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.1.2 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ 
(5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้
ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ใช้สูตรของ ชัยยงค์ พรหมวงศ ์(2547) 

3.1.3 สถิติที่ใช้หาค่าดัชนีประสิทธิผล 
 ใช้สถิติค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ 

(5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้
ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้สูตรของ บุญชม  ศรีสะอาด (2545)  

3.1.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้สูตร t-test (Dependent Sample)  
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ผลการวิจัย 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) 
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตวั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
มีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

1.1 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้
ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละช่ัวโมง ที่จะท าการเรียนทบทวนความรู้เดิม และเป็นการท าให้ผู้เรียน
สนใจใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะน าเข้าสู่บทเรียน อาจเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้กับปัจจุบันและควรเป็น
กิจกรรมที่คาดว่าก าลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสนใจจดจ่อที่จะศึกษาความคิดรวบยอด 

1.2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นตอนที่ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกัน
ในการสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะโดยการให้เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียนในการ
ท ากิจกรรมการส ารวจและค้นหา เป็นขั้นที่ครูเสนอใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาส ารวจความรู้ของตัวนักเรียน 
และครูเสนอสถานการณ์ปัญหาในใบงานที่ครูสร้างขึ้นให้นักเรียนแก้ปัญหา โดยมีขั้นตอนในการแก้ปัญหา          
5 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่ 1) การเข้าสู่ปัญหา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ต้องการให้นักเรียนคิด
เกี่ยวกับปัญหาและตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการค้นหา อาจใช้วิธีต่าง ๆช่วยในการท าความเข้าใจปัญหา เช่น 
การเขียนรูปการเขียนแผนภูมิ หรือการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเองก็ได้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียน
แต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา และตอบค าถามในใบงานซึ่งนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล
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เพื่อพิจารณาลักษณะของปัญหาและพิจารณาความเกี่ยวข้องปัญหา ประเมินความรู้และประสบการณเ์ดิมที่มีใน
การแก้ปัญหา ประเมินระดับความยาก-ง่าย และคาดคะเนความส าเร็จในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 2) ก าหนด
โครงสร้างในการแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนค้นหาความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
และตัวไม่รู้ค่า แล้วน าความสัมพันธ์นั้นมาผสมผสานกับประสบ การณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทาง
หรือแผนในการแก้ปัญหาและท้ายสุดเลือกยุทธวิธีที่จะน ามาใช้แก้ปัญหา และพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
แผนการแก้ปัญหากับสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด ขั้นที่ 3) การด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้ต้องการให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางหรือแผนที่วางไว้ โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน 
เพิ่ม เติมรายละเอียดต่างๆของแผนให้ ชัด เจน แล้วลงมือปฏิบัติ จนกระทั่ งสามารถหาค าตอบได้                      
ขั้นที่ 4) การประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนประเมินความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ ตรวจดู
ข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในการค านวณจากการตรวจสอบค าตอบ และ ขั้นที่ 5) สะท้อนผล ขั้นตอนนี้ต้องการให้
นักเรียนมองย้อนกลับไปยังค าตอบที่ได้มา เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนสะท้อนถึงความพึงพอใจในกระบวนการ
แก้ปัญหาและค าตอบของปัญหาพิจารณาหากระบวนการแก้ปัญหาและค าตอบของปัญหาพิจารณาหาแนวทาง
แก้ปัญหาที่หลากหลาย และปรับใช้ในสถานการณ์อื่น โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมเหตุสมผลของค าตอบและยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ แล้วพิจารณาว่ามีค าตอบหรือมียุทธวิธีแก้ปัญหาอย่างอื่นอีก
หรือไม่  

1.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นท่ีเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม
เสร็จเรียบร้อยแล้วสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอค าตอบหน้าช้ันเรียน แสดงความคดิเห็นและตรวจสอบความ
ถูกต้อง เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียน นักเรียนท้ังช้ันร่วมกันอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกัน และกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรูห้รือสิ่งท่ีได้ค้นพบจากการท ากิจกรรม เพื่อสรปุเป็นองค์ความรู้ที่ได้
อย่างชัดเจน 

1.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนได้ยืนยนัและขยายหรือเพิ่มเติม
ความรู้ความเข้าใจในความคดิรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึนและยังเปดิโอกาสใหผู้้เรียนได้ฝึกทักษะและ
ปฏิบัติตามที่ผู้เรียนต้องการ โดยทีใ่ห้นักเรียนแตล่ะคนแก้ปญัหาที่คลา้ยกับกิจกรรมที่ท าในช่ัวโมงด้วยตนเอง 

1.5 ขัน้ประเมิน (Evaluation) ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะไดร้ับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการอธิบาย
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง ว่านักเรียนมีความรูเ้รื่องที่เรียนมากน้อยเพียงใด และครูก็
ประเมินความรูค้วามเข้าใจและพฒันาทักษะของผู้เรียนด้วยเป็นการประเมินโดยการสังเกตการร่วมกจิกรรมใน
ช้ันเรียน การร่วมกิจกรรมภายในกลุ่มการตรวจผลงาน 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) 
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตวั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริภรณ์ ตันนะลา และคณะ (2554) พิเชษฐ์ โพนสิม และ หล้า ภวภูตา
นนท์ (2554) ปิยะฉัตร์ ชัยมาลา(2550), สุธารพิงค์ โนนศรีชัย (2550), สุนิตย์ ขอนสัก (2551),สุภาวดี ศรีธรรม
ศาสน์ (2551), จุลพัฒน์ตรา บุตเขียว (2551) ซ่ึงได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es) พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในกระบวนการแก้ปัญหา สามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และ ภัทราภรณ์ พิทักษ์ธรรม(2543) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความ
สามรารถด้านการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ที่ได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กิจกรรมสร้างแผนภูมิ มโนทัศน์กับการสอนคู่มือครู ขั้นตอนการสอนประกอบไป
ด้วย ขั้นน าไปสู่บทเรียน ขั้นสอน ข้ันเสริมความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ ขั้นวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กับการสอนตามคู่มือครูของหน่วย
ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 
นักเรียนที่ได้รับการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กับการสอนตามคู่มือครู
ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างความรู้มโนทัศน์กับกับสอนตาม
คู่มือครูของหน่วยนิเทศก์ กรมสามัญศึกษา มีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันท์ทา  พราหมณ์ (2545) ได้ศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบบญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
โรงเรียนพณิชยเพรชบุรีบริหารธุรกิจ ข้ันตอนการสอนประกอบด้วย ขั้นน า ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นวิ
เคาะห์ ขั้นสรุปและปรเมินผล ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชีสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 รวมไปถึงงานวิจัยของ          
อรอุมา กาญจนี  (2549) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง PDCA และแบบสืบเสาะหาความรู้  โดย
ท าการศึกษากับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) ภาค
เรียนที่  1 ปีการศึกษา 2549 ทั้งหมด 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติทางวิ ทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง  PDCA  กับแบบสืบ
เสาะหาความรู้  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศ 
ได้แก่ คอลลินส์ (Collins.  1990) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนโดยใช้ การสืบเสาะหาความรู้ กับ
นักเรียนไฮสคูลปีที่ 1 จ านวน 30 คน โดยใช้ไอคิวและเกรดคณิตศาสตร์เป็นเกณฑ์ ในการแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันอภิปราย 4 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที ซึ่งเนื้อหาในการอภิปรายเป็นเนื้อหาทางตรรกวิทยาและทฤษฎีเซต ทั้ง
สองกลุ่มจัดให้มีการสืบเสาะตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังจัดประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น จัดฉายภาพยนตร์ และตั้ง
ปัญหาตรรกวิทยา 8 ข้อ ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองได้ คะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน กลุ่มควบคุมได้ 5 คะแนน ซึ่ง
ผลการวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) 
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังนั้น ครูผู้สอนที่
ท าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สามารถน าไปใช้สอนได้ 
  1.2 ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาข้ันตอนให้เข้าใจมีการวางแผนและท าแบบ
ฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และสร้างหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ ครูควรหาสื่อการ
สอนที่แปลกใหม่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการพัฒนาผลการจดัการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชีวิต
พืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ทดลองใช้เพื่อศึกษาความคงทนใน
การเรยีนรู ้
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้การสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ ( 5Es ) ในเนื้อหาวิชาอื่น และ
ในระดับชัน้อ่ืนหรือน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 
 2.3 ควรท าการวจิัยในทุกช่วงช้ันเรียนเพราะจะเป็นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

 
พนม บุญญ์ไพร 

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
e-mail: panom.b@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชา
โครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  2) 
เพื่อสร้างชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับ
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และ 3) เพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการวิจัยและ
พัฒนามีขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1)การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 2)การสร้างชุด
การสอน และ 3)ด าเนินการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีที่ 2 กลุ่ม 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 22 คน เลือกแบบเจาะจง 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่าผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับมาก 
( ̅ =4.14) 

2. การสร้างชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 
ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ =4.69, S.D=0.42) 

3. การประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) รายวิชา
โครงการ รหัสวิชา 3901-8501 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ( ̅ =4.61, S.D=0.46) 

4. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน มีประสิทธิภาพ 81.45/82.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ้

5. การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
พบว่าค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 18.68 คิดเป็นร้อยละ 45.95 จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

6. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับมากท่ี ( ̅ =4.22, S.D=0.73) 
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ABSTRACT 

This research aims to 1) to study the feasibility of using the teaching model of project 
subject learning with research base. Diploma level of information technology. 2) To create a 
teaching set of project subject learning with research base. Diploma level of information 
technology and 3) to teach project subject. The research and development process is 
divided into 3 stages is 1) Design of instructional style. 2) Creating a Teaching Kit and 3) Teach 
with Diploma level students of information technology. Year 2 Group 1. Suratthani Technical 
College. 22 students selected specific in the first and second semester of academic year 
2560.  

The research found that: 
1. The feasibility of using the teaching model of project subject learning with research 

base. Diploma level of information technology. Related parties agree on a high level. ( ̅ 
=4.14) 

2. Creating a teaching set of project subject with research base. Diploma level of 
information technology. Experts have opinions on learning management plans. The average 
of all aspects was at the highest level ( ̅ =4.69, S.D=0.42). 

3. Assessment of the quality of e-Learning lessons of Project subject. Experts have 
very good opinions ( ̅ =4.61, S.D=0.46). 

4. Analyze the effectiveness of instructional package is 81.45/82.53. Which is higher 
than the standard 80/80 set. 

5. Analysis of progress it was found that the mean value of learning achievement 
increased is 18.68 Percentage 45.95. Follow the hypothesis. 

6. A study of students' satisfaction toward teaching styles. It was found that the 
students were very satisfied ( ̅ =4.22, S.D=0.73) 

 
Keywords: Teaching Model/Project/Research Based Learning 
 
 

บทน า 
การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะต้องใช้เวลา 2 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนมีความสามารถที่จะท างานในสถาน
ประกอบการหรือประกอบอาชีพส่วนตัว ซึ่งในการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2557 นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาโครงการ มีความส าคัญในการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน น าสู่
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การปฏิบัติในอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามลักษณะ
การวิจัย (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551, 2558) 

จากการศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคใต้ 1 ปีการศึกษา 2557 (พนม บุญญ์ไพร , 2557) ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุม 5 ด้านดังน้ี คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ด้านนักศึกษา ด้านการปฏิบัติโครงการ
และด้านการวัดผลประเมินผล ผลการศึกษาปัญหาปีการศึกษา 2557 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึง
อาจกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการที่ผ่านมา ครูผู้ สอนส่วนมากยังขาดความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้  

จากความเป็นมา ปัญหาและความต้องการจ าเป็นดังกล่าว กอรปกับการศึกษาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนของพิจิตรา ทีสุกะ(พิจิตรา ทีสุกะ, 2556) ผู้วิจัยตระหนักในความส าคัญและเห็นความ
จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ โดยใช้วิจัยเป็นฐานท่ีจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน การด าเนินงาน และหาเหตุผล โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือที่เรียกว่าการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิชาโครงการ และกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองต่ อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
2. เพื่อสร้างชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-

8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

3. เพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และ
วิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในระดับมากข้ึนไป 
2. ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับองค์ประกอบของชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชา

โครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในระดับมากข้ึนไป 

3. ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 
และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนก่อนเรียน 

4. ประสิทธิภาพในด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901 -
8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80/80 
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ABSTRACT 

This research aims to 1) to study the feasibility of using the teaching model of project 
subject learning with research base. Diploma level of information technology. 2) To create a 
teaching set of project subject learning with research base. Diploma level of information 
technology and 3) to teach project subject. The research and development process is 
divided into 3 stages is 1) Design of instructional style. 2) Creating a Teaching Kit and 3) Teach 
with Diploma level students of information technology. Year 2 Group 1. Suratthani Technical 
College. 22 students selected specific in the first and second semester of academic year 
2560.  

The research found that: 
1. The feasibility of using the teaching model of project subject learning with research 

base. Diploma level of information technology. Related parties agree on a high level. ( ̅ 
=4.14) 

2. Creating a teaching set of project subject with research base. Diploma level of 
information technology. Experts have opinions on learning management plans. The average 
of all aspects was at the highest level ( ̅ =4.69, S.D=0.42). 

3. Assessment of the quality of e-Learning lessons of Project subject. Experts have 
very good opinions ( ̅ =4.61, S.D=0.46). 

4. Analyze the effectiveness of instructional package is 81.45/82.53. Which is higher 
than the standard 80/80 set. 

5. Analysis of progress it was found that the mean value of learning achievement 
increased is 18.68 Percentage 45.95. Follow the hypothesis. 

6. A study of students' satisfaction toward teaching styles. It was found that the 
students were very satisfied ( ̅ =4.22, S.D=0.73) 

 
Keywords: Teaching Model/Project/Research Based Learning 
 
 

บทน า 
การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะต้องใช้เวลา 2 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนมีความสามารถที่จะท างานในสถาน
ประกอบการหรือประกอบอาชีพส่วนตัว ซึ่งในการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2557 นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาโครงการ มีความส าคัญในการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน น าสู่

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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การปฏิบัติในอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามลักษณะ
การวิจัย (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551, 2558) 

จากการศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคใต้ 1 ปีการศึกษา 2557 (พนม บุญญ์ไพร , 2557) ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุม 5 ด้านดังน้ี คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ด้านนักศึกษา ด้านการปฏิบัติโครงการ
และด้านการวัดผลประเมินผล ผลการศึกษาปัญหาปีการศึกษา 2557 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึง
อาจกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการที่ผ่านมา ครูผู้ สอนส่วนมากยังขาดความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้  

จากความเป็นมา ปัญหาและความต้องการจ าเป็นดังกล่าว กอรปกับการศึกษาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนของพิจิตรา ทีสุกะ(พิจิตรา ทีสุกะ, 2556) ผู้วิจัยตระหนักในความส าคัญและเห็นความ
จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ โดยใช้วิจัยเป็นฐานท่ีจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน การด าเนินงาน และหาเหตุผล โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือที่เรียกว่าการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิชาโครงการ และกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองต่ อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
2. เพื่อสร้างชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-

8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

3. เพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และ
วิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในระดับมากข้ึนไป 
2. ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับองค์ประกอบของชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชา

โครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในระดับมากข้ึนไป 

3. ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 
และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนก่อนเรียน 

4. ประสิทธิภาพในด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901 -
8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80/80 
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5. ความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี ้
1. ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ 

เป็นวิธีด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยการน าเสนอร่าง
รูปแบบต่อผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล ดังนี้ 1) ประชากรเป็นผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญ
และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 7 คน เลือกแบบเจาะจง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
แบบประเมินค่า 5 ระดับ มี 3 ตอน 3) การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ก) ติดต่อนัดหมาย
ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ข) น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตอบข้อซักถาม ค) ผู้เกี่ยวข้องประเมิน ง) เก็บ
รวบรวมข้อมูล และ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. ขั้นตอนการสร้างชุดการสอนตามรูปแบบ 
 เป็นการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901 -8502 
และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แบ่งออกเป็น 
 2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัส
วิชา 3901-8503 ประกอบด้วยเอกสารส่วนหน้า เอกสารส่วนเนื้อหาและเอกสารส่วนหลัง ดังนี้ 1) ประชากร
เป็นผู้เช่ียวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือครูช านาญการพิเศษขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง 2) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ 3) การใช้และเก็บรวบรวม
ข้อมูลในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย ก.ติดต่อ/เสนอวิทยาลัยแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ ข.เสนอ
รายละเอียดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ค.ปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ตามข้อเสนอผู้เช่ียวชาญ 4) การวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ภัทรธิรา ผลงาม, 2559) 
 2.2 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) รายวิชาโครงการ รหัส
วิชา 3901-8501 ดังนี้ 1) ประชากรเป็นผู้เช่ียวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือครูช านาญการ
พิเศษขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 
5 ระดับ  และ 3) การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ก) แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ ข) ส่งเอกสารและแบบ
ประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ค) เก็บรวบรวมข้อมูล ง) การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ภัทรธิรา ผลงาม, 2559) 
3. ขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 เป็นขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ที่ประกอบด้วยการทดสอบก่อนเรียน การเข้าเรียน
และท ากิจกรรมในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) รายวิชาโครงการ ท า
แบบทดสอบก่อนเรียนรายหน่วย การน าเสนอผลงานและการประเมินผลงาน การท าแบบทดสอบหลังเรียน 
และการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 1) ประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2560 
และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 ห้อง 1 จ านวน 22 คน เลือกแบบเจาะจง 2) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ก) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) 
รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3901-8501 ข) แบบฝึกหัด ค) กิจกรรมกระดานเสวนา ง) แบบทดสอบหลังเรียน
รายหน่วย จ) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบประเมินค่า 5 ระดับ 3) การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย ก.ท าแบบทดสอบก่อนเรียนรวม (T1) ข.ท าทดสอบก่อนเรียนรายหน่วย (T11) ค.ท าแบบฝึกหัด
และกิจกรรมกระดานเสวนา (E11) ง.ท าแบบทดสอบหลังเรียนรายหน่วย (T21/E21) จ.ทดสอบปลายภาค (T2) 
และ ฉ.สอบถามความพึงพอใจ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน (T1/T2) ประสิทธิภาพ (E1/E2) ร้อยละ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(ภัทรธิรา ผลงาม, 2559) 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
1. ผลการออกแบบและการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

1.1 ผลการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ได้ผลดังภาพที ่1 

1.การ
วิเคราะ ์
ป ญ า/
จะพัฒนา

2.การ
ก า นด
วิธีการ
แก้ป ญ า

3.การสร้าง/
พัฒนา

นวัตกรรม

4.การ
ทดลองใช้/
เก บรวบ
รวมข้อมูล

5.การ
สรุปผล / 
ท าราย
งานวิจัย

ประเมิน
ผลงาน
โครงการ

 แบบเรียน e-Learning

(ศึกษานอกเวลา)

ประเมินผลสัม ทธิ 
การเรียน วิชาโครงการ 2 (3901-8503)

ทดสอบ

ผลงาน
-นวัตกรรม
-รายงานผล

นักศึกษา

ค ะ
กรรมการครูผู้สอน

ทดสอบ

ประเมินผลสัม ทธิ 
การเรียน วิชาโครงการ 1 (3901-8502)

โครงการ
วิจัย

ประเมิน
เอกสาร
โครงการ

ครูผู้สอน

 แบบเรียน e-Learning

(ศึกษานอกเวลา)

ภาคเรียนท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 4

พุทธิพิสัย

ทักษะพิสัย
จิตพิสัย

พุทธิพิสัย

ทักษะพิสัย
จิตพิสัย

แบบบันทึกความก้าว น้า
น าเสนอ ัวข้อ
การพัฒนา น าเสนอวิธีการแก้

ป ญ า(นวัตกรรม)
น าเสนอ ลักการ/กรอบ
การวิจัยต่อครูผู้สอน น าเสนอ

โครงการวิจัย

(เรียนในช้ันเรียน 6 ช่ัวโมง/สัปดา ์)

แบบบันทึกความก้าว น้า
น าเสนอความ

ก้าว น้าของผลงาน น าเสนอเครื่องมือ
เก บรวบรวมข้อมูล

น าเสนอผล
การทดลอง น าเสนอราย

งานการวิจัย

(เรียนในช้ันเรียน 6 ช่ัวโมง/สัปดา ์)

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรู้วิชาโครงการ 

จากภาพท่ี 1 เป็นรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดไว้ดังน้ี วิชาโครงการ 1 ที่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือส่วน
แบบเรียน e-Learning ที่ใช้ศึกษานอกเวลา ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาความรู้แล้วท ากิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติหรือกระดานถาม-ตอบ จากนั้นจึงมาทดสอบความรู้ใน e-Learning กับครูผู้สอนเพื่อ
น ามาเป็นคะแนนส่วนหน่ึงของการประเมินผลสัมฤทธิ์ และอีกส่วนเป็นการท ากิจกรรมในช้ันเรียนซึ่งใช้เวลา 6 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ โดยผู้เรียนจะต้องน าเสนอหัวข้อการพัฒนา วิธีการแก้ปัญหา(นวัตกรรม) หลักการหรือกรอบ
การวิจัยและโครงการวิจัย ต่อผู้สอนในช้ันเรียน ซึ่งแต่ละขั้นตอนนักศึกษาสามารถย้อนกลับไปแก้ไขในขั้นตอน
ก่อนหน้าได้ การผ่านแต่ละขั้นตอนจะถูกบันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้าและท้ายสุดนักศึกษาจะต้อง
น าเสนอโครงการวิจัยต่อผู้สอนเพื่อประเมินเอกสารโครงการ และเป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาโครงการ 1  

วิชาโครงการ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือส่วนแบบเรียน e-Learning ที่ใช้ศึกษานอกเวลา เพื่อให้
นักศึกษาศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม การทดลองใช้/เก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุป/ท า
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5. ความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี ้
1. ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ 

เป็นวิธีด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยการน าเสนอร่าง
รูปแบบต่อผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล ดังนี้ 1) ประชากรเป็นผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญ
และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 7 คน เลือกแบบเจาะจง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
แบบประเมินค่า 5 ระดับ มี 3 ตอน 3) การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ก) ติดต่อนัดหมาย
ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ข) น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตอบข้อซักถาม ค) ผู้เกี่ยวข้องประเมิน ง) เก็บ
รวบรวมข้อมูล และ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. ขั้นตอนการสร้างชุดการสอนตามรูปแบบ 
 เป็นการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901 -8502 
และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แบ่งออกเป็น 
 2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัส
วิชา 3901-8503 ประกอบด้วยเอกสารส่วนหน้า เอกสารส่วนเนื้อหาและเอกสารส่วนหลัง ดังนี้ 1) ประชากร
เป็นผู้เช่ียวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือครูช านาญการพิเศษขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง 2) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ 3) การใช้และเก็บรวบรวม
ข้อมูลในข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย ก.ติดต่อ/เสนอวิทยาลัยแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ ข.เสนอ
รายละเอียดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ค.ปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ตามข้อเสนอผู้เช่ียวชาญ 4) การวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ภัทรธิรา ผลงาม, 2559) 
 2.2 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) รายวิชาโครงการ รหัส
วิชา 3901-8501 ดังนี้ 1) ประชากรเป็นผู้เช่ียวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือครูช านาญการ
พิเศษขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 
5 ระดับ  และ 3) การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ก) แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ ข) ส่งเอกสารและแบบ
ประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ค) เก็บรวบรวมข้อมูล ง) การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ภัทรธิรา ผลงาม, 2559) 
3. ขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 เป็นขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท่ีประกอบด้วยการทดสอบก่อนเรียน การเข้าเรียน
และท ากิจกรรมในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) รายวิชาโครงการ ท า
แบบทดสอบก่อนเรียนรายหน่วย การน าเสนอผลงานและการประเมินผลงาน การท าแบบทดสอบหลังเรียน 
และการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 1) ประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2560 
และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 ห้อง 1 จ านวน 22 คน เลือกแบบเจาะจง 2) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ก) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) 
รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3901-8501 ข) แบบฝึกหัด ค) กิจกรรมกระดานเสวนา ง) แบบทดสอบหลังเรียน
รายหน่วย จ) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบประเมินค่า 5 ระดับ 3) การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย ก.ท าแบบทดสอบก่อนเรียนรวม (T1) ข.ท าทดสอบก่อนเรียนรายหน่วย (T11) ค.ท าแบบฝึกหัด
และกิจกรรมกระดานเสวนา (E11) ง.ท าแบบทดสอบหลังเรียนรายหน่วย (T21/E21) จ.ทดสอบปลายภาค (T2) 
และ ฉ.สอบถามความพึงพอใจ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน (T1/T2) ประสิทธิภาพ (E1/E2) ร้อยละ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(ภัทรธิรา ผลงาม, 2559) 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
1. ผลการออกแบบและการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

1.1 ผลการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ได้ผลดังภาพที ่1 

1.การ
วิเคราะ ์
ป ญ า/
จะพัฒนา

2.การ
ก า นด
วิธีการ
แก้ป ญ า

3.การสร้าง/
พัฒนา

นวัตกรรม

4.การ
ทดลองใช้/
เก บรวบ
รวมข้อมูล

5.การ
สรุปผล / 
ท าราย
งานวิจัย

ประเมิน
ผลงาน
โครงการ

 แบบเรียน e-Learning

(ศึกษานอกเวลา)

ประเมินผลสัม ทธิ 
การเรียน วิชาโครงการ 2 (3901-8503)

ทดสอบ

ผลงาน
-นวัตกรรม
-รายงานผล

นักศึกษา

ค ะ
กรรมการครูผู้สอน

ทดสอบ

ประเมินผลสัม ทธิ 
การเรียน วิชาโครงการ 1 (3901-8502)

โครงการ
วิจัย

ประเมิน
เอกสาร
โครงการ

ครูผู้สอน

 แบบเรียน e-Learning

(ศึกษานอกเวลา)

ภาคเรียนท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 4

พุทธิพิสัย

ทักษะพิสัย
จิตพิสัย

พุทธิพิสัย

ทักษะพิสัย
จิตพิสัย

แบบบันทึกความก้าว น้า
น าเสนอ ัวข้อ
การพัฒนา น าเสนอวิธีการแก้

ป ญ า(นวัตกรรม)
น าเสนอ ลักการ/กรอบ
การวิจัยต่อครูผู้สอน น าเสนอ

โครงการวิจัย

(เรียนในช้ันเรียน 6 ช่ัวโมง/สัปดา ์)

แบบบันทึกความก้าว น้า
น าเสนอความ

ก้าว น้าของผลงาน น าเสนอเครื่องมือ
เก บรวบรวมข้อมูล

น าเสนอผล
การทดลอง น าเสนอราย

งานการวิจัย

(เรียนในช้ันเรียน 6 ช่ัวโมง/สัปดา ์)

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรู้วิชาโครงการ 

จากภาพท่ี 1 เป็นรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดไว้ดังน้ี วิชาโครงการ 1 ที่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือส่วน
แบบเรียน e-Learning ที่ใช้ศึกษานอกเวลา ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาความรู้แล้วท ากิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติหรือกระดานถาม-ตอบ จากนั้นจึงมาทดสอบความรู้ใน e-Learning กับครูผู้สอนเพื่อ
น ามาเป็นคะแนนส่วนหน่ึงของการประเมินผลสัมฤทธิ์ และอีกส่วนเป็นการท ากิจกรรมในช้ันเรียนซึ่งใช้เวลา 6 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ โดยผู้เรียนจะต้องน าเสนอหัวข้อการพัฒนา วิธีการแก้ปัญหา(นวัตกรรม) หลักการหรือกรอบ
การวิจัยและโครงการวิจัย ต่อผู้สอนในช้ันเรียน ซึ่งแต่ละขั้นตอนนักศึกษาสามารถย้อนกลับไปแก้ไขในขั้นตอน
ก่อนหน้าได้ การผ่านแต่ละขั้นตอนจะถูกบันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้าและท้ายสุดนักศึกษาจะต้อง
น าเสนอโครงการวิจัยต่อผู้สอนเพื่อประเมินเอกสารโครงการ และเป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาโครงการ 1  

วิชาโครงการ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือส่วนแบบเรียน e-Learning ที่ใช้ศึกษานอกเวลา เพื่อให้
นักศึกษาศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม การทดลองใช้/เก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุป/ท า
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รายงานวิจัย แล้วท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแบบเรียน e-Learning เช่นแบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติหรือกระดาน
ถาม-ตอบ จากนั้นจึงมาทดสอบความรู้ใน e-Learning กับครูผู้สอนเพื่อน ามาเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ และอีกส่วนเป็นการท ากิจกรรมในช้ันเรียนซึ่งใช้เวลา 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ โดยผู้เรียนจะต้อง
น าเสนอความก้าวหน้าของผลงาน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การทดลอง และวิจัยวิจัย ต่อผู้สอนในช้ันเรียน 
ซึ่งแต่ละขั้นตอนนักศึกษาสามารถย้อนกลับไปแก้ไขในขั้นตอนก่อนหน้าได้ และการผ่านแต่ละขั้นตอนจะถูก
บันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้าเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบผลและความก้าวหน้าของงาน ซึ่งสุดท้าย
นักศึกษาจะต้องน าเสนอผลงาน(นวัตกรรม) และรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานโครงการ 
และเป็นคะแนนอีกส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาโครงการ 2  

1.2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยน าคู่มือ
ด าเนินการพัฒนาพร้อมกับแบบสอบถามความคิดเห็น น าเสนอรายละเอียดรูปแบบต่อผู้เช่ียวชาญและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จ านวน 7 คน มีผลการประเมินดังนี้ (1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการท่ีสร้างขึ้น
ประกอบด้วยด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการ ผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับ
มาก ( ̅ =4.14) และด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วย 1)รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.57) 
2) ผู้เรียนวิชาโครงการควรผ่านการจัดท าผลงาน (อาจเป็นโปรแกรม สื่อ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์) 
ผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับมาก ( ̅ =4.42) 3)รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาและ
กิจกรรมหลักผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด ( ̅ =4.57) โดยภาพรวมผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.42) 
2. ผลการสร้างชุดการสอนวิชาโครงการ1 ร ัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 ร ัสวิชา 3901-8503 
ส า รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ได้แก่ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-
8503 มีผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ผู้เช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นทั้ง 2 ด้าน และรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( ̅ =4.69, S.D=0.42) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่าด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( ̅ =4.72, S.D=0.39) โดยมีเนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( ̅ = 5.00, S.D=0.00) ส่วนด้านแบบฝึกหัดมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.63-, S.D=0.45) โดยมี
หัวข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ และหัวข้อค าถามชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 
4.86, S.D=0.45) ตามล าดับ ซึ่งจากผลการประเมินข้างต้นแสดงว่า ผู้วิจัยสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ไป
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานได้ 
 2.2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) รายวิชา
โครงการ รหัสวิชา 3901-8501 จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3901-8501 
ภาพรวมในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅)  เท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 โดยมีด้าน
การออกแบบหน้าจอและด้านเทคนิคมีคุณภาพดีมากเท่ากันที่ ( ̅ =4.77, S.D=0.45) ด้านเนื้อหามีคุณภาพดี
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มากที่ ( ̅ =4.64, S.D=0.46) และด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน มีคุณภาพดีมากท่ี ( ̅ =4.43, 
S.D=0.48) 
3. ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวิชาโครงการ1 ร ัสวิชา 3901 -8502 และ
วิชาโครงการ2 ร ัสวิชา 3901-8503 ตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 3.1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชา
โครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่  1  ประสิทธิภาพของชุดการสอน 

 น่วยท่ี N A X E1 B F E2 E1/E2 
1 22 110 5286.93 80.11 10 527 87.83 80.11/87.83 
2 22 20 961.81 80.15 10 490 81.67 80.15/81.67 
3 22 40 1925.46 80.22 10 489 81.50 80.22/81.50 
4 22 20 980.06 81.67 10 477 80.00 81.67/80.00 
5 22 70 3476.79 82.78 10 493 82.17 82.78/82.17 
6 22 20 1005.52 83.79 10 492 82.00 83.79/82.00 

 น่วยท่ี 1-6 280 13636.57 81.45 60 2968 82.53 81.45/82.53 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 
3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน คะแนนเฉลี่ยของการท ากิจกรรมระหว่างเรียน(E1) 
คิดเป็นร้อยละ 81.45 และคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน(E2) คิด
เป็นร้อยละ 82.53 แสดงว่า ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 
3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.45/82.53 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 

3.2 ผลการวิเคราะหค์วามก้าวหน้าทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ดังตารางที ่2 
ตารางที ่2 ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ 

การทดสอบ N คะแนนเต ม T Score  ̅ S.D. 
ก่อนสอน 22 60 40.66 21.14 5.61 
หลังสอน 22 60 59.34 46.82 3.16 

ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 45.95 
จากตารางที่ 2 ความรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ตามการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานมี
ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 40.66 และค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 59.34 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 18.68 คิดเป็นร้อยละ 45.95 จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้  

3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
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รายงานวิจัย แล้วท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแบบเรียน e-Learning เช่นแบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติหรือกระดาน
ถาม-ตอบ จากนั้นจึงมาทดสอบความรู้ใน e-Learning กับครูผู้สอนเพื่อน ามาเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ และอีกส่วนเป็นการท ากิจกรรมในช้ันเรียนซึ่งใช้เวลา 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ โดยผู้เรียนจะต้อง
น าเสนอความก้าวหน้าของผลงาน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การทดลอง และวิจัยวิจัย ต่อผู้สอนในช้ันเรียน 
ซึ่งแต่ละขั้นตอนนักศึกษาสามารถย้อนกลับไปแก้ไขในขั้นตอนก่อนหน้าได้ และการผ่านแต่ละขั้นตอนจะถูก
บันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้าเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบผลและความก้าวหน้าของงาน ซึ่งสุดท้าย
นักศึกษาจะต้องน าเสนอผลงาน(นวัตกรรม) และรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานโครงการ 
และเป็นคะแนนอีกส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาโครงการ 2  

1.2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยน าคู่มือ
ด าเนินการพัฒนาพร้อมกับแบบสอบถามความคิดเห็น น าเสนอรายละเอียดรูปแบบต่อผู้เช่ียวชาญและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จ านวน 7 คน มีผลการประเมินดังนี้ (1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการท่ีสร้างขึ้น
ประกอบด้วยด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการ ผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับ
มาก ( ̅ =4.14) และด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วย 1)รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.57) 
2) ผู้เรียนวิชาโครงการควรผ่านการจัดท าผลงาน (อาจเป็นโปรแกรม สื่อ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์) 
ผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับมาก ( ̅ =4.42) 3)รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาและ
กิจกรรมหลักผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด ( ̅ =4.57) โดยภาพรวมผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.42) 
2. ผลการสร้างชุดการสอนวิชาโครงการ1 ร ัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 ร ัสวิชา 3901-8503 
ส า รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ได้แก่ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-
8503 มีผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ผู้เช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นทั้ง 2 ด้าน และรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( ̅ =4.69, S.D=0.42) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่าด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( ̅ =4.72, S.D=0.39) โดยมีเนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( ̅ = 5.00, S.D=0.00) ส่วนด้านแบบฝึกหัดมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.63-, S.D=0.45) โดยมี
หัวข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ และหัวข้อค าถามชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 
4.86, S.D=0.45) ตามล าดับ ซึ่งจากผลการประเมินข้างต้นแสดงว่า ผู้วิจัยสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ไป
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานได้ 
 2.2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) รายวิชา
โครงการ รหัสวิชา 3901-8501 จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3901-8501 
ภาพรวมในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅)  เท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 โดยมีด้าน
การออกแบบหน้าจอและด้านเทคนิคมีคุณภาพดีมากเท่ากันที่ ( ̅ =4.77, S.D=0.45) ด้านเนื้อหามีคุณภาพดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1488



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

มากที่ ( ̅ =4.64, S.D=0.46) และด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน มีคุณภาพดีมากท่ี ( ̅ =4.43, 
S.D=0.48) 
3. ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวิชาโครงการ1 ร ัสวิชา 3901 -8502 และ
วิชาโครงการ2 ร ัสวิชา 3901-8503 ตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 3.1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชา
โครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่  1  ประสิทธิภาพของชุดการสอน 

 น่วยท่ี N A X E1 B F E2 E1/E2 
1 22 110 5286.93 80.11 10 527 87.83 80.11/87.83 
2 22 20 961.81 80.15 10 490 81.67 80.15/81.67 
3 22 40 1925.46 80.22 10 489 81.50 80.22/81.50 
4 22 20 980.06 81.67 10 477 80.00 81.67/80.00 
5 22 70 3476.79 82.78 10 493 82.17 82.78/82.17 
6 22 20 1005.52 83.79 10 492 82.00 83.79/82.00 

 น่วยท่ี 1-6 280 13636.57 81.45 60 2968 82.53 81.45/82.53 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 
3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน คะแนนเฉลี่ยของการท ากิจกรรมระหว่างเรียน(E1) 
คิดเป็นร้อยละ 81.45 และคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน(E2) คิด
เป็นร้อยละ 82.53 แสดงว่า ชุดการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 
3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.45/82.53 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 

3.2 ผลการวิเคราะหค์วามก้าวหน้าทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ดังตารางที ่2 
ตารางที ่2 ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ 

การทดสอบ N คะแนนเต ม T Score  ̅ S.D. 
ก่อนสอน 22 60 40.66 21.14 5.61 
หลังสอน 22 60 59.34 46.82 3.16 

ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 45.95 
จากตารางที่ 2 ความรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ตามการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานมี
ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 40.66 และค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 59.34 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 18.68 คิดเป็นร้อยละ 45.95 จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้  

3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
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ตารางที ่3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
ข้อท่ี ประเด นค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. ความ มาย 
1. ด้านกิจกรรมเนื้อ าสาระ 

1 กิจกรรมให้ความรู้วิชาโครงการและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 4.20 0.81 มาก 
2 กิจกรรมช่วยให้แนวคิดในการด าเนินโครงการและกระบวนการพฒันานวัตกรรม 4.23 0.77 มาก 
3 กิจกรรมช่วยในการฝกึปฏิบัต ิ 4.07 0.78 มาก 
4 มีการใช้ค าถามกระตุ้นผูเ้รียนใชอ้งค์ความรูด้้วยตนเอง 4.57 0.57 มากที่สุด 
5 ภาระงานการเรียนรูก้ระบวนการเรียนรู้ 3.87 0.78 มาก 

รวมด้านกิจกรรมเนื้อ าสาระ 4.19 0.74 มาก 
2. ด้านบรรยากาศ    

6 ส่งเสริมให้วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.53 0.57 มาก 
7 บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้รว่มกัน 3.80 0.76 มาก 
8 มีการเสรมิแรงการเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอ 4.07 0.78 มาก 
9 ให้เลือกที่จะเรียนรู้จากแหล่งความรูต้่างๆ 4.30 0.70 มาก 

10 ให้นักศึกษาแสวงหาความคิดในการพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง 4.17 0.79 มาก 
รวมด้านบรรยากาศ 4.17 0.72 มาก 

3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
11 กิจกรรมให้ความรู้วิชาโครงการและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 4.47 0.57 มาก 
12 กิจกรรมช่วยให้แนวคิดในการด าเนินโครงการและกระบวนการพฒันานวัตกรรม 4.20 0.89 มาก 
13 กิจกรรมช่วยในการฝกึปฏิบัต ิ 4.30 0.70 มาก 
14 มีการใช้ค าถามกระตุ้นผูเ้รียนใชอ้งค์ความรูด้้วยตนเอง 4.37 0.67 มาก 
15 การฝกึปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมดว้ยกระบวนการวจิัย 4.23 0.77 มาก 

รวมด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.31 0.72 มาก 
รวมทุกด้าน 4.22 0.73 มาก 

ผลจากตารางที่ 3 ปรากฏว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในระดับมากที่ 
( ̅ = 4.22, S.D= 0.73) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด ที่ ( ̅ = 4.43, S.D= 
0.48) ส่วนด้านกิจกรรมเนื้อหาสาระนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ ( ̅ = 4.19, S.D= 0.74) และ
ด้านบรรยากาศนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ ( ̅ = 4.17, S.D= 0.72) 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานท่ีร่างขึ้นผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสิริพงศ์ เพชรนาค (สิริพงศ์ เพชรนาค, 2553) พบว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิได ้ใหค้วามเห็นไปในทิศทางที่เห็นด้วยกับรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาโครงการ มีคุณภาพสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการได้ เมื่อ
น าไปสร้างชุดการสอนวิชาโครงการ 1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับ
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และเมื่อน าไปใช้การจัดการ
เรียนการสอนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 45.95 ประสิทธิภาพ
การ ส่งเสริมการเรียนรู้ 81.45/82.53 แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานดังกล่าว สามารถใช้ในจัดการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี 

จากผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมุติฐานและสามารถน าไปใช้หรือแก้ปัญหาได้ เนื่องจากช่วยลดปัญหา
ในด้านข้อจ ากัดของเวลาเรียนในตารางเรียนของนักศึกษา ตามเกณฑ์การใช้หลักสูตร ที่จะต้องศึกษาเนื้อหาและ
พัฒนานวัตกรรมตามกระบวนการวิจัย 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการ1 รหัสวิชา 
3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
โครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานท่ีสร้าง
ขึ้นแม้จะพึงพอใจในระดับมาก ในหัวข้อภาระงานการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ยังมีค่าความพึงพอใจต่ าที่สุด 
และยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรขยายเวลาในการด าเนินการสรุปรายงานการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าเอกสารประกอบการสอนไปใช้ 

 ในการน ารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานไปใช้นั้นสามารถใช้ได้กับการจัดการเรียนการสอนวิชา
โครงการแบบวิชาเดียวหรือแบบแยกเป็น 2 วิชาตามรายงานการวิจัยเล่มนี้ โดยจะต้องจะเตรียมสื่อการเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเองหรือศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบอื่นๆ ได้ เนื่องจากเวลาที่ก าหนดให้ในตารางสอนถูก
จ ากัดไว้ และควรจัดตารางเรียนให้นักศึกษามีเวลาศึกษาเพิ่มเติมจนครบตามหลักสูตรก าหนด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นกระบวนการวิจัยที่ผู้เรียนไม่มีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อนท าให้ยากกับ
การท าความเข้าใจ ดังนั้นเพื่อให้การน ารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรที่จะพัฒนา
สื่อเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและใช้สื่อที่หลากหลายหรือควรจะมีการศึกษา
ภาคทฤษฎีมาก่อน 
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ตารางที ่3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
ข้อท่ี ประเด นค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. ความ มาย 
1. ด้านกิจกรรมเนื้อ าสาระ 

1 กิจกรรมให้ความรู้วิชาโครงการและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 4.20 0.81 มาก 
2 กิจกรรมช่วยให้แนวคิดในการด าเนินโครงการและกระบวนการพฒันานวัตกรรม 4.23 0.77 มาก 
3 กิจกรรมช่วยในการฝกึปฏิบัต ิ 4.07 0.78 มาก 
4 มีการใช้ค าถามกระตุ้นผูเ้รียนใชอ้งค์ความรูด้้วยตนเอง 4.57 0.57 มากที่สุด 
5 ภาระงานการเรียนรูก้ระบวนการเรียนรู้ 3.87 0.78 มาก 

รวมด้านกิจกรรมเนื้อ าสาระ 4.19 0.74 มาก 
2. ด้านบรรยากาศ    

6 ส่งเสริมให้วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.53 0.57 มาก 
7 บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้รว่มกัน 3.80 0.76 มาก 
8 มีการเสรมิแรงการเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอ 4.07 0.78 มาก 
9 ให้เลือกที่จะเรียนรู้จากแหล่งความรูต้่างๆ 4.30 0.70 มาก 

10 ให้นักศึกษาแสวงหาความคิดในการพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง 4.17 0.79 มาก 
รวมด้านบรรยากาศ 4.17 0.72 มาก 

3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
11 กิจกรรมให้ความรู้วิชาโครงการและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 4.47 0.57 มาก 
12 กิจกรรมช่วยให้แนวคิดในการด าเนินโครงการและกระบวนการพฒันานวัตกรรม 4.20 0.89 มาก 
13 กิจกรรมช่วยในการฝกึปฏิบัต ิ 4.30 0.70 มาก 
14 มีการใช้ค าถามกระตุ้นผูเ้รียนใชอ้งค์ความรูด้้วยตนเอง 4.37 0.67 มาก 
15 การฝกึปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมดว้ยกระบวนการวจิัย 4.23 0.77 มาก 

รวมด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.31 0.72 มาก 
รวมทุกด้าน 4.22 0.73 มาก 

ผลจากตารางที่ 3 ปรากฏว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในระดับมากที่ 
( ̅ = 4.22, S.D= 0.73) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด ที่ ( ̅ = 4.43, S.D= 
0.48) ส่วนด้านกิจกรรมเนื้อหาสาระนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ ( ̅ = 4.19, S.D= 0.74) และ
ด้านบรรยากาศนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ ( ̅ = 4.17, S.D= 0.72) 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐานท่ีร่างขึ้นผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสิริพงศ์ เพชรนาค (สิริพงศ์ เพชรนาค, 2553) พบว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิได ้ใหค้วามเห็นไปในทิศทางที่เห็นด้วยกับรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาโครงการ มีคุณภาพสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ วิชาโครงการได้ เมื่อ
น าไปสร้างชุดการสอนวิชาโครงการ 1 รหัสวิชา 3901-8502 และวิชาโครงการ2 รหัสวิชา 3901-8503 ส าหรับ
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และเมื่อน าไปใช้การจัดการ
เรียนการสอนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 45.95 ประสิทธิภาพ
การ ส่งเสริมการเรียนรู้ 81.45/82.53 แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตร
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การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวดัร้อยเอ็ด  

 
วิจิตตรา ภาวะโคตร 1, ยุทธพงศ์  ทิพย์ชาติ2   

1นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

e-mail: wijittra.pawa@gmail.com , yuthaponr9@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

ของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด และ2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลย ีของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 308 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) อย่าง
เป็นสัดส่วน โดยแบ่งเป็น ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 127 คน ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 88 คน และครูกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 93 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความพร้อม และ2) 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยให้ครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ท าแบบสอบถามความพร้อม แล้ว
สุ่มครูในแต่ละกลุ่มมาจ านวนกลุ่มละ 3 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวมทั้งหมด 
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และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ABSTRACT 
This research aim has objective to 1) To study the readiness on STEM education 

learning system management of the Secondary Education Service Area Office (Roi Et) 2) To 
compare the readiness of STEM education system based on teachers' opinions, by sampling 
group. That divided into 3 groups summarized as follows: Science, Mathematics, Career and 
Technology . The research subjects consisted of 308 teachers in the following subject fields: 
Science, Mathematics, and Career and Technology. The area of study in this research was in 
The Secondary Education Service Area Office 27 (Roi Et), which was sampled from stratified 
random sampling method. The sample was divided into 127 science teachers, 88 
mathematics teachers and 93 career and technology teachers. The instruments used in this 
study were 1) the readiness questionnaire and 2) the interview form (semi-structured) with 
three teachers were selected in each teachers' fields group by using Simple Random 
Sampling methods (Case Study) for an individual interview. In this research, the statistics used 
for data analysis were the mean, standard deviation, and F-test. The results were analyzed 
by the descriptive analysis method. That can be summarized as follows. 1) Readiness on a 
STEM (Science-Technology-Engineer-Math) Education Learning System Management in The 
Secondary Education Service Area Office 27 (Roi Et) is well equipped. 2) The comparison of 
readiness of STEM Education Learning System following teacher's opinion by teachers in 
science, mathematics, Career, and technology fields. The analysis results indicated that there 
was no statistically significant difference in.05 levels between teacher groups. 

 
Keywords: readiness in learning management , STEM education system management 
 
 

บทน า 
สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถบูรณาการเช่ือมโยง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะกระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มีการบูรณการการเรียนรู้โดย
ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจพร้อมกับการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และน าความรู้มาออกแบบผลงานหรือแนวคิดวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการ
หรือการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ลักษณะ
ส าคัญของสะเต็มศึกษาประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ (1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ และทักษะ
ของวิชาที่เกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ (2) มีการท้าทายผู้เรียนให้ไดแ้ก้ปัญหาหรือสถานการณ์
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

ของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด และ2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลย ีของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 308 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) อย่าง
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สุ่มครูในแต่ละกลุ่มมาจ านวนกลุ่มละ 3 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวมทั้งหมด 
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ที่ผู้สอนก าหนด (3) มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ แบบแอกทีฟ (active learning) ของผู้เรียน (4) ช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการท ากิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดให้ และ (5) สถานการณ์
หรือปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
จากกิจกรรมในเนื้อหาวิชาหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน บุคลากรและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมความ
พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันนี้ ซึ่งความพร้อมที่ครูผู้จัดการเรียนรู้
รูปแบบสะเต็มควรต้องมีแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ความพร้อมในการเตรียมการสอน เป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง การเตรียมสื่อหรือเทคนิควิธีการสอนล่วงหน้า เพื่อสื่อสารถ่ายทอดองค์
ความให้ตรงตามเป้าหมาย  (2) ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เป็นลักษณะการด าเนินการสอนให้เกิดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และ (3) ความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จะเห็นว่าการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ถือได้ ว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรซึ่งมีสาเหตุจากการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหา เพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับและ รุ่ง แก้วแดง 
(2541: 6) ได้กล่าวว่า จากสภาพดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนต้องท่องจ าเนื้อหาเป็น จ านวนมากท าให้ผู้เรียนมีความ
ทุกข์จากการเรียน ท าให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการศึกษา หรือมองการเรียนเป็นไปในทางลบ มองว่าการเรียนไม่ใช่
เรื่องสนุก และไม่น่าเรียน จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งเด็กไม่ตั้งใจเรียน เด็กโดด เรียนเด็กหนีเรียนและกล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมักเน้นข้อสอบวัดความรู้ความจ าจากต าราเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้น า
ความรู้จากภายนอกห้องเรียนมาใช้ เมื่อผู้เรียนสอบ จึงต้องท่องจ าต าราเป็นจ านวนมากเข้าห้องสอบ ซึ่งเห็นได้
ว่าความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนภายใน ห้องเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด และเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด  
2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดย

จ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

อธิบายขัน้ตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 308 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งเป็น ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 127 คน ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 88 คน และครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 93 คน 
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ที่ผู้สอนก าหนด (3) มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ แบบแอกทีฟ (active learning) ของผู้เรียน (4) ช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการท ากิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดให้ และ (5) สถานการณ์
หรือปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
จากกิจกรรมในเนื้อหาวิชาหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน บุคลากรและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมความ
พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันนี้ ซึ่งความพร้อมที่ครูผู้จัดการเรียนรู้
รูปแบบสะเต็มควรต้องมีแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ความพร้อมในการเตรียมการสอน เป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง การเตรียมสื่อหรือเทคนิควิธีการสอนล่วงหน้า เพื่อสื่อสารถ่ายทอดองค์
ความให้ตรงตามเป้าหมาย  (2) ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เป็นลักษณะการด าเนินการสอนให้เกิดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และ (3) ความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จะเห็นว่าการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ถือได้ ว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรซึ่งมีสาเหตุจากการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหา เพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับและ รุ่ง แก้วแดง 
(2541: 6) ได้กล่าวว่า จากสภาพดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนต้องท่องจ าเนื้อหาเป็น จ านวนมากท าให้ผู้เรียนมีความ
ทุกข์จากการเรียน ท าให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการศึกษา หรือมองการเรียนเป็นไปในทางลบ มองว่าการเรียนไม่ใช่
เรื่องสนุก และไม่น่าเรียน จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งเด็กไม่ตั้งใจเรียน เด็กโดด เรียนเด็กหนีเรียนและกล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมักเน้นข้อสอบวัดความรู้ความจ าจากต าราเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้น า
ความรู้จากภายนอกห้องเรียนมาใช้ เมื่อผู้เรียนสอบ จึงต้องท่องจ าต าราเป็นจ านวนมากเข้าห้องสอบ ซึ่งเห็นได้
ว่าความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนภายใน ห้องเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด และเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด  
2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดย

จ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

อธิบายขัน้ตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 308 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งเป็น ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 127 คน ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 88 คน และครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 93 คน 
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ที่ผู้สอนก าหนด (3) มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ แบบแอกทีฟ (active learning) ของผู้เรียน (4) ช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการท ากิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดให้ และ (5) สถานการณ์
หรือปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
จากกิจกรรมในเนื้อหาวิชาหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน บุคลากรและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมความ
พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันนี้ ซึ่งความพร้อมที่ครูผู้จัดการเรียนรู้
รูปแบบสะเต็มควรต้องมีแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ความพร้อมในการเตรียมการสอน เป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง การเตรียมสื่อหรือเทคนิควิธีการสอนล่วงหน้า เพื่อสื่อสารถ่ายทอดองค์
ความให้ตรงตามเป้าหมาย  (2) ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เป็นลักษณะการด าเนินการสอนให้เกิดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และ (3) ความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จะเห็นว่าการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ถือได้ ว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรซึ่งมีสาเหตุจากการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหา เพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับและ รุ่ง แก้วแดง 
(2541: 6) ได้กล่าวว่า จากสภาพดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนต้องท่องจ าเนื้อหาเป็น จ านวนมากท าให้ผู้เรียนมีความ
ทุกข์จากการเรียน ท าให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการศึกษา หรือมองการเรียนเป็นไปในทางลบ มองว่าการเรียนไม่ใช่
เรื่องสนุก และไม่น่าเรียน จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งเด็กไม่ตั้งใจเรียน เด็กโดด เรียนเด็กหนีเรียนและกล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมักเน้นข้อสอบวัดความรู้ความจ าจากต าราเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้น า
ความรู้จากภายนอกห้องเรียนมาใช้ เมื่อผู้เรียนสอบ จึงต้องท่องจ าต าราเป็นจ านวนมากเข้าห้องสอบ ซึ่งเห็นได้
ว่าความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนภายใน ห้องเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด และเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด  
2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดย

จ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

อธิบายขัน้ตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 308 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งเป็น ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 127 คน ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 88 คน และครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 93 คน 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
แบบสอบถามความพร้อมในการจัดการเรียนรูแ้บบสะเตม็ศึกษา โดยครอบคลุมความรู้ที่มเีกณฑร์ะดับ

ความพร้อมแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 
2 สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และแบบสัมภาษณ์ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
           2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้  

 2.2.1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสร้างแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์โดยก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามศัพท์เฉพาะ 

 2.2.2. ผู้วิจัยน าผลการประเมินความสอดคล้องมาค านวณค่า IOC โดยใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (ไพศาล วรค า : 262-263) เลือกข้อค าถามที่ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปเป็นข้อแบบสอบถามที่
ได้รับการประเมินแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) พร้อมหาค่าอ านาจจ าแนก และคัดเลือกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย 

2.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ท าแบบสอบถามความพร้อม

ในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา แล้วสุ่มครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกมาจ านวน กลุ่มละ 3 คน 
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวมทั้งหมด 9 คน (กรณีศึกษา) น ามาสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้    
วิเคราะห์แบบสอบถามความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  แล้วน าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์เพื่อดูว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันโดย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) แล้วน าเสนอด้วยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  (ไพศาล วรค า, 2554, น. 196-325)    
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในการศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด    
ดังตารางที่ 1-2 ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละด้าน 

ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ระดับความพร้อม 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ด้านที่ 1. ความพร้อมในการเตรียมการสอน 4.162 0.711 
ด้านที่ 2. ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 4.250 0.628 
ด้านที่ 3. ความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 4.359 0.608 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.253 0.579 
  

จากตารางที่ 1 แสดงระดับความพร้อมในการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านความพร้อมในการเตรียมการสอน ด้านความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้ และด้านความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จะได้ว่าครูส่วนใหญ่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.253) 
โดยเมื่อจ าแนกระดับความพร้อมในด้านต่างๆ พบว่าครูส่วนใหญ่มีด้านความพร้อมในการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.359) มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.250)  
และด้านความพร้อมในการเตรียมการสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.162) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมในการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด  

ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ระดับความพร้อม 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ด้านที่ 1. ความพร้อมในการเตรียมการสอน 
           1. ครูต้องรู้และเข้าใจจุดประสงค์ส าคัญและลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
           2. ครูมีการศึกษาสาระส าคัญของกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
           3. ครูเลือกเตรียมเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
เช่ือมโยงทั้งสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
           4. ครูเลือกเตรียมเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
เชื่อมโยงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่พบเห็นจริงในชีวิตประจ าวัน 
           5. ครูวางแผนจัดล าดับขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
          6. ครูเตรียมสื่อเทคโนโลยีหรือเทคนิควิธีการสอนล่วงหน้า 
           7. ครูเตรียมการสื่อสาร สื่อความหมายถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ตรงตามเป้าหมายและเข้าใจง่าย 
           8. ครูเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้นักเรียนในการสืบค้น
ข้อมูลที่ครบครัน 
 

 
4.210 

 
4.240 

 
4.030 

 
 

4.110 
 

4.110 
 

4.210 
4.270 

 
4.110 

 
0.802 

 
0.807 

 
0.886 

 
 

0.886 
 

0.903 
 

0.844 
0.804 

 
0.886 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1495



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ระดับความพร้อม 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ด้านที่ 2. ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 
          9. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน 
          10. ครูมีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนส าหรับการเรียนการ
สอนได้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
          11. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ท างานเป็นทีม 
           12. ครูมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง 
          13. ครูมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้จากประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ 
          14. ครูมีการจัดการเรียนการสอนผ่านการใช้โครงการ 
          15. ครูท าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาในตลอดการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน 
          16. ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

 
4.310 
4.310 

 
4.220 

 
4.350 

 
4.260 

 
 

4.040 
4.310 

 
4.190 

 
0.689 
0.708 

 
0.689 

 
0.778 

 
0.802 

 
 

0.925 
0.732 

 
0.861 

ด้านที่ 3. ความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
          17. ครูอธิบายเกณฑ์การวัดประเมินผลให้นักเรียนทราบ
ล่วงหน้า 
          18. ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 
           19. ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอด
การจัดการเรียนการสอน 
          20. ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนโดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การประเมินช้ินงาน เป็น
ต้น 
          21. ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงของ
นักเรียน 
          22. ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนให้ครอบคลุม  
ทั้งด้านทักษะและด้านกระบวนการ 
          23. ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างยุติธรรม 

 
4.270 

 
4.380 

 
4.340 

 
4.340 

 
 

4.370 
 

4.290 
 

4.510 

 
0.768 

 
0.701 

 
0.711 

 
0.743 

 
 

0.699 
 

0.788 
 

0.648 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.253 0.579 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความพร้อมในการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านความพร้อมในการเตรียมการสอน ด้านความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้ และด้านความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จะได้ว่าครูส่วนใหญ่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.253) 
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาแต่ละด้านพบว่า 
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 ด้านที่ 1. ความพร้อมในการเตรียมการสอน พบว่าครูมีระดับความพร้อมในการเตรียมการสอนมาก
ที่สุดคือ 7) ครูเตรียมการสื่อสาร สื่อความหมายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ตรงตามเป้าหมายและเข้าใจง่าย  
(ค่าเฉลี่ย = 4.270) รองลงมาคือ 2) ครูมีการศึกษาสาระส าคัญของกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย = 4.240) รองลงมาคือ 1) ครูต้องรู้และเข้าใจจุดประสงค์ส าคัญและ
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และ 6) ครูเตรียมสื่อเทคโนโลยีหรือเทคนิควิธีการสอน
ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย = 4.210) รองลงมาคือ 4) ครูเลือกเตรียมเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยง
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่พบเห็นจริงในชีวิตประจ าวัน และ 5) ครูวางแผนจัดล าดับขั้นตอนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.110) และ 3) ครูเลือกเตรียมเนื้อหาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีความเช่ือมโยงทั้งสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย = 
4.030) ตามล าดับ 
 ด้านที่ 2. ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูมีระดับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้มากที่สุด
คือ 12) ครูมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.350) รองลงมาคือ 9) ครูมี
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน 10) ครูมีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนส าหรับการเรียนการ
สอนได้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และ 15) ครูท าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาในตลอดการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน  (ค่าเฉลี่ย = 4.310) รองลงมาคือ 13) ครูมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้จากประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.260) รองลงมาคือ 11) ครู
มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย = 4.220) รองลงมาคือ 16) ครูมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (ค่าเฉลี่ย = 4.190) และ 14) ครูมีการจัดการเรียนการสอนผ่านการ
ใช้โครงการ (ค่าเฉลี่ย = 4.040) ตามล าดับ 
 ด้านที่ 3. ความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้  พบว่าครูมีระดับความพร้อมในการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้มากที่สุดคือ 23) ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย = 
4.510) รองลงมาคือ 18) ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน
การสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.380) รองลงมาคือ 21) ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงของนักเรียน 
 (ค่าเฉลี่ย = 4.370) รองลงมาคือ 19) ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดการเรียน
การสอน และ 20) ครูมีการวัดและประเมนิผลนักเรยีนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม 
การประเมินช้ินงาน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย = 4.340) รองลงมาคือ 22) ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนให้
ครอบคลุม ทั้งด้านทักษะและด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย = 4.290) และ 17) ครูอธิบายเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให้นักเรียนทราบล่วงหน้า(ค่าเฉลี่ย = 4.270) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ในการศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ดัง
ตารางที่ 3 ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 
แบบสะเต็มศึกษา 

ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านที่ 1. ความพร้อมในการ
เตรียมการสอน 

ระหว่างกลุม่ 0.691 2 0.346 0.682 0.506 
ภายในกลุ่ม 154.648 305 0.507   
รวม 155.339 307    

ด้านที่  2.  ความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุม่ 1.442 2 0.721 1.838 0.161 
ภายในกลุ่ม 119.667 305 0.392   
รวม 121.109 307    

ด้านที่  3.  ความพร้อมในการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุม่ 0.436 2 0.218 0.588 0.556 
ภายในกลุ่ม 113.216 305 0.371   
รวม 113.652 307    

 
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 

ระหว่างกลุม่ 0.651 2 0.326 0.972 0.379 
ภายในกลุ่ม 102.165 305 0.335   
รวม 102.816 307    

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่าความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาทั้ง 3 
ด้าน คือด้านความพร้อมในการเตรียมการสอน ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และด้านความพร้อมใน
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่มสาระมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของเขตพื้นท่ี การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือด้านความพร้อม
ในการเตรียมการสอน ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และด้านความพร้อมในการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ ของครูตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทั้ง 3 กลุ่มสาระได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

ระดับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
จังหวัดร้อยเอ็ดของครูใน 3 ด้านคือด้านที่ 1. ความพร้อมในการเตรียมการสอน ด้านที่ 2. ความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ และด้านที่ 3. ความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 3 กลุ่มสาระได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อจ าแนกระดับความพร้อมใน
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ด้านต่างๆ พบว่าครูส่วนใหญ่มีด้านความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และด้านความพร้อมในการเตรียมการสอน ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าระดับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด การมีความพร้อมจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
รูปแบบสะเต็มศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยความพร้อมที่ครูผู้จัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มควรต้องมี
แบ่งออกได้เป็น ความพร้อมในการเตรียมการสอน ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และความพร้อมในการ
ประเมินผล (นุชนภา ราชนิยม , 2558) พบว่าครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่มสาระได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งจ าแนก
ออกได้เป็นครูส่วนใหญ่มีระดับความพร้อมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มากที่สุด อาจเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากมีแนวทางในการวัดและประเมินผลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา  การมีวิธี
วัดและประเมินที่หลากหลายจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือความ
พร้อมในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับนักเรียน จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ครูต้องสามารถจัดการเรียนที่ให้นักเรียนได้ท างานเป็นทีม โดยทักษะการจัดการเรียนการสอนของครู
ส่วนใหญ่จะมีการปฏิบัติอยู่เป็นประจ าสอดคล้องกับที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2554) กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนต้องเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
ท างานกลุ่มด้วยตนเอง และมีกิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะแสดงออก และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นภายในกลุ่ม และด้านความพร้อมในการเตรียมการสอน Jolly(Jolly , 2013) 
ได้กล่าวถึงการเลือกเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนว่า ครูผู้สอนต้องเช่ือมโยงเนื้อหา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสู้โลกจริง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกการแก้ปัญหาที่พบเห็นจริงในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝน
การคิดและหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ประภาษี (2560) ได้ศึกษาการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษามี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษาที่มีต่อการ
คิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
แนวคิดของสะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดของสะ
เต็มศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ นอกจากนี้
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษา มีคะแนน  เฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมาก 
  
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยน าเสนอข้อเสนอแนะโดยพิจารณาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

และข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจยัครั้งต่อไป โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ 

จากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจดังน้ันผลการวิจัยจึงสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นและ 
ข้อสนเทศในการศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาต่อไปแก่หน่วยงาน 
สถานศึกษาและครูผู้สอนยังสามารถน าไปพัฒนาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดับที่
เหมาะสมต่อไป  
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครัง้ต่อไป 
จากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจดังน้ันผลการวิจัยจึงสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นและ 

ข้อสนเทศในการศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาต่อไปแก่หน่วยงาน 
สถานศึกษาและครูผู้สอนยังสามารถน าไปพัฒนาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดับที่
เหมาะสมต่อไป  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

และขนาดของสถานศึกษา กลุ มตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จํานวน 346 คน ไดมาดวยวิธีการใช

ตารางเทียบของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 

0.53 – 0.85 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 สวนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 

และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe') 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตาม

ประสบการณ ในการปฏิบั ติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไม มีนัยสําคัญทางสถิติ และ  

3) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research were to study and compare on the skill of administrators 

Rayong Primary Educational Service Area Office in relation to the experience of the practitioners 

and the size of the school. The sample size of 346 administrators and teachers from Rayong 

Primary Educational Service Area Office was determined by Krejcie and Morgan’s random 

stratified proportion method. The instrument for data collection was a five-rating scale 

questionnaire. The discrimination ranged from 0.53 to 0.85, and the reliability was at 0.98. 

The statistical analysis method used were : percentage, mean, standard deviation, t-test, 

one-way analysis of variance (One - way ANOVA) and Scheffe’s method was used to compare 

the pairs.  

 The results showed that: 1) The skill of administrators Rayong Primary Educational 

Service Area Office were at the high level, 2) The skill of administrators Rayong Primary 

Educational Service Area Office, when compared by experience of practitioners, were not 

significantly different, 3) The skill of administrators Rayong Primary Educational Service Area Office, 

when compared by school size, was significantly different overall and in each aspect at the 

.05 level. 

  

Keywords: Skills, Administration skills, Administrators 

 

บทนํา 

 การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลตองอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาชวยสรางความรู ความคิด ทักษะ เจตคติ ใหมนุษยรูจักตนเอง รูจักชีวิตเขาใจสังคม และสิ่งแวดลอม 

ท่ีอาศัย แลวนําความรูความเขาใจมาใชในการแกไขปญหารวมท้ังสรางสรรคชีวิต และสังคมใหดีย่ิงข้ึน สงเสริม

ใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และพัฒนา

สังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็ง มีดุลยภาพดานสังคมคุณภาพท่ีมีความเท่ียงธรรม มั่นคง โปรงใส 

ประชาชนมีสิทธ์ิ เสรีภาพ เปนสังคมแหงภู มิปญญาท่ีทุกคนในสังคมมีความใฝรู  พรอมท่ีจะเรียนรู 

อยูเสมอ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต 

อยางมีคุณภาพโดยมีเปาหมายหลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูอยางท่ัวถึง  

(ภาวิดา  ธาราศรีสุทธ์ิ. 2551 : 143)  

 การท่ีผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดน้ัน ยอมตองมีทักษะ 

ในการบริหารงาน ผูบริหารตองพัฒนาตนเอง มีความเปนผูนํา ตองนําความเปลี่ยนแปลง มีความสมารถในการ

ใชทักษะการบริหารไดเปนอยางดี ผูบริหารสถานศึกษาแตละคนจะมีทักษะและใชทักษะการบริหาร 

ไมเทากัน ข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาแตละคน ท่ีจะแสวงหาใหไดมาซึ่ งความรู 

ความสามารถ และทักษะเพ่ือสามารถบริหารงานอยางผูบริหารมืออาชีพ ดังท่ีเดรค และโรว (Drake and Roe. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

และขนาดของสถานศึกษา กลุ มตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จํานวน 346 คน ไดมาดวยวิธีการใช

ตารางเทียบของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 

0.53 – 0.85 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 สวนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 

และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe') 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตาม

ประสบการณ ในการปฏิบั ติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไม มีนัยสําคัญทางสถิติ และ  

3) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research were to study and compare on the skill of administrators 

Rayong Primary Educational Service Area Office in relation to the experience of the practitioners 

and the size of the school. The sample size of 346 administrators and teachers from Rayong 

Primary Educational Service Area Office was determined by Krejcie and Morgan’s random 

stratified proportion method. The instrument for data collection was a five-rating scale 

questionnaire. The discrimination ranged from 0.53 to 0.85, and the reliability was at 0.98. 

The statistical analysis method used were : percentage, mean, standard deviation, t-test, 

one-way analysis of variance (One - way ANOVA) and Scheffe’s method was used to compare 

the pairs.  

 The results showed that: 1) The skill of administrators Rayong Primary Educational 

Service Area Office were at the high level, 2) The skill of administrators Rayong Primary 

Educational Service Area Office, when compared by experience of practitioners, were not 

significantly different, 3) The skill of administrators Rayong Primary Educational Service Area Office, 

when compared by school size, was significantly different overall and in each aspect at the 

.05 level. 

  

Keywords: Skills, Administration skills, Administrators 

 

บทนํา 

 การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลตองอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาชวยสรางความรู ความคิด ทักษะ เจตคติ ใหมนุษยรูจักตนเอง รูจักชีวิตเขาใจสังคม และสิ่งแวดลอม 

ท่ีอาศัย แลวนําความรูความเขาใจมาใชในการแกไขปญหารวมท้ังสรางสรรคชีวิต และสังคมใหดีย่ิงข้ึน สงเสริม

ใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และพัฒนา

สังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็ง มีดุลยภาพดานสังคมคุณภาพท่ีมีความเท่ียงธรรม มั่นคง โปรงใส 

ประชาชนมีสิทธ์ิ เสรีภาพ เปนสังคมแหงภู มิปญญาท่ีทุกคนในสังคมมีความใฝรู  พรอมท่ีจะเรียนรู 

อยูเสมอ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต 

อยางมีคุณภาพโดยมีเปาหมายหลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูอยางท่ัวถึง  

(ภาวิดา  ธาราศรีสุทธ์ิ. 2551 : 143)  

 การท่ีผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดน้ัน ยอมตองมีทักษะ 

ในการบริหารงาน ผูบริหารตองพัฒนาตนเอง มีความเปนผูนํา ตองนําความเปลี่ยนแปลง มีความสมารถในการ

ใชทักษะการบริหารไดเปนอยางดี ผูบริหารสถานศึกษาแตละคนจะมีทักษะและใชทักษะการบริหาร 

ไมเทากัน ข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาแตละคน ท่ีจะแสวงหาใหไดมาซึ่ งความรู 

ความสามารถ และทักษะเพ่ือสามารถบริหารงานอยางผูบริหารมืออาชีพ ดังท่ีเดรค และโรว (Drake and Roe. 
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1986 : 29 - 30) ไดเสนอแนะวา ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารสถานศึกษาน้ันควรมี 5 ดาน คือ 1) ความคิดรวบยอด 

2) มนุษยสัมพันธ 3) ดานการเรียนการสอน 4) ดานเทคนิค และ5) ดานความรูความคิด ผูบริหารสถานศึกษาจะไม

สามารถเปนผูนําในการพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาปราศจากความรูความเขาใจและไมสามารถใช

ความรูน้ันในทางท่ีมีความหมาย และสรางสรรคการทํางานในปจจุบัน ผูบริหารเปนกลไกท่ีสําคัญในการผลักดัน

งานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การบริหารการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

น้ันผูบริหารตองมีความรูความชํานาญ และมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการบริหาร ทักษะดานความรูความคิด

ผูบริหารจํ าเปนตองมี ค วามรูความคิด  มีส ติปญญ าซึ่ ง ทักษะทางดาน น้ี เปน พ้ืนฐานของผู บริหาร  

การบริหารการศึกษาจะประสบผลสําเร็จ และเปนสวนสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานในการเสริมสรางทักษะทางดาน

เทคนิค ทักษะทางดานการเปนผูนําทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ และทักษะ

ทางดานความคิดรวบยอดไดแก ความรูดานหลักสูตรและการสอนดานระเบียบและกฎหมายการศึกษา ดาน

หลักการและทฤษฎีการบริหารและความรู ดานระบบการบริหารของชาติ และทักษะดานการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะทักษะดานการเรียนการสอน เปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารในฐานะเปนผูนําทางการศึกษา ตองมี

ความรูและความเขาใจในบทบาทภาระงานในความรับผิดชอบการบริหารองคการไปสูความสําเร็จ และเปนผูให

คําแนะนําชี้แนะหรือถายทอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจได  

 ผูบริหารเปนผูมีบทบาทและอิทธิพลตอการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีจะนําพาสถานศึกษาไปสู

ความเปนองคการแหงการเรียนรู ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรูและทักษะท่ีแข็งแกรงและ

เหมาะสม เปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูง และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559 : 2-3) ไดกําหนดนโยบายไววา.1).เรงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.ใหมีการ

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบ.ใหมีประสิทธิภาพ.2).เรงพัฒนาความแข็งแกรงทาง

การศึกษา.ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท.รวมถึงเด็กพิการ และดอยโอกาสมีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหม

ควบคูกันไป.3).เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน

สัมพันธกับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน.4).ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาใหครูเปนผูท่ีมีความสามารถ และมีทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน.5) เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรง และมีประสิทธิภาพ.6) 

เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน และ

สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ.7).สรางระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

ท่ีมีขอมูลสารสนเทศ.8).สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน.เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 

ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิด รวมทํา การมีสวนรวม.และการประสานงาน 9) เรงปรับระบบการ

บริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสม.และเปนธรรม.10).มุงสรางพลเมืองดีท่ีต่ืนตัว อยูรวมกับผูอ่ืน

ในสังคมพหุวัฒนธรรมได.ทําใหการศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม.และ11) ทุมเทมาตรการเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลังและโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมไดคุณภาพเพ่ือไมใหผูเรียนตองเสีย

โอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ..สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดระยอง มีการบริหารงานท่ีมุงเนนผูเรียนให

เปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคานิยมหลักของคนไทย เนนการอานออกเขียนได  

คิดวิเคราะหเปน ซึ่งการบริหารน้ันผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยองมีการปรับเปลี่ยนการบริหารให

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และไดนํานโยบายดังกลาวมาปฏิบัติ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทท่ี

สําคัญตอการดําเนินงานท่ีจะนําพาสถานศึกษาไปสูมาตรฐานและเปาหมายท่ีวางไว อีกท้ังผูเรียนจะไดรับการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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พัฒนาศักยภาพของตนเองสูงสุด มีความรูและทักษะการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษา 

 จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวาทักษะการบริหาร มีความสําคัญตอผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัย

จึงสนใจศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ดานเทคนิควิธี ดานมนุษยสัมพันธ  

ดานความคิดรวบยอด ดานความรูความคิด และดานการศึกษาและการสอนของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง สําหรับนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 
           

สมมติฐานการวิจัย 

              1. ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน 

 2. ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

     ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง ปการศึกษา 2560  จํานวน 3,459 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ปการศึกษา 

2560 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน  (Proportional.Stratified.Random.Sampling) 

โดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นในการสุมไดกลุมตัวอยาง จํานวน 346 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็ก จํานวน 6 คน ครูผูสอน จํานวน 72 คน ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 9 คน ครูผูสอน 

จํานวน 135 คน และผูบรหิารสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 7 คน ครูผูสอน จํานวน 117 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

     เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามมีจํานวน 1 ฉบับ 

แบงเปน 2 ตอน คือ 

     ตอนท่ี.1.แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 

     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง ซึ่งกําหนดคะแนนแบงเปน 5 ระดับ  
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1986 : 29 - 30) ไดเสนอแนะวา ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารสถานศึกษาน้ันควรมี 5 ดาน คือ 1) ความคิดรวบยอด 

2) มนุษยสัมพันธ 3) ดานการเรียนการสอน 4) ดานเทคนิค และ5) ดานความรูความคิด ผูบริหารสถานศึกษาจะไม

สามารถเปนผูนําในการพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาปราศจากความรูความเขาใจและไมสามารถใช

ความรูน้ันในทางท่ีมีความหมาย และสรางสรรคการทํางานในปจจุบัน ผูบริหารเปนกลไกท่ีสําคัญในการผลักดัน

งานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การบริหารการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

น้ันผูบริหารตองมีความรูความชํานาญ และมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการบริหาร ทักษะดานความรูความคิด

ผูบริหารจํ าเปนตองมี ค วามรูความคิด  มีส ติปญญ าซึ่ ง ทักษะทางดาน น้ี เปน พ้ืนฐานของผู บริหาร  

การบริหารการศึกษาจะประสบผลสําเร็จ และเปนสวนสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานในการเสริมสรางทักษะทางดาน

เทคนิค ทักษะทางดานการเปนผูนําทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ และทักษะ

ทางดานความคิดรวบยอดไดแก ความรูดานหลักสูตรและการสอนดานระเบียบและกฎหมายการศึกษา ดาน

หลักการและทฤษฎีการบริหารและความรู ดานระบบการบริหารของชาติ และทักษะดานการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะทักษะดานการเรียนการสอน เปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารในฐานะเปนผูนําทางการศึกษา ตองมี

ความรูและความเขาใจในบทบาทภาระงานในความรับผิดชอบการบริหารองคการไปสูความสําเร็จ และเปนผูให

คําแนะนําชี้แนะหรือถายทอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจได  

 ผูบริหารเปนผูมีบทบาทและอิทธิพลตอการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีจะนําพาสถานศึกษาไปสู

ความเปนองคการแหงการเรียนรู ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรูและทักษะท่ีแข็งแกรงและ

เหมาะสม เปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูง และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559 : 2-3) ไดกําหนดนโยบายไววา.1).เรงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.ใหมีการ

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบ.ใหมีประสิทธิภาพ.2).เรงพัฒนาความแข็งแกรงทาง

การศึกษา.ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท.รวมถึงเด็กพิการ และดอยโอกาสมีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหม

ควบคูกันไป.3).เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน

สัมพันธกับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน.4).ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาใหครูเปนผูท่ีมีความสามารถ และมีทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน.5) เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรง และมีประสิทธิภาพ.6) 

เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน และ

สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ.7).สรางระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

ท่ีมีขอมูลสารสนเทศ.8).สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน.เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 

ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิด รวมทํา การมีสวนรวม.และการประสานงาน 9) เรงปรับระบบการ

บริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสม.และเปนธรรม.10).มุงสรางพลเมืองดีท่ีต่ืนตัว อยูรวมกับผูอ่ืน

ในสังคมพหุวัฒนธรรมได.ทําใหการศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม.และ11) ทุมเทมาตรการเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลังและโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมไดคุณภาพเพ่ือไมใหผูเรียนตองเสีย

โอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ..สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดระยอง มีการบริหารงานท่ีมุงเนนผูเรียนให

เปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคานิยมหลักของคนไทย เนนการอานออกเขียนได  

คิดวิเคราะหเปน ซึ่งการบริหารน้ันผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยองมีการปรับเปลี่ยนการบริหารให

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และไดนํานโยบายดังกลาวมาปฏิบัติ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทท่ี

สําคัญตอการดําเนินงานท่ีจะนําพาสถานศึกษาไปสูมาตรฐานและเปาหมายท่ีวางไว อีกท้ังผูเรียนจะไดรับการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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พัฒนาศักยภาพของตนเองสูงสุด มีความรูและทักษะการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษา 

 จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวาทักษะการบริหาร มีความสําคัญตอผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัย

จึงสนใจศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ดานเทคนิควิธี ดานมนุษยสัมพันธ  

ดานความคิดรวบยอด ดานความรูความคิด และดานการศึกษาและการสอนของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง สําหรับนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 
           

สมมติฐานการวิจัย 

              1. ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน 

 2. ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

     ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง ปการศึกษา 2560  จํานวน 3,459 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ปการศึกษา 

2560 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน  (Proportional.Stratified.Random.Sampling) 

โดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นในการสุมไดกลุมตัวอยาง จํานวน 346 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็ก จํานวน 6 คน ครูผูสอน จํานวน 72 คน ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 9 คน ครูผูสอน 

จํานวน 135 คน และผูบรหิารสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 7 คน ครูผูสอน จํานวน 117 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

     เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามมีจํานวน 1 ฉบับ 

แบงเปน 2 ตอน คือ 

     ตอนท่ี.1.แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ประสบการณในการ

ปฏบิัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 

     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง ซึ่งกําหนดคะแนนแบงเปน 5 ระดับ  
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     การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยดําเนินการตามลําดับ

ข้ันตอนโดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

และปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการ 

  2. สรางแบบสอบถามตามท่ีไดศึกษาแลวนําเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพ่ือตรวจสอบและแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

  3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพ่ือขอความ

อนุเคราะหในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง

ขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวาง 0.80-1.00  

  4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จากน้ันนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลอง ท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถาม

มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ไดคาอํานาจจําแนก เทากับ 0.53-0.85 

  5. นําแบบสอบถามท่ีหาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ท้ังฉบับ 

โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร  ศิลปจารุ. 2550 : 55) 

ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 0.98  

  6. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนด เพ่ือนํา

ผลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัยตอไป 

 3. การวิเคราะหขอมูล 

     3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณในการปฏิบัติงาน และ

ขนาดของสถานศึกษา วิเคราะหโดยหาคารอยละ 

     3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

     3.3 วิเคราะหขอมูลการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เปรียบเทียบตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบคา

ที (t-test) 

     3.4 วิเคราะหขอมูลการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One - way.ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความ

แตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') 

     3.5 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบบรรยาย 
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ผลการวิจัย 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับท่ี และระดับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
n = 346 

X  S.D. อันดับท่ี ระดับ 

1. ดานเทคนิควิธี 4.09 0.53 4 มาก 

2. ดานมนุษยสัมพันธ 4.15 0.59 1 มาก 

3. ดานความคิดรวบยอด 4.07 0.55 5 มาก 

4. ดานความรูความคิด 4.11 0.56 2 มาก 

5. ดานการศึกษาและการสอน 4.10 0.61 3 มาก 

 รวม 4.10 0.50  มาก 
 

 จากตาราง 1 แสดงวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน 

อยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ( X = 4.15) ดานความรู

ความคิด ( X = 4.11) ดานการศึกษาและการสอน ( X = 4.10) ดานเทคนิควิธี ( X = 4.09) และดาน

ความคิดรวบยอด ( X = 4.07) 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

t p 

ประสบการณ

นอย 

(n = 205) 

ประสบการณ

มาก 

(n = 141) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานเทคนิควิธี 4.04 0.56 4.16 0.47 -2.04 .58 

2. ดานมนุษยสัมพันธ 4.11 0.62 4.21 0.53 -1.47 .16 

3. ดานความคิดรวบยอด 4.01 0.58 4.16 0.51 -2.58 .46 

4. ดานความรูความคิด 4.06 0.57 4.18 0.54 -1.86 .90 

5. ดานการศึกษาและการสอน 4.05 0.62 4.16 0.58 -1.70 .88 

รวม 4.05 0.52 4.17 0.47 -2.17 .31 

* p ≤  .05 

  จากตาราง 2 แสดงวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดาน พบวา 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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     การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยดําเนินการตามลําดับ

ข้ันตอนโดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

และปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการ 

  2. สรางแบบสอบถามตามท่ีไดศึกษาแลวนําเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพ่ือตรวจสอบและแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

  3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพ่ือขอความ

อนุเคราะหในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง

ขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวาง 0.80-1.00  

  4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จากน้ันนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลอง ท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถาม

มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ไดคาอํานาจจําแนก เทากับ 0.53-0.85 

  5. นําแบบสอบถามท่ีหาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ท้ังฉบับ 

โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร  ศิลปจารุ. 2550 : 55) 

ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 0.98  

  6. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนด เพ่ือนํา

ผลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัยตอไป 

 3. การวิเคราะหขอมูล 

     3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณในการปฏิบัติงาน และ

ขนาดของสถานศึกษา วิเคราะหโดยหาคารอยละ 

     3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

     3.3 วิเคราะหขอมูลการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เปรียบเทียบตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบคา

ที (t-test) 

     3.4 วิเคราะหขอมูลการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One - way.ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความ

แตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') 

     3.5 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบบรรยาย 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1506



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู ประจําป 2561   

 

ผลการวิจัย 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับท่ี และระดับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
n = 346 

X  S.D. อันดับท่ี ระดับ 

1. ดานเทคนิควิธี 4.09 0.53 4 มาก 

2. ดานมนุษยสัมพันธ 4.15 0.59 1 มาก 

3. ดานความคิดรวบยอด 4.07 0.55 5 มาก 

4. ดานความรูความคิด 4.11 0.56 2 มาก 

5. ดานการศึกษาและการสอน 4.10 0.61 3 มาก 

 รวม 4.10 0.50  มาก 
 

 จากตาราง 1 แสดงวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน 

อยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ( X = 4.15) ดานความรู

ความคิด ( X = 4.11) ดานการศึกษาและการสอน ( X = 4.10) ดานเทคนิควิธี ( X = 4.09) และดาน

ความคิดรวบยอด ( X = 4.07) 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

t p 

ประสบการณ

นอย 

(n = 205) 

ประสบการณ

มาก 

(n = 141) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานเทคนิควิธี 4.04 0.56 4.16 0.47 -2.04 .58 

2. ดานมนุษยสัมพันธ 4.11 0.62 4.21 0.53 -1.47 .16 

3. ดานความคิดรวบยอด 4.01 0.58 4.16 0.51 -2.58 .46 

4. ดานความรูความคิด 4.06 0.57 4.18 0.54 -1.86 .90 

5. ดานการศึกษาและการสอน 4.05 0.62 4.16 0.58 -1.70 .88 

รวม 4.05 0.52 4.17 0.47 -2.17 .31 

* p ≤  .05 

  จากตาราง 2 แสดงวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดาน พบวา 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา SS df MS F p 

1. ดานเทคนิควิธี      

        ระหวางกลุม 1.62 2 0.81 2.85 .05* 

        ภายในกลุม 97.31 343 0.28 - - 

รวม 98.93 345 - - - 

2. ดานมนุษยสัมพันธ      

        ระหวางกลุม 3.09 2 1.54 4.45 .01* 

        ภายในกลุม 118.96 343 0.34 - - 

รวม 122.05 345 - - - 

3. ดานความคิดรวบยอด      

        ระหวางกลุม 3.06 2 1.53 5.01 .00* 

        ภายในกลุม 104.70 343 0.35 - - 

รวม 107.76 345 - - - 

4. ดานความรูความคิด      

        ระหวางกลุม 3.75 2 1.87 5.967 .00* 

        ภายในกลุม 107.86 343 0.31 - - 

รวม 111.61 345 - - - 

5. ดานการศึกษาและการสอน      

        ระหวางกลุม 5.65 2 2.82 7.81 .00* 

        ภายในกลุม 124.03 343 0.36 - - 

รวม 129.69 345 - - - 

ภาพรวม      

        ระหวางกลุม 3.14 2 1.57 6.30 .00* 

        ภายในกลุม 85.52 343 0.24 - - 

รวม 88.66 345 - - - 

* p ≤ .05 

 จากตาราง 3 แสดงวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดาน พบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ดังตอไปน้ี 

 1. ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
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มีความเห็นวา ความสําคัญในการบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานประกอบดวย การวางแผน การจัดรูปงาน

และระบบกําลังคน การจูงใจและการควบคุมการดําเนินงานของบุคคลภายในหนวยงานหรือองคกร 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในการจัดหนวยงานหรือองคกรน้ัน ผูบริหารจะตองมีทักษะ 

วิธีการ ปจจยัหรือทรัพยากรเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับดําเนินงาน (นิพนธ  อนันตชาติ  2550 : 21) และเดรค 

และโรว (Drake and Roe. 1986 : 90-102) ท่ีไดกลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับทักษะในการบริหารสถานศึกษา 

ประกอบดวย ทักษะดานเทคนิควิธี เปนทักษะความรู ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญในกิจกรรมอยางใด

อยางหน่ึง พรอมท้ังมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือ และเทคนิควิธีการในการทํากิจกรรม ทักษะดาน

มนุษยสัมพันธ เปนทักษะท่ีชวยใหผูบริหารทํางานกับปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลไดอยางมีประสิทธิผลดวย 

การสรางพลังแหงความรวมมือของทีมงานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ ทักษะดานความคิดรวบยอด  

เปนความสามารถท่ีจะประสานสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน และสามารถท่ีจะมองเห็นองคการในภาพรวม รูถึงการ

พ่ึงพาอาศัยกันของสวนงาน เขาใจความซับซอนองคการท้ังหมด สามารถมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 

ภายในองคการหรือเรียกวา ทักษะทางมโนมิติ ทักษะดานความรูความคิด เปนทักษะท่ีผูบริหารจําเปนตองมี

ความรูความคิด มีสติปญญา และมีวิสัยทัศน ซึ่งทักษะทางดานน้ีเปนทักษะพ้ืนฐานของผูบริหาร ทักษะดาน

การศึกษาและการสอน เปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารในฐานะเปนผูนําทางวิชาการศึกษา ซึ่งจะตองมีความรู

ความเขาใจการสอนและการเรียน จะตองเปนผูมีภูมิรู และเปนนักวิชาการท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยของดุษนี   

ศรีประเสริฐ  (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวภา  พรเสนาะ อัมพวัน  ประเสริฐภักด์ิ และ

สายตา  ประเสริฐภักด์ิ  (2556 : 36-42) ไดศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบวา ทักษะการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีเน่ืองจากการบริหารสถานศึกษาในปจจุบันไดมีการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารมากข้ึน โดยการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตองมีการประสานงาน 

ทํางานและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบั ติงานรวมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของการบริหารตามท่ีปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2553 : 43) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการทํางาน

ของคณะบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ท่ีจะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยการใชกระบวนการในการ

บริหาร ไดแก การวางแผนงาน การอํานวยการ การประสานงาน การติดตองาน การประเมินผล และการ

ปฏิบัติงาน เปนตน ดวยเหตุน้ีหนาท่ีของผูบริหารจึงมีการจัดวางนโยบายการวางแผนไดแก การมอบหมายความ

รับผิดชอบใหกับหนวยงาน การประสานงานติดตอ การจัดสรรทรัพยากรรวมท้ังการติดตามประเมินผล 

สอดคลองกับงานวิจัยของไพรินทร  พาระตะ  (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัยพบวา 

ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหาร
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา SS df MS F p 

1. ดานเทคนิควิธี      

        ระหวางกลุม 1.62 2 0.81 2.85 .05* 

        ภายในกลุม 97.31 343 0.28 - - 

รวม 98.93 345 - - - 

2. ดานมนุษยสัมพันธ      

        ระหวางกลุม 3.09 2 1.54 4.45 .01* 

        ภายในกลุม 118.96 343 0.34 - - 

รวม 122.05 345 - - - 

3. ดานความคิดรวบยอด      

        ระหวางกลุม 3.06 2 1.53 5.01 .00* 

        ภายในกลุม 104.70 343 0.35 - - 

รวม 107.76 345 - - - 

4. ดานความรูความคิด      

        ระหวางกลุม 3.75 2 1.87 5.967 .00* 

        ภายในกลุม 107.86 343 0.31 - - 

รวม 111.61 345 - - - 

5. ดานการศึกษาและการสอน      

        ระหวางกลุม 5.65 2 2.82 7.81 .00* 

        ภายในกลุม 124.03 343 0.36 - - 

รวม 129.69 345 - - - 

ภาพรวม      

        ระหวางกลุม 3.14 2 1.57 6.30 .00* 

        ภายในกลุม 85.52 343 0.24 - - 

รวม 88.66 345 - - - 

* p ≤ .05 

 จากตาราง 3 แสดงวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดาน พบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ดังตอไปน้ี 

 1. ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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มีความเห็นวา ความสําคัญในการบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานประกอบดวย การวางแผน การจัดรูปงาน

และระบบกําลังคน การจูงใจและการควบคุมการดําเนินงานของบุคคลภายในหนวยงานหรือองคกร 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในการจัดหนวยงานหรือองคกรน้ัน ผูบริหารจะตองมีทักษะ 

วิธีการ ปจจยัหรือทรัพยากรเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับดําเนินงาน (นิพนธ  อนันตชาติ  2550 : 21) และเดรค 

และโรว (Drake and Roe. 1986 : 90-102) ท่ีไดกลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับทักษะในการบริหารสถานศึกษา 

ประกอบดวย ทักษะดานเทคนิควิธี เปนทักษะความรู ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญในกิจกรรมอยางใด

อยางหน่ึง พรอมท้ังมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือ และเทคนิควิธีการในการทํากิจกรรม ทักษะดาน

มนุษยสัมพันธ เปนทักษะท่ีชวยใหผูบริหารทํางานกับปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลไดอยางมีประสิทธิผลดวย 

การสรางพลังแหงความรวมมือของทีมงานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ ทักษะดานความคิดรวบยอด  

เปนความสามารถท่ีจะประสานสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน และสามารถท่ีจะมองเห็นองคการในภาพรวม รูถึงการ

พ่ึงพาอาศัยกันของสวนงาน เขาใจความซับซอนองคการท้ังหมด สามารถมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 

ภายในองคการหรือเรียกวา ทักษะทางมโนมิติ ทักษะดานความรูความคิด เปนทักษะท่ีผูบริหารจําเปนตองมี

ความรูความคิด มีสติปญญา และมีวิสัยทัศน ซึ่งทักษะทางดานน้ีเปนทักษะพ้ืนฐานของผูบริหาร ทักษะดาน

การศึกษาและการสอน เปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารในฐานะเปนผูนําทางวิชาการศึกษา ซึ่งจะตองมีความรู

ความเขาใจการสอนและการเรียน จะตองเปนผูมีภูมิรู และเปนนักวิชาการท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยของดุษนี   

ศรีประเสริฐ  (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวภา  พรเสนาะ อัมพวัน  ประเสริฐภักด์ิ และ

สายตา  ประเสริฐภักด์ิ  (2556 : 36-42) ไดศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบวา ทักษะการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีเน่ืองจากการบริหารสถานศึกษาในปจจุบันไดมีการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารมากข้ึน โดยการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตองมีการประสานงาน 

ทํางานและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบั ติงานรวมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของการบริหารตามท่ีปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2553 : 43) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการทํางาน

ของคณะบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ท่ีจะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยการใชกระบวนการในการ

บริหาร ไดแก การวางแผนงาน การอํานวยการ การประสานงาน การติดตองาน การประเมินผล และการ

ปฏิบัติงาน เปนตน ดวยเหตุน้ีหนาท่ีของผูบริหารจึงมีการจัดวางนโยบายการวางแผนไดแก การมอบหมายความ

รับผิดชอบใหกับหนวยงาน การประสานงานติดตอ การจัดสรรทรัพยากรรวมท้ังการติดตามประเมินผล 

สอดคลองกับงานวิจัยของไพรินทร  พาระตะ  (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัยพบวา 

ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหาร
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โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จําแนกตาม

ประสบการณในการทํางานของครู โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  

มีภาระหนาท่ีงานท่ีตางกันตามบริบทของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  

เปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ผูบริหาร

จะตองทุมเทพลังกายและความคิดอยางเต็มกําลัง ใชหลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการบริหาร 

ในปจจุบันสิ่งท่ีทาทายความสามารถของผูบริหารอีกประการหน่ึง คือการทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

ตระหนักถึงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนเปนหนาท่ีท่ีสําคัญ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2560 : 2-3) ไดกําหนดนโยบายไววา 1) เรงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหม ี

การปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบ.ใหมีประสิทธิภาพ.2).เรงพัฒนาความแข็งแกรง

ทางการศึกษา.ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท.รวมถึงเด็กพิการ และดอยโอกาสมีความรู และทักษะแหงโลกยุค

ใหมควบคูกันไป.3).เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน

สัมพันธกับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน.4).ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครู และ

ผูบริหารสถานศึกษาใหครูเปนผูท่ีมีความสามารถ และทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน. 

5) เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรง และมีประสิทธิภาพ. 

6) เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็งมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน 

และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ.7).สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษาท่ีมีขอมูลสารสนเทศ.8).สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน.เรงรัดการกระจายอํานาจและความ

รับผิดชอบ ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิด รวมทํา การมีสวนรวม.และการประสานงาน  

9) เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตองเหมาะสม.และเปนธรรม.10).มุงสรางพลเมืองดี 

ท่ีต่ืนตัว อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได.ทําใหการศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม.และ  

11) ทุมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลังและโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมไดคุณภาพ 

เพ่ือไมใหผู เรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของอาณัติ  พิกุลแกว  

(2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะการบริหารท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามทัศนะ 

ของครู อําเภอวิหารแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะดานความคิดรวบยอด สามารถคาดคะเนเหตุการณ 

ท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีจะสงผลตอภาพรวมของสถานศึกษา วิเคราะหภาระงาน และมอบหมายงาน 

ใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม พรอมท้ังวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสถานศึกษาเพ่ือการวางแผนในการพัฒนา

สถานศึกษา 
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 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีทักษะดานเทคนิควิธี มีการคิดเชิงกลยุทธ การวางแผนกําหนดนโยบาย 

และทิศทางของสถานศึกษาชัดเจนมอบหมายงานตามความรูความสามารถ และเหมาะสมสามารถควบคุม และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรใหบรรลุตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  

 3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใหการแนะนําเทคนิควิธีการเรียนการสอนใหม ๆ ใหครูนําไป

ประยุกตใช สงเสริมการจัดกระบวนการนิเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให

บุคลากรทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาความสัมพันธของทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอทักษะการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 
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โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จําแนกตาม

ประสบการณในการทํางานของครู โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  

มีภาระหนาท่ีงานท่ีตางกันตามบริบทของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  

เปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ผูบริหาร

จะตองทุมเทพลังกายและความคิดอยางเต็มกําลัง ใชหลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการบริหาร 

ในปจจุบันสิ่งท่ีทาทายความสามารถของผูบริหารอีกประการหน่ึง คือการทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

ตระหนักถึงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนเปนหนาท่ีท่ีสําคัญ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2560 : 2-3) ไดกําหนดนโยบายไววา 1) เรงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหม ี

การปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบ.ใหมีประสิทธิภาพ.2).เรงพัฒนาความแข็งแกรง

ทางการศึกษา.ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท.รวมถึงเด็กพิการ และดอยโอกาสมีความรู และทักษะแหงโลกยุค

ใหมควบคูกันไป.3).เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน

สัมพันธกับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน.4).ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครู และ

ผูบริหารสถานศึกษาใหครูเปนผูท่ีมีความสามารถ และทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน. 

5) เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรง และมีประสิทธิภาพ. 

6) เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็งมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน 

และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ.7).สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษาท่ีมีขอมูลสารสนเทศ.8).สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน.เรงรัดการกระจายอํานาจและความ

รับผิดชอบ ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิด รวมทํา การมีสวนรวม.และการประสานงาน  

9) เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตองเหมาะสม.และเปนธรรม.10).มุงสรางพลเมืองดี 

ท่ีต่ืนตัว อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได.ทําใหการศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม.และ  

11) ทุมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลังและโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมไดคุณภาพ 

เพ่ือไมใหผู เรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของอาณัติ  พิกุลแกว  

(2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะการบริหารท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามทัศนะ 

ของครู อําเภอวิหารแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะดานความคิดรวบยอด สามารถคาดคะเนเหตุการณ 

ท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีจะสงผลตอภาพรวมของสถานศึกษา วิเคราะหภาระงาน และมอบหมายงาน 

ใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม พรอมท้ังวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสถานศึกษาเพ่ือการวางแผนในการพัฒนา

สถานศึกษา 
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 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีทักษะดานเทคนิควิธี มีการคิดเชิงกลยุทธ การวางแผนกําหนดนโยบาย 

และทิศทางของสถานศึกษาชัดเจนมอบหมายงานตามความรูความสามารถ และเหมาะสมสามารถควบคุม และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรใหบรรลุตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  

 3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใหการแนะนําเทคนิควิธีการเรียนการสอนใหม ๆ ใหครูนําไป

ประยุกตใช สงเสริมการจัดกระบวนการนิเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให

บุคลากรทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาความสัมพันธของทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอทักษะการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและเปรียบเทียบบทบาทการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ านวน 375 คน 
ได้มาด้วยวิธีการใช้ตารางเทียบของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.33 - 0.79 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.94 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way 
ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาท 
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 และ 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและ 
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: การบริหารสถานศึกษา, หลักธรรมาภิบาล, สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare the administration’s 
roles according to good governance of basic schools in Chanthaburi Rayong and Trat 
provinces. 375 people was determined by Krejcie and Morgan’s random stratified proportion 
method. The instruments used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The 
discrimination was between 0.33-0.79 and the reliability was 0.94. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean and standard deviation, t-test, One-way analysis of variance 
(One-way ANOVA) and when were found significantly different at the .05 level will multiple 
comparisons by Scheffe’s method to analyses the data. 
 The results of this research were as follows: 1) The administration’s roles according 
to good governance of the vocational colleges in Chanthaburi Rayong and Trat provinces in 
overall was at a high level. 2) The comparison of administration’s roles according to good 
governance of basic schools in Chanthaburi Rayong and Trat provinces in terms of experienced 
practitioners in overall difference was statistically significant at the .05 level. 3) The comparison of 
administration’s roles according to good governance of basic schools in Chanthaburi Rayong 
and Trat provinces in terms of school size in overall difference was statistically significant at 
the .05 level.  

 
Keywords: School Administration’s, Good Governance, Basic Schools 
3 

บทน า 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐานเป็ นองค์ กรหลักที่ ส าคัญในการจัดการศึ กษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้มีการปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ให้สถานศึกษาโดยตรง ซึ่งสถานศึกษาจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล การเป็นนิติบุคคลของ
สถานศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 8)  
ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารการปกครองที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาติ โดยยึดหลัก

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1513



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 

เหตุผลและความเป็นธรรม  น าไปสู่กระบวนการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่เกิดผลอย่าง
จริงจัง ใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบให้สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชนอยู่ ร่วมกัน
อย่างสงบสุข มีความรักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักส าคัญ
อย่างน้อย 6 ประการ คือ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า 
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไปให้สถานศึกษาโดยตรง  
ซึ่งสถานศึกษาจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล การเป็นนิติบุคคลนั้นสถานศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิม 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2551 : 27) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้
ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542  
มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการยิ่งต้องมีความจ าเป็นสูง การบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการน าหลัก  
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  และ 
เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนควรจะต้องน ามาใช้เพื่อให้การบริหารงานของ
สถานศึกษา ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2552 : 3)
 นโยบายของภาครัฐในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
ภาครัฐอย่างจริงจังโดยยึดหลกัความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลโดยเสริมสร้างมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมท้ังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
จริงจัง ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาคเท่าเทียม
กันและความถูกต้องชอบธรรม และแนวทางที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาในระยะยาว คือ การปลูกฝังค่านิยม และ
จิตส านึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต (ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ. ออนไลน์. 2557) นอกจากนั้นนโยบายของภาครัฐยังให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ควรพัฒนาโดยสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น มีความเข้มแข็ง
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีการสร้างวิสัยทัศน์ วางแผนอนาคตที่ดีได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของคนไทย รู้จักค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เน้นคุณภาพผู้เรียน มีการปลูกฝังคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ในฐานะที่เป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการสถานศึกษา
ต้องยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การด าเนินงาน ขวัญก าลังใจของผู้ร่วมงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานเช่ือถือและยอมรับจากการที่รัฐก าหนดให้มีมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ มีการปรับเปลี่ยนภารกิจวิธีการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพจึงต้อง 
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ยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดระบบบริหารงานบริหารของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) เป็นเครื่องมือในการน าวิสัยทัศน์และนโยบายไปสู่การปฏิบัตทิี่ดี (ส านักงาคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. ออนไลน์. 2560 ข)  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยมี แนวทางการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความเช่ือมั่นต่อ
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมไปถึงมีระบบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี ด้านความพร้อมรับผิด มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจิตส านึกเกี่ยวกับคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ช่วยสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น โดยไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน 
และละอายที่จะกระท าการทุจริต ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และมีคุณธรรมในการบริหารงาน มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม  
การมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความ
คุ้มค่าและตรวจสอบได้ มีการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ออนไลน์. 2560 ก)  
 จากความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ทั้งนี้เพื่อส าหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยค านึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมต่อบทบาทการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุขต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  
 2..เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
สถานศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 
              1. บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน 
 2. บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12,167 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุ่มแบบแบ่งช้ัน
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นช้ันในการสุ่มได้ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 375 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 5 คน ครูผู้สอน จ านวน 38 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 7 คน ครูผู้สอน จ านวน 94 คนและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จ านวน 7 คน ครูผู้สอน จ านวน 224 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามมีจ านวน 1 ฉบับ 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการ
ท างาน และขนาดของสถานศึกษา  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งก าหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแบบของ
เบสท์และคาห์น (Best and Kahn) 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตาม ล าดับขั้นตอน
โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม ดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการ 
 2..สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาแล้วน าเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 3.,น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง
ข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.60 – 1.00 
 4..ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที ่ผู ้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการ  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง ที่เป็นผู ้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าแบบสอบถามมา
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วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ส ัน  (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ได้ค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.33 – 0.79 
 5. น าแบบสอบถามที่หาค่าอ านาจจ าแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับ โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 2550 : 55)ได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 
 6..น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด เพื่อ 
น าผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
ของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
      3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      3.3 วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการท างาน โดยการทดสอบค่าที (t-test)                   
      3.4 วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
                   3.5 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ในรูปตารางประกอบบรรยาย 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นมีประสบการณ์ในการท างานมาก จ านวน 166  คน คิดเป็นร้อยละ 44.27 มีประสบการณ์ใน 
การท างานน้อย จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 55.73 และมีขนาดของสถานศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.93 และ
เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 
 2. บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านความคุ้มค่า ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านการมีส่วนร่วม 
 3. การเปรียบเทียบการศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา 
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     3.1 บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ าแนกประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
     3.2 บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ าแนกขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 ผลการวิจัยครัง้นี้ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ดังต่อไปนี้     
 1. บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของธรรมาภิบาลจึงเป็น
หลักการที่ท าให้ระบบการบริหารสถานศึกษามีความยุติธรรมช่วยลดและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงน า
หลักการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552 : 3) ได้ก าหนดความส าคัญของธรรมาภิบาล ไว้ว่าเป็น
แนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน และเป็นส่วน
เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศให้ประเทศด ารงอยู่ได้ ทั้งนี้ยังเป็นการบรรเทาป้องกัน
หรือแก้ไขภาวะวิกฤติและอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส 
และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทยรัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
นอกจากนั้นธรรมาภิบาล ยังมีความส าคัญหลายประการที่ช่วยให้การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดีตามก าหนดเวลา และปธาน สุวรรณมงคล (2558 : 28-30) กล่าวถึงความส าคัญ
ของธรรมาภิบาลไว้ว่า ธรรมาภิบาลช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอย่างจริงจังมากขึ้นโดย 
มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความรวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ มีความคุ้มค่ามากข้ึน 
รวมไปถึงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กล่าวถึงนโยบายการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรมในการบริหารงาน 
มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ออนไลน์. 2560 ก) จึงท าให้บทบาทการบริหารสถานศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ ส่งเสริม (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารโรงเรียน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ี 
เขต 4 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ  ร่ายเรือง (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
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 2. บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มากจะมีโอกาสได้
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษามากกว่าคนท่ีมีประสบการณ์น้อย จึงท าให้ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อ
บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันตามทีว่ันทนา เมืองจันทร์ 
(ออนไลน์. 2556) ได้กล่าวว่า ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท างานด้วย จิตใจที่แน่วแน่ มั่นคงโดยฝึกอุดมคติและไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคและปัญหานานัปการที่จะต้องเผชิญ ต้องหาทางแก้ไขให้ส าเร็จ ดังนั้นการแสดงบทบาทท่ีเหมาะสมกับ
สถานภาพของผู้บริหารและแสดงให้เหมาะสมกับต าแหน่งของผู้น าสูงสุดในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น อีกทั้ง
จะต้องเป็นบทบาทที่ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมคาดหวังว่าผู้บริหารควรจะเป็น ซึ่งได้แก่ 
ผู้บริหารควรจะเป็นผู้น าทางวิชาการที่เข้มแข็งมีการพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบมีกระบวนการบริหาร
จัดการที่เป็นที่ยอมรับพร้อมกับการเป็นนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และลึกซึ้ง
ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถท่ีจะก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และโลก ด้วยการพัฒนา
สถานศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์  สุขผลานันท์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีภาระหน้าท่ี
งานที่ต่างกันไปตามบริบทของสถานศึกษา การที่สถานศึกษามีขนาดต่างกัน จึงมีการบริหารงานแตกต่างกัน 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีครูผู้สอนมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก จ าเป็นต้องใช้  
การกระจายอ านาจมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูผู้สอนไม่มากนัก จึงท าให้ความ
คิดเห็นของครูผู้สอนต่อบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่าง
กัน จ าเป็นต้องมีการจัดระบบในการบริหารจัดการที่ดี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2552 : 29) ได้ก าหนดความส าคัญของธรรมาภิบาลไว้ว่า เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน และเป็นส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศให้
ประเทศด ารงอยู่ได้ ทั้งนี้ยังเป็นการบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขภาวะวิกฤติและอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะ
สังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม จึงสอดคล้องกับวิทยากร เชียงกูล (2551 : 19)  
ได้กล่าวถึง การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการกระจายอ านาจโดยตรงสู่สถานศึกษา เป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ส่งผลให้บทบาทการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด มาวงศ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ าแนก
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ตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหาสุเทพ  สุภาจาโร (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ ในชุมชนร่วมก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา  
มีการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และมีการสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมด้านความรับผิดชอบ โดยมีการติดตามผลการบริหารงานอย่าง
สม่ าเสมอ ยอมรับผลจากการบริหารงานทั้งผลดีและผลเสีย และมีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็น

ของนักเรียน ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบสภาพการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
347 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แบบสอบถาม และ 2) แบบสัมภาษณ์ โดยให้นักเรียนท าแบบสอบถามจากนั้นสุ่มนักเรียนขนาด
โรงเรียนละ 3 คนมาสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แล้วน าเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ด้านการท้าทาย
ผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหา ด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟของผู้เรียนและ ด้านปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมมี
ความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนใน
ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ด้านการท้าทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหา และด้านทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟและด้านสถานการณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรยีนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่มีความแตกต่างกัน ส่วนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่มีความแตกต่าง 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1 )  study the state of learning management in 

STEM based on the opinions of the students in the Office of Chaiyaphum Primary Education 
Area 2 and 2) The opinions of the students in the Office of Chaiyaphum Primary Education 
Service Area Office 2. Evaluation of the study was divided according to the size of the school. 
The research sample consisted of 347 students in schools under Chaiyaphum Primary 
Education Service Area Office 2  which had a STEM education system during the second 
semester of the academic year 2017. Research samples were derived from Stratified Random 
Sampling method. The instruments used in this research were 1 )  questionnaire and 2 ) 
interview form. Which ask students to do a questionnaire, then randomly sample three 
students from each size of a school. Then students were interviewed individually. The static 
methods used for data analysis were the mean, standard deviation, and F-test. The data 
were analyzed by the descriptive analysis method. The results can be summarized as 
follows. 1 ) STEM education system state in the context of the opportunity for students to 
integrate knowledge issues. The problem solving of the student's issue, the activities of the 
learners' active learning issue, and the problems involved in the activities issue are linked to 
the daily life of the students at a high-level correlation. However, In the issue about students 
can develop their skills for the 21 st century, that result showed moderate-level correlation.   
2 )  Comparative study of STEM education system in the context of the opportunity for 
students to integrate knowledge issues, the problem solving of the student's issue and the 
issue about students can develop their skills for the 21st century there is no statistically 
significant difference between the small, medium and large schools. However, the activities 
of the learners' active learning issue and the problems involved in the activities issue are 
linked to the daily life of the students between the small and medium schools and between 
the small and large schools, that result has a statistically significant difference. However, 
there is no statistically significant difference between the medium and large schools. 
 
Keywords: learning management state, STEM education system management 
 

บทน า 
 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) ซึ่งครอบคลุมการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และการแพทย์ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษานั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนใช้ความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรมหรือการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือการจัดการเรียนรู้แบบ
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เป็นปัญหาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนท่ีท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเกิดความสงสัยและร่วมกันค้นหาค าตอบโดยใช้วิธีการ
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เกี่ยวกับสาระในสะเต็มศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการตัดสินใจ รวมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเก็บไว้ในความทรงจ าได้ยาวนาน และสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การค้นพบไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 บริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้สอน ใน
โรงเรียนจ าเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาท่ีถูกต้อง ซึ่งทางส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 ได้มีการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดที่สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาให้สามารถน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาไปใช้ในโรงเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 
3,515  คน และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งหมด 347 คน จ าแนกเป็นนักเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็ก จ านวน 16 คน นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 219 คน และนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
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 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
 2.1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นแบบสอบถาม

แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 4 ข้อ และตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา โดยศึกษา 5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวม 25 ข้อ 
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โครงสร้าง  

 2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนดังน้ี  
 2.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะ
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1 )  study the state of learning management in 

STEM based on the opinions of the students in the Office of Chaiyaphum Primary Education 
Area 2 and 2) The opinions of the students in the Office of Chaiyaphum Primary Education 
Service Area Office 2. Evaluation of the study was divided according to the size of the school. 
The research sample consisted of 347 students in schools under Chaiyaphum Primary 
Education Service Area Office 2  which had a STEM education system during the second 
semester of the academic year 2017. Research samples were derived from Stratified Random 
Sampling method. The instruments used in this research were 1 )  questionnaire and 2 ) 
interview form. Which ask students to do a questionnaire, then randomly sample three 
students from each size of a school. Then students were interviewed individually. The static 
methods used for data analysis were the mean, standard deviation, and F-test. The data 
were analyzed by the descriptive analysis method. The results can be summarized as 
follows. 1 ) STEM education system state in the context of the opportunity for students to 
integrate knowledge issues. The problem solving of the student's issue, the activities of the 
learners' active learning issue, and the problems involved in the activities issue are linked to 
the daily life of the students at a high-level correlation. However, In the issue about students 
can develop their skills for the 21 st century, that result showed moderate-level correlation.   
2 )  Comparative study of STEM education system in the context of the opportunity for 
students to integrate knowledge issues, the problem solving of the student's issue and the 
issue about students can develop their skills for the 21st century there is no statistically 
significant difference between the small, medium and large schools. However, the activities 
of the learners' active learning issue and the problems involved in the activities issue are 
linked to the daily life of the students between the small and medium schools and between 
the small and large schools, that result has a statistically significant difference. However, 
there is no statistically significant difference between the medium and large schools. 
 
Keywords: learning management state, STEM education system management 
 

บทน า 
 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) ซึ่งครอบคลุมการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และการแพทย์ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษานั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนใช้ความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรมหรือการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานท่ีเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ที่
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เป็นปัญหาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนท่ีท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเกิดความสงสัยและร่วมกันค้นหาค าตอบโดยใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อผู้เรี ยน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับสาระในสะเต็มศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการตัดสินใจ รวมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเก็บไว้ในความทรงจ าได้ยาวนาน และสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การค้นพบไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 บริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้สอน ใน
โรงเรียนจ าเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาท่ีถูกต้อง ซึ่งทางส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 ได้มีการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดที่สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาให้สามารถน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาไปใช้ในโรงเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 
3,515  คน และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งหมด 347 คน จ าแนกเป็นนักเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็ก จ านวน 16 คน นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 219 คน และนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน 112 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน ( Stratified Random Sampling ) ใช้หน่วยการแบ่งคือ ขนาด
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
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แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 4 ข้อ และตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
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การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

 2.2.3 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา และค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข  

 2.2.4 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ รวมถึงการให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 2.2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2.2.6 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้   
 2.2.7 ทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 30 

คน จากนั้นจึงวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ  
 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 

347 คน จ าแนกเป็นนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 16 คน นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 219 
คน และนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 112 คน ท าแบบสอบถามจากนั้นท าการสุ่มนักเรียนในกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดโรงเรียนละ 3 คนโดยการสุ่มอย่างง่าย รวมทั้งหมด 9 คน น ามาสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อ
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในแต่ละขนาดโรงเรียน  

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) แล้วน าเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)   

 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ตามความเห็นของนักเรียนใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

ในการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน โดยจ าแนกนักเรียนตามขนาดโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในแต่ละด้าน 

 

สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ระดับสภาพการจัดการเรียนรู้ 
 S.D. 

ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ 3.734 0.526 
ด้านที่ 2 การทา้ทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหา 3.735 0.614 
ด้านที่ 3 กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟ 3.630 0.637 
ด้านที่ 4 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3.469 0.652 
ด้านที่ 5 สถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 3.631 0.709 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.639 0.523 
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จากตารางที่ 1 แสดงระดับสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ 
ด้านการท้าทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหา ด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟ และด้านสถานการณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก และด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับปาน
กลาง พบว่าระดับสภาพการจัดการเรยีนรู้แบบสะเต็มศกึษาตามความเหน็ของนักเรียน ในด้านการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ และด้านการท้าทายผู้เรยีนใหไ้ดแ้ก้ปัญหามากท่ีสุด (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.73) รองลงมา
คือด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟและด้านสถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) และด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.47) 

 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
ในการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ในส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยจ าแนกนักเรียนตามขนาดโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังตารางที่ 2 และ 3 ดังนี ้

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ 

 

สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
บูรณาการความรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .915 2 .457 1.657 .192 
ภายในกลุ่ม 94.947 344 .276   
รวม 95.862 346    

ด้านที่  2 การท้าทายผู้เรียนให้ได้
แก้ปัญหา 

ระหว่างกลุ่ม .327 2 .164 .433 .649 
ภายในกลุ่ม 130.161 344 .378   
รวม 130.488 346    

ด้านท่ี 3 กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้
แบบแอกทีฟ 

ระหว่างกลุ่ม 5.726 2 2.863 7.317 0.001 
ภายในกลุ่ม 134.602 344 .391   
รวม 140.328 346    

ด้านที่ 4 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ระหว่างกลุ่ม .465 2 .233 .546 .580 
ภายในกลุ่ม 146.435 344 .426   
รวม 146.900 346    

ด้ า น ที่  5  ส ถ าน ก ารณ์ ที่ ใ ช้ ใน
กิ จ ก ร รม มี ค ว าม เ ช่ื อ ม โย งกั บ
ชีวิตประจ าวัน 

ระหว่างกลุ่ม 5.142 2 2.571 5.244 .006 
ภายในกลุ่ม 168.681 344 .490   
รวม 173.824 346    

 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของ
นักเรียน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนในด้านการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ด้านการท้าทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหา และด้านทักษะในศตวรรษที่ 21  ไม่
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แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. > 0.05) แต่ด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟและด้าน
สถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน  มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05       
(Sig. > 0.05)  

 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน 

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ของด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟและด้านสถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

 

สภาพการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา 

ขนาด
โรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน MD Std. 

Error Sig. 

ด้านที่ 3 กิจกรรมกระตุ้น
การเรียนรู้แบบแอกทีฟ 

เล็ก กลาง -.602 .157 .000 
ใหญ่ -.560 .163 .001 

กลาง เล็ก .602 .157 .000 
ใหญ่ .042 .073 .561 

ใหญ่ เล็ก .560 .163 .001 
กลาง -.042 .073 .561 

ด้านที่ 5 สถานการณ์ที่ใช้
ในกิจกรรมมีความเชื่อมโยง
กับชีวิตประจ าวัน 

เล็ก กลาง -.534 .176 .003 
ใหญ่ -.588 .182 .001 

กลาง เล็ก .534 .176 .003 
ใหญ่ -.054 .082 .512 

ใหญ่ เล็ก .587 .182 .001 
กลาง .054 .082 .512 

 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของ
นักเรียน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ของด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟและด้านสถานการณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน พบว่า ในด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟและด้าน
สถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. > 0.05) ส่วนโรงเรียน
ขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่มีความแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. > 0.05) 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ตามความเห็นของนักเรียน 

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สามารถสรุปได้ดังนี ้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ด้านการท้ าทาย
ผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหา ด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟ และด้านสถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความ
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เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก และด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับปานกลาง พบว่าระดับ
สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ในด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณา
การความรู้ และด้านการท้าทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหามากที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้
แบบแอกทีฟและด้านสถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน และด้านทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของ
นักเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนในด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
บูรณาการความรู้ ด้านการท้าทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหา และด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกันท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 แต่ในด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟและด้านสถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ส่วนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ไม่มีความ
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ใน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 การมีสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ดีจะ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยลักษณะสภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาควรต้องมีแบ่งออกได้เป็นจ านวน 5 ด้าน ได้แก ่ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้บูรณาการความรู้ ด้านการท้าทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหา ด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟ ด้าน
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ ด้านสถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน  (นุชนภา ราช
นิยม , 2558) พบว่าสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความเห็นของนักเรียน ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ และด้านการท้าทาย
ผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟและด้านสถานการณ์ที่
ใช้ในกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน และด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับน้อยที่สุด  และผล
การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนในด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้       
บูรณาการความรู้ ด้านการท้าทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหา และด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน แต่ใน
ด้านกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอกทีฟและด้านสถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีความ
แตกต่าง กัน ส่วนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่มีความแตกต่าง  อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
โรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ท้ังบุคลากรในโรงเรียนท่ีส่วนมากมีครูไม่ครบช้ัน และความพร้อมของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ ท าให้การจัดการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่างจากในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้น
จะมีความพร้อมทางด้านบุคลากรครูและความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ ที่พร้อมกว่าโรงเรียนขนาด
เล็ก ท าให้สภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กมีความแตกต่างกันกับโรงเรียนขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554) กล่าวไว้ว่าการจัดการ
เรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนต้องเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ท างานกลุ่มด้วยตนเอง และมี
กิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะแสดงออก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
ภายในกลุ่มและสอดคล้องผลการศึกษาของ ศรัลยา  วงเอี่ยม (2559) ได้ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนใช้
ปัญหาเป็นฐานเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันหรือปัญหาที่พบเห็นในปัจจุบันเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาทักษะการ
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แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ให้นักเรียนคิด ค้นคว้าด้วยตนเอง รู้ จักการวางแผนการท างานภายในกลุ่มและ
สอดคล้องกับงานของชัยพร มิตรพิทักษ์ (2559) ซึ่งพบว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วย
กิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเจตคติต่อสะเต็ม
ศึกษาของนักเรียน นักเรียนได้น าความรู้ที่เนื้อหาแต่เดิมเน้นการท่องจ าเปลี่ยนมาเป็นการใช้ประโยชน์ได้จริง 
ส่งผลให้เกิดความรู้และทักษะกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนและคงทนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยน าเสนอข้อเสนอแนะโดยพิจารณาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป

ใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ดังนั้นผลการวิจัยจึงสามารเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นและ

ข้อสนเทศในการศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษาตอน
ปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไปแก่ผู้ที่สนใจ หน่วยงาน สถานศึกษา และครูผู้สอนในการน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัย และช้ัน

ประถมศึกษาตอนต้น 
2. ควรมีการศึกษาหาข้อมูลจากหน่วยงานหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ เพื่อจะได้

ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลในเชิงนโยบายอย่างแท้จริง เพื่อต่อยอดการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา0เขต060จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูและขนาดของสถานศึกษาก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นช้ันในการแบ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 327 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 50ระดับ ได้ค่าอ านาจจ าแนก 
อยู่ระหว่าง 0.35 – 0.73 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ00.940สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe')  
            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด  ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน 
แนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้าน
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน และ 3) ผลการเปรียบเทียบสภาพ การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านให้ค าปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and to compare the guidance 
administration in schools under the Secondary Educational Service Area Office 6 classified by 
working experiences of administrators and teachers and school sizes. The research samples 
determined by Krejcie and Morgan’s table and proportional stratified random sampling 
method included 327 schools administrators and teachers under the Secondary Educational 
Service Area Office 6. The research instruments used for data collection were the5 point 
scale questionnaires with the discrimination index level of 0.35 to 0.73. and the reliability 
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level of 0.94. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation,t-test, One-way analysis of variance, and Scheffe’s method of multiple comparison 
tests. 
 The result of the study were as follow 1) the guidance administration in schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 6 was overall at the high level. 2) the 
comparative result of the guidance administration in schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 6 classified by working experiences was overall significantly 
different at the statistical level of 0.05. When each aspect was considered, it was found out 
that the aspect of the information technology management showed not differences and  
3) the comparison of the guidance administration in schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 6 classified by school sizes was overall not different. The 
aspect of consultation was significantly different at the statistical level of 0.05. 
Keywords : guidance administration, Schools 
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าซึ่ งต้องอาศัยก าลังคน  
และทุนมนุษย์ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวางทั้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่าทุนมนุษย์ เป็น 
ปัจจัยการผลิต คนเป็นต้นทุนส าคัญสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ การศึกษาถูกคาดหวังสูงในการแก้ปัญหาการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูจะต้องทบทวนวัตถุประสงค์ตลอดจนหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งบางสังคมมุ่งเน้นแต่เพียงการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อความอยู่รอดและการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจในอดีตประชากรโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นความหวังของสังคมในการพัฒนาที่มีความสัมพันธ์กันอัน
ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ดี เคารพ
เห็นคุณค่าในตนเองผู้อื่นอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นมาในอดีตอยู่ในโลกด้วยการบริโภคท่ีพอเพียงรับผิดชอบต่อ
สังคม ส านึกถึงบทบาท สิทธิความรับผิดชอบของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคมการปรับทัศนคติที่เปิดกว้าง
เรียนรู้การพัฒนาด้านภาษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็วที่จะน าสังคมไทยไปสู่
สังคมดิจิทัล มากขึ้นเป็นความท้าทายต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ที่ต้องปรับให้อยู่บนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเอื้อต่อคนทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึ งสื่อ 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่จ ากัดเวลา และสถานท่ี (จอมพงศ์  มงคลวนิช. 2556 : 2) 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน 
ความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพซึ่ งได้ก าหนดโครงสร้ าง 
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม0สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ก าหนด 
ให้กิจกรรมแนะแนวเป็นส ่วนหนึ ่งของกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนมุ ่งเน้นการพัฒนาผู ้เร ียนให้เป ็นบุคคล  
ที่รักเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นรูจ้ักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิต 
พัฒนาบุคลิกภาพ ปรับตั วอยู่ ในสั งคมได้ อย่ างมีความสุขมี เจตคติที่ ดี ต่ ออาชีพสุจริตค่ านิยมที่ ดี 
มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว สังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. 2558 : 25)  

การแนะแนวเป็นงานบริการที่ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ งานแนะแนวจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองความต้องการของ
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ผู้เรียน และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจที่จะก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด0(รัตนา  เมืองจินดา. 2553 : 15)   

ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6  ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ โดยจัดท าแผนพัฒนากรอบแนวคิดเป้าหมายคุณภาพผู ้เรียน  ใช้หลักการกระบวนการ
จัดบริการกิจกรรมแนะแนวการบูรณาการทักษะชีวิต รายบุคคลให้สถานศึกษา นิเทศ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพครูแนะแนว ครูที่ท าหน้าที่แนะแนว พัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ให้รู้เข้าใจ เห็นความส าคัญและมีบทบาทในกระบวนการแนะแนว ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียน
จากความส าคัญและนโยบาย สถานศึกษาที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จึงต้อง
จัดบริการแนะแนวให้กับผู้เรียน ซึ่งการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพ สถานศึกษาจึงต้องมีการบริหารงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6. ออนไลน์. 2552) 
   จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นต้องจัดสภาพการบริหารงาน
แนะแนวในสถานศึกษา ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารงาน 
แนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านศึกษารวบรวมข้อมูล ด้านสารสนเทศ ด้านให้ค าปรึกษา ด้าน
จัดวางตัวบุคคล ด้านติดตามและประเมินผล ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต060เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัด
สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน0สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา0เขต 6  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต060จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูและขนาดของ
สถานศึกษา 
           
            สมมติฐานการวจิัย  
              1. สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 60จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน 
 2. สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต060จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาแตกตา่งกัน 

          วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 การศึกษา 2560จ านวน 2,034 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 607 - 610) และการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นช้ันใน
การแบ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 327 คน 
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    2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา  
     ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งก าหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแบบของเบสท์
และคาห์น (Best and Kahn. 1993) 
     การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล0ผู้วิจัยด าเนินการตาม ล าดับ
ขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม ดังนี ้
      1.0ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และ
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ 
      2.0สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาแล้วน าเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพือ่ตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
      3.0น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา0(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
0.80 - 1.00 
       4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์0จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลองที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน0300คน และน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ได้ค่าอ านาจ
จ าแนกเท่ากับ 0.35-0.73 
       5. น าแบบสอบถามที่หาค่าอ านาจจ าแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
ทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 
2550 : 55) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 
      6..น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
เพื่อน าผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ
ขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
  3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน 
  3.3 วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) 
  3.4 วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 3.5 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปตารางประกอบบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้น
ที่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยมีดังนี ้
 1. ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงานมาก จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 45.87 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย จ านวน 177 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.13 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 44.95 ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 30.89 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 79 คน คิดเป็น
ร้อย 24.16 
 2. สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือด้านศึกษารวบรวมข้อมูล  
ด้านติดตามและประเมินผล ด้านจัดวางตัวบุคคล ด้านสารสนเทศ และด้านให้ค าปรึกษา  
 3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา มีดังนี้ 
     3.1 สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัตงิานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านศึกษารวบรวมข้อมูล ด้านให้ค าปรึกษา ด้านจัดวางตัว
บุคคลและด้านติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านสารสนเทศ 
ไม่แตกต่างกัน 
    3.2 สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านให้ค าปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านศึกษา
รวบรวมข้อมูล ด้านสารสนเทศ ด้านจัดวางตัวบุคคลและด้านติดตามและประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
  

สรุปผลและอภปิรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังต่อไปนี้     
 1. สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกั ดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูมีความรู้ความสามารถมี
ทักษะในการบริหารงานแนะแนวรวมทั้งมีความเข้าใจลักษณะขอบข่ายของการแนะแนว สภาพการ
บริหารงานแนะแนวอย่างชัดเจน ตระหนักและเห็นความส าคัญของการแนะแนว ตามที่รัตนา เมืองจินดา 
(2553 : 15) กล่าวว่า ความส าคัญของการแนะแนวเป็นการพัฒนาคนโดยองค์รวมทั้งทางสติปัญญาอารมณ์0
สังคม0จิตใจ0เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างผู้มีปัญญารู้เท่าทันโลกเป็นผู้คิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็นมีชีวิตที่มีความสุขทั้งทาง
กายจิตใจสังคมปรับตนเองให้เข้ากับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนซึ่งจะมีผลท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สามารถบูรณาการความคิดค่านิยม  
ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีให้เข้าสู่วิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐานิตา  มีเพียร (25530:0บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบงานแนะแนวโรงเรียน
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ชาติวิทยา อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า พัฒนางานบริการงานท้ัง 5 งาน ประกอบด้วย 
งานศึกษารวบรวมข้อมูลงานให้สารสนเทศ งานให้ค าปรึกษา งานป้องกัน ส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลืองานติดตาม
และประเมินผลโดยด าเนินการตามกรอบงานการพัฒนา 5 ขั้นเริ่มตั้งแต่ การศึกษาระบบส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียนเพื่อน าข้อมูลนักเรียนมาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
งานให้ครอบคลุมขอบข่ายงานแนะแนวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานให้สามารถบ ารุงรักษาดูแลระบบ
ให้สามารถด าเนินงานแนะแนวได้เป็นอย่างดี 
 2. สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่กา รศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์น้อย  อาจไม่เข้าใจในขอบข่ายของการแนะแนวและสภาพการบริหาร งานแนะแนวที่ชัดเจน แตกต่าง
จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์มาก จะมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ 
ขอบข่ายงานแนะแนวเพราะสภาพการบริหารงานแนะแนวเป็นกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับข้อมูลทักษะ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของสถานศึกษา 
(Gibson. 1997 : 208) สอดคล้องกับงานวิจัยของเชาวนา  อมรส่งเจริญ0(2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
การบริหารงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานแนะแนวใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 
3 ด้านคือด้านบริการรวบรวมข้อมูล ด้านบริการสารสนเทศ และด้านบริการติดตามผล อยู่ในระดับปานกลาง  2  ด้าน
คือด้านบริการจัดวางตัวบุคคล และด้านให้ค าปรึกษา และ 2) การบริหารงานแนะนวของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนทั้งภาพรวมแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. สภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีการจัดการศึกษาได้ตาม
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศวางแผนและร่วมก าหนดโครงสร้างระบบบริหารจัดการการแนะแนวตามขนาดและ
บริบทของสถานศึกษา (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. ออนไลน์. 2552) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมทรง สีสมและคณะ0(2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินการแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของโรงเรี ยนที่มีขนาดที่แตกต่างกัน 
มีความแตกต่างกันด้านงานสารสนเทศและด้านงานให้ค าปรึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์  วรันธร อรรคปทุม  และเนตรชนก  บุญเพ็ง  (2559 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ผลการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางท่ีมีต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเองของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฏียึดบุคคล
เป็นศูนย์กลาง มีการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนโดยทั่วไป ด้านตน
ทางสังคม และด้านตนทางครอบครัว เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านให้
ค าปรึกษา โดยจัดผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านช่วยเหลือนักเรียน จัดให้มีห้องให้ค าปรึกษาที่เหมาะให้กับนักเรียน 
และการเตรียมความพร้อมของครูก่อนให้ค าปรึกษา 
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 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
สารสนเทศ โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร จัดหมวดหมู่ จัดรายการเสียงตามสายให้ข้อมูลกับนักเรียน และ
การให้ข้อมูลสารสนเทศในช่องทางที่หลากหลาย 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านจัด
วางตัวบุคคล โดยก าหนดวัตถุประสงค์การให้บริการจัดวางตัวบุคคลอย่างเป็นระบบ การประสานงานฝ่าย
วิชาการจัดวางตัวบุคคล ตามความสนใจของนักเรียน และการประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ช่วยเหลือนักเรียนใน
เรื่องการเรียนการศึกษาต่อและอาชีพ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 2. ศึกษาสภาพการด าเนินงานให้ค าปรึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 งานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
ปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานแนะแนว และ ครูประจ าช้ันในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การหาแนวทางการด าเนินงานแนะแนว
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ 
ด้านบริการให้ค าปรึกษา ส่วนด้านท่ีมีปัญหาต่ าที่สุด คือ ด้านบริการสนเทศ 
 2. แนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานีเขต 2 ได้แก่ 1) ด้านบริการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรมีการวางแผนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบและเก็บข้อมูลนักเรียนให้เสร็จตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2) ด้านบริการสนเทศ ควรมีการ
ส ารวจความสนใจของนักเรียนก่อนจัดบริการสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศที่ตรงตามความสนใจของนักเรียน 3) 
ด้านบริการให้ค าปรึกษา ควรเชิญผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาและการให้ค าปรึกษา มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้
บุคลากรในโรงเรียน และเพิ่มช่องทางการให้ค าปรึกษาให้มากขึ้น 4) ด้านบริการจัดวางตัวบุ คคล ควรมีการ
ส ารวจความต้องการด้านทุนการศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างต่อเน่ือง 5) ด้านบริการติดตามและ
ประเมินผล ควรสร้างความตระหนักในความส าคัญของบริการติดตามและประเมินผล  มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: งานแนะแนว, ปัญหาการด าเนินงานแนะแนว ,แนวทางการด าเนินงานแนะแนว 
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ABSTRACT 

  The purposes of this research were to study problems and to propose the guidelines 
on the operation of guidance in schools under Uthai-Thani Primary Educational Area Office 2. 
The research methodology was divided into 2 steps. The first step was to study problems of 
the operation of guidance in schools under Uthai-Thani Primary Educational Area Office 2. 
The population comprised 297 school administrators, guidance teachers and advisor teachers 
in schools under Uthai-Thani Primary Educational Area Office 2 within academic year 2017. 
The tool was a five-point rating scale questionnaire, with the reliability of 0.89. The statistical 
analysis was employed in terms of percentage, mean, and standard deviation. The second 
step was to propose the guidelines on the operation of guidance in schools under Uthai-
Thani Primary Educational Area Office 2 by conducting focus group discussion and content 
analysis technique.   

  The findings revealed as follows: 
1. As a whole, the problems of the operation of guidance in schools under Uthai-

Thani Primary Educational Area Office 2 were at moderate levels. When each aspect was   
considered, it revealed that the counseling services were at highest level while the 
information services were at the lowest level.  

2. The guidelines on the operation of guidance in schools under Uthai-Thani Primary 
Educational Area Office 2 comprised as the following. 1) Individual Inventory Service: Should 
plan and set up the committee to manage the data since the beginning of academic year. 2) 
Information Service: Should conduct need assessment survey with students before 
developing the information services plan 3) Counseling Service: Should invite experts in 
psychology and counseling to conduct workshop for school personnel as well as increase 
more channels of counseling services. 4) Placement Service: Should conduct survey on 
students’ needs of scholarship or jobs. 5) Follow-up and Evaluation Services: Should increase 
understanding and awareness on follow-up and evaluation in school by continuously. 
Keywords: Guidance, Problems of the operation of guidance, Guidelines on the Operation  
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บทน า 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
เงื่อนไขในการจัดการระบบงาน และกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครองพ.ศ. 2548 หมายถึง ให้โรงเรียนพัฒนาระบบการแนะแนวส่งเสริมให้ครูควรมีบทบาทในการแนะ
แนวเบื้องต้นมีระบบข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการให้ค าปรึกษา
แก่นักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีกิจกรรมแนะแนวตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งยังระบุอีกว่ากิจกรรมแนะแนวที่จัดขึ้นจะต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
สามารถวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 จะเห็นได้ว่างานแนะแนวเป็นงานหลักที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอนจึงจะสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรได้ แต่เนื่องจากสภาพการณ์ที่ปรากฏพบว่า
มีปัจจัยซึ่งไม่เอื้อให้สถานศึกษาด าเนินการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ เช่น ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว ขาดบุคลากรด้านการแนะแนว และผู้บริหารและคณะครูส่วนใหญ่ยังมอง
ไม่เห็นคุณค่าของการแนะแนว เป็นต้น ส่งผลให้สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดการบริการแนะแนวไม่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา (ลักคณา สิรวัฒน์, 2543: 39) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับบริบทของการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ซึ่งยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าที่ผ่านมาทาง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานแนะแนว
ของโรงเรียนในสังกัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์แนะแนวประจ าเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 
2 การแจกเอกสารให้ความรู้และจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการแนะแนว รวมไปถึงจัดการ
ประกวดโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานแนะแนวดีเด่นทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด แต่
การด าเนินงานแนะแนวยังประสบปัญหา ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ยังให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
แนะแนวในโรงเรียนไม่มากเท่าที่ควร เพราะมุ่งเน้นงานทางด้านวิชาการและกิจกรรมตามโครงการอื่นๆมากกว่า 
ซึ่งโรงเรียนโดยทั่วไปในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 มีการก าหนดเป้าหมายการ
แนะแนวในโรงเรียนที่ยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานและการรายงานสรุปผลการเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานแนะแนวไม่ชัดเจนตามไปด้วย  นอกจากนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ยังไม่ได้มีการจัดห้องปฏิบัติงานแนะแนวเพื่อให้บริการแนะแนวอย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบกับบุคลากรด้านแนะแนวที่เรียนจบทางด้านการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส
โดยตรงมีน้อย และส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติงานแนะแนวอย่างเต็มรูปแบบในโรงเรียน เพราะต้องรับผิดชอบภาระ
งานด้านอื่นๆในโรงเรียนมากกว่า (ธมลวรรณ จีระดิษฐ์, 2560: บทสัมภาษณ์) 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและหาแนวทางการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อเป็นข้อมูลในการน าผลวิจัยไปใช้ปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประโยชน์สูงสุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาในการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 2.  เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการหาแนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรยีน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  2  มีวิธีการด าเนินการ 2  ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ศึกษาปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 1.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานแนะ
แนว และครูประจ าช้ันในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานเีขต 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 127 แห่ง โดยจ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 143 คน ครูหัวหน้างานแนะแนว 126 คน และ
ครูประจ าช้ัน 978 คน รวมทั้งสิ้น 1,247 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานแนะ
แนว และครูประจ าช้ันในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานเีขต 2 ปีการศึกษา 
2560 ซึ่งได้มาจากการเปดิตารางเครซี่และมอร์แกน เทียบสัดส่วน และท าการสุ่มอย่างง่าย โดยจ าแนกเป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษา 34 คน ครูหัวหน้างานแนะแนว 30 คน และครูประจ าช้ัน 233 คน รวมทั้งสิ้น 297 คน 
 1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเปน็แบบสอบถาม แยกออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษา สถานะและ ประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
  ตอนที่  2  ปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  2 จ าแนกเป็น 5 บริการแนะแนว ได้แก่ บริการส ารวจข้อมูล บริการ
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สนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และ บริการติดตามประเมินผล  แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  5  ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  คะแนน  5  หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรยีนระดับมากทีสุ่ด 
  คะแนน  4  หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรยีนระดับมาก 
  คะแนน  3  หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรยีนระดับปานกลาง 
  คะแนน  2  หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรยีนระดับระดับน้อย 
  คะแนน  1  หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรยีนระดับน้อยที่สดุ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากต าราและผลงานวิจัยที่เกีย่วข้องเพื่อสร้างเครื่องมือ 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาการ

ด าเนินงานแนะแนว 5 ด้าน โดยสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจ านวน 50 ข้อ 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

  4. น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง  (Validity)  ทางด้าน
เนื้อหา  (Contents) พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 ทุกข้อ  
  5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try-Out)  กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างาน และ
ครูประจ าช้ัน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  แล้วน าผลมาค านวณหาความเที่ยง  (Reliability)  โดยใช้
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient)  ของ Cronbach ได้ค่าเฉลี่ย 0.89 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามจ านวน  297  ฉบับ พร้อมหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ไปขออนุญาตเก็บข้อมูลในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 จากนั้นรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืน น ามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการแจกแจงความถี่
(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   2. วิเคราะห์แบบสอบถามระดับของปัญหาการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานแนะแนว และครูประจ าชั้น ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00   หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวมาก 
  คะแนนเฉลี่ย   2.51 – 3.50   หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย     1.51 – 2.50   หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวน้อย 
       คะแนนเฉลี่ย     1.00 – 1.50   หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานแนะแนวน้อยท่ีสุด 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1.  ค่าร้อยละ (%) 
    2.  ค่าเฉลี่ย ( ) 
  3.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) 
  2. การหาแนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
 การหาแนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  2  ผู้วิจัยได้จดัสนทนากลุ่ม(Focus Group  discussion)  โดยผู้ทรงคณุวุฒิ  
จ านวน  7  คน และให้ข้อเสนอแนะ ในการหาแนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรยีน 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 ร่างแนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานีเขต 2 ท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานแนะแนวสูงสุด 3 อันดับแรกของการจัดบริการแนะ
แนวทั้งหมด 5 ด้าน โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ขั้นตอนการสร้าง และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   1.  ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
   2.  ออกแบบบันทึกการสนทนากลุ่มและน าเสนอร่างทางการด าเนินงานแนะแนวใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
   3. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
   4. ปรับปรุง และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อจัดท าการสนทนากลุ่มต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จัดการประชุมการสนทนากลุม่ โดยผู้ทรงคณุวุฒิ 7 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในเวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อหาแนวทางการ
ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ความเห็นของทรงคุณวุฒิ  ที่ได้จากแบบบันทึกการสนทนากลุม่ โดยใช้การ
วิเคราะหเ์นื้อหา  (Content analysis)   
 

ผลการวิจัย 
1. ปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 

เขต  2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านที่มีปัญหาสูงที่สุดคือปัญหาดา้นบริการให้ค าปรกึษา รองลงมาคือ ปัญหาด้านบริการติดตามและประเมินผล 
ตามด้วยปัญหาด้านบริการจัดวางตัวบุคคล และปัญหาด้านบริการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ตามล าดับ ส่วนท่ีมีปัญหาต่ าที่สุดได้แก่ปัญหาด้านบริการสนเทศ เมื่อพิจารณารายด้านได้ผลดังนี้ 
  1.1 ด้านบริการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มี
ปัญหาสูงสุดคือ ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการแปรผล สรุปข้อมูล  
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  1.2 ด้านบริการสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ข้อที่มีปัญหาที่สุดคือ ปัญหาด้าน
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ และตรงความสนใจของนักเรียน  
  1.3 ด้านบริการให้ค าปรึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีปัญหาสูงที่สุดคือ ความ
พร้อมของผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนทางด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และวิธีการให้ค าปรึกษา  

 1.4 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือ
ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน 

 1.5 ด้านบริการติดตามและประเมินผล ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีปัญหาที่สุด
คือ ปัญหาด้านการติดตามประเมินผลการจัดบริการแนะแนวอย่างเป็นระบบ  
 2. แนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี  เขต  2 มีดังนี ้
  2.1 ด้านบริการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แนวทางคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ควรมีการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดบริการส ารวจข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลของ
โรงเรียนให้ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและด าเนินการเก็บข้อมูลให้เสร็จ
แต่ต้นปีการศึกษา โดยมีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรมีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  2.2 ด้านบริการสนเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาการจัดบริการสนเทศของโรงเรียนให้ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ส ารวจและจัดบริการสนเทศให้ตรงตามความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการ
นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  2.3 บริการให้ค าปรึกษา ครูหัวหน้างานแนะแนว ควรมีการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา 
การให้ค าปรึกษา มาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียน และควรเพิ่มช่องทางการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาที่หลากหลาย เช่น ท าตู้รับฟังความคิดเห็น คู่มือให้ค าปรึกษา เพื่อนที่ปรึกษา เป็นต้น 
นอกจากน้ี ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 2.4 บริการจัดวางตัวบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาการจัดบริการจดัวางตัวบุคคลของโรงเรยีนให้ชัดเจน และครปูระจ าช้ันควรมีการส ารวจความตอ้งการ
ด้านทุนการศึกษา ความต้องการทางด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ีครูแนะแนวควรมีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน และ หน่วยงานอื่นๆ ให้เข้ามามสี่วนร่วม 
  2.5 บริการติดตามและประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการก าหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาการจัดบริการติดตามประเมินผลของโรงเรียนให้ชัดเจน และผู้บริหารควรสร้างความตระหนักใน
ความส าคญัของการจัดบริการติดตามและประเมินผล ประกอบกับครูแนะแนวควรมีการประสานงาน ให้คณะ
ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เข้ามามสี่วนร่วม นอกจากนีผู้้บริหาร ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่าง
ต่อเนื่อง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ที่ผ่านมาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มีการจัดศูนย์แนะแนวประจ าเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงาน จัดกิจรรมฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะ
แนว รวมไปถึงการจัดการประกวดโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานแนะแนวดีเด่นอยู่ก่อนแล้ว แต่ในระยะหลัง 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 ยังให้ความส าคัญกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนไม่มากเท่าที่ควร เพราะมุ่งเน้นงาน
ทางด้านวิชาการและกิจกรรมตามโครงการอื่นๆมากกว่า ประกอบกับบุคลากรด้านแนะแนวท่ีเรียนจบทางด้าน
การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสโดยตรงมีน้อย และส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติงานแนะแนว
อย่างเต็มรูปแบบในโรงเรียน เพราะต้องรับผิดชอบภาระงานด้านอ่ืนๆในโรงเรียนมากกว่าจึงส่งผลให้เกิดปัญหา
ในการด าเนินงานแนะแนว (ธมลวรรณ จีระดิษฐ์, 2560: บทสัมภาษณ์) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปทุม  
มหาปราบ (2557) ซึ่งพบว่า ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เรณู  กิตติวัฒนากูล (2558) ซึ่งพบว่า ปัญหาการด าเนินงานแนะแนวนักศึกษาจังหวัด
ก าแพงเพชร เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันเนื่องมาจากบุคลากรทาง
การศึกษาภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังให้ความส าคัญกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนไม่มาก
เท่าที่ควรเช่นกัน 
 2. แนวทางการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2  
  2.1 ด้านบริการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  พบแนวทางที่ส าคัญ คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรมีการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดบริการส ารวจข้อมูลของนักเรียนเป็น
รายบุคคลของโรงเรียนให้ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและด าเนินการเก็บ
ข้อมูลให้เสร็จแต่ต้นปีการศึกษา โดยมีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ บุคลากรในโรงเรียนยังให้ความส าคัญไม่มากเท่าที่ควร ท าให้ขาดความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนมีมาก ดังนั้นครูหัวหน้างานแนะแนวต้อง
มีการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ช่วยรวบรวมข้อมูลและน ามาประมวลผลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุนันทา มีแสง (2552) ที่ได้เสนอแนวทางว่า ควรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ น าข้อมูลไปจัดท า
เป็นข้อมูลสาระสนเทศ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี ก าจาย (2554) ที่ได้เสนอแนวทางว่า ควรมี
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานแนะแนวใหชั้ดเจน และจัดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการงานแนะแนว 
  2.2 ด้านบริการสนเทศ พบแนวทางที่ส าคัญคือ ครูแนะแนวควรมีการส ารวจและจัดบริการ
สนเทศให้ตรงตามความสนใจของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูแนะแนวยังไม่ได้มีการส ารวจความต้องการ
หรือความสนใจจากนักเรียนก่อนวางแผนและจัดบริการสนเทศในโรงเรียน จึงส่งผลให้การจัดบริการสนเทศไม่
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ค่อยได้รับความสนใจจากนักเรียนเท่าที่ควร นอกจากนี้ผู้บริหารควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาดี ขุนนนท์ (2552) ที่ได้เสนอแนวทางว่า ควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลของเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ตรงตามความสนใจของนักเรียน  
และผลการวิจัยของ ปทุม  มหาปราบ (2557) ซึ่งได้เสนอแนวทางการด าเนินงานว่า ควรมีการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม และมีการสรุปหรือรายงานผลการจัดบริการสารสนเทศ 
  2.3 บริการให้ค าปรึกษา พบแนวทางที่ส าคัญคือ ควรมีการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา 
การให้ค าปรึกษา มาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียน และควรเพิ่มช่องทางการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาท่ีหลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 มีบุคลากรที่เรียนจบทางด้านการแนะแนวโดยตรงน้อย ท าให้ขาดความพร้อมทางด้านจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้สามารถเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษา
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาดี ขุนนนท์ (2552) ซึ่งได้เสนอแนวทางว่า ควรมีการ
ประสานงานกับสมาชิกเครือข่ายท่ีมีความช านาญวิชาชีพเฉพาะทางมาให้ค าปรึกษาแก่ผูเ้รียน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เรณู  กิตติวัฒนากูล (2558) ซึ่งได้เสนอแนวว่า ควรมีการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการให้ค าปรึกษา
และจิตวิทยา มาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน  
  2.4 บริการจัดวางตัวบุคคล พบแนวทางท่ีส าคัญคือ ครูประจ าช้ันควรมีการส ารวจความ
ต้องการด้านทุนการศึกษา ความต้องการทางด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังขาดการส ารวจ
ความต้องการด้านทุนการศึกษา ความต้องการทางด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียน จึงท าให้นักเรียนไม่ได้รับ
การช่วยเหลือเท่าที่ควร ดังนั้นครูแนะแนวควรมีการส ารวจความต้องการด้านทุนการศึกษา ความต้องการ
ทางด้านอาชีพ และติดตามข่าวสารด้านทุนการศึกษาอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปทุม  มหาปราบ 
(2557) ซึ่งได้เสนอแนวว่า ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้พิจารณามอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศรา น้องคนึง (2560) ซึ่งได้เสนอว่า ผู้บริหารและครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
  2.5 บริการติดตามและประเมินผล พบแนวทางที่ส าคัญคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้าง
ความตระหนักในความส าคัญของการจัดบริการติดตามและประเมินผลให้แก่บุคลากรในโรงเรียน และครูแนะ
แนวควรมีการประสานงาน ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศ กับกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดบริการแนะแนว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรในโรงเรียน ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
บริการแนะแนวและยังขาดการประสานงานที่ดีภายในโรงเรียน จึงท าให้มีการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานแนะแนวไม่ค่อยเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี ก าจาย (2554) ซึ่งได้เสนอ
แนวทางว่า ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ และก ากับติดตามงานแนะแนวอย่างเป็นระบบสม่ าเสมอ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรณู  กิตติวัฒนากูล (2558) ซึ่งได้เสนอแนวว่าควรมีการนิเทศติดตามผล และมี
การรายานผลการด าเนินงานแนะแนวในทุกด้านให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  

 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว ควรมีการก าหนด
นโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนให้ชัดเจน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว ควรสนับสนุน
บุคลากรในโรงเรียน ให้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดบริการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง 
  2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรท าวิจัยเรื่องรูปแบบการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา 
  2. ควรท าวิจัยเรื่องปัจจัยที่ควรส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานแนะแนว
ในโรงเรียนประถมศึกษา 
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อัญชลี  ก าจาย. (2554). แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาสังกัด
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต(การบริหาร
 การศึกษา).มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
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แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 
จิตราภรณ์  สามไชย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
ในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การด าเนินการวิจัยมี 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 
ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 302 คน 
ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรง ต้ังแต่ 0.67-
1.00 มีค่าความเท่ียง 0.95 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และข้ันตอนท่ี 2 หาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดประชุมสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศต่ าสุดคือ ด้านการน าองค์กร รองลงมาคือ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี ส่วนได้ 
ส่วนเสีย ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ และด้านการมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ ตามล าดับ แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คือ 1) ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 2) เปิดโอกาส 
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 3) จัดต้ังคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้เ รียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 4) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องชัดเจนและเข้าถึงได้สะดวก  
5) จัดท าเกณฑ์และข้ันตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม 6) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีตามสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและแผนปฏิบัติการ 7) ก าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนดอย่างเป็นระบบ 

 
ค าส าคัญ : แนวทางการบริหาร, ความเป็นเลิศ, โรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the state and to propose guidelines for the 
administration of schools to excellence in Kamphaeng Phet under the Secondary Educational Service Area 
Office 41. The research comprised 2 stages: 1) Studying the current state of the administration of schools 
to excellence in Kamphaeng Phet under the Secondary Educational Service Area Office 41. The population  
were  the school directors and teachers in Kamphaeng Phet academic year 2016, totaling 302 people. The 
research tool used was a 5-point rating scale  questionnaire, a validity between 0.67-1.00 and with  
a reliability coefficient of 0.95. The statistics used were percentage, mean and standard deviation.  
2)  Proposing guidelines for the administration of schools to excellence in Kamphaeng Phet under the 
Secondary Educational Service Area Office 41 by way of a focus group discussion of specialists and experts 
and content analysis of focus group  findings. 
  The findings were as follows: Overall, the state of administrative excellence of schools in  
Kamphaeng Phet under the Secondary Educational Service Area Office 41 were at high level. The ranking 
from lowest to highest of the state of implementation, when considered under each aspect was as 
follows: Organizational Leadership, Strategic Planning, Learner and Stakeholders, Measurement Analysis 
and Knowledge Management, Personnel and Results respectively.  
  Guidelines for the administration of schools to excellence in Kamphaeng Phet under the 
Secondary Educational Service Area Office 41 were 1) To plan the meeting for setting the school 
performance guideline. 2) To give an opportunities for all stakeholders to participate in strategic planning 
and action plan. 3) To set the board to evaluate the learners and stakeholders satisfaction and bring the 
results to improve and develop. 4) To collect the accurate information and can be accessible. 5) To set 
the formulate criteria and procedures for the performance evaluation transparently and fairly. 6) To 
encourage teachers and staffs to perform according to their mission and action plan. 7) To determine the 
systematic of performance evaluation indicators 
 
Keywords: Guidelines for the Administration, Excellence, Schools in Kamphaeng Phet under the Secondary 
Educational Service Area Office 41 
 

บทน า 
 การศึกษาคือรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลในสังคมให้เป็นผู้มีคุณภาพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ต้ังแต่แรกเกิดและทุกช่วง ชีวิต ถ้าบุคคลในสังคมเป็นผู้มี
คุณภาพและคุณลักษณะอังพึงประสงค์แล้วก็จะเป็นก าลังใจในการท าประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติ โดยรัฐมีหน้าท่ีหลัก
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ท่ัวถึงและพอเพียง การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นชนปัจจัยส าคัญ 
ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน 
การวัดผลและประเมินผล รวมท้ังการวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีการปรับเปล่ียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้
พร้อมส าหรับการแข่งขันในเวทีโลกโดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 และหนึ่งในนโยบายนั้น คือ เพ่ิมและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจ าเป็น 
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แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
ในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การด าเนินการวิจัยมี 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 
ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 302 คน 
ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรง ต้ังแต่ 0.67-
1.00 มีค่าความเท่ียง 0.95 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และข้ันตอนท่ี 2 หาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดประชุมสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศต่ าสุดคือ ด้านการน าองค์กร รองลงมาคือ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี ส่วนได้ 
ส่วนเสีย ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ และด้านการมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ ตามล าดับ แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คือ 1) ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 2) เปิดโอกาส 
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 3) จัดต้ังคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้เ รียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 4) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องชัดเจนและเข้าถึงได้สะดวก  
5) จัดท าเกณฑ์และข้ันตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม 6) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีตามสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและแผนปฏิบัติการ 7) ก าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนดอย่างเป็นระบบ 

 
ค าส าคัญ : แนวทางการบริหาร, ความเป็นเลิศ, โรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the state and to propose guidelines for the 
administration of schools to excellence in Kamphaeng Phet under the Secondary Educational Service Area 
Office 41. The research comprised 2 stages: 1) Studying the current state of the administration of schools 
to excellence in Kamphaeng Phet under the Secondary Educational Service Area Office 41. The population  
were  the school directors and teachers in Kamphaeng Phet academic year 2016, totaling 302 people. The 
research tool used was a 5-point rating scale  questionnaire, a validity between 0.67-1.00 and with  
a reliability coefficient of 0.95. The statistics used were percentage, mean and standard deviation.  
2)  Proposing guidelines for the administration of schools to excellence in Kamphaeng Phet under the 
Secondary Educational Service Area Office 41 by way of a focus group discussion of specialists and experts 
and content analysis of focus group  findings. 
  The findings were as follows: Overall, the state of administrative excellence of schools in  
Kamphaeng Phet under the Secondary Educational Service Area Office 41 were at high level. The ranking 
from lowest to highest of the state of implementation, when considered under each aspect was as 
follows: Organizational Leadership, Strategic Planning, Learner and Stakeholders, Measurement Analysis 
and Knowledge Management, Personnel and Results respectively.  
  Guidelines for the administration of schools to excellence in Kamphaeng Phet under the 
Secondary Educational Service Area Office 41 were 1) To plan the meeting for setting the school 
performance guideline. 2) To give an opportunities for all stakeholders to participate in strategic planning 
and action plan. 3) To set the board to evaluate the learners and stakeholders satisfaction and bring the 
results to improve and develop. 4) To collect the accurate information and can be accessible. 5) To set 
the formulate criteria and procedures for the performance evaluation transparently and fairly. 6) To 
encourage teachers and staffs to perform according to their mission and action plan. 7) To determine the 
systematic of performance evaluation indicators 
 
Keywords: Guidelines for the Administration, Excellence, Schools in Kamphaeng Phet under the Secondary 
Educational Service Area Office 41 
 

บทน า 
 การศึกษาคือรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลในสังคมให้เป็นผู้มีคุณภาพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ต้ังแต่แรกเกิดและทุกช่วง ชีวิต ถ้าบุคคลในสังคมเป็นผู้มี
คุณภาพและคุณลักษณะอังพึงประสงค์แล้วก็จะเป็นก าลังใจในการท าประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติ โดยรัฐมีหน้าท่ีหลัก
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ท่ัวถึงและพอเพียง การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นชนปัจจัยส าคัญ 
ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน 
การวัดผลและประเมินผล รวมท้ังการวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีการปรับเปล่ียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้
พร้อมส าหรับการแข่งขันในเวทีโลกโดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 และหนึ่งในนโยบายนั้น คือ เพ่ิมและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจ าเป็น 
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ต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญ พร้อมขับเคล่ือนและ
ยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
เข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้เล็งเห็นความจ าเป็นอย่างรีบด่วนท่ีต้องเร่งหาวิธีการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ ดังกล่าวให้เกิดข้ึนกับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานท่ีจะ
เติบโตเป็นคนไทยท่ีมีความคิดเป็นสากล มีความสามารถในการร่วมมือท างานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะส่ิงเหล่านี้จะช่วยท าให้ประเทศไทย สามารถด ารงอยู่ในเวทีนานาชาติได้อย่างรู้เท่าทัน สมศักด์ิศรี เคียงบ่าเคียงไหล่  
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับประโยชน์ในส่ิงท่ีควรได้รับ และมีคุณภาพท่ีดี สามารถด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ ถ้อยทีถ้อย
อาศัยและช่วยเหลือซ่ึงกันละกัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 1-8) 
 ปัจจุบันมีโรงเรียนจ านวนมากท่ีมช่ืีอเสียงและมคุีณภาพสูง แต่มีโรงเรียนอีกจ านวนหนึ่งท่ีมีสภาพด้อยกว่าซ่ึงจ าเป็น
ท่ีต้องได้รับการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้เป็นท่ีไว้วางใจของผู้ปกครองและมีเสถียรภาพ 
การบริหารการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ เป็นกลไกส าคัญในการบริหารการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม ซ่ึงเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง โดยการก าหนดเป็นนโยบายและสร้างบรรยากาศใน
สถานศึกษาไปพร้อมๆ กัน ซ่ึงผู้บริหารนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านต่างฯ แล้วยังต้องมีทักษะความสามารถ
พ้ืนฐานเก่ียวกับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มองการไกล มุ่งมั่น และอดทน ซ่ึงในการบริหารงานของหน่อยงานหรือองค์กรต่างๆ 
หากประสบปัญหาหรือต้องการให้มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ผู้บริหารจะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆ และท าการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาและท าให้องค์กรประสบความส าเร็จให้มากท่ีสุด   
 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นเร่ืองส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนัก และให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยจะต้องน าการจัดระบบการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ  
งานบริหารท่ัวไป ให้มีประสิทธิภาพต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระบบ 
โดยเฉพาะการพิจารณาจากกระบวนการบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียน 5 มาตรฐานคือ 1)  โรง เรียนใช้แผนเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2) โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมัน่ในการพัฒนางาน 3) โรงเรียน
จัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 4) โรงเรียนประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาโรงเรียน  
5) โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เมื่อโรงเรียนได้บริหารตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้แล้วย่อมเป็นการบ่งบอก
ถึงความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนหรือการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ  
 จากความจ าเป็นและความส าคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคม  
และพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศในทุกๆด้าน โรงเรียนเป็นสถาบันแรกท่ีส าคัญท่ีสุด ในการพัฒนา
เยาวชนต้ังแต่แรกเกิด วัยเรียน และจนกระท่ังวัยประกอบอาชีพ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เ พ่ือหา
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา และเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัด
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ผู้บริหารและครูของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 32 โรงเรียน ผู้บริหาร 88 คน ครู 1,282 
คน รวมท้ังส้ิน 1,370 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ผู้บริหารและครูของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2558 ก าหนดจากการเปิดตาราง Krejcie and Morgan และท า
การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 302 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยคร้ังผู้วิจัย ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นในการศึกษาสภาพการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
แบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงด้วยการค านวณค่า IOC มีค่าต้ังแต่ 0.67-1.00 แล้วน าไปทดลองใช้ 
(try out) กับผู้บริหารและครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียง
ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง ซ่ึงมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.95 และน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไปยังสถานศึกษาพร้อมขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารและครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 302 
คน ตอบแบบสอบถาม และติดต่อขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ส่วนการหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ใช้ร่างแนวทางการสนทนากลุ่ม  
มีลักษณะเป็นแบบบันทึกลงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 1 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเช่ียวชาญ 1 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยาฐานะช านาญการพิเศษ 2 คน 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 2 คน และอาจารย์มหาวิทยาลัย 1 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบร่าง
แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีผู้วิจัยน าเสนอ หากเหมาะสมให้พิจารณาว่าคงเดิม หากไม่เหมาะสมให้ผู้ เ ช่ียวชาญให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงต่อไป  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน 
แล้วน าผลการวิเคราะห์มาแปลความหมายค่าเฉล่ีย ซ่ึงผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด คือค่าเฉล่ีย 
4.50-5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับน้อย และ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด. 2556: 135) 
โดยผู้วิจัยเรียงอันดับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจั งหวัด
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จากค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไปหาค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญในการสนทนากลุ่มด้วยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยได้ผลสรุปดังนี้ 
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวม 
 

แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความ 
เป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 

ระดับการบริหารสถานศึกษา 

 
S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านการน าองค์กร 3.60 0.45 มาก 1 
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.64 0.44 มาก 2 
3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.68 0.46 มาก 3 
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3.74 0.53 มาก 4 
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 3.78 0.58 มาก 5 
6. ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 3.89 0.65 มาก 7 
7. ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ 3.88 0.66 มาก 6 

รวมเฉล่ีย 3.75 0.44 มาก  
 

จากตาราง พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 0.44 ) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน ต่ าสุดอันดับท่ี 1 คือ ด้านการน าองค์กร (   = 3.61, S.D. = 
0.45 )  รองลงมา คือด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  = 3.64, S.D. = 0.44 )  ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(  = 3.68, S.D. = 0.46 ) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความ รู้  (   = 3.74, S.D. = 0.53 ) ด้านการมุ่ง เน้น
บุคลากร (  = 3.78, S.D. = 0.58 ) ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ (  = 3.88, S.D. = 0.66) และสภาพการบริหารสถานศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (  = 3.89, S.D. = 0.65 )  

2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในเนื้อหา 7 ด้าน คือ ด้านการน าองค์กร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการมุ่ง เน้นการปฏิบัติการ 
และด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ ดังนี้ 
 2.1 ด้านการน าองค์กร ควรด าเนินการดังนี้ 1) ควรประชุมฝ่ายบริหาร เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน 2) ควรก าหนดให้มีการกระจายอ านาจภายในกลุ่มงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  
3) ควรช้ีแจงภาระงาน โดยส่ือสารหลายช่องทาง เช่น ค าส่ัง ผ่านเทคโนโลยีท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 4) ควรสอบถามและ
ส่ือสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันในหน่วยงาน 5) ควรวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 6) ควรวางแผนการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 7) ควรสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
8) ควรประเมินผลความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนา 9) ผู้บริหาร คณะครู และผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องควรประชุมวางแผน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ค่านิยม และผลการด าเนินงานท่ีคาดหวัง 10) ผู้บริหารควรช้ีแจง
และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือพร้อมปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 11) ควรสร้างบรรยากาศและมุ่งเน้นให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนา 
  2.2 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ควรด าเนินการดังนี้ 1) ควรส ารวจข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าแผน 
เชิงกลยุทธ์และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส  
และอุปสรรคในการด าเนินงานโดยเทคนิค SWOT 3) ควรวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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4) ควรติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบผลการด าเนินงานจากภายในและภายนอก  5)  ควรประชุม ช้ีแจงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติตามแผนให้ทุกฝ่ายเข้าใจในการปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างชัดเจน 6) ควรแต่งต้ังค าส่ังและจัดท า
คู่มือในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 7) ควรด าเนินการตามแผนนโยบายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 8)  ควรติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 9) ควรวางแผนก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างมีกระบวนการ มีตัวช้ีวัดความส าเ ร็จ
ของแผนปฏิบัติการและก าหนดการบริหารความเส่ียงอย่างชัดเจน 10) ควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ  
ให้เหมาะสมและเกิดความสมดุล เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 11)  ควรติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรตามงบประมาณท่ีจัดสรรให้เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ  
12) ควรปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
 2.3 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรด าเนินการดังนี้ 1) ควรแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ควรจัดท าโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือพัฒนาร่วมกับผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน เพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้เกิดความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 3) ควรสร้างความผูกพันและความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการกระท าอย่างแท้จริง  
4) คณะกรรมการควรประเมินและตรวจสอบระดับความพึงใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าสม่ าเสมอ เพ่ือน าผลไป
พัฒนา 5) ควรช้ีแจงท าความเข้าใจเก่ียวกับกรอบการด าเนินงานการบริการด้านหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนของ
ทางโรงเรียนให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ 6) ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7) ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นกับการบริการด้านหลักสูตร และการจัดการเรียน 
การสอนผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น 8) ควรหาทางออกของความต้องการของความต้องการร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองอย่างแท้จริง แล้วน ามาประกอบในการจัดท าแผนการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 9) ควรวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการใช้ประโยชน์จากการบริการหลักสูตร 
และด้านการศึกษา 10) ควรวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคมและท้อง ถ่ิน 
11) ควรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 12) ควรติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.4 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความ รู้ ควรด าเนินการดังนี้  1)  ควรแต่ง ต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบข้อมูลระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน 2) ควรเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาและประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศโดย
ใช้เทคโนโลยี  และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 3) ควรประเมินและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์
ต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 4) ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาแนวคิด กลยุทธ์ และเคร่ืองมือเก่ียวกับการจัดการความรู้  
5) คณะท างานควรวิเคราะห์ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากรของสถานศึกษาท่ีจะท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ รวมท้ัง
แหล่งท่ีมาของความรู้ โดยให้ครอบคลุมท้ังความรู้ภายในและความรู้ภายนอก 6) ผู้บริหารควรสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
จัดการความรู้และสร้างระบบจูงใจท่ีเหมาะสมและจัดให้มีการจัดการความรู้ด้านต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร การเรียนรู้จากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรภายนอก การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากรภายนอก การค้นหา 
Best Practice และน าไปสู่การปฏิบัติ 7) ควรประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความรู้และข้อมูลมาปรับปรุงระบบการ
จัดการความรู้ให้ดีข้ึน 8) ควรน าข้อมูลและสารสนเทศความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของโรงเรียน มาเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด และการด าเนินงานของโรงเรียนทุกด้านท้ังระยะส้ันและระยะยาว  
9) ควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศและน าไปใช้ในการตัดสินใจด้านนวัตกรรมของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผล 10) ควรจัดท าระบบ
การด าเนินการให้ทันต่อความต้องการตามแนวโน้มทางการศึกษา และการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก 
 2.5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ควรด าเนินการดังนี้ 1) ควรแต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือร่วมกันก าหนดตัวช้ีวัด 
ผลการปฏิบัติงาน จัดท าเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและข้ันตอนในการประเมินผลอย่างชัดเจน 2) ควรด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 3) ควรน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเล่ือนข้ัน
เงินเดือน ให้รางวัลจูงใจ หรือการยกย่องชมเชย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การกล่าวยกย่องชมเชย การจัดให้มีการมอบรางวัลผู้มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น การมอบใบประกาศเกียรติคุณ และประกาศรายช่ือติดบอร์ด เป็นต้น 4) ควรปฐมนิเทศจัดอบรมให้ครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งของตนเอง 5) ควรจัดครูพ่ีเล้ียงให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูท่ีบรรจุ
ใหม่และบุคลากรทางการศึกษา 6) ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิการศึกษาและวิทยฐานะสูง ข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 7) ควรก าหนดโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและจัดสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน  

                                                                                                       การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 
ในรูปแบบค าส่ังแต่งต้ังการปฏิบัติงาน 8) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ควรร่วมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แล้วจัดท าเป็นคู่มือ
อย่างชัดเจน 9) ควรมอบหมายหน้าท่ีให้กับครูและบุคลากรตามความรู้ความสามารถ  10)  ควรส่ง เสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ ทักษะท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่างภาระงาน เพ่ือให้มี
วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน 
 2.6 ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ควรด าเนินการดังนี้ 1) ผู้บริหารควรวิเคราะห์สมรรถนะในการท างานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 2) ควรส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สมรรถนะ 3) ควรติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามสมรรถนะ
การท างานของหน่วยงาน 4) ควรก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน โดยค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 6) ควรน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านต่างๆ ของผู้เรียนมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7) ควรประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการปฏิบัติงานจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคเรียน  8)  ควรวางแผน
เตรียมความพร้อมของระบบงานและสถานท่ีท างานเพ่ือรับรองภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมของสถานท่ี 
เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ การส่ือสาร การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 9) ควรเตรียมแผน
ส ารองเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและวิธีการฟ้ืนฟูหลังเกิดเหตุ 
 2.7 ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ ควรด าเนินการดังนี้ 1) ควรวางแผนด าเนินการสร้างบรรยากาศการท างาน  
การให้บริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานท่ีดี และก าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผล 2) ควรด าเนินการตาม
แผนท่ีก าหนดอย่างเป็นระบบ 3) ควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป  
5) ควรน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และผลทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
6) ควรแต่งต้ังคณะท างาน เพ่ือวางแผนในการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่ง เสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลทดสอบ
ระดับชาติ 7) ควรด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด และประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) ควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
หาแนวโน้มความส าเร็จในการจัดการศึกษาในอนาคต 9) ควรแต่งต้ังคณะท างาน เพ่ือวางแผนการควบคุมภายใน  
10) ควรด าเนินการตามแผนการควบคุมภายในแล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยแบ่งประเด็นท่ีควรพิจารณาเป็น 2 ประเด็น และน ามาอภิปราย
ผลดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมท้ัง 7 ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านซ่ึงเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ด้านการมุ้งเน้นผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
คือ ด้านการน าองค์กร อันเนื่องมาจาก ขาดการวางแผนในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน ขาดการกระจาย
อ านาจภายในกลุ่มงาน ท าให้ความเข้าใจต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมายไม่ชัดเจน และไม่มีค าส่ังช้ีแจงภาระงาน หรือแนวทาง
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ท าให้การส่ือสารเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอนงค์ พืชสิง ห์ (2553: 207-
222) พบว่า สภาพการบริหารโดยท่ัวไปของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยมีประเด็นท่ีเป็นปัญหา คือ ไม่มีการประชุมวางแผนในการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการด าเนินงานไม่เป็นระบบ ขาดการ
ประสานงานในสายงาน และขาดการกระจายอ านาจสู่หัวหน้างาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล 
(2558: 121-129) พบว่า ปัญหาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านโป่งแดง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ด้านการน าองค์กรอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารขาดการส่ือสารทิศทางไปยัง
บุคลากรและผู้ร่วมงาน ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และขาดคุณลักษณะความเป็นผู้น าขององค์กร 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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ในรูปแบบค าส่ังแต่งต้ังการปฏิบัติงาน 8) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ควรร่วมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แล้วจัดท าเป็นคู่มือ
อย่างชัดเจน 9) ควรมอบหมายหน้าท่ีให้กับครูและบุคลากรตามความรู้ความสามารถ  10)  ควรส่ง เสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ ทักษะท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่างภาระงาน เพ่ือให้มี
วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน 
 2.6 ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ควรด าเนินการดังนี้ 1) ผู้บริหารควรวิเคราะห์สมรรถนะในการท างานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 2) ควรส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สมรรถนะ 3) ควรติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามสมรรถนะ
การท างานของหน่วยงาน 4) ควรก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน โดยค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 6) ควรน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านต่างๆ ของผู้เรียนมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7) ควรประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการปฏิบัติงานจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคเรียน  8)  ควรวางแผน
เตรียมความพร้อมของระบบงานและสถานท่ีท างานเพ่ือรับรองภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมของสถานท่ี 
เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ การส่ือสาร การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 9) ควรเตรียมแผน
ส ารองเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและวิธีการฟ้ืนฟูหลังเกิดเหตุ 
 2.7 ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ ควรด าเนินการดังนี้ 1) ควรวางแผนด าเนินการสร้างบรรยากาศการท างาน  
การให้บริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานท่ีดี และก าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผล 2) ควรด าเนินการตาม
แผนท่ีก าหนดอย่างเป็นระบบ 3) ควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป  
5) ควรน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และผลทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
6) ควรแต่งต้ังคณะท างาน เพ่ือวางแผนในการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่ง เสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลทดสอบ
ระดับชาติ 7) ควรด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด และประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) ควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
หาแนวโน้มความส าเร็จในการจัดการศึกษาในอนาคต 9) ควรแต่งต้ังคณะท างาน เพ่ือวางแผนการควบคุมภายใน  
10) ควรด าเนินการตามแผนการควบคุมภายในแล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยแบ่งประเด็นท่ีควรพิจารณาเป็น 2 ประเด็น และน ามาอภิปราย
ผลดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สัง กัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมท้ัง 7 ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านซ่ึงเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ด้านการมุ้งเน้นผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
คือ ด้านการน าองค์กร อันเนื่องมาจาก ขาดการวางแผนในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน ขาดการกระจาย
อ านาจภายในกลุ่มงาน ท าให้ความเข้าใจต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมายไม่ชัดเจน และไม่มีค าส่ังช้ีแจงภาระงาน หรือแนวทาง
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ท าให้การส่ือสารเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอนงค์ พืชสิง ห์ (2553: 207-
222) พบว่า สภาพการบริหารโดยท่ัวไปของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยมีประเด็นท่ีเป็นปัญหา คือ ไม่มีการประชุมวางแผนในการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการด าเนินงานไม่เป็นระบบ ขาดการ
ประสานงานในสายงาน และขาดการกระจายอ านาจสู่หัวหน้างาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล 
(2558: 121-129) พบว่า ปัญหาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านโป่งแดง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ด้านการน าองค์กรอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารขาดการส่ือสารทิศทางไปยัง
บุคลากรและผู้ร่วมงาน ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และขาดคุณลักษณะความเป็นผู้น าขององค์กร 
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 2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมท้ัง 7 ด้าน พบว่า ควรประชุมวางแผนก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้
ถูกต้องชัดเจนเข้าถึงได้สะดวก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและแผนปฏิบัติการ 
พร้อมต้ังคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของกาญจนา ศิริวงค์ (2552: 126-143) พบว่า มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยเร่ิมจากนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนโดยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียของ
นักเรียนแล้วน ามาก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน มีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ซ่ึงมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินแผนกลยุทธ์ และสอดคล้องกับวิจัยของ สุพัตรา เทศเสนาะ (2552: 129-141) พบว่า มาตรฐาน
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคัญท่ีสุด คือ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยจัดประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีและความส าคัญต่อการ 
มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณลักษณะของผู้บริหาร และร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนท้ังสภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน ให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพ่ือให้ครอบคลุมทุกบริบทและ
ความต้องการของทุกภาคส่วน 
  1.2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการใช้วิธีสร้างเสริมแรงจูงใจ ให้บุคลากรได้เห็นความส าคัญ
ขององค์กร สร้างความผูกพันและความรู้สึกรักใคร่หวงแหนองค์กร มีขวัญและก าลังใจในการท างาน สร้างความศรัทธา  
ความเช่ือมั่นในการบริหารงาน เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้เห็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างานอย่างร่วมมอืร่วมใจ  
และพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1. ควรมีการศึกษาคว้าคว้าเก่ียวกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ 
และศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนขนาดต่างๆ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  2.2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียน
เอกชน ท่ีได้รับความนิยมจากผู้ปกครองและนักเรียน 
  2.3. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้น าท่ีส่งผลต่อการบริหารของโรงเรียน
ในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
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 2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมท้ัง 7 ด้าน พบว่า ควรประชุมวางแผนก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้
ถูกต้องชัดเจนเข้าถึงได้สะดวก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและแผนปฏิบัติการ 
พร้อมต้ังคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของกาญจนา ศิริวงค์ (2552: 126-143) พบว่า มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยเร่ิมจากนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนโดยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียของ
นักเรียนแล้วน ามาก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน มีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ซ่ึงมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินแผนกลยุทธ์ และสอดคล้องกับวิจัยของ สุพัตรา เทศเสนาะ (2552: 129-141) พบว่า มาตรฐาน
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคัญท่ีสุด คือ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยจัดประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีและความส าคัญต่อการ 
มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณลักษณะของผู้บริหาร และร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนท้ังสภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน ให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพ่ือให้ครอบคลุมทุกบริบทและ
ความต้องการของทุกภาคส่วน 
  1.2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการใช้วิธีสร้างเสริมแรงจูงใจ ให้บุคลากรได้เห็นความส าคัญ
ขององค์กร สร้างความผูกพันและความรู้สึกรักใคร่หวงแหนองค์กร มีขวัญและก าลังใจในการท างาน สร้างความศรัทธา  
ความเช่ือมั่นในการบริหารงาน เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้เห็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างานอย่างร่วมมอืร่วมใจ  
และพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1. ควรมีการศึกษาคว้าคว้าเก่ียวกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ 
และศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนขนาดต่างๆ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  2.2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียน
เอกชน ท่ีได้รับความนิยมจากผู้ปกครองและนักเรียน 
  2.3. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้น าท่ีส่งผลต่อการบริหารของโรงเรียน
ในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การด าเนินการ
วิจัยแบง่ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวดั
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 3) การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา    
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด 7) การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี และ 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู จ านวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า   
5 ระดับ มีค่าความเที่ยง 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) น าเสนอ
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยกระบวนการสนทนากลุ่ม จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  7 คน และวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

ปัญหาการ ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ และปัญหาที่ต่ าที่สุด คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สถานศึกษาควรมีการสร้างความความตระหนักให้บุคลากรทุกคนเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพ โดยการประชุมช้ีแจงให้บุคลากรทุกคนทราบแนวทางการด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาสร้างขวัญก าลังใจในการท างานเพื่อความสัมพันธ์อันดีในการระดมความคิด
ในการท างาน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด เป้าหมายต่างๆ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
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ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการประชุมเพื่ อ
ติดตามการตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครูและบุคลากรด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ค าส าคัญ : การประกันคุณภาพภายใน/ปัญหา/แนวทางการประกันคุณภาพภายใน 

 

Abstract 

This research aims to study the problems and propose the guidelines for infernal quality 
Assurance of school in Kamphaengphet   Province under secondary educational service area office 41. 
The research is divided into two phases : 1) Study the problem of internal quality assurance according to 
internal quality assurance of school in 8 aspects 1) The formulation of school standard 2) The 
administration and information system management 3) School educational planning 4) The operation of 
school educational planning 5) Educational quality monitoring 6) Internal assurance of school standard 7) 
Annual reporting as internal evaluation report and 8) Development of educational quality continuously. 
The samples used in this research were 291 school administrator and teachers. The data collection 
instrument was a 5-point rating scale questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire was .95. 
The statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation 2)  proposing the 
guidelines for internal quality assurance of school in Kamphaengphat province under secondary 
educational service area office 41 by the focus group discussion and content analysis 
                    The research findings were as follows :  
                     The problem of internal quality assurance of school in KamphaEngphet  Province under 
secondary educational service area office 41 was at high level. The most problematic was administration 
and information system managemen and internal assurance of school standard respectively. 
                      The Guidelines for internal quality assurance of school in  Kamphaengphet Proviace under 
secondary educational service area office 41. School should promote awareness in internal quality 
assurance by training the personnel. School should draw on participation and focus on relations activities 
with all involved parties. All involved parties should have a part in creation of aims and have a 
responsibility of their work. All personals in school should make available information as a system and up 
to date. School should form a committee for monitoring and disseminate continuously. School should 
hold the meeting for monitoring the operation at least once a month to promote all the personals work 
continuously. 
 

Keywords: The internal quality assurance / Problems / The guidelines for internal quality assurance 
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บทน า 

การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีความเป็น
พลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 - 2559, 
หนา้ 1) 

จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 - 2559 มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งปลูก
จิตส านึกที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” จากความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหน่ึง คือ ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยก าหนดให้ “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เป็น
ภารกิจส าคัญหมวดหกที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการ อีกทั้งต้องเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพ
ตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการที่รับช่วงผู้ที่จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าท างาน  มี
ความมั่นใจว่าการจัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีคุณภาพได้มาตรฐาน นักเรียนท่ีจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  ดังนั้น
ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดที่สถานศึกษาต้องค านึงถึงตลอดเวลา กิจกรรมหรือโครงการใดก็ตาม ผู้เรียนจะได้รับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นทั้งทางตรงและโดยอ้อม นอกจากน้ี ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างยั่งยืนนั้น ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการท างานที่มุ่งประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีความตระหนักรู้ รับรู้ 
และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบ มีคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย 
และด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระยะ จะช่วยให้งานบรรลุผลได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพผลที่เกิดกับผู้ เรียนก็จะ
เป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหรือสถานประกอบการ ตามการด าเนินงานประกันทุกคนต้องมีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยึดคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553, หน้า 1-3) 

จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและครูจะต้องร่วมกันประเมินตนเองและด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานร่วมกัน สถานศึกษาต้องด าเนินการให้ครอบคลุมและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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การด าเนินการการประกันคุณภาพทุกข้ันตอนควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามหลักการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และสถานศึกษาต้องจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อรับ
การประเมิน  ผลจากการประเมินน ามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ได้ก าหนดนโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาในกลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  และจุดเน้นข้อที่ 8 
สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ยังมีข้อที่
ต้องพัฒนาคือ โรงเรียนควรน าเสนอ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่สะท้อนถึงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และภาพ
ความส าเร็จของโครงการเพื่อน าผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่ างยั่งยืน ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัญหา
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 2.  เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวัด
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยยึดหลักการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของกฎกระทรวงด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบไปด้วย 8 ด้าน คือ 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3) การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา      
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี และ 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 32 โรงเรียน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 75 คน และครู จ านวน 1,123 
คน รวมทั้งสิ้น 1,198 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 
291 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 18 คน และครู จ านวน 273 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
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ขอบเขตด้านตัวแปร  
 1. ปัญหาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
 2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องก าหนดหัวข้อและประชากรที่จะท าการวิจยั 

  2. จัดสร้างเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับได้แก่ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและเทคนิค
การต้ังข้อค าถาม แบบสอบถาม ก าหนดกรอบเพื่อสร้างแบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรตาม
กรอบความคิด ร่างแบบสอบถามตามกรอบความคิดและให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาใน3ด้านได้แก่  1)ด้านเนื้อหา 2)ด้านภาษา และ3)ด้านระเบียบวธิี
วิจัยและน าข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3. รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตัวอยา่งและน าข้อมูลมาท าการวเิคราะห์ทางสถิต ิ
 4. น าข้อมูลที่ท าการวิเคราะหม์าสรุปและจัดล าดับปญัหา โดยน าข้อค าถามที่มีปัญหาการด าเนินงานสงูสุดในแต่ละ
ด้าน  มาจัดท าเป็นร่างแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาในจังหวัด
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 41 มีขั้นตอนดังนี ้
 1. น าผลสรุประดับปญัหาสูงสุดในแต่ละด้าน การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ของกฎกระทรวงด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
เสนอเป็นร่างแนวการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา   
 2. น าร่างแนวทางเสนอให้ผู้เช่ียวชาญโดยการสนทนากลุม่ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการ ศึกษานิเทศน์ นักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย และครูข้าราชการที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท างานด้านการประกันคุณภาพมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
ขึ้นไปเพื่อเสนอแนวความคิดในการสรา้งแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. น าข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มมาสังเคราะหเ์ป็นร่างแนวการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  

              การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับปญัหาการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  โดยผู้วิจยัน าหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเพื่อขออนุญาตและสะดวกในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูมีขั้นตอน ดังนี ้ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาปัญหาใช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร ์

โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปคือ ร้อยละ วิเคราะห์แบบสอบถามปัญหาการประกันคณุภาพภายในด้วยวิธีการหา
ค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน แล้วแปลผลตามเกณฑ์  
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 ขั้นตอนท่ี 2 การหาแนวทางโดยการน าปัญหาที่พบในข้ันตอนท่ี 1 มาจัดท าเป็นรา่งแนวทางและให้ผูเ้ชี่ยวชาญให้

ข้อเสนอแนะและน ามาวเิคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 ปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 8 ด้านได้ผลดังนี้ 

1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าระดั บความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกกระบวนการ 

2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการของสถานศึกษา พบว่า 
ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆ 

3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาย
ภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมมีความ
สมบูรณ์สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ 

4. ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามวงจรการด าเนินงาน PDCA  

5. ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

6. ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
 7. ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ สถานศึกษาเผยแพร่ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพตามโครงการ/กิจกรรม ให้
เป็นไปตามงานระบบการประกันคุณภาพภายใน  
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แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาในจังหวัดก าแพงเพชร  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษาควรมีการสร้างความตระหนักให้
บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพและการจัดท ามาตรฐานการศึกษา โดยมีการประชุมช้ีแจงให้บุคลากร
ทุกคนทราบแนวทางการจัดท ามาตรฐานการศึกษา ระดมความคิดในการด าเนินการสร้างความขวัญก าลังใจในการท างาน
บุคลากรและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างาน 

2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และชัดเจน มีการมอบหมายงานและให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่างๆ สร้างความตะหนักให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละหน้าที่เห็น
ความส าคัญของงานท่ีรับผิดชอบและตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ 

3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
สถานศึกษาควรให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
และสามารถตรวจสอบได้ 

4. ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษาควรมีการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้บุคลากรทุกคนรู้และเข้าใจการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทาง PDCA 
สถานศึกษาควรประชุมช้ีแจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจในแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการก าหนดให้มีรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

5. ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีแนวทางดังนี้ มีการจัดท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ติดตามตรวจสอบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยส านักงานเขตพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบ 

6. ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษา
ควรมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน ให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

7. ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษาควรให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประจ าปี ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพการายงานประจ าปีก่อนส่ง
หน่วยงานต้นสังกัดและก่อนเผยแพร่ตอ่สาธารณชนและเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษามีการจัดท าปฏิทิน       
การตรวจสอบอย่างชัดเจนและด าเนินการอย่างจริงจัง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบต้อง
มีการติดตามผลการด าเนินงานตามปฏิทินท่ีก าหนด มีการประชุมเพื่อติดตามการตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างน้อเดือนละ 
1 ครั้ง เพ่ือให้ครูและบุคลากรด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับปญัหาการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีประเด็นทีส่ าคัญทีผู่้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
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1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษา
ขาดการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกกระบวนการ ขาดการ
ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สะท้อนอัตลักษณ์มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาไม่เด่นชัด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อุทัยวรรณ  สอนเจริญ (2555) พบว่า บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ แต่คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ได้มี
ส่วนร่วมโดยตรงในการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพียงพิจารณาเห็นชอบในสิ่งท่ีโรงเรียนก าหนดไว้แล้ว   

2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก 
สถานศึกษายังขาดการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาไม่ชัดเจน ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายต่าง ๆ ไม่สะท้อนคุณภาพที่เป็นรูปธรรม ขาดการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบ ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
พิเชษฐ  ฟองศรี (2553) พบว่าด้านการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกๆ ฝ่ายอย่ างต่อเนื่องและมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน  

3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาจัดระบบ
หรือโครงสร้างของการบริหารงานยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดระบบสาระ
สนเทศยังไม่เป็นหมวดหมู่  ไม่ครอบคลุม ไม่สะดวกต่อการน ามาใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์ 
(2558) พบว่า สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาและสืบค้นอย่างง่ายและรวดเร็ว ผู้รับผิดชอบดูแลสารสนเทศของสถานศึกษาต้องท างานอย่างมีระบบ 
โดยมีการก าหนดกรอบการเก็บข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็น วางแผนเก็บข้อมูลที่ต้องการอาศัยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่าย 
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเกิดความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลและสารสนเทศ
ทั้งหลายล้วนจะต้องได้รับจากครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

4. ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาไม่ได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ท าให้การรายงานผลการปฏิบัติการจึงไม่ชัดเจน ขาดการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของศิริรัตน์ คุ้มชาติ (2556) พบว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ แม้ว่าสถานศึกษาจะก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน แต่ด้วยครูและบุคลากรบางส่วนมีภาระงานที่มากเกินไป ประกอบกับยังขาดความรู้      
ความเข้าใจในการด าเนินงานตามแผน รวมถึงการก ากับ ติดตามและนิเทศจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดความต่อเนื่อง  

5. ด้านการติดตามตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก 
สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าท่ีไม่ชัดเจนในการท างาน ครูและบุคลากรไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และทักษะการปฏิบัติงานใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การก าหนดแนวทางในการตรวจสอบไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบไม่หลากหลาย  ขาดการน าผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุทัยวรรณ  สอนเจริญ (2555) พบว่า การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพภายในเป็นงานหลักของโรงเรียน เมื่อกรรมการมาตรวจก็ควรสามารถดูให้ได้เลยทันที 
ควรมีการก าหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายหน้าที่เป็นผู้ติดตามและตรวจสอบทั้งในระดับบุคคลและใน
ระดับโรงเรียน  

6. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก 
สถานศึกษาซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการท างานที่เกี่ยวข้องโดยทุกมาตรฐานขาดการใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน และสถานศึกษาควรน าผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วาสนา  ค าห้วยหาญ (2558) สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการน าผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษามาจัดท ารายงานประจ าปี มี
การก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย และมีการน าผลมาปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาต่อไป  

 
 
7. ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

อาจเนื่องมาจากถึงแม้สถานศึกษาจะจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามรูปแบบ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ซึ่งมีสาระส าคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการโดยน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ มีการ
เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดแต่ขาดการเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิเชษฐ  ฟองศรี 
(2553) ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี พบว่า สถานศึกษายังขาดการรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน
และการเผยแพร่ข้อมูลยังมีน้อย ไม่มีการน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่  

8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมในการท างานจึงมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจาก
การประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิสมัย พันธ์โยศรี (2553) พบว่า ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามผล ก่อนการด าเนินงานระหว่างด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1.สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง 
                       1.2. สถานศึกษาควรก ากับติดตามให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถ และจัดให้มีการท าระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการจัดท ารายงานการด าเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1. ควรท าการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบตามแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
   2.2. ควรมีการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วม เช่น ผู้เรยีน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองฯ  ในการ

พัฒนาการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
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แนวทางการบริหารจัดการการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF QUALITY ENGLISH EDUCATION BY ORDINARY 
RESULT TO DEVELOP STUDENTS’QUALITY IN KAMPHAENGPHET PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA 2. 
ฉนัทลกัษณ์  ภู่เกตุ   

สาขาวชิาบริหารการศึกษา  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
     ภูมิพิพฒัน์  รักพรมงคล 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 สามารถ  กมขนุทด 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต2 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการ การพฒันาคุณภาพการ
จดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต2   มีวตัถุประสงคก์ารวจิยั  เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจดัการการพฒันาการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต2  ด าเนินการ
วจิยั  2  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจดัการการพฒันาจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต2  โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ  โดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนท่ี  2 หาแนวทางการบริหารจดัการการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต2โดยการสมัภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็น ศึกษานิเทศก ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ รวมจ านวน 17 คน 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1.สภาพการบริหารจดัการการพฒันาเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต2 ภาพรวมมีสภาพการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียสูงสุด ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านการจดัการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ ด้านการวดัผล 
ด้านหลกัสูตร และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดา้นการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ตามล าดบั 
 2.แนวทางพฒันาการบริหารจดัการคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต2 พบวา่ดา้นหลกัสูตร ตอ้งมีการส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจแก่ครูผูส้อนในดา้นหลกัสูตรรายสาระวชิาภาษาองักฤษ และความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกรอบCEFR  
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(Common European Framework of Reference for Languages)  รวมถึงควรมีการติดตามประเมินผลการใช้
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัท าเป็นแผนหรือหลกัสูตรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกบับริบทของ
สถานศึกษา และจดัใหมี้การประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษารายสาระวชิาภาษาองักฤษ และปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ เพื่อใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบันโยบายเร่งด่วนปัจจุบนั ดา้นการจดัการเรียนรู้ ส่ือ
การเรียนรู้ ตอ้งเป็นส่ือท่ีเหมาะสม และอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน รวมถึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วั ในสังคม 
วฒันธรรมหรือทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถสอดแทรกความรู้ไดใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ตอ้งมีการส่งเสริม
สนบัสนุนครูดา้นงบประมาณ ใหส้ามารถผลิต  จดัหาส่ือการเรียนการสอน ท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถน ามาใช้
ฝึกทกัษะไดจ้ริง  และจดัใหมี้การประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษารายสาระวชิาภาษาองักฤษ และ
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ เพื่อใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบันโยบายเร่งด่วนปัจจุบนั ดา้นการจดัการ
เรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ตอ้งเป็นส่ือท่ีเหมาะสม และอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน รวมถึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วั 
ในสังคม วฒันธรรมหรือทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถสอดแทรกความรู้ไดใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ตอ้งมีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนครูดา้นงบประมาณ ใหส้ามารถผลิต จดัหาส่ือท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถน ามาใชฝึ้กทกัษะได้
จริงครบทุกดา้นการวดัผล สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีการประชุม ท าความ
เขา้ใจ ออกแบบวธีิ เคร่ืองมือ ในการวดัผลร่วมกนัและมีการประเมินผลกระบวนการท างานเป็นระยะ เพื่อหา
ขอ้บกพร่อง หรือปัญหา เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการวดัผลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นการ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ สถานศึกษาจะตอ้งมีการมอบหมายภารกิจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้ใหแ้ก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษารับผดิชอบ และมีการรายงานผลการประเมินเป็นระยะ
ในรายงานผลนั้น หากก าลงัมีปัญหาใดใดเกิดข้ึน ใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัทั้ง
ระบบต่อไป  

 This research aims to study the management  approach. The development of quality of English 
language learning management in educational institutions under the Office of Kamphaeng  Phet 
Educational Service Area 2 has the objectives of research. To study the state and management of the 
development of English language learning in schools under the Office of Kamphaeng Phet Educational 
Service Area 2. by collected the data  from using the questionnaires through managements and teachers 
who teach in English subject as well as analysis by the percentage, cumulative frequency, and averages. 
The second step collected by the interviewed with education management, supervisor expertise, school’s 
directors, teachers who are teaching in English subject, education officers with Educational 
Administration experience, and knowledge for arrangement about teaching in English subject activity. The 
qualification required at for seventeen persons.
  According to the research 
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 1. The English language learning management in schools under the Office of Kamphaeng Phet 
Educational Service Area 2 had the highest average. All sides are on a high level. The mean scores were 
higher than those of the other subjects, followed by the secondary education. The measurement of the 
curriculum and the mean of the subjects were lower than the others. 
 2. The development of the quality of learning management in English under the Office of 
KamphaengPhet Educational Service Area 2, There is a need to promote the knowledge and 
understanding of teachers in the curriculum of English subjects.  
And the CEFR framework including continuous follow-up evaluations. By making plans or additional 
courses as appropriate to the context of the institution and to assess the use of English language courses. 
And improve or add to parts to modernize accordance with current urgent policy. Learning management 
learning media must be the right medium. And in the interest of the learner it is also a matter of proximity 
to society, Culture or local this can include knowledge in the learning process. There must be budgetary 
support for teachers. Can produce providing appropriate media that can be used to practice all aspects of 
real-life skills, school performance,  teacher management, and departmental committees, meetings, 
understanding, design, methods, tools for measuring together, and evaluating work processes. phase To 
find defects or problems to effectively measure performance.The evaluation of learning management. 
Institutions must have a mission to measure and evaluate. Learning  to the personnel of various 
institutions responsible for education. And periodic evaluation reports are reported. In that report If any 
problem occurs. Let all parties take part in a common solution to the problem. 
ค าส าคัญ  
 การบริหารจดัการการพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
บทน า 
 ภาษาองักฤษมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร  รับส่ง  ถ่ายทอด ความรู้สึก 
ขอ้มูลข่าวสาร  มีประโยชน์ในการช่วยหาความรู้  ผูท่ี้มีความรู้ทางภาษาองักฤษดี ยอ่มไดเ้ปรียบดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร การติดตามขอ้มูลข่าวสารดา้นต่างๆ   

 แต่ในสภาพความเป็นจริง  พบวา่การเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ยงัไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย    นกัเรียนท่ีจบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  มีทกัษะทางการ  ฟัง พูด อ่าน เขียนไม่ดีพอ   ท่ีจะ
สามารถใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบัวยั   นกัเรียนไม่ใหค้วามส าคญักบัวชิาภาษาองักฤษเท่าท่ีควร  จึงท าใหไ้ม่
สนใจเรียน  และมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวชิาภาษาองักฤษ   จากเหตุผลดงักล่าวน้ีจะเห็นไดว้า่   แนวทางการพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2  เป็นวธีิการหน่ึงท่ีมุ่งจดัการปัญหาอยา่งมีระบบ  และมีทิศทาง  ซ่ึงจะสามารถน าเอา
ขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงแกไ้ขดา้นต่างๆ  เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ในสถานศึกษา 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนและสูงข้ึน  สามารถ
น าไปใชพ้ฒันา หรือส่งเสริมรวมถึงปรับปรุง  แกไ้ขพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาในระดบัโรงเรียน  
ใหส้ามารถจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียน  ใหสู้งข้ึนอยา่งไดอ้ยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจดัการการพฒันาจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 2.เพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
ในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ขอบเขตการวจัิย  

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพการจดัการ

เรียนรู้ภาษาองักฤษ  ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
โดยใชแ้บบสอบถาม  (Questionnaires) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา   
  ผูว้จิยัศึกษากรอบแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการการพฒันาและ

ปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  และหลกัทฤษฎีทางการบริหาร poccc ของ Henri Fayol  
(จนัทรานี  สงวนนาม, 2545, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา) 

 1.2 ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูล 
 ประชากรไดแ้ก่  ไดแ้ก่   ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการจดัการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ  ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  จ  านวน 
385 คน  ประกอบดว้ย 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  จ  านวน 
175 คน   

2. ศึกษานิเทศก ์ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาต่างประเทศสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  จ  านวน 2 คน 

3. ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  
จ  านวน 208 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ    
ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  จ  านวน 343 คน ก าหนด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ( Krejcie  Morgan ) กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยวธีิการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  ประกอบดว้ย 
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1.ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชรเขต 2  จ  านวน 
160 คน   

2. ศึกษานิเทศก ์ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาต่างประเทศสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2   จ  านวน 2 คน 

3. ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2   
จ  านวน 181 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ( Krejcie  
Morgan )  

 1.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร ไดแ้ก่  การศึกษาสภาพ และปัญหาคุณภาพการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษในสถาน ศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

 ขั้นตอนที ่2    เพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ  ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยการ
สัมภาษณ์  

 2.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา   
  ขอ้มูลเก่ียวกบั สภาพ ปัญหา ความเป็นไปไดแ้ละแนวทาง การบริหารจดัการการ

พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  

 2.1 ผูใ้หข้อ้มูล 
  ผูใ้หข้อ้มูลในการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ     

ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา จ านวน 17 คน โดยมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

 1.เป็นสถานศึกษาท่ีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสมัฤทธ์ิในการทดสอบระดบัชาติ 
O-NET ในปีการศึกษา 2555-2557 วชิาภาษาองักฤษ  อยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ และสูงสุด
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

 2.เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่น Best practice หรือสถานศึกษาตน้แบบ
ภาษาองักฤษ 

 3.เป็นสถานศึกษาท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบสาม โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินในกลุ่มมาตรฐาน
ผูเ้รียน 

 4. เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต 2 วชิาภาษาองักฤษ  มีคะแนนระดบัสูงกวา่ 80 % ข้ึนไป 

 5. เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นศูนยก์ารสอนภาษาองักฤษ Eric หรือ peer 
2.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร 
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  แนวทางการบริหารจดัการการพฒันา คุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
ในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ความสอดคลอ้ง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ขั้นตอนที ่1  การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารจดัการการพฒันาการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 ขั้นตอนที ่2  การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพการการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ  ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ผลการวจัิย  

1.  สภาพการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ดา้นอ่ืน ไดแ้ก่  ดา้นการจดัการเรียนรู้ 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการวดัผล  ดา้นหลกัสูตร และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย ต ่ากวา่ขอ้อ่ืน ไดแ้ก่ ดา้นการประเมินผล
การจดัการเรียนรู้ ตามล าดบั  

2.  ปัญหาการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ในดา้นท่ีมีปัญหาเป็นส่วนใหญ่  ใน 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู้ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และดา้นการวดัผล
ตามล าดบั  
 3.  แนวทางการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีแนวทางดงัต่อไปน้ี ควรมีการ
บรูณาการหลกัสูตรรายสาระวชิาภาษาองักฤษ กบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หรือมีการเช่ือมโยงกบัความรู้รอบตวั ทอ้งถ่ิน 
วฒันธรรมหรือสังคมใกลต้วั ควรมีการประชุม อบรม ครูผูส้อนภาษาองักฤษในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ
กรอบ CEFR ในการน ามาก าหนดกิจกรรม แผนการจดัการเรียนรู้ เป้าหมาย หรือน ากรอบมาใชเ้พื่อเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ส่ือการเรียนรู้ ตอ้งเป็นส่ือท่ีเหมาะสม และอยูใ่นความสนใจของ
ผูเ้รียน รวมถึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วั ในสังคม วฒันธรรมหรือทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถสอดแทรกความรู้ไดใ้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้  และจดัการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน ซ่ึงกรอบเป้าหมายนั้นมาจาก
กรอบ CEFR และกรอบมาตรฐานตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรของสถานศึกษา จะช่วยใหส้ามารถจดัการเรียนรู้ได้
อยา่งเป็นระบบระเบียบและสามารถหาวธีิ รวมถึงออกแบบกิจกรรม จดัหาส่ือการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมถูกตอ้ง 
และมีประสิทธิภาพ  มีการประชุม ท าความเขา้ใจ ออกแบบวธีิ เคร่ืองมือ ในการวดัผลร่วมกนัและมีการ
ประเมินผลกระบวนการท างานเป็นระยะ เพื่อหาขอ้บกพร่อง หรือปัญหาเพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการ
วดัผลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและตอ้งมีการวดัผลให้ครบทกัษะทั้ง 4 ดา้น และมีเคร่ืองมือในการวดัผล
ท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะทุกๆ และมีการจดัท าระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูลวิเคราะห์ผลการเรียนเรียนของ
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นกัเรียนเป็นรายบุคคล ปัญหา รวมถึงจุดเนน้ จุดพฒันาของผูเ้รียนแต่ละคน ในรายสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ เพื่อน าผลมาวเิคราะห์ไปพฒันาต่อไป 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1.  สภาพและปัญหาการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบวา่ สภาพการจดัการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ในภาพรวม พบวา่ ดา้นการจดัการเรียนรู้ มีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นการวดัผล ดา้นหลกัสูตร และ
ด้านการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ อาจจะเป็นเพราะ ในส่วนของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ไดใ้หค้วามส าคญั กบัการวางหลกัสูตร และประเมินผลติดตามการใชห้ลกัสูตรและ 
โรงเรียนมีแผนการใชห้ลกัสูตรรองรับ มีการวางแผน มีการวเิคราะห์ติดตามผลการใชแ้ละปรับปรุงหลกัสูตร 
บางโรงเรียนมีการปรับหลกัสูตรเดิมเพื่อใหท้นัสมยัเป็นประจ าทุกๆปี  
 2. แนวทางการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบวา่  มีสภาพการด าเนินการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนตามแผนหรือก าหนดการท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
ด้านการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ สถานศึกษาจะตอ้งมีการมอบหมายภารกิจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ใหแ้ก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษารับผดิชอบ และมีการรายงานผลการประเมินเป็นระยะ 
ในรายงานผลนั้น หากก าลงัมีปัญหาใดใดเกิดข้ึน ใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัทั้ง
ระบบ และด าเนินการแกไ้ขปัญหานั้น มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ขอ้อ่ืน ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจาก การท างาน
ดา้นการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนมกัคิดวา่เป็นเร่ืองเฉพาะท่ีครูผูส้อนรายวชิานั้นๆ จะตอ้ง
รับผดิชอบ ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้ในส่วนของการประเมินผลการจดัการเรียนรู้  เป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายควรมี
ส่วนรวม ตั้งแต่ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ ร่วมกนัประเมินผล และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
เป็นระบบ ส่วนครูผูส้อนตอ้งจดัท าระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูลวเิคราะห์ผลการเรียนเรียนของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล ปัญหา รวมถึงจุดเนน้ จุดพฒันาของผูเ้รียนแต่ละคน ในรายสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เพื่อน า
ผลมาวเิคราะห์ไปพฒันาต่อไป และกระบวนการประเมินการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ
กระบวนการท่ีเกิดจากการร่วมมือจากทุกฝ่ายใน หลกัส าคญัคือการมีการวางแผนบริหารจดัการท่ีอาศยัความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกนั 
ข้อเสนอแนะ  
   1.  โรงเรียนควรมีการก ากบั ติดตามตั้งแต่การจดัการดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ 
การวดัผล และการประเมินการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดเ้พิ่มความรู้ในเร่ือง
เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ และแนะน า จดัหา ส่ือเทคโนโลยใีหม่ๆเพิ่มพูน เสริมทกัษะทั้ง 4ดา้น พร้อมทั้ง 
สนบัสนุนใหค้รูมีความรู้ ในการจดัท าส่ือการเรียน เทคโนโลยกีารสอนท่ีบูรณาการความรู้ทอ้งถ่ิน หรือ
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พฒันาส่ือการสอนท่ีมีเน้ือหาใกลต้วั เก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน สอดแทรกวฒันธรรมประเพณี เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณภาพต่อไป  
  2.  สถานศึกษาควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในการพฒันาการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ  อยา่งเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของคณะกรรมการ ด าเนินการ และร่วมกนัส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัจากแนวคิดท่ีหลากหลาย  
  3.  สถานศึกษา ครูผูส้อนควรมีความตระหนกั และเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนแนวใหม่
ตามกรอบ CEFR ซ่ึงปัจจุบนัเพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นไปตามหลกัสากล จึงควรด าเนินการ
จดัการเรียนรู้อิงกรอบ CEFR โดยเร่งด่วน โรงเรียนควรส่งเสริมความรู้และปรับการบริหารจดัการดา้นต่างๆ
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ผลการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่งของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วใน
การวิ่งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปรียบเทียบผลการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มี
ต่อความเร็วในการวิ่งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกลุ่มทดลองก่อนการฝึก หลัง
การฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ8  เปรียบเทียบผลการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  โรงเรียนวัดพุทธ
บูชา กรุงเทพมหานคร โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน 
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจร จ านวน 15 คน และกลุ่มที่
ฝึกแบบปกติ จ านวน 15 คน  เก็บข้อมูลโดยการทดสอบความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ก่อนการฝึก 
หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นรายคู่โดย วิธีของบอนเฟอร์โรนี่ (Bonferroni) ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิ่ง 50 
เมตร ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่มควบคุม 
ค่าเฉลี่ยเวลาก่อนการฝึกและหลังการฝึก เท่ากับ 9.72  9.33 และ 9.37 ตามล าดับและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33  0.26 และ 0.24 ตามล าดับ ผลการวิ่ง 50 เมตร ก่อนการฝึก
และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ยเวลาก่อนการ
ฝึกและหลังการฝึก เท่ากับ 9.61  9.38 และ 8.95 ตามล าดับและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.29 0.28 และ 0.21 ตามล าดับ ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร 
ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้สถิติที (t-test 
independent) พบว่า ไม่แตกต่างกัน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเวลาในการวิ่ง 
50 เมตร ของกลุ่มทดลอง ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: ความเร็ว, การฝึกแบบวงจร, ทักษะกรีฑา 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the effect of athletics circuit 
training on the speed of secondary students. Comparison of athletics circuit 
training on the speed of secondary students. Of the pre-practice group After 
weeks 4 and 8, comparison of athletics circuit training on the speed of secondary 
students Between control and experimental groups. Wat Buddhabucha School 
Bangkok Twenty-one Purposive Sampling was used. The subjects were divided 
into two groups: 15 cyclists, 15 regular cyclists, and 50 meters Pre-training after 
week 4 and after training Week 8 Analysis of data by average Standard deviation 
is a pairwise method. Bonferroni  The research found that 1. Results of 50m run 
before and after training, week 4 and after training week 8 of the control group. 
Mean before and after training were 9.72, 9.33 and 9.37, respectively, and the 
standard deviation was 0.33, 0.26 and 0.24, respectively. 2. Results of 50m run 
before and after training, week 4 and after training week 8 of the experimental 
group. Mean before and after training were 9.61, 9.38 and 8.95, respectively, and 
the standard deviation was 0.29, 0.28 and 0.21, respectively. 3. The difference in 
running speed of 50 m before training after week 4 and after week 8 with t-test 
independent showed no difference. 4. Compare the difference in mean of 
running time of 50m from the experimental group before training in the 4th week 
and after the training in the 8th week by one way ANOVA. At the .05 level of 
significance, 

Keywords: speed, circuit training, athletics 
 
บทน า 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา มีการทดสอบสมรรถภาพด้านความเร็ว ผลปรากฏว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่มีความเร็วอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด และไม่สามารถใช้ความเร็ว
ในการเล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาที่อาศัยความเร็วได้ ซึ่งความเร็วเป็นสิ่งส า คัญในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ และการด ารงชีวิตให้มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย โดยผู้วิจัยคาดว่าการศึกษากรีฑาแบบวงจร
จะช่วยพัฒนาความเร็วของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในวิชากรีฑา จึงมี
ความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่งของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชากรีฑาต่อไป 
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1. เพ่ือศึกษาผลการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่งของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่งของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกลุ่มทดลองก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเวลาในการวิ่ง 50 เมตร ของกลุ่มทดลอง     ก่อน
การฝึก  หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวแบบวัดซ้ า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนวัดพุทธบูชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน 
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

น านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดพุทธบูชา จ านวน 905 คน มาท าสอบ
ความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร คนละ 2 เที่ยว และบันทึกผลการทดสอบความเร็ว (วินาที) แล้ว
เรียงล าดับความสามารถจากความเร็วที่ได้จากการวิ่ง 50 เมตร แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
ๆ ละ 15 คน โดยใช้วิธีการเรียงล าดับแบบเก่งสลับอ่อนหลังจากนั้นท้ังสองกลุ่ม จับฉลากเพ่ือ
จัดเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพ่ือท าการฝึก ดังนี้กลุ่มทดลอง  ฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจร 
กลุ่มควบคุม  ฝึกแบบปกติ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

โปรแกรมการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 

ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกรีฑา ทักษะกรีฑา ทักษะการวิ่ง
ระยะสั้น การฝึกความเร็ว เทคนิคการวิ่ง รูปแบบการฝึกแบบวงจร หลักการฝึกแบบวงจร 

จัดท าแบบฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจร  

น าแบบฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่ งของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบโปรแกรมให้เหมาะสม จ านวน 5 ท่าน 

ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่งของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และให้ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมตรวจสอบ 
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น าแบบฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่ งของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ในการวิจัยต่อไป 

ทดสอบความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการอธิบายถึงประชากรท่ีท าการศึกษา การก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยระบุจ านวนที่ชัดเจน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดในส่วนนี้ผู้วิจัยควรแสดงขั้นตอน
โดยละเอียดว่าผู้วิจัยสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพอย่างไร พร้อมระบุค่าคุณภาพให้
ชัดเจน พร้อมทั้งอธิบายการน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ เป็นการบอกแนวทางกว้าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่า
ด าเนินการอย่างไร ตลอดจนเทคนิคทางสถิติท่ีเลือกใช้ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
วิธีจัดกระท ากับข้อมูล 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของเวลาในการวิ่ง 50 
เมตร  ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 
เปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 
และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้สถิติที (t-test independent) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้สถิติที (t-test 
dependent) 
แปรผลในรูปแบบของตาราง กราฟ และความเรียง  
 
 
ผลการวิจัย 

 
 
 

9.72 
9.33 9.37 

9.61 
9.38 

8.95 
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9.5 

10 

ก่อนการฝึก หลังการฝึก4 สัปดาห์ หลังการฝึก8 สัปดาห์ 

กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิ่ง 50 เมตร ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 

ของกลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยเวลาก่อนการฝึกและหลังการฝึก เท่ากับ  9.72  9.33 และ 9.37 
ตามล าดับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33  0.26 และ 0.24 ตามล าดับ 

ผลการวิ่ง 50 เมตร ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 
ของกลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ยเวลาก่อนการฝึกและหลังการฝึก เท่ากับ 9.61  9.38 และ 8.95 
ตามล าดับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29  0.28  และ 0.21 ตามล าดับ 

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเวลาในการวิ่ง 50 เมตร ของกลุ่มทดลอง ก่อน
การฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวแบบวัดซ้ า พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.แบบการฝึกทักษะแบบวงจรสามารถน าไปกับกิจกรรมที่มีเวลาน้อยในการฝึก เพ่ือให้ได้
ประโยชน์มาก 

2.สามารถน าไปใช้ในการฝึกเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเคลื่อนไหวได้หลายระดับ 
3.สามารถน าการฝึกนี้ไปปรับใช้กับนักกีฬาใหม่ เพ่ือเพ่ิมสรรถภาพทางกายตั้งแต่

ระดับพ้ืนฐานไปยังระดับต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของไทยและต่างประเทศ และเพื่อสร้างโมเดล

มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เพื่อเป็นข้อเสนอให้กับผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายทางด้านการศึกษาของ
ประเทศพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีค าอธิบายแต่ละมาตรฐานท่ีชัดเจน ตลอดจนแสดง
รายละเอียดพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ตัวช้ีวัด สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยละเอียด การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นรายบุคคล ประกอบกับการสนทนากลุ่มย่อย โดยใช้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จ านวน 11 
โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ยโสธร และอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับ
คุณสมบัติและพฤติกรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชนท่ีต้องมีก าหนดไว้ในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในการสนทนากลุ่ม
ย่อย มีผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย โดยใช้หัวข้อของมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปประเด็นวิเคราะห์สาระ ผลการวิจัย 
พบว่า เป้าประสงค์ที่สูงสุดในการท างาน คือ ความส าเร็จของนักเรียน หัวใจส าคัญในการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 
มาตรฐาน 7 ด้าน ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 2. ความเป็นผู้ประกอบการ  3. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 4. การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 5. การด าเนินงานและการบริหารจัดการ6. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานศึกษา 
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Abstract 
This research aims to study the Thai Educational Professional Standards for Educational Leaders and other 

standards. The research findings will then be used to propose a new model of Professional Standards for Educational 
Leaders to the Authority of Thailand for use in future Educational Policy. There should be clear descriptions for each 
standard that include details of educational leaders’ behaviors, key performance indicators, educational leader 
proficiency and ways to improve proficiency. Research data was gathered using the survey method of structured 
interviews and focus groups. Samples consisted of 11 educational leaders from private sectors in Bangkok, Yasothon 
and UbonRatchathani. Research tools placed emphasis on the behaviors, key performance indicators and evaluations 
of desired educational leaders. The focus group evaluated the usefulness and practicality of the standards contained 
in the new model of Professional Standards for Educational Leaders to be proposed. All data gathered has been 
analyzed using content analysis. Findings show that the highest goal sought by educational leaders is student 
achievement and that the heart of school administration lies in these 7 standards: 1. Vision, Mission and Core Values; 
2. Entrepreneurship; 3. Professional Learning Community; 4. Human Resource Management; 5. Operation and 
Management; 6. Curriculum and Instruction Management; and 7.School Assessment and Development.  

 

 
 

Keyword: Professional standard, Private school leader, Professional standards for private school leader 
 

บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคน และสังคมของประเทศ ภารกิจการจัดการศึกษาต้องอาศัยความเป็นวิชาชีพที่ต้องมี

ความรู้ ความช านาญในการจัดการศึกษาเป็นการเฉพาะในสังคมไทย บทบาทของวิชาชีพทางการศึกษา จึงมีความส าคัญ กล่าวคือ 
1. มีบทบาทในการสร้างพลเมืองที่ดีของประเทศ เป็นการเตรียมสมาชิกใหม่ให้สังคม โดยให้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะท า

ให้ประชาชนของประเทศเป็นพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติต้องการ 
2. บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นการพัฒนาก าลังคน เพื่อสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 
3. บทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ซึ่งวิชาชีพทางการศึกษาจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือ

ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เป็นการรักษาความเป็นชาตินั่นเอง 
วิชาชีพทางการศึกษามีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพให้สูงขึ้น และให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้ผลประโยชน์จากการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
สถานศึกษาเอกชน ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และช่วยแบ่งเบา

ภาระของรัฐในการจัดการศึกษา ปัจจุบัน สถานศึกษาเอกชนมีทั้งคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ และคุณภาพที่ควรปรับปรุง ทั้งนี้
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการก ากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา ผู้บริหารจึงต้องมีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
 2. เพื่อสร้างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติค าว่า“ผู้บริหาร” ว่าหมายถึง บุคลากรทางวิชาชีพ
ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน นับเป็นบุคลากรที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาโดยแท้จริง อ้างถึงนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา พบว่า  นักบริหารการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาโดยทั่วไปคาดหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษาคือ “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ที่ต้องรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อขับเคลื่อนกลไกการจัดการศึกษาตามนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา รวมทั้งการประสาน
การมีส่วนร่วม ระหว่าง ครูผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆเพื่อจุดประสงค์สูงสุดของการจัด
การศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทุกด้านและเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป (สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ, 2559) 
คุรุสภา (2556) ระบุว่า มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏบิัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)ตามรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 มาตรฐานวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษา (คุรุสภา, 2556) 

 
 ในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระบุว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี
ทางบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า และมีความรู้ 10 ด้าน ได้แก่ 1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2. นโยบายและการ
วางแผนการศึกษา 3. การบริหารด้านวิชาการ 4. การบริหารด้านธุรการการเงินพัสดุและอาคารสถานที่ 5. การบริหารงานบุคคล 
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บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคน และสังคมของประเทศ ภารกิจการจัดการศึกษาต้องอาศัยความเป็นวิชาชีพที่ต้องมี

ความรู้ ความช านาญในการจัดการศึกษาเป็นการเฉพาะในสังคมไทย บทบาทของวิชาชีพทางการศึกษา จึงมีความส าคัญ กล่าวคือ 
1. มีบทบาทในการสร้างพลเมืองที่ดีของประเทศ เป็นการเตรียมสมาชิกใหม่ให้สังคม โดยให้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะท า

ให้ประชาชนของประเทศเป็นพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติต้องการ 
2. บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นการพัฒนาก าลังคน เพื่อสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 
3. บทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ซึ่งวิชาชีพทางการศึกษาจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือ

ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เป็นการรักษาความเป็นชาตินั่นเอง 
วิชาชีพทางการศึกษามีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพให้สูงขึ้น และให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้ผลประโยชน์จากการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
สถานศึกษาเอกชน ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และช่วยแบ่งเบา

ภาระของรัฐในการจัดการศึกษา ปัจจุบัน สถานศึกษาเอกชนมีทั้งคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ และคุณภาพที่ควรปรับปรุง ทั้งนี้
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการก ากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา ผู้บริหารจึงต้องมีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
 2. เพื่อสร้างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติค าว่า“ผู้บริหาร” ว่าหมายถึง บุคลากรทางวิชาชีพ
ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน นับเป็นบุคลากรที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาโดยแท้จริง อ้างถึงนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา พบว่า  นักบริหารการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาโดยทั่วไปคาดหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษาคือ “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ที่ต้องรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อขับเคลื่อนกลไกการจัดการศึกษาตามนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา รวมทั้งการประสาน
การมีส่วนร่วม ระหว่าง ครูผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆเพื่อจุดประสงค์สูงสุดของการจัด
การศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทุกด้านและเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป (สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ, 2559) 
คุรุสภา (2556) ระบุว่า มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏบิัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)ตามรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 มาตรฐานวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษา (คุรุสภา, 2556) 

 
 ในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระบุว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี
ทางบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า และมีความรู้ 10 ด้าน ได้แก่ 1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2. นโยบายและการ
วางแผนการศึกษา 3. การบริหารด้านวิชาการ 4. การบริหารด้านธุรการการเงินพัสดุและอาคารสถานที่ 5. การบริหารงานบุคคล 
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6. การบริหารกิจการนักเรียน 7. การประกันคุณภาพการศึกษา 8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9. การบริหารการ
ประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 10. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ต้องได้รับการ
อบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง โดยมีรายละเอียดของ สาระความรู้ และสมรรถนะของ
ความรู้ทั้ง 10 ด้านก าหนดไว้ในมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น  
 
 มาตรฐานความรู้ 1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย  

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
1. หลักและกระบวนการ

บริหารการศึกษา 
1. หลักและทฤษฎีทางการบริหาร  

และการบริหารการศึกษา 
2. ระบบและกระบวนการบริหารและ 

การจัดการการศึกษายุคใหม่ 
3. การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหาร 

และจัดการการศึกษา 
4. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
5. บริบทและแนวโน้มการจัดการการศึกษา 
  

1. สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีทางการบริหาร 
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ 
บริหารการศึกษา 

2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
สร้างองค์ความรู้ในการบริหาร 
จัดการการศึกษา 

3. สามารถก าหนดวิสัยทัศน์และ 
เป้าหมายของการศึกษา 

4. สามารถจัดองค์กร โครงสร้างการบรหิารและ
ก าหนดภารกิจของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้เหมาะสม 

 
เมื่อพิจารณาแล้ว สาระความรู้ และ สมรรถนะ ไม่สอดคล้องกัน และไม่ได้ก าหนดตัวช้ีวัดสมรรถนะนั้นๆ ท าให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาแตล่ะคน ตีความและปรับใช้ มาตรฐานวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษา แตกต่างกันออกไป 
 ในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (Professional Standards for Educational 
Leaders)มีการระบุสาเหตุของการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ว่า โลกปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อย่างมาก และมีสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งมากขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้า เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอาชีพ และสถานท่ี
ท างานต่างๆ มากมาย สถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องถือเอาโอกาสที่น่าตื่นเต้นนี้ สร้างนวัตกรรมและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ให้ค้นหาและ
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ในการพัฒนาสถานศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น (National Policy Board for Educational 
Administration, 2015) 
 มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักเกณฑ์
พื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นประชากร
ของศตวรรษที่ 21 มาตรฐานฯ ยังระบุถึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านการจัดการการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน รวมทั้ง ความสัมพันธ์ของสถานศึกษา และ ครอบครัวของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า 
มาตรฐานฯ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส าคัญ คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา และ ค่านิยมขององค์กร ไว้ดังที่แสดงใน 
รูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 มาตรฐานวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Policy Board for Educational 

Administration, 2015) 
  

ในแต่ละมาตรฐาน มีค าอธิบายมาตรฐานโดยสรุปอย่างชัดเจน รวมทั้งระบุรายละเอียดของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
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ประสิทธิภาพว่าต้องมีลักษณะหรือผลงานอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น  
มาตรฐานS1: Mission, Vision and Core Valuesมีค าอธิบายว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องพัฒนา 

ส่งเสริม และ ประกาศ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร ของสถาบันการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง         
มีความส าเร็จทางวิชาการ รวมทั้งความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้เรียนทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1) พัฒนาพันธกิจทางการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนาความส าเร็จทางวิชาการและความเป็นอยู่ที่ดี  
    ของผู้เรียนทุกคน 
2) ร่วมมือกับสภาสถานศึกษาและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนา และ ส่งเสริมวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
    เพื่อความส าเร็จในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งพัฒนารูปแบบการสอนและกิจกรรม 
    ส่งเสริมการสอน 
3) ก าหนดและสนับสนุนให้เกิดค่านิยมองค์กรเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมของสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
    ศูนย์กลาง สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ความเสมอภาคทางการศึกษา การปกป้องดูแล เพื่อให้เกิดการ 
    พัฒนาอย่างยั่งยืน 
4) มีกลยุทธ์ในการพัฒนา ปรับใช้ และ ประเมิน กิจกรรมที่น าไปสู่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
5) ทบทวนพันธกิจและวิสัยทัศน์ เพื่อปรับปรุงให้เกิดโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษา และ ความต้องการของ 
    ผู้เรียน 
6) ท าความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน ถึง พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร  
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
7) ค านึงถึง พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมองค์กร ในการท าหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษาในทุกมิติ 

 จะเห็นได้ว่า รายละเอียดของมาตรฐานฯ ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น มีข้อควร
ปฏิบัติและแนวการประเมินผลการปฏิบัติงานควรเป็นอย่างไร ท าให้การปรับใช้มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา ปรับใช้ได้โดยง่าย ไม่สับสนในการตีความ 
  มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (The Australian Professional Standard for 
Principals)ระบุว่า ความคาดหวังที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน คือ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบความส าเร็จในการ
ท างาน รวมทั้งท าให้สังคมเช่ือมั่นได้ว่า ความเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษานั้น น าไปสู่ผลกระทบในทางบวก ได้แก่ พัฒนา
ความส าเร็จของผู้เรียนในทุกระดับและทุกระยะ ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นเลิศทางการศึกษา สร้างสรรค์และอนุรักษ์
คุณภาพการสอนและการเรียนรู้ กระตุ้น พัฒนา และน าพาผู้เรียนซึ่งเป็นความคาดหวังของชุมชนและนโยบายของรัฐบาลไปสู่
ความส าเร็จ รวมทั้งทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Australian 
Institute for Teaching and School Leadership, 2014) 
 มาตรฐานฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องได้พบเจอทุกวันกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน มาตรฐานฯ จัดท าเป็นรูปแบบท่ีเชื่อมโยง ความรู้ คุณภาพ ประสบการณ์ และทักษะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งต้องการความเป็นผู้น าส าคัญ 3 ด้าน คือ 1. วิสัยทัศน์และค่านิยม
องค์กร (Vision and Values) 2. ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and Understanding)3. คุณภาพเฉพาะบุคคล 
(Personal qualities) ทักษะทางสังคม (Social skills) และทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) โดยความต้องการทั้ง
สามด้านนั้นถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติทางวิชาชีพ 5 ด้าน ดังนี้ 1. ความเป็นผู้น าทางการสอนและการเรียนรู้ (Leading teaching 
and learning) 2. ความสามารถในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น (Developing self and others) 3. ความเป็นผู้น าในการพัฒนา 
สร้างนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลง (Leading improvement, innovation and change) 4. ความเป็นผู้น าในการบริหาร
สถานศึกษา (Leading the management of the school) 5. ร่วมมือและท างานร่วมกับชุมชน (Engaging and working with 
the community) ดังรายละเอียดใน รูปที่ 3  

 
 
 

รูปที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (Australian Institute for Teaching and School 
Leadership, 2014) 

ในแต่ละความต้องการความเป็นผู้น า 3 ด้าน (Leadership Requirements) และ การปฏิบัติทางวิชาชีพ 5 ด้าน 
(Professional Practices) ระบุค าอธิบายโดยละเอียด และ สมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นผู้น า
ทางการสอนและการเรียนรู้ (Leading teaching and learning) มีค าอธิบายว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดี
ในการท างานอย่างท้าทายและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ความกระตือรือร้น ความเป็นตัวของตัวเองของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรับผิดชอบ
หลักในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน การเป็นผู้น า การออกแบบ การบริหารคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
เพื่อความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ มีการติดตามการร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา การตรวจสอบและติดตาม
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตั้งมาตรฐานที่สูงไว้ส าหรับพิจารณาพฤติกรรมและการเข้าเรียน 
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับฟังเสียงจากผู้เรียน  
 นอกจากน้ันแล้ว ในมาตรฐานฯ ยงัแสดงแผนภาพ ให้เห็นถึงสมรรถนะที่เพิ่มสูงขึ้น ในหัวข้อ ความเปน็ผู้น าทางการสอน
และการเรียนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษา ดังที่แสดงใน รูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเป็นผู้น าทางการสอนและการเรียนรู้ (Australian Institute for Teaching 

and School Leadership, 2014) 
 

 คณะผู้วิจัยจึงพัฒนากรอบแนวคดิในการวิจัยเพื่อสร้างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ดังรายละเอียด
ที่แสดงในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 โมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดว่า ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั้งหมดในประเทศไทย 

จ านวน 3,901 โรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2559) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 11 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนนฤมลทิน เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 
4. โรงเรียนกันตะวรรณ กรุงเทพมหานคร 
5. โรงเรียนอนุบาลบ้านแสนสุข กรุงเทพมหานคร 

6. โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา อ.เมือง จ.
อุบลราชธาน ี

7. โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปญัญานสุรณ์ อ.มหาชนะชัย จ.
ยโสธร 

8. โรงเรียนศิริอุบลวรรณ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธาน ี
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รูปที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (Australian Institute for Teaching and School 
Leadership, 2014) 

ในแต่ละความต้องการความเป็นผู้น า 3 ด้าน (Leadership Requirements) และ การปฏิบัติทางวิชาชีพ 5 ด้าน 
(Professional Practices) ระบุค าอธิบายโดยละเอียด และ สมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นผู้น า
ทางการสอนและการเรียนรู้ (Leading teaching and learning) มีค าอธิบายว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดี
ในการท างานอย่างท้าทายและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ความกระตือรือร้น ความเป็นตัวของตัวเองของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรับผิดชอบ
หลักในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน การเป็นผู้น า การออกแบบ การบริหารคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
เพื่อความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ มีการติดตามการร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา การตรวจสอบและติดตาม
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตั้งมาตรฐานที่สูงไว้ส าหรับพิจารณาพฤติกรรมและการเข้าเรียน 
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับฟังเสียงจากผู้เรียน  
 นอกจากน้ันแล้ว ในมาตรฐานฯ ยงัแสดงแผนภาพ ให้เห็นถึงสมรรถนะที่เพิ่มสูงขึ้น ในหัวข้อ ความเปน็ผู้น าทางการสอน
และการเรียนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษา ดังที่แสดงใน รูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเป็นผู้น าทางการสอนและการเรียนรู้ (Australian Institute for Teaching 

and School Leadership, 2014) 
 

 คณะผู้วิจัยจึงพัฒนากรอบแนวคดิในการวิจัยเพื่อสร้างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ดังรายละเอียด
ที่แสดงในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 โมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดว่า ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั้งหมดในประเทศไทย 

จ านวน 3,901 โรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2559) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 11 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนนฤมลทิน เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 
4. โรงเรียนกันตะวรรณ กรุงเทพมหานคร 
5. โรงเรียนอนุบาลบ้านแสนสุข กรุงเทพมหานคร 

6. โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา อ.เมือง จ.
อุบลราชธาน ี

7. โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปญัญานสุรณ์ อ.มหาชนะชัย จ.
ยโสธร 

8. โรงเรียนศิริอุบลวรรณ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธาน ี
 
 

9. โรงเรียนอนุบาลจริพัฒน์วิทยา อ.ส าโรง จ.อุบลราชธาน ี
10. โรงเรียนสมบรูณเ์ลศิวิทยา อ.น้ ายนื จ.อุบลราชธาน ี

11. โรงเรียนสมบรูณเ์ลศิวิทยา อ.น้ ายนื จ.อุบลราชธาน ี

แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
รายบุคคล (In-dept Interview) ประกอบกับการสนทนากลุ่มย่อย(Focus group) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ต้องมีก าหนดไว้ในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา ตัวช้ีวัดและการตรวจสอบติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน ในการสนทนากลุ่มย่อย มีผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย โดยใช้หัวข้อของมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามโมเดล
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ มีรายละเอยีด ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งของประเทศไทย และ ต่างประเทศ 
2. วิเคราะหจ์ุดอ่อนและจุดแข็งของมาตรฐานวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษาของไทยในปัจจุบัน 
3. จัดท าร่างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
4. ตรวจสอบร่างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจ านวน 3 คน 
5. ทดลองร่างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนโดยการสัมภาษณบ์ุคคลทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัย 
6. น าผลการสมัภาษณ์มาปรับปรุงร่างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนแล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คณะผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตสมัภาษณผ์ู้บรหิารสถานศึกษาเอกชน 
2. คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาวเิคราะห์ข้อมูล 
3. หลังจากสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน ครบทั้ง 11 โรงเรียนแล้ว คณะผู้วิจัย น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์จดัการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเตมิจากที่ประชุม แล้วน าข้อมลูทั้งหมดที่ได้จากการสนทนากลุม่
ย่อย มาวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปประเด็น โดยวิเคราะห์สาระ (Content 
analysis) เกี่ยวกับ มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ทั้ง 7 ด้าน คือ 1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม2.ความเป็น
ผู้ประกอบการ 3. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 4.การบริหารทรัพยากรบุคคล 5.การด าเนินงานและการบริหารจัดการ 6.
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 7.การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ 
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอเชิงบรรยายประกอบตารางการอธิบายผลการศึกษาวิจัย เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว 
คณะผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วน ามาปรับปรุงเพื่อให้เป็นผลการวิจัยโดยสมบูรณ์ 

ขอบเขตการวิจัยการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเรื่องการน าเสนอผลของการวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยทั้งช้ินซึ่งมีจ านวนมากกว่า
ปริมาณเนื้อหาบทความที่ได้รับอนุญาตให้น าเสนอ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงขอน าผลการวิจัยในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 1วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม  ซึ่งประกอบไปด้วย ค าอธิบายมาตรฐานฯ พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน ตัวช้ีวัด สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน ส่วนรายละเอียดของมาตรฐานที่ 2-7 ถึงแม้จะมีความส าคัญไม่แพ้กัน แต่ด้วยข้อจ ากัดของปริมาณเนื้อหาบทความที่ได้รับ
อนุญาตให้น าเสนอ คณะผู้วิจัยยินดีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดต่อกับคณะผู้วิจัยได้ที่อีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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9. โรงเรียนอนุบาลจริพัฒน์วิทยา อ.ส าโรง จ.อุบลราชธาน ี
10. โรงเรียนสมบรูณเ์ลศิวิทยา อ.น้ ายนื จ.อุบลราชธาน ี

11. โรงเรียนสมบรูณเ์ลศิวิทยา อ.น้ ายนื จ.อุบลราชธาน ี

แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
รายบุคคล (In-dept Interview) ประกอบกับการสนทนากลุ่มย่อย(Focus group) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ต้องมีก าหนดไว้ในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา ตัวช้ีวัดและการตรวจสอบติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน ในการสนทนากลุ่มย่อย มีผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย โดยใช้หัวข้อของมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามโมเดล
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ มีรายละเอยีด ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งของประเทศไทย และ ต่างประเทศ 
2. วิเคราะหจ์ุดอ่อนและจุดแข็งของมาตรฐานวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษาของไทยในปัจจุบัน 
3. จัดท าร่างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
4. ตรวจสอบร่างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจ านวน 3 คน 
5. ทดลองร่างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนโดยการสัมภาษณบ์ุคคลทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัย 
6. น าผลการสมัภาษณ์มาปรับปรุงร่างโมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนแล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คณะผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตสมัภาษณผ์ู้บรหิารสถานศึกษาเอกชน 
2. คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาวเิคราะห์ข้อมูล 
3. หลังจากสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน ครบทั้ง 11 โรงเรียนแล้ว คณะผู้วิจัย น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์จดัการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเตมิจากที่ประชุม แล้วน าข้อมลูทั้งหมดที่ได้จากการสนทนากลุม่
ย่อย มาวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปประเด็น โดยวิเคราะห์สาระ (Content 
analysis) เกี่ยวกับ มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ทั้ง 7 ด้าน คือ 1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม2.ความเป็น
ผู้ประกอบการ 3. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 4.การบริหารทรัพยากรบุคคล 5.การด าเนินงานและการบริหารจัดการ 6.
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 7.การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ 
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอเชิงบรรยายประกอบตารางการอธิบายผลการศึกษาวิจัย เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว 
คณะผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วน ามาปรับปรุงเพื่อให้เป็นผลการวิจัยโดยสมบูรณ์ 

ขอบเขตการวิจัยการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเรื่องการน าเสนอผลของการวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยทั้งช้ินซึ่งมีจ านวนมากกว่า
ปริมาณเนื้อหาบทความที่ได้รับอนุญาตให้น าเสนอ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงขอน าผลการวิจัยในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 1วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม  ซึ่งประกอบไปด้วย ค าอธิบายมาตรฐานฯ พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน ตัวช้ีวัด สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน ส่วนรายละเอียดของมาตรฐานที่ 2-7 ถึงแม้จะมีความส าคัญไม่แพ้กัน แต่ด้วยข้อจ ากัดของปริมาณเนื้อหาบทความที่ได้รับ
อนุญาตให้น าเสนอ คณะผู้วิจัยยินดีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดต่อกับคณะผู้วิจัยได้ที่อีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น
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สรุปผลการวิจัย 
เป้าประสงค์ที่สูงสดุในการท างานของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน คอื ความส าเร็จของนักเรียน (Student Achievement) 

เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน ด าเนินไปถึงเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชน จะต้องค านึงถึงหัวใจ
ส าคัญในการบริหารสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน 7 ด้าน ดังน้ี 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม (Vision,  Mission and Core Values) 
2. ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
3. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) 
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 
5. การด าเนินงานและการบริหารจัดการ (Operation and Management) 
6. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction Management) 
7. การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการพัฒนาสถานศึกษา (School Assessment and Development) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับทราบถึงค าอธิบายของ
แต่ละมาตรฐานว่าคืออะไร มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านใดบ้าง ตลอดจนรายละเอียดของพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องมี และตัวช้ีวัดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  

นอกจากน้ันแล้ว ในแต่ละมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ยังระบุรายละเอียดของสมรรถนะผู้บริหารในแต่ละระดับ 
(1-5) เรียงจากสมรรถนะพื้นฐาน ไปจนถึง สมรรถนะสูงสุด ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นไป โดยขอบเขตของการวิจัยนี้ จะน าเสนอผลการวิจัยในรายละเอียดของ 
มาตรฐานที่ 1 เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

มาตรฐานที่  1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม  (Vision, Mission and Core Values) 
 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมของสถานศึกษาที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งสามารถวางแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ให้บรรลุเป้าหมายได้ ภายใต้ความมีศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม 
ควรเพิ่มความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 

พฤติกรรม 
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมของสถานศึกษา  โดยใช้หลักการมีส่วน 
ร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา รวมทั้งการ 
ก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (School Identity) และอัตลักษณ์ของนักเรียน (Student Identity)  
และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. สามารถวางแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้อยู่บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรม  จรยิธรรม ท่ีเป็น 
พื้นฐานทางความคิดและพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 
3. สามารถพัฒนากลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา โดยค านึงถึงผู้เรียน 
เป็นส าคญั 
4. สามารถท างานร่วมกันกับบุคลากรในสถานศึกษา โดยเน้นการมสี่วนร่วม เพื่อให้สถานศึกษาบรรลเุป้าหมาย 
ตามวิสยัทัศน ์

ตัวชี้วัด  
1. สถานศึกษามีวสิัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมาย  ที่ใช้เป็นทิศทางด าเนินงานส าหรับก าหนดเอกลักษณข์อง 
สถานศึกษาและอัตลักษณ์ของนักเรียน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแจกแจงผลการท างานท่ีแสดงความมีคณุธรรม  จริยธรรม  ท่ีเป็นพื้นฐานทาง 
ความคิดและพฤติกรรมในการบรหิารจัดการ  
3. สถานศึกษามีกลยุทธ์ในการปฏิบตังิานแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน 
สถานศึกษา โดยค านึงถึงผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 
4. สถานศึกษาสามารถแจกแจงผลการร่วมระดมความคดิของ เจ้าของ ผู้บริหารรุ่นกลาง รุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ 
รวมทั้งผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย แสดงให้เห็นเป็นประจักษ ์
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อภิปรายผลการวิจัย 
โมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ทั้ง 7 มาตรฐาน ที่เป็นผลจากการวิจัยช้ินนี้ เป็น

แนวทางให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายทางด้านการศึกษาของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคุรุสภา ตลอดจนเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาของไทยในปัจจุบันที่ยังคงขาดความชัดเจนทั้งค าอธิบายและแนวปฏิบัติ (คุรุสภา, 2556) เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 

ข้อเสนอแนะและการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 ตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นในส่วนของขอบเขตของงานวิจัย ว่าการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเรื่องการน าเสนอ
ผลของการวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยทั้งช้ินซึ่งมีจ านวนมากกว่าปริมาณเนื้อหาบทความที่ได้รับอนุญาตให้น าเสนอ 
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงขอน าผลการวิจัยในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน มาตรฐานที่ 1 
มาน าเสนอเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของมาตรฐานที่ 2-7 ซ่ึงประกอบไปด้วย ค าอธิบายมาตรฐานฯ พฤติกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ตัวช้ีวัด สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน นั้น คณะผู้วิจัยยินดีเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้สนใจ โดยสามารถติดต่อ
กับคณะผู้วิจัยได้ที่อีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น  
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การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

 
ดรุณี วิเชียรสรรค์1 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
e-mail: daru.pao04@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้วิธีการปกติ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนกับหลังเรียน 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มควบคุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 46 คน และกลุ่ม
ทดลอง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 46 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนบน
เครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 2) แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนบน
เครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ัง
ฉบับโดยใช้สูตร (KR 20) ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder -  Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  
0.90  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน มีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมพันธ์สัมประสิทธิ์แอลฟาตามแบบของ  
ครอนบัด (Cronbach) ได้ค่า ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน พบว่า 

มีประสิทธิภาพรวม 82.42/81.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80 /80  
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานและนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า คะแนนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: บทเรียนบนเครือข่าย 1, รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 2 
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ABSTRACT 

This research aims to: 1) Develop a network lesson by using a problem-based learning 
model 2) Compare learning achievement of students who have been taught with the lessons 
on the network. 3 ) Compare learning achievement of students who have been taught with 
the lessons on the network by using a problem-based learning model 4) Study the students' 
satisfaction about learning with network lessons by using the problem-based learning model 
as a base. The sample groups consisted 46 students from Mathayomsuksa 6/2 and 46 
students from Mathayomsuksa 6/1.  The instruments employed to collect the data were as 
follows: 1) the Web-based Instruction on Problem-Based Learning 2) The suitability 
assessment of the network lesson. Using a problem-based learning model the mean score 
was 4.54 and the standard deviation was 0.05. 3) Achievement test. The reliability of the 
whole test using the Kuder-Richardson formula (KR20) was 0.90. 4) Student Satisfaction 
Questionnaire on Network Lesson Using a problem-based learning model The reliability of 
the questionnaire was compared with the Cronbach alpha coefficient. The reliability was 
0.86. 

The research found that 
1. Effectiveness of network lessons by using the problem-based learning model, it was 

found that the efficiency of 82.42 / 81.44, the criteria was set 80/80. 
2. Comparison of Learning Achievement of Mathayomsuksa 6, between students who 

learned with network lesson by using the problem-based learning model and students who 
learned by using the conventional teaching method, it was found that the scores of students 
who learned with the network lesson by using a problem-based learning model was higher. 
There was a statistically significant difference at .05 level. 

3. Comparative Study of Learning Achievement of Mathayomsuksa 6 in Pre-Class and 
Post-Class with network lesson by using the problem-based learning model, the post-test 
scores were significantly higher than the pre-test scores at the .05 level. 

4 . Student Satisfaction Study on learning with network lesson by using the problem-
based learning model overall, students were very satisfied. 
 
Keywords: Network lessons 1, Problem-based learning model 2 
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บทน า 
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดการจัดการศึกษาต้องยึด

หลักส าคัญ คือ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยมีหลักการที่ว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ และสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เป็นกลุ่มสาระหลักสาระหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรยีนรู้มคีวามส าคัญยิ่งในการวางรากฐานการ
เรียนรู้ โดยจัดให้มีการศึกษาในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างและพัฒนา สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการ
ของเทคโนโลยีสะอาด และเข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน และใช้คอมพิ วเตอร์สร้างช้ินงานหรือ
โครงงาน (กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) 

 จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
พบว่า เนื้อหา เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการท างานแบบมีทางเลือก ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้เวลาใน
การท าความเข้าใจ ต้องแก้โจทย์ปัญหาและต้องมีการกระตุ้นให้เนื้อหามีความน่าสนใจมากขึ้น จึงจะท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ผู้สอนได้ค้นคว้าวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนได้ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบกาเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงขึ้น 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้ให้ความหมายรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญต่อผู้เรียน ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของ
กระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการ
สร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน ด้วยกระบวนการนี้จะ
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความงุนงงสงสัยต้องการแสวงหาความรู้ เพื่อขจัดความสงสัย ผู้เรียนได้เผชิญกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์จริงร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหา เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เน้นความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล ผู้เรียนสามารถเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้ ร่วมกับการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สืบค้นสารสนเทศได้ในลักษณะสื่อมัลติมีเดียที่มีทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก เสียงและภาพเคลื่อนไหว ท าให้เกิด
ความเพลิดเพลินและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จะท าให้
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ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลักษณะและความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม สร้างความรู้และทักษะการแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล ตลอดจนเร้าความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่ก าลังศึกษา ซึ่งจะสามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่งผลนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน กับนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้วิธีการปกติ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลังเรียนกับ
ก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน
เครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 

 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
บนเครือข่าย รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิธีการปกติ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน
เครือข่าย รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับมาก 

  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัด

พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนห้องเรียน 5 ห้องเรียน จ าแนกเป็น 4 แผนการเรียน คือ 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 2 ห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/2 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 
ห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ศิลป์-ภาษาจีน จ านวน 1 ห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-ทั่วไป  
จ านวน 1 ห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 จ านวนนักเรียน 219 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
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กลุ่มควบคุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 46 คน โดยการวิธีเลือกแบบสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
โดยวิธีจับฉลาก 

กลุ่มทดลอง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 46 คน โดยการวิธีเลือกแบบสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
โดยวิธีจับฉลาก 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ด าเนินการดังนี้ ศึกษาแนวคิด

การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาสาระการเรียนรู้ที่จะ
น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หน่วยการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการท างานแบบมีทางเลือก , ด าเนินการ
สร้างบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสังเคราะห์เอกสาร แนวทางและขั้นตอนการสร้าง
บทเรียนบนเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน, น าร่างบทเรียนบนเครือข่าย 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมใน
องค์ประกอบต่าง ๆ ของบทเรียนบนเครือข่าย น าบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน น าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 

2) แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
ด าเนินการดังนี้ ก าหนดหัวข้อทางด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการประเมินตามกรอบแนวคิด 
ก าหนดระดับความคิดเห็น เป็นมาตรฐานประมาณค่าคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายมี 5 ระดับ, น าแบบ
ประเมินคุณภาพที่ได้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท าการ
ตรวจสอบเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนต่อไป น าแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายที่ได้ท า
การปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียท าการประเมินต่อไป, 
นำแบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายมาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เพื่อดูความกระจายความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งคะแนนเฉลีย่ที่ได้จากการประเมินในแต่ละด้านจะต้อง
มีค่าตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไปจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการดังนี้ ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขอบข่าย
ของเนื้อหา หน่วยการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการท างานแบบมีทางเลือก หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวัดความสามารถทางการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบ, สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการท างานแบบมีทางเลือก 
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อหาค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลอง (Try 
Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ที่ผ่านการเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้
มาแล้ว จ านวน 30 คน น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจสอบและวิเคราะห์หาคุณภาพ ซึ่งได้
คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 
นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกไว้ จ านวน 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับโดยใช้สูตร (KR 20) ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.90 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน ด าเนินการดังนี้ ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามโดยวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ และ
ศึกษาองค์ประกอบของการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนเครือข่าย สร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 19 ข้อ แต่ละข้อก าหนดน้ าหนักในการ
ตอบตามเกณฑ์ 5 ระดับ น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญให้มีความสมบูรณ์  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ที่ผ่านการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมพันธ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ตามแบบของครอนบัด (Cronbach) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2) หาความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิธีการปกติ โดยใช้สถิติ t - test  Independent 

4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หลังเรียนกับก่อนเรียน โดยใช้สถิติ t - test Dependent 

5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ 80/80 มีผลดังนี้ 

เรื่องที ่ เรื่อง 

คะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรียน 
เกณฑ์ 80 / 80 

คะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิหลังเรียน 
เกณฑ์ 80 / 80 

คะแน
นเต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 
 

E1 คะแน
นเต็ม 

คะแน
นเฉลี่ย 

ร้อย
ละ 
 

E2 

1 ค าสั่ง if  30 24.77 82.56 

82.42 30 24.43 81.44 81.44 2 ค าสั่ง if else 30 24.67 82.22 
3 ค าสั่ง if else if 30 24.57 81.89 
4 ค าสั่ง switch case 30 24.90 83.00 

E 1 / E2 = 82.42/81.44 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 
82.42/81.44 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ โดยใช้สถิติ t-
test Independent ปรากฏผลดังนี้ 

กลุ่ม   S.D. df t Sig. 
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  22.48 9.59 88.00 5.10* 0.00 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนปกติ  19.50 5.65 

*P < .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 22.48 
คะแนน และ 19.50 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
บนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า 
คะแนนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการเรียนด้วยบทเรียน
บนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิติ t-test Dependent ปรากฏผลดังนี้  
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ความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลอง (Try 
Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ที่ผ่านการเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้
มาแล้ว จ านวน 30 คน น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจสอบและวิเคราะห์หาคุณภาพ ซึ่งได้
คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 
นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกไว้ จ านวน 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับโดยใช้สูตร (KR 20) ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.90 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน ด าเนินการดังนี้ ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามโดยวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ และ
ศึกษาองค์ประกอบของการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนเครือข่าย สร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 19 ข้อ แต่ละข้อก าหนดน้ าหนักในการ
ตอบตามเกณฑ์ 5 ระดับ น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญให้มีความสมบูรณ์  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ที่ผ่านการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมพันธ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ตามแบบของครอนบัด (Cronbach) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2) หาความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิธีการปกติ โดยใช้สถิติ t - test  Independent 

4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หลังเรียนกับก่อนเรียน โดยใช้สถิติ t - test Dependent 

5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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การทดสอบ N   SD. D  ..DS D  t Sig. 
ก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน  

46 11.89 1.93 

10.59 3.64 19.71* 0.00 หลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน  

46 22.48 3.10 

*P < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 11.89 คะแนน และ 22.48 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน
เครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  พบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนผ่านบทเรียนบน
เครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รองลงมา คือ บทเรียนสามารถใช้งานได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และ 
ความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมในระดับมาก 
และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.42/81.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อท่ี 1 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาหนังสือหลักสูตร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียนบน
เครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการค านึงถึงกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และรับค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องจึงท าให้บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเนิน
มะปรางศึกษาวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 
ศิริภรณ์ โทอ่อน (2556, หน้า 67) กล่าวว่า การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ด าเนินการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จนท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมีคุณภาพ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายครั้งท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาน้ันๆ
มากยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับสิริลักษณ์ แสงจันทรา (2554, หน้า 71) ได้ศึกษาการพัฒนาการสอนผ่านเว็บ 
วิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ 
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 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า คะแนน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2 สอดคล้อง
กับ สันติชัย อาจชูผา (2557, หน้า 54) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องวงจรพัลส์และ
ดิจิตอล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องวงจร
พัลส์และดิจิตอล สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับอ านาจ สุดแสน (2553, หน้า 71) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยบทเรียนบนเครือข่าย กับกลุ่มที่เรียนตามแบบปกติ พบว่า 
นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แตกต่างจากกลุ่มนักเรียนที่เรยีนด้วยบทเรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อท่ี 3 สอดคล้องกับ อัจฉรา ธนีเพียร (2555, หน้า 90) 
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับเยาวลักษณ์ บัวศรีใส 
(2558, หน้า 75) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน
เครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า มีการเตรียมความพรอ้มให้เกิดกับตวัผู้เรียน สร้างความ
สนใจให้กับนักเรียนต่อการเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน เรียนอย่างสนุกไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และเกิดผลต่อ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัจฉรา ธนีเพียร (2555, หน้า 90) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับเยาวลักษณ์ 
บัวศรีใส (2558, หน้า 75) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้งาน  
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 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า คะแนน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2 สอดคล้อง
กับ สันติชัย อาจชูผา (2557, หน้า 54) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องวงจรพัลส์และ
ดิจิตอล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องวงจร
พัลส์และดิจิตอล สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับอ านาจ สุดแสน (2553, หน้า 71) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยบทเรียนบนเครือข่าย กับกลุ่มที่เรียนตามแบบปกติ พบว่า 
นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แตกต่างจากกลุ่มนักเรียนที่เรยีนด้วยบทเรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อท่ี 3 สอดคล้องกับ อัจฉรา ธนีเพียร (2555, หน้า 90) 
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับเยาวลักษณ์ บัวศรีใส 
(2558, หน้า 75) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน
เครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า มีการเตรียมความพรอ้มให้เกิดกับตวัผู้เรียน สร้างความ
สนใจให้กับนักเรียนต่อการเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน เรียนอย่างสนุกไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และเกิดผลต่อ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัจฉรา ธนีเพียร (2555, หน้า 90) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับเยาวลักษณ์ 
บัวศรีใส (2558, หน้า 75) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้งาน  
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1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการน า
กระบวนการท างานกลุ่มมาใช้ในการเรียนการสอน 

1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน
บางส่วนยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการท างานกลุ่ม จึงควรมีการอธิบายวิธีการท างานกลุ่มร่วมกัน ช้ีแจงให้นักเรียน
ทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีในการท างานร่วมกัน 

1.3 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ครูจึงควรน าบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 2.1 ควรมีการสนับสนุนให้มีสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบใหม่ๆ  ในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ  และนักเรียนมีความรู้
ฝังแน่นมากยิ่งข้ึนอันเกิดจากการฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจด้วยตนเอง 

 2.2 จากการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเครอืข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จึงควรน าไปปรับปรุงใช้กับเนื้อหาอื่นๆ หรือใช้กับรายวิชาอื่นๆ 
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 ช่วยสอน. วิทยานิพนธค์รุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 พระนครเหนือ 
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การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
วรรณวิภา  เถื่อนชื่น 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
e-mail: wanwipa.com@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรค
ดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 
ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยสื่อบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวย
ปญญา กับนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการเรียนรูดวยบทเรียนบน
เครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  6 กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 2 หองเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ จังหวัดแพร จํานวน 61 คน กลุมแรกเปนกลุมทดลองจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
ผานเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา กลุมท่ีสองเปนควบคุมจัดการเรียนรูโดยใช
แบบเรียนปกติ โดยใชวิธีเลือกแบบวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) ท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี
ประกอบดวย  1)  บทเรียนผานเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา 2)  แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนผานเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  
3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  4)  แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวา 
 1)  บทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศ 6 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคุณภาพดานเน้ือหาในระดับดีมาก (X=4.50, S.D.=0.31) 
ดานมัลติมีเดียในระดับดีมาก (X=4.52 ,S.D.=0.30) และมีคาประสิทธิภาพ E1/E2 =83.38/82.00 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ของนักเรียนท่ีเรียนบทเรียนบน
เครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีจัดการเรียน
การสอนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 3)  นักเรียนกลุมทดลอง มีความพึงพอใจตอบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ
สรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  อยูในระดับมากท่ีสุด ( X=4.76 ,S.D.=0.44) 

 
คําสําคัญ: บทเรียนผานเครือขาย, ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา 
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THE DEVELOPMENT OF WEB BASED INSTRUCTION USING 
CONSTRUCTIONISM THEORY IN THE SUBJECT OF INFORMATION 

TECHNOLOGY 6  FOR MATTAYOMSUKSA 3 STUDENTS. 
 

Wanwipha  Thuenchuen 

Faculty of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University 
e-mail: wanwipa.com@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) develop web based instruction using  
Constructionism Theory in the Subject of  Information Technology 6  for Mattayomsuksa 3 
students 2) compare the students’ learning achievement between the students who learned 
by using web based instruction using  Constructionism Theory in the Subject of  Information 
Technology 6 and the students who learned by using the traditional learning method for 
Mattayomsuksa 3 students ; and 3) study students’ satisfaction after learning by using web 
based instruction instruction using  Constructionism Theory in the Subject of  Information 
Technology 6 for Mattayomsuksa 3 students. 
 The research sample groups were 2 classrooms including 60 Mattayomsuksa 3 
students. The students were studying in the first semester of academic year 2017 at 
Rongkwanganusorn School, Phrae province. They were divided into two groups which were 
the experimental group and the controlled group. The experimental group learned by using 
web based instruction through group investigation cooperative learning method and the 
controlled group learned by using the traditional learning method. The research sampling 
was cluster sampling. There were 4 research tools consisting 1) the web based instruction 
through group investigation cooperative learning method, 2) the assessment of the web 
based instruction through group investigation cooperative learning method, 3) the learning 
achievement test and 4) the satisfaction survey form 
  
Results of the study found that : 

1.  The effectiveness of the web based instruction 3wusing  Constructionism Theory 
in the Subject of  Information Technology 6 for Mattayomsuksa 3 was 4.50  S.D.=0.31 which 
was at a highest level and the average multimedia quality was 4.52 S.D.=0.30 which was at a 
highest level and  The effectiveness was 83.38/82.00which was at a higher level than the 
efficiency 80/80 criteria. 
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2. Regarding to students’ learning achievement, the students who learned by using 

the  web based instruction through group investigation  cooperative learning method in the 
subject of Career and Technology 6 for Mattayomsuksa 3 had significantly higher learning 
achievement than the students who learned by using traditional learning method at 
significance level of .05  

3.  Experimental group learning satisfaction using the  web based instruction using  
Constructionism Theory in the Subject of  Information Technology 6 for Mattayomsuksa 3 
was at the highest level ( X=4.76 ,S.D.=0.44). 
Keywords : Web-Based Instruction, Constructionism Theory 
 
 
 

บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาท่ีสนองตอ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553ไดจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผูสอนและผูจัดการศึกษาตองเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูถายทอดความเปนผูชวยเหลอื สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
แสวงหาความรูจากสือ่ และแหลงการเรียนรูตางๆ ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียน อาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่ และ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และสามารถจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ซ่ึงสอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอนบนเว็บ ท่ีมีการการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเร่ืองขอจํากัดทางดานสถานท่ี และเวลา โดยการ
สอนบนเว็บ จะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ ในการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอน (บานเย็น  อินทองแกว 2555:1) 

หลักสตูรสถานศึกษาสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กําหนดใหการ
จัดการเรียนการสอนมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหแกปญหา  เพ่ือใหเกิดความรู  
ความสามารถ  การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสขุ  และมีทักษะในการแกไขปญหาดวยการใชโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอรประเภทตางๆ เพ่ือนําความรูความเขาใจไปพัฒนางานดานคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม
และความสนใจ  

กระบวนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเปนกระบวนการหน่ึงท่ีมุงเนนใหผูเรียนฝกทักษะ  
กระบวนการคิด  การจัดการ  การทํางานรวมกับผูอื่น  การลงมือปฏบัิติจริง  และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
แกไขปญหา  ใชเหตผุลในการแสดงความคิดอยางเปนระบบ  มีแบบแผน  โดยเฉพาะกระบวนการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร  เชน  โปรแกรมภาษาซี  ซึ่งนักเขียนโปรแกรมท่ีมีความชํานาญในระดับหน่ึงแลว  
จะสามารถหาขั้นตอนวิธีการทํางานของโปรแกรมไดโดยไมยาก  แตสําหรับผูท่ีเร่ิมตนศึกษาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร  จําเปนตองศกึษาขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอรและองคประกอบในการเขียนโปรแกรม
เพ่ือใหเกิดความรู  ไดแก  การเร่ิมตนศึกษาตั้งแตขั้นตอนและวิธีการแกไขปญหาดวยคอมพิวเตอร  กฎเกณฑ  
ชนิดขอมลู  ฟงกชั่น  การประกาศตัวแปร  โครงสรางควบคุมในภาษาซี  ตลอดจนขั้นตอนวิธีการทาง
คอมพิวเตอร  โดยขั้นตอนวิธีการจะขึ้นอยูกับลักษณะของการแกปญหา  ซึ่งจะมีหลักขั้นตอนวิธีการคิด
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2. Regarding to students’ learning achievement, the students who learned by using 

the  web based instruction through group investigation  cooperative learning method in the 
subject of Career and Technology 6 for Mattayomsuksa 3 had significantly higher learning 
achievement than the students who learned by using traditional learning method at 
significance level of .05  
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Constructionism Theory in the Subject of  Information Technology 6 for Mattayomsuksa 3 
was at the highest level ( X=4.76 ,S.D.=0.44). 
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เพ่ือใหเกิดความรู  ไดแก  การเร่ิมตนศึกษาตั้งแตขั้นตอนและวิธีการแกไขปญหาดวยคอมพิวเตอร  กฎเกณฑ  
ชนิดขอมลู  ฟงกชั่น  การประกาศตัวแปร  โครงสรางควบคุมในภาษาซี  ตลอดจนขั้นตอนวิธีการทาง
คอมพิวเตอร  โดยขั้นตอนวิธีการจะขึ้นอยูกับลักษณะของการแกปญหา  ซึ่งจะมีหลักขั้นตอนวิธีการคิด
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วิเคราะหในการแกปญหา  คือ  การหาวัตถุประสงคของการเขียนโปรแกรม  การหารูปแบบผลลัพธท่ีตองการ  
การหาขอมูลนําเขาท่ีตองใสเขาไปในโปรแกรม  การเลือกใชตัวแปรท่ีจําเปนตองใชในโปรแกรม  และการหา
ขั้นตอนวิธีการทํางานของโปรแกรม  แตสภาพการเรียนการสอนท่ีผานมายังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  
สังเกตไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานในชวงคะแนนระดับดี  คือ  
คะแนนรอยละ  70–79  (สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน.  2553 : 27)  ท่ีผานมาจะเห็นวาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวในชวงคะแนนระดับดีขึ้นไป  ท้ังน้ี
อาจเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมาไมไดสงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การ
จัดการ  การประยุกตความรูมาใชเพ่ือแกไขปญหา  ท่ีจะทําใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหจนเกิดความคิดรวบยอด  
รวมท้ังวิธีการสอนของครูผูสอนท่ีผานมาไมไดเนนทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนนํามาประยุกตใช  ท่ีจะนําไปสู
ความรูความเขาใจและการตัดสินใจท่ีถูกตองเทาท่ีควร  ทําใหผูเรียนไมสามารถนําความรูท่ีไดเรียนมาใชไดอยาง
เต็มศักยภาพ  หรือความรูท่ีมอียูในชีวิตประจําวันมาประยุกตใชในสถานการณใหมได 

การจัดการเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 6 โรงเรียนรองกวางอนุสรณ อําเภอรองกวาง 
จังหวัดแพร เร่ือง หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน ซึ่งในเน้ือหาของรายวิชาเปนในลักษณะของทฤษฎกีาร
จัดการเรียนการสอนเปนแบบการบรรยายหนาหอง  และนักเรียนลงมือปฏิบัติในหองเรียนปญหาท่ีพบคือ เวลา
ในการเรียนไมเพียงพอ บางคร้ัง นักเรียนบางคนไมสามารถเขาเรียนในหองเรียนได เน่ืองจากติดกิจกรรมอื่นๆ 
ทําใหไมสามารถฝกปฏิบตัิไดอยางเต็มท่ี  ซ่ึงผลจากการสังเกตในระยะท่ีผานมาจะเห็นไดวานักเรียนมีปญหา
ดานพฤติกรรมการทํางานขาดความรับผิดชอบ ไมรูหนาท่ีของตนเองขาดทักษะการศึกษาคนควา และ
บรรยากาศในหองเรียนไมไดกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ดวยสาเหตุน้ีจึงทําใหการเรียนการ
สอนไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรจึงสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับท่ีต่ํา  

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงตองการการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีใชทฤษฎีการ
เรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 เร่ือง หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน เขามา
ชวยแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในการเรียน เพ่ือใหไดสื่อท่ีมีคุณภาพเอื้อประโยชนตอผูสอนในการเตรียมการสอน และ
ผูเรียนสามารถศึกษาตามสะดวก  สามารถนําไปทบทวนความรูไดตลอดเวลา เปนการความสามารถทาง
อินเตอรเน็ตมาใชทางดานการศึกษาอยางเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือพัฒนาการศึกษาของผูเรียนใหมีศักยภาพ
อยางเต็มท่ี  การศึกษาบนพ้ืนฐานทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญาน้ี เปนจุดเร่ิมตนของการเรียนการ
สอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยนักเรียนสามารถสรางองคความรูโดยนักเรียนเองอยางอสิระและ
สรางสรรค ภายใตความดูแล และการใหคําแนะนําของครูผูสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู 
มีความคิดสรางสรรคงานและสามารถใชเทคโนโลยีแสวงหาความรูไดดวยตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 
 

วตัถุประสงคการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วชิา เทคโนโลยี

สารสนเทศ เร่ือง หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี3  ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยสื่อบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ 
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 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี3  ท่ีมีตอการเรียนรูดวยบทเรียนบน
เครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมมติฐานการวจิัย 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 เร่ือง หลกัการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 6 ของนักเรียนหลังจากไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยสื่อบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา สูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวย
วิธีปกติ 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการเรียนรูดวยบทเรียนบนเครือขาย ตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ
สรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 อยูในเกณฑคุณภาพระดับมาก  

วิธีดําเนินการวิจัย 
อธิบายขั้นตอนการวิจัยดวยภาษาท่ีเขาใจงาย โดยกลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนรองกวางอนุสรณ 

อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร   6   หองเรียน  จํานวน  229  คน 
   - กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโรงเรียนรอง

กวางอนุสรณ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) ไดกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดังน้ี 

  1.1 กลุมทดลอง เปนกลุมท่ีเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ
สรางสรรคดวยปญญา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จํานวน 29 คน 

  1.2 กลุมควบคุม เปนกลุมท่ีเรียนโดยใชวิธีการสอนปกติ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3/2  จํานวน 32 คน 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.1.  บทเรียนผานเครือขายบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน มี
ประสิทธิภาพ  E1/E2  = 80.53/80.33 

2.2.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน   

2.3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน แบบปรนัย  4  
ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  คาความยากเฉลี่ย p  =  0.56  ขอสอบยากงายพอเหมาะ  คาอํานาจจําแนกเฉลี่ย
เทากับ  r  =  0.45  มีอํานาจจําแนกสูงมาก คาความเชื่อมั่น  = 0.86 

2.4.  แบบประเมินความพึงพอใจ  4 ดาน  คือ  ดานเน้ือหา   ดานกิจกรรม  ดานแบบทดสอบและ
ประเมินผล   และดานความรูสึก  จํานวน  20  ขอ ความเชื่อมั่น =0.89 
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3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  

3.1 การหาคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายและคุณภาพแผนการจัดการการเรียนรูตามทฤษฎีการ
เรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา  ดวยการหาคาเฉลี่ย (X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

3.2. การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม
ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา และคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ
สรางสรรคดวยปญญา โดยใชสูตร E1 : E2 ซึ่ง E1 เปนประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 เปน
ประสิทธิภาพของผลลัพธ   

3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมท่ีเปนอิสระ
จากกันคํานวณไดจากสูตร t-test Independent Sample แบบความแปรปรวนรวม (Pool Variance)   

3.4 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ กลุมตัวอยาง โดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (X) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนกับหลังเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรู
เพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการ
เขียนโปรแกรมเบ้ืองตน เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบปกติ โรงเรียนรองกวางอนุสรณ  จังหวัดแพร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 37 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบกอนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ นํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติดังตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวย
ปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน 
 

รายการประเมิน x S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1. ความเหมาะสมดานหลักสตูรและหัวเร่ือง 4.80 0.45 ดีมาก 
2. ดานเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.20 0.84 ดี 
3. ดานความเหมาะสมดานภาพและภาษา 4.60 0.55 ดีมาก 
4. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 4.40 0.55 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.31 ดมีาก 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลคุณภาพดานมัลติมีเดียของบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวย
ปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน 

รายการประเมิน x S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1.  ดานการจัดการบทเรียน 4.40 0.55 ดี 
2. ดานตัวอักษรและการใชส ี 4.80 0.45 ดีมาก 
3. ดานคุณภาพเสียง 4.60 0.55 ดีมาก 
4. ดานรูปภาพ (Graphic) 4.40 0.55 ดี 
5. ดานการเขาสูระบบและการเชื่อมโยง 4.40 0.89 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.52 0.30 ดีมาก 
  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรค
ดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน 

คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน เกณฑ 80/80 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 E2 

50 41.69 20 16.41 83.38 82.07 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา บทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 83.38  และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.07 ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑ (E1/ E2) ไมนอยกวา 80/80 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงหนาจอหลักของบทเรียน 
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ตารางท่ี 5  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยบทเรียนบน
เครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน กับสอนแบบปกติ   

วิธีการสอน n  S.D. t Sig 

บทเรียนผานเครือขายโดยใชการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม 

29 16.41 1.52 
7.74* .000 

การสอนแบบปกต ิ 32 12.97 1.90 

**ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบขอมูลพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ท่ีใช
บทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ี
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรค
ดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน 

รายการประเมิน x S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ดานเน้ือหา 4.72 0.59 มากท่ีสุด 
2. ดานกิจกรรม 4.48 0.74 มาก 
3. ดานแบบทดสอบและประเมินผล 4.48 0.57 มาก 
4. ดานความรูสึก 4.45 0.74 มาก 

เฉลี่ยรวม  4.76 0.44 มากท่ีสุด 
 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการสอนรายวิชาทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน สรุปผลไดดังน้ี 

1. บทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน มีประสิทธิภาพ  เทากับ 
83.38/82.00 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80/80  
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  ท่ีเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายตาม

ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  
3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน แสดงใหเห็นวาสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีจัดการเรียน
การสอนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการ
เรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  
หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวย
ปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน  พบวา มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของนักเรียน (E1) เทากับ 
83.38 และมีคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) เทากับ 82.00 ซ่ึง
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังสองกลุม พบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบปกติ และในการศึกษาความพึงพอใจตอบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการ
เรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. บทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดผานการ
ตรวจสอบปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ในสวนของเน้ือหา ดานมัลติมีเดีย และกิจกรรมท่ีให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติบทบทเรียนผานเครือขาย มีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเพ่ือน ๆ ในหองเรียนเปนอยางดีเพ่ือใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้นกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซ่ึงมี
ประสิทธิภาพ 83.38/82.00 ท้ังน้ีเน่ืองจาก  บทเรียนมีการศึกษาคนควาวิจัยพัฒนาอยางเปนระบบ  คือ  มี
การศึกษาหลักสูตร  โครงสรางรายวิชาและเน้ือหา  มีการวิเคราะหเน้ือหาแบงเน้ือหาออกเปนสวนยอยๆ โดย
นํามาสรางเปนชุดฝกทักษะท่ีมีความนาสนใจ  เน่ืองจากมีการนําเสนอเน้ือหาตามลําดับขั้นตอน  มีการชวยเพ่ิม
แรงจูงใจในการเรียนรูเพราะสามารถโตตอบกับผูเรียนไดอยางรวดเร็ว  อีกท้ังบทเรียนยังไดรับการประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  ตรวจสอบความถูกตองและนํามา
ปรับปรุงแกไขจนมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  แลวนําไปทดลองกับกลุมทดลอง เพ่ือหาประสิทธิภาพตาม
กระบวนการวิจัยและพัฒนา  นักเรียนใหความสนใจตอเน้ือหา  ภาพและสีสันท่ีประกอบชุดฝกทักษะ เน่ืองจาก
มีการวิเคราะหปญหาท่ีพบ  เน้ือหาบทเรียน ผูเรียน  เพ่ือใหไดนวัตกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับวัย  ระดับ
ความสามารถของผูเรียน  และปญหาท่ีพบจากการจัดการเรียนรู และพัฒนาอยางเปนระบบ  และพบวา
นักเรียนรูสึกพอใจ ต้ังใจตอบคําถามเมื่อไดทําแบบทดสอบระหวางเรียน  ท้ังน้ีเพราะนักเรียนไดรับทราบผล
คะแนนทันที  เมื่อนักเรียนตอบคําถามในแตละขอผิดก็สามารถตอบคําถามแบบทดสอบขอน้ันไดอีกคร้ังจาก
บทเรียน  และมีการแจงคะแนนใหนักเรียนทราบผลคะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบทันทีเมื่อจบบทเรียน  
จึงทําใหนักเรียนไมรูสึกเบ่ือหนายในขณะทําแบบทดสอบระหวางเรียน  จึงชวยใหนักเรียนมีความสนใจและ
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ตั้งใจทําแบบทดสอบมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของมณฑกานต  ศิลา (2555 : 
บทคัดยอ) ผลของการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการทบทวน เร่ือง พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.92/81.25  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 
80/80 และงานวิจัยของ พุทธพงศ  สุขเพ่ิม (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของบทเรียนคอมพิวเตอรมัติ
มีเดียตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา  สําหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 บทเรียนบนเว็บ
ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.53/83.39 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 
 2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีใชบทเรียน
บนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน กับนักเรียนท่ีจัดการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ  
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใชบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวย
ปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน สูงกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีปกติ  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ท้ังน้ีเน่ืองจาก เมื่อนักเรียนไดเรียนรูจากเน้ือหาและไดฝกปฏิบัติกิจกรรม  หรือ  สถานการณของปญหาจาก
แบบทดสอบท่ีหลากหลายดวยตนเอง  จะทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหใน
การแกปญหา  และจดจําในเน้ือหาสาระไดมากขึ้น  ซึ่งจะสามารถทําใหผูเรียนทําแบบทดสอบไดถูกตองมากขึ้น 
และการฝกทําซ้ําบอยๆ  เปนการทําใหผูเรียนเกิดความชํานาญและจดจําเน้ือหาท่ีเรียนไดมากขึ้น  ซ่ึงจะทําให
ผูเรียนไดแนวคิดในการแกไขขอปญหาตางๆ และสามารถพัฒนาขอบกพรองของนักเรียนไดมากขึ้น  จน
สามารถทําแบบทดสอบไดดวยตนเอง  สอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี  มั่นคง และจุฑามาศ  กระจางศรี 
(2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนดวยบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ วิชาคอมพิวเตอรกับชีวิต  
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กับการเรียนแบบปกติ นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน e-
Learning แบบปฏิสัมพันธ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 
 3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีใชบทเรียนบนเครือขายตาม
ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  
3 เร่ือง  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูท่ี 4.52 ซ่ึงอยูใน
ระดับ “มากท่ีสุด” ท้ังน้ีเน่ืองจาก บทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา วิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  ไดมีการศึกษาหลักการสรางชุดฝกโดยยึดหลักจิตวิทยา  ศึกษาหลักสูตรโครงสราง
รายวิชาและวิเคราะหขอมูลเน้ือหา  และประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา  
ปรับปรุงแกไขจนไดประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด บทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรู เพ่ือ
สรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  มีการกระตุนการเรียนรูของผูเรียน  ประกอบดวยภาพ
สีสันสวยงาม  นักเรียนสามารถรูผลของการกระทําไดทันที  นักเรียนสามารถฝกปฏิบัติทบทวนการเรียนรูไดทุก
ท่ีทุกเวลา  เพราะอยูในรูปแบบสื่อออนไลน  ใชงานไดสะดวก  นักเรียนไดมีการชวยเหลือจากเพ่ือนท่ีเกงกวา  
เกิดการแขงขันรวมมือกันภายในกลุม  จนมีความรูความเขาใจในเน้ือหามากขึ้น  ซึ่งจะสามารถทําใหผูเรียนทํา
แบบทดสอบไดถูกตองมากขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ มลธิดา ขบวนงาม (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของ
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญาและบทเรียนบนเว็บแบบ KWL 
PLUS เพ่ือสงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห เร่ืองการอานสารในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ ของ
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นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนเว็บตามแนวทฤษฎี
การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญาและบทเรียนบนเว็บแบบ KWL PLUSในระดับ “มากท่ีสุด”  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของพุทธพงศ  สุขเพ่ิม (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัติมีเดียตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา  สําหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความพึง
พอใจตอบทเรียนออนไลน มีคาเทากับ 4.56 โดยรวมอยูในระดับ มาก 
 จากผลการวิจัยท้ังหมดท่ีกลาวมา  สรุปไดวาบทเรียนบนเครือขายตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ
สรางสรรคดวยปญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 เร่ือง  หลักการ
เขียนโปรแกรมเบ้ืองตน  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเปนเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและเพ่ือการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใน
อนาคตท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูนอกหองเรียนไดอยางไรขีดจํากัด  ซ่ึงจะเปนรูปแบบการเรียนรูแบบทบทวน
ความรูเดิมและเปนการเพ่ิมกระบวนการเรียนรูหลากหลายควบคูกับการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขาย ได
อยางมีประสิทธิภาพ   
 

ขอเสนอแนะ 
 1. การออกแบบสรางบทเรียนผานเครือขาย ควรเพ่ิมโตตอบระหวางผูเรียนกับบทเรียน หรือมีการ
ทดลองเสทอนจริง จากบทเรียนผานเครือขาย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และเขาใจเน้ือหามากขึ้น 
 2. ควรสรางบทเรียนผานเครือขาย ดวยรูปแบบและเทคนิคอื่น ๆ เชน การพัฒนาบทเรียนผาน
เครือขายเพ่ือการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เพ่ือใหไดบทเรียนผานเครือขายท่ีมีรูปแบบและเทคนิคท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกัน 
 3. พัฒนาบทเรียนผานเครือขายใหใชงานไดทุกระดับรายวิชา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรยีนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง 
การสร้างโมเดลด้วย google sketch up ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ เรื่องการสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up ระหว่างห้องเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
กับห้องเรียนปกติ และ 3). ศึกษาความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 วิชา 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่องการสร้างโมเดลด้วย google sketch up กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5  จ านวน 3 ห้องเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบูรณ์ โดยวิธีจับฉลาก สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน 3 ห้องให้เหลือ  2  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 20 คน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
รูปแบบการการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มควบคุมจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนปกติ โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
การสร้างโมเดลด้วย google sketch up 2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
Independent sample t–test 

ผลการวิจัยพบว่า 1). บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.73  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  
ดีมาก 2). บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.75/89.75 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
80/80  
3). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  แสดงให้เห็นว่าสูง
กว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 4). นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, ห้องเรียนกลับด้าน 
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The development of E-learning on product design  
for mattayomsuksa five students by flip classroom teaching model. 
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e-mail: poonwadee@hotmail.com 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) create and find effective e-learning. on subject product design 

creating a model with google sketch up to be effective on the basis of 80/80. 2) compare the achievement on 
product design creating a model with google sketch up between flipped classroom and normal classroom and 3) 
satisfy students after class.to e-learning on product design creating a model with google sketch up. The sample 
used in this research is mattayomsuksa five students 3 classrooms. 
1st semester of academic year 2560 of Kanchanapisekwittayalai Phetchabun school. Random sample 3 classrooms 
for 2 classrooms 20 people/classrooms. The first group was the experimental group learn by using e-learning using 
the flipped classroom teaching model. The second group is the control of learning by using normal classroom. by 
use cluster sampling. research tools. 1) e-learning. on product design Creating a model with google sketch up 2) 
quality Assurance e-learning 3) learning management plan 4) Satisfaction Assessment Form. Statistics used in data 
analysis are Average, standard deviation and t–test Independent Group. 

The research found that 1) e-learning on product design Creating a model with google sketch up Have 
average total 4.73 The quality is very good. 2) e-learning on product design creating a model with google sketch 
up have effective 81.75/89.75 Which is higher than the criteria 80/80. 3) Achievement of mattayomsuksa five 
students used e-learning on product design Creating a model with google sketch up Using the flipped classroom 
teaching model higher more than normal classroom Significant at the level .05 4). Mattayomsuksa five students 
used e-learning on product design Creating a model with google sketch up Using the flipped classroom teaching 
model have satisfaction was at the highest level. 
 
Keywords: e-learning, flipped classroom  
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บทน า 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดขึ้นจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าการจัดการศึกษามีเป้าหมายส าคัญที่สุด คือการจัดการ

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุดตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคน เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการความสนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพื้นฐานอันเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้อันได้แก่ 
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่
ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมตามลักษณะความแตกต่าง ตามปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้ที่มีบทบาทส าคัญในกลไกของ
การจัดการนี้คือ ผู้สอนจากข้อมูลอันเป็นปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผู้เรียนที่ผ่านมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  
2558 : 4)  

การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นสื่อการสอน โดยอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมหรืออยู่ใน
รูปแบบของสื่อลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเห็นภาพได้อย่างชัดเจนสามารถท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยี
เวิลด์ไวด์เว็บและอินเทอร์เน็ต ก็ยังเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วยโดยเฉพาะบทเรียนผ่านเครือข่าย 
(e-Learning) ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหนึ่งที่แพร่หลายเป็นการถ่ายทอดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการวัด
และประเมินผลผ่านตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตในการ
ถ่ายทอด (จินตวีร์  คล้ายสังข์.  2556 : 1)  

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นสื่อหนึ่งที่แพร่หลายในการน ามาจัดการเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดเนื้อหา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ผ่านตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง โดย
อาศัยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอด บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพในการเรียนรู้จะมีความส าคัญเนื่องจากเป็นการ
ทดแทนเนื้อหาในช้ันเรียนผ่านรูปแบบการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบตามหลักการเรียนรู้ หลักการออกแบบ ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลทางการเรียน สื่อการเรียนรู้แบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงส าหรับครูในการบูรณาการเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าไปในการ
จัดการเรียนรู้ (จินตวีร์ คล้ายสังข์ 2556 : ) 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน เมื่อครูระดับมัธยมศึกษาสอนวิชาเคมี 2 คน คือ Jonathan Bergmann 
และ Aaron Sams พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียนที่จ าเป็นต้องขาดเรียนบ่อยครั้ง จนท าให้เรียนไม่ทันเพื่อน โดยแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกิดจากข้อสังเกต 2 ประการ ดังนี้ 1) ครูไม่ค่อยมีเวลาว่าง หรือนักเรียนไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากครู
เพื่อให้ครูบอกเนื้อหาตลอดเวลา เพราะนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 2) เมื่อครูบันทึกวีดีทัศน์การสอน และให้นักเรียนดู
วีดีทัศน์นั้นเป็นการบ้านแล้วใช้เวลาในช้ันเรียนส าหรับช้ีแนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าใจแก่นแท้ของเนื้อหา หรือความรู้ที่ส าคัญจาก
ข้อสังเกตและความต้องการที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน จึงเกิดแนวคิด
การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านขึ้นมา ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กล่าวโดยสรุปคือ 
การจัดการเรียนรู้ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้หรือบทเรียนด้วยตนเอง ก่อนการเรียนในช้ันเรียน ซึ่งนักเรียนจะศึกษา 
ทำความเข้าใจ จดบันทึก และตั้งค าถามที่สงสัยไว้ล่วงหน้า แล้วในช้ันเรียนจริงครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อยอดจากเนื้อหา หรือถาม
ตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนสงสัยจากการไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะน ามาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
ไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน มีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น วีดีทัศน์ หรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะสอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ของนักเรียนยุคดิจิตอลที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก (Bergmann and Sams 2012 : ) 

จากการที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนใน รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในแต่ละภาคเรียนที่ผ่านมา โดย
ศึกษาจาก แบบทดสอบรายหน่วยการเรียนรู้พบว่า การเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up นักเรียน
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ เมื่อครูสอนจนครบเนื้อหา จะมอบหมายให้นักเรียน
ท างานส่งท้ายคาบ ซึ่งเมื่อถึงเวลาท้ายคาบจะเหลือเวลาน้อยมาก ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่จะท างานส่งไม่ทันก าหนดเวลา เมื่อนักเรียน
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กลับไปท าที่บ้าน ครูก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเองหรือไม่ เนื่องจากวิชาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เป็นวิชาปฏิบัติการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเวลาในคาบเรียนที่เหลือจากการสอนทฤษฎีเพียงน้อยนิด ไม่เพียงพอให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  

จากการวิเคราะห์เอกสารของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในปีการศึกษา 2555-2559 จึงจ าเป็นต้อง
หาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดีขึ้น 
ผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งเป็นวัยที่มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
สอดคล้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายดายทุกที่ทุกเวลา ผู้วิจัยจึงต้องการ
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาใช้จัดการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบูรณ์  โดยให้
นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ครูได้สร้างขึ้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองที่บ้าน จากนั้นในคาบเรียนครูกับ
นักเรียนร่วมท ากิจกรรมเพื่อต่อยอดความรู้ในเนื้อหาที่ตนเองได้ไปศึกษามา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น รู้จัก
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่องการสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up 
ระหว่างห้องเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน กับห้องเรียนปกติ 

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่องการสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom) สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
3) ความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่องการสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up อยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้าน มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี ้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ านวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 57 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 20 คน และกลุ่มทดลองได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 20 คน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google 
Sketch up แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up แบบประเมินความพึงพอใจของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
2.1  ออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 4 หน่วยการ
เรียนรู้ มีรูปแบบเป็นบทเรียนท่ีน าเสนอดว้ยข้อความ ภาพ และกราฟิก สร้างด้วย โปรแกรม Adobe Captivate 6, Adobe Photoshop 
CS5, และ Adobe Premiere Pro โดยมีการประเมินความเหมาะสมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง 
การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up ด้วยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

2.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google 
Sketch up แบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ ด้านการออกแบบการสอนและการปฏิสัมพันธ์ และด้านโครงสร้างของ
บทเรียนและการจัดการบทเรียน น าแบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การสร้างโมเดล
ด้วย Google Sketch up ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินผล พบว่า ด้านเนื้อหาและการน าเสนอมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.56, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. = 0.22) ด้านการออกแบบการสอนและการปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.64, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. = 0.28) และด้านโครงสร้างของบทเรียนและการจัดการบทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.73, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. = 0.23) 

2.3  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up ตามวัตถุประสงค์
โดยค านึงถึงเนื้อหารายวิชา แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่าง 
0.67-1.00  ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.50-0.75 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.50 และมีค่าความเช่ือถือได้ (KR-20) เท่ากับ 
0.95 

2.4  การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการออกแบบหน้าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการใช้
ตัวอักษรและภาษา ด้านการใช้ภาพ ด้านเน้ือหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการน าเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  และด้านการ
เชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูล จ านวน 17 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00 และ มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.95 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up ไปทดสอบกับ

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวนห้องเรียนละ 20 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 2 กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม มีการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนทั้งสองกลุ่ม (Pretest – Posttest one Group Design) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการทดลอง ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยด าเนินการจัดห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม จ านวน 1 ห้องเรียน    
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2) ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยที่กลุ่มทดลองเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up และกลุ่มควบคุมเรียนรู้ด้วยการสอนวิธีปกติ   

3) ศึกษาเพื่อหาความพึงพอใจในการเรียน ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา
หลังจากท าแบบทดสอบหลังเรียน น าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
3.1  หาคุณภาพของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

โดยใช้ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.2  หาค่าประสิทธิภาพของบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียน 

กลับด้านโดยใช้ E1 และ E2 
3.3  ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชา  

การออกแบบบรรจภุัณฑ์ ที่ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน กับการสอนด้วยวิธีปกติ  
โดยใช้ Independent sample t–test 

3.4  ทดสอบหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียน 
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
  การศึกษาผลการใช้บทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยไวด้ังนี้ 

1.  ผลการพัฒนาบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับด้าน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 วิชาการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ เรื่อง การรู้จกักับโปรแกรม Google Sketch up ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรยีนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านตามหลักการออกแบบของ ADDIE model และไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพได้ผลดังนี้ 

ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และระดับคณุภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรยีนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  

รายการประเมิน x S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหาและการ 4.56 0.22 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบการสอนและการปฏสิัมพันธ์ 4.64 0.28 ดีมาก 

3. ด้านโครงสร้างของบทเรียนและการจัดการบทเรียน 4.20 0.45 ดี 
เฉลี่ยรวม 4.73 0.23 ดีมาก 

 
จากตารางที่  1  พบว่า คุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.73, S.D. = 
0.23) ด้านเนื้อหาและการน าเสนอมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.56, S.D. = 0.22) ด้านการออกแบบการสอนและการ
ปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.64, S.D. = 0.28) และด้านโครงสร้างของบทเรียนและการจัดการบทเรียนมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก (X = 4.73, S.D. = 0.23) 
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 2.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียนแบบกลับด้านของนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จกักับโปรแกรม Google Sketch up   
 ตารางที่  2  แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรยีนรู้แบบห้องเรียนแบบกลับด้าน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เรื่อง  การรู้จักกับโปรแกรม  Google Sketch up  

เร่ือง เกณฑ์ 80/80 
E1 E2 

1.  การสร้างโมเดลด้วยชุดเครื่องมือต่างๆ บนโปรแกรม Google Sketch up  82.00 83.50 

2.  สรา้งช้ินงานโมเดลด้วยโปรแกรม Google Sketch up 81.00 82.50 

รวม 81.75 89.75 
 

จากตารางที่  2  พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.75 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
เท่ากับ 89.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ (E1/ E2) ไม่น้อยกว่า 80/80 

3.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่ไดร้ับการสอนด้วยบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกบัโปรแกรม Google Sketch up กับสอนแบบปกติ   
 ตารางที่  3  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์โดย
ใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดา้นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up กับสอนแบบ
ปกติ   

วิธีการสอน n X S.D. t Sig 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสโ์ดยใช้การเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน 
20 35.90 1.210 

7.663* .000 
การสอนแบบปกต ิ 20 32.50 1.573 

  *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่  3  ผลการเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  เรื่อง  การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  สูงกว่านักเรียนท่ีจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสโ์ดยใช้การเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกบัโปรแกรม Google Sketch up 
 ตารางที่  4  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up 

รายการประเมิน x S.D ระดับคุณภาพ 
1. ด้านการออกแบบหน้าบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส ์ 4.27 0.32 มาก 
2.  ด้านการใช้ตัวอักษรและภาษา 4.87 0.32 มากที่สุด 
3. ด้านการใช้ภาพ 4.53 0.25 มากที่สุด 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 
4. ด้านเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 4.87 0.32 มากที่สุด 
5.  ด้านการน าเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 4.87 0.32 มากที่สุด 
6. ด้านการเช่ือมโยงและเข้าถึงข้อมูล 4.70 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.25 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่  4  พบว่าผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกสโ์ดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketchup  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
ที่สุด (X= 4.68, S.D. = 0.25) ด้านการออกแบบหน้าบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์คณุภาพอยู่ในระดับดมีากที่สุด (X= 4.27, S.D. = 0.32) 
ด้านการใช้ตัวอักษรและภาษาคุณภาพอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด (X= 4.87, S.D. = 0.32) ด้านการใช้ภาพคุณภาพอยู่ในระดับดมีากที่สดุ 
(X= 4.53, S.D. = 0.25) ด้านเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์คณุภาพอยู่ในระดับดมีาก (X= 4.87, S.D. = 0.32) ด้านการน าเสนอ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์คณุภาพอยู่ในระดับดมีากที่สดุ (X= 4.87, S.D. = 0.32) ด้านการเช่ือมโยงและเขา้ถึงข้อมูลคุณภาพอยู่ในระดับดี
มากที่สุด (X= 4.70, S.D. = 0.39) 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากการสอนรายวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  สรุปผลได้ดังนี้ 
1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องการรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.73  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก  
2.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.75/89.75 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  
แสดงให้เห็นว่าสูงกว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

ในการวิจัยเรื่องบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  ผลการหาคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up การวิเคราะห์หา
คุณภาพจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญพบว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับ ดีมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ผู้วิจัยได้พัฒนาตาม
แนวคิดของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ (2546 : 175-182) แล้วปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์เนื้อหาโดยการแบ่งเนื้อหาเป็น
หน่วยการเรียนรู้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนไว้ตามกรอบแนวคิดที่ถูกต้องของ
เนื้อหา สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อีกทั้งคุณภาพด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีการออกแบบหน้าจอท่ีเหมาะสม สวยงาม ง่ายต่อ
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4. ด้านเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 4.87 0.32 มากที่สุด 
5.  ด้านการน าเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 4.87 0.32 มากที่สุด 
6. ด้านการเช่ือมโยงและเข้าถึงข้อมูล 4.70 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.25 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่  4  พบว่าผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกสโ์ดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketchup  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
ที่สุด (X= 4.68, S.D. = 0.25) ด้านการออกแบบหน้าบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์คณุภาพอยู่ในระดับดมีากที่สุด (X= 4.27, S.D. = 0.32) 
ด้านการใช้ตัวอักษรและภาษาคุณภาพอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด (X= 4.87, S.D. = 0.32) ด้านการใช้ภาพคุณภาพอยู่ในระดับดมีากที่สดุ 
(X= 4.53, S.D. = 0.25) ด้านเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์คณุภาพอยู่ในระดับดมีาก (X= 4.87, S.D. = 0.32) ด้านการน าเสนอ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์คณุภาพอยู่ในระดับดมีากที่สดุ (X= 4.87, S.D. = 0.32) ด้านการเช่ือมโยงและเขา้ถึงข้อมูลคุณภาพอยู่ในระดับดี
มากที่สุด (X= 4.70, S.D. = 0.39) 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากการสอนรายวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  สรุปผลได้ดังนี้ 
1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องการรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.73  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก  
2.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.75/89.75 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  
แสดงให้เห็นว่าสูงกว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up  มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

ในการวิจัยเรื่องบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  ผลการหาคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up การวิเคราะห์หา
คุณภาพจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญพบว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับ ดีมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ผู้วิจัยได้พัฒนาตาม
แนวคิดของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ (2546 : 175-182) แล้วปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์เนื้อหาโดยการแบ่งเนื้อหาเป็น
หน่วยการเรียนรู้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนไว้ตามกรอบแนวคิดที่ถูกต้องของ
เนื้อหา สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อีกทั้งคุณภาพด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีการออกแบบหน้าจอท่ีเหมาะสม สวยงาม ง่ายต่อ
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การใช้ มีความเหมาะสมของภาพกราฟิกชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาและมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้างภาพตาม
ความเหมาะสมของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจนสวยงาม เหมาะกับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง และคณะ 
(2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ได้การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เป็นฐานเรื่องการเขียนผังงาน ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ย
ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.81, S.D. = 0.40) และมีค่าคุณภาพเฉลี่ยด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก (X = 4.79, S.D. 
= 0.42) 

2.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 81.75 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ (E2) เท่ากับ 89.75 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนวพัฒน์ เก็มกาแมน (2557 : บทคัดย่อ) ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียน
โปรแกรมแบบทางเลือก ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E₁/E₂ เท่ากับ 80.37/81 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  กับการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สูงกว่า
การเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลยา เมาะราษี 
(2556: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนที่ใช้วิธีสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้านบนเครือข่ายสังคม ในรายวิชา
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากใช้วิธีสอนแบบย้อนกลับร่วม
กลับห้องเรียนแบบกลับด้าน พบว่า t เท่ากับ 38.03 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่า วิธีการสอน
แบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพัฒนาเพิ่มขึ้น  

4.  จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.52 ซึ่งอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทั้งนี้เพราะว่าเป็นบทเรียนที่ทันสมัย ผู้เรียนได้เรยีน
โดยการลงมือปฏิบัติค้นคว้าด้วยเองมีภาพประกอบสีสันสวยงาม เพราะมีภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และสื่ออ่ืนๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของลัลน์ลลิต เอี่ยมอ านวยสุข (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างสื่อบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบ
ดิจิตอลเบื้องต้น ที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่าผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อบนคอมพิวเตอร์
พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ท่ีใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก (X = 4.44, S.D. = 0.17)   

จากผลการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลบัด้าน วิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การสร้างโมเดลดว้ย Google Sketch up  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมอื
ที่มีคุณภาพและเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ซึ่งจะเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบทบทวนความรู้เดิมและเป็นการเพิ่มกระบวนการเรียนรู้หลากหลายควบคู่กับการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

   1.  ก่อนน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1620



                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                        
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 
การใช้ มีความเหมาะสมของภาพกราฟิกชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาและมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้างภาพตาม
ความเหมาะสมของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจนสวยงาม เหมาะกับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง และคณะ 
(2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ได้การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เป็นฐานเรื่องการเขียนผังงาน ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ย
ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.81, S.D. = 0.40) และมีค่าคุณภาพเฉลี่ยด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก (X = 4.79, S.D. 
= 0.42) 

2.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 81.75 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ (E2) เท่ากับ 89.75 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนวพัฒน์ เก็มกาแมน (2557 : บทคัดย่อ) ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียน
โปรแกรมแบบทางเลือก ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E₁/E₂ เท่ากับ 80.37/81 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  กับการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สูงกว่า
การเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลยา เมาะราษี 
(2556: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนที่ใช้วิธีสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้านบนเครือข่ายสังคม ในรายวิชา
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากใช้วิธีสอนแบบย้อนกลับร่วม
กลับห้องเรียนแบบกลับด้าน พบว่า t เท่ากับ 38.03 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่า วิธีการสอน
แบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพัฒนาเพิ่มขึ้น  

4.  จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up  
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.52 ซึ่งอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทั้งนี้เพราะว่าเป็นบทเรียนที่ทันสมัย ผู้เรียนได้เรยีน
โดยการลงมือปฏิบัติค้นคว้าด้วยเองมีภาพประกอบสีสันสวยงาม เพราะมีภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และสื่ออ่ืนๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของลัลน์ลลิต เอี่ยมอ านวยสุข (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างสื่อบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบ
ดิจิตอลเบื้องต้น ที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่าผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อบนคอมพิวเตอร์
พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ท่ีใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก (X = 4.44, S.D. = 0.17)   

จากผลการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลบัด้าน วิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การสร้างโมเดลดว้ย Google Sketch up  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมอื
ที่มีคุณภาพและเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ซึ่งจะเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบทบทวนความรู้เดิมและเป็นการเพิ่มกระบวนการเรียนรู้หลากหลายควบคู่กับการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

   1.  ก่อนน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพ

ชีวิตและเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต ด าเนินการวิจัยด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนและ
การศึกษานอกโรงเรียน หน่วยงานทีใ่ห้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน นักวิชาการ ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ และเด็กเร่ร่อน จ านวน 
27 คน วิเคราะห์ข้อมูล สร้างเป็นร่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน ส่งให้ผู้บริหารกองสวัสดิการของทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และจัดสนทนากลุ่มจากนักวิชาการ  

ผลการวิจัยพบว่า  1. สาเหตุที่ท าให้เด็กออกมาเร่ร่อนมี 5 ประเด็น คือ 1) ปัญหาเศรษฐกิจ 2) ปัญหาภายใน
ครอบครัว 3) ปัญหาจากตัวเด็ก คือ เด็กติดเพื่อน เด็กติดสารเสพติด เด็กรู้สึกกดดัน และเด็กต้องการมีชีวิตอิสระ         
4) ปัญหาจากโรงเรียน และ 5) ปัญหาอื่นๆ         
             2. แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต ควรมีเปูาหมาย 4 ประเด็น 
คือ 1) เน้นบริหารจัดการคนต่างด้าว เฝูาระวังอาชีพ 2) สร้างครอบครัวเข้มแข็ง 3) สู้ปัญหาน าพาพ่อแม่ 4) สร้าง
ภูมิคุ้มกันภายใน โดยมี 12 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน(Sufficiency Economy 
Philosophy) 2) ชุมชนร่วมกันแก้ปัญหา(Together to eliminate the problems) 3) หน่วยงานให้ค าแนะน าส าหรับ
พ่อแม่ (Review the problems) 4) ชุมชนคิดงานสร้างอาชีพ(Occupation) 5) แก้ปัญหาประชากรแฝง (No latency) 
6) จัดการระดับชุมชน (Management) 7) ผู้น าชุมชนประสานงาน(Leader) 8) สร้างครอบครัวเข้มแข็ง (Family 
stable)  9) สร้างครอบครัวแห่งความสุข(Happy family) 10) คนท่ีต้องการเป็นพ่อ แม่ มีการคิดก าหนดอนาคต (Goal) 
11) ท าบัญชีครัวเรือน (Account) และ 12) เพิ่มรายได้(Increase Revenue)  ภายใต้ค าว่า STRONG FAMILY 

 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต,เด็กเร่ร่อน 
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ABSTRACT 
The research on the subject of development of the quality of life of homeless children in 

Phuket. The objective is to study the problems of the quality of life and the development of 
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guidelines to improve the quality of life of the homeless children in Phuket , conducting  research 
with qualitative research. The information was collected by in-depth interviews from  teachers and 
executives of Normal and Non-formal education school  , agencies that provide assistance to the 
children of homeless children, academics,  police and homeless children 27 persons in total .  The 
data was analyzed  and created the draft of guidelines to improve the quality of life of homeless 
children sent to the executives of the Welfare Fund of every local administrative organizations to 
verify and  improve           according to suggestions and organize group discussions from academics.  
         The research found that the cause of homeless children came out with 5 points  as 
follows 1) the economic issue 2) issue within the family from the children's issue 3)  the children are 
clingy with friends, drug addicts ,the children felt pressure and children want to have independent 
lives      4) issues from the school 5) and any other issues Developing the  quality of homeless 
children in Phuket should have a goal of 4 issues namely 1) the alien management, surveillance 
profession       2) creating strong families   3) highlight issues with parents 4)building the immunization 
: 12 steps as follows: 1) using the philosophy of sufficiency economy in the household (the 
Sufficiency Economy Philosophy) 2 ) community helps solve the problems ( together to eliminate the  
problems) 3) the agencies provide advice for parents. (Review the problem) 4) community creates 
and provides career (Occupation)  5) solving the problem of unregistered population. (No latency) 6) 
community-level management (Management) 7) coordination of community leaders (Leader) creating 
strong  families (Family stable) 9)building a happy family (Happy family)   10) people who want to be 
a father and mother must have future plans (Goal) 11) doing the household account (Account) and 
12) increasing revenue (Revenue)  under the motto of “STRONG FAMILY” 

Keywords: quality of life ,homeless children 
 

บทน า 
  ปรากฏการณ์เด็กเร่ร่อนเกิดขึ้นในหลายประเทศท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือด้อยพัฒนา 

จากการส ารวจจ านวนเด็กเร่ร่อนขององค์การ UNICEF ในปี 1989 ประมาณจ านวนเด็กเร่ร่อนทั่วโลกมีถึง 100  ล้านคน 
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีร่ ารวยหรือยากจน อันเป็นเนื่องจากสังคมโลกที่
ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท าให้หลายประเทศมุ่งเน้นพัฒนาแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  เพื่อให้
ประเทศของตนเป็นประเทศที่มีอ านาจ ส าหรับปัญหาเด็กเร่ร่อนเป็นปรากฏการณ์เกิดข้ึนในสังคมไทย มาตั้งแต่อดีตจน
ปัจจุบัน  
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ปัญหาเด็กเร่ร่อนยังคงรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมที่เสื่อมลงและปัญหาเศรษฐกิจที่
ผู้ประกอบการหลายประเภทต้องปิดตัวลง ท าให้เกิดการว่างงาน ก่อให้เกิดความยากจน อีกทั้งยังรวมไปถึงการน าเสนอ
ของสื่อท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กเร่ร่อนท่ีรุนแรงขึ้น เช่น การลักเล็กขโมยน้อย ปัญหายาเสพติด ที่เป็นทั้งผู้เสพ เดินยา 
และผู้ค้า การขายบริการทางเพศ(ประภาพร เช่ือมสุข, 2557 : 13 – 14) ส าหรับสถานการณ์เด็กเร่ร่อนในประเทศไทย
จากการส ารวจสถิติจ านวนเดก็เร่รอ่นของกรมพัฒนาสังคมปี 2545 พบว่ามีเด็กเร่ร่อน 1,602 คน (ส านักส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ , 2548) และในปี 2549 มีจ านวนเด็กเร่ร่อนเพิ่มขึ้นเป็น 
20,000 คน และจะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีก 3 ปี ข้างหน้า ถึง 30,000 คน (ประภาพร เชื่อมสุข, 2557 : 14) 

ส าหรับจ านวนเด็กเร่ร่อนที่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐบาลและหน่วยงานของเอกชน มีจ านวน 
5,000 คน และอยู่นอกระบบอีก 15,000 คน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเด็กเร่ร่อน ในปัจจุบันยังไม่มีสถิติที่ชัดเจน 
เนื่องจากยังมีเด็กเร่ร่อนที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อมูลอีกจ านวนหนึ่ง จากสถิติปี 2545 ถึงปี 2549 แสดงให้เห็นว่า
จ านวนเด็กเร่ร่อนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและที่ส าคัญจากการศึกษาของรุ่งกานดา พงศ์ธรพานิชกุล (2550) พบว่าเด็กเร่ร่อน
ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจหนีออกจากบ้าน มีอายุระหว่าง 11 – 15 ปี ซึ่งเป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ก้าวออกจากวัยเด็กเข้าสู่วัย
ผู้ใหญ่ที่จะพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป แต่พัฒนาการในช่วงวัยรุ่นนั้นเป็นช่วงเวลาที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย
และจิตใจ เป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าครอบครัว ดังนั้น เพื่อนจึงมีอิทธิพลมาก วัยรุ่นจะมีสังคม มีโลก
ส่วนตัว ต้องการเป็นอิสระ เด็กมีความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบให้ผู้ใหญ่มาจัดการหรืออกค าสั่งควบคุม อยากรู้ 
อยากเห็น อยากทดลอง กล้าที่จะตัดสินใจ(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2538) นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลที่น่าสนใจ คือ รายได้
ของเด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อวันตั้งแต่ 101 – 200 บาท จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่าเด็กเร่ร่อนมีวิธีหาเงินด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งครอบครัวแต่เงินท่ีหาได้ส่วนใหญเ่ด็กจะไปซื้อยาเสพติด ไม่มีการออมเงินไว้ เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยของเด็กไม่ปลอดภัยและไม่เอื้ออ านวยที่จะเก็บเงินไว้ เพราะส่วนมากเด็กที่มีเงินเก็บจะถูกขโมยหรือถูกเด็กที่
โตกว่าขู่บังคับเอาเงินไป เด็กจึงไม่สนใจที่จะเก็บเงินแต่จะซื้อสิ่งของที่ตนเองอยากได้หรือใช้ให้หมดไปในแต่ละวัน   
(ประภาพร เช่ือมสุข, 2557 : 14 – 15) จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ ผู้คนเข้ามาประกอบอาชีพ และ มีงาน มีเงิน มี
ครอบครัว บ้างตกงาน ว่างงาน เกิดการหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก เด็กขาดพ่อ ขาดแม่ ขาดผู้ดูแลคอยอบรมสั่งสอน 
ไม่ได้เรียนหนังสือ ขาดอาหาร ขาดสวัสดิการ ขาดทุนมนุษย์ ขาดการดูแลจากสังคม การให้ความดูแลไม่ทั่วถึงของผู้น า
ชุมชนทุกระดับ คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างเป็นอย่างมากในชุมชน เพราะภูเก็ตเป็นสังคมเมือง สังคมวัตถุนิยม คน
ร่ ารวย  

    จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญในประเทศไทยจังหวัดหนึ่ง เป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศก็ว่าได้ 
สังเกตจากรายได้ หรือเศรษฐกิจของจังหวัดที่ ดึงดูดให้ผู้คน ประชาชน คนว่างงานที่ต้องการเข้ามาท างานหางานใน
จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทยเอง ก็หวังที่จะมายกระดับทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น   
เด็กเร่ร่อนมีปัญหาในการด ารงชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ฯลฯ ทั้งนี้ปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคม ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาการลักขโมย อาชญากรรม ยาเสพติดซึ่งเป็นอันตรายต่อทุกคนที่พบ
เจอทั้งสิ้น ส าหรับภูเก็ตแล้วปัญหาดังกล่าวจ าต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ทุกคน
ทั่วโลกคาดหวังที่จะมาเที่ยวภูเก็ตทั้งสิ้นและภูเก็ตเป็นเมืองสวรรค์ของคนทุกคน ผู้วิจัยสนใจจะท าการศึกษาเพื่อหา
แนวทางน าไปสู่การแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนได้อย่างถูกทาง ถูกวิธีอันเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีสภาพจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ที่ดี 
น าไปสู่สังคมที่มีความสุข 
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                                               วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปญัหาคณุภาพชีวติของเด็กเรร่่อนในจังหวัดภูเกต็ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

            การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการค้นหาองค์
ความรู้หรือรูปแบบที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Survey) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In - Depth Interview) 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้ออกแบบ
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไว้ดังต่อไปนี้ 
             1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 
3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอถลางและอ าเภอกะทู้ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียนในโรงเรียน กศน. อ าเภอละ 1 คน รวมเป็น จ านวน 3 คน ครูผู้ดูแลเด็กเร่ร่อนในโรงเรียน กศน. อ าเภอละ 1 คน 
รวมเป็น จ านวน 3 คน หน่วยงานมูลนิธิให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน อ าเภอละ 1 คน รวมเป็น จ านวน 3 คน นักวิชาการ 
อ าเภอละ 1 คน รวมเป็น จ านวน 3 ท่าน ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ อ าเภอละ 1 คน ร่วมเป็น 3 คน และเด็กเร่ร่อน อ าเภอละ 3 
คน รวมเป็น จ านวน 9 คน การสัมภาษณ์ครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 27 คน เพื่อสัมภาษณ์ศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ตเป็นรายบุคคล 
              2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน
ในครั้งนี้เป็น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                  2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary) โดย
การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเร่ร่อน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาความสุข แนวคิดทฤษฎีเด็กเร่ร่อน ความหมายคุณภาพชีวิต แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต บริบทจั งหวัด
ภูเก็ตและ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กเร่ร่อน เพื่อสรุปประเด็นปัญหาเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ตแต่ละด้านรวมถึงการศึกษา
แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต  
                  2.2 สร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย หลังจากได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังข้างต้น และสร้างเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หาคุณภาพ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ พัฒนาเครื่องมือให้สมบูรณ์ ตามผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ แล้วน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ฉบับสมบูรณ์ที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้
                   2.3 การรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ตเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการ
สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเพื่อสอบถามข้อคิดเห็น และในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการบันทึกข้อมูลโดยย่อพร้อมกับ
ผู้ช่วยนักวิจัยบันทึกค าสัมภาษณ์ในแถบบันทึกเสียง      
                     2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว ผู้วิจัย
จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยการใช้ค าถามเดียวกับหลายๆ คนเพื่อเปรียบเทียบค าตอบที่ได้ พร้อมทั้งตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ  ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ในด้านข้อมูล (Data Triangulation) (ชาย โพธิสิตา, 
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2552 : 19) น าข้อมูลที่ได้น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม แหล่งข้อมูลจะมีความหลากหลาย เช่น ตั้งค าถามเดียวกับ
หลายๆ  คน พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลที่ได้จากบุคคลกับที่ได้มาจาการส ารวจเอกสาร ข้อมูลที่ได้จากากรสังเกตมา
เทียบข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันประกอบกับการสัมภาษณ์ แล้วสรุปผล สรุปปัญหาและแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth 
Interview) มาแยกแยะตามเนื้อหาจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ และประเด็นที่สัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
จึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามหลักตรรกะเทียบเคียง ตามแนวคิดและทฤษฎี เพื่อให้การน าเสนอเนื้อหาให้เกิด
ความสมบูรณ์และเข้าใจ ชัดเจนเป็นรูปธรรม เห็นประโยชน์จากการวิเคราะห์รวมทั้งการวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต แล้วจัดสนทนากลุ่ม จากนักวิชาการ ตรวจสอบผลการวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนักวิชาการทั้ง 5 คนเพื่อ สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต 
“ฉบับสมบูรณ์” 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 สภาพปัญหาคณุภาพชีวิตของเด็กเรร่่อน 

บริบทเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ตเกิดจากสภาวะการณ์ที่สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนย้ายของกลุ่มแรงงานท้ังคนไทยและต่างชาติ ซึ่งมีกลุ่มเด็กที่ติดตามมาพร้อม
กับครอบครัวและอีกส่วนหนึ่งเร่ร่อนมาด้วยตนเอง เข้ามาเป็นประชากรแฝงในพื้นที่ ประกอบกับค่านิยมทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในการมุ่งเน้นความเจริญทางด้านวัตถุ ความทันสมัย ปัญหาในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน ปัญหาในการ
ปรับตัว ส่งผลกระทบต่อปัญหาเด็กทั้งในระยะที่วิกฤติและปัญหาในระยะยาว ที่เกิดจากผลกระทบหรือมีความเกี่ยวเนื่อง
กับปัญหาที่สั่งสมจากสภาพปัญหาเด็กเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา สรุปสาเหตุที่ท าให้เด็กออกมาเร่ร่อนได้ 4 ปัจจัย
ดังนี ้

 1. ปัญหาเศรษฐกิจคือครอบครัวความยากจน ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอย่าง
เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ 
ด้วยเหตุนี้ ท าให้เด็กต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการด้วยตนเอง โดยทางเลือกคือ การออกจากบ้านมาเร่ร่อน ออกมา
ท างาน เช่น ขอทานเก็บของเก่าขาย รับจ้างท่ัวไปเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวซึ่ง ช่วงแรกเด็กยังกลับไปนอนบ้านแต่
ต่อมาเด็กเริ่มติดเพื่อนและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตนอกบ้านจากการท างานต่างๆ ท าให้เด็กไม่กลับเข้าบ้าน 

 2. ปัญหาในครอบครัวได้แก่ครอบครัวแตกแยกและการทะเลาะวิวาทในครอบครัวครอบครัวแตกแยกขัดแย้ง
เป็นปัญหาที่พบมากที่ผลักดันให้เด็กออกมาอาศัยอยู่ข้างถนนครอบครัวแตกแยกคือการที่พ่อแม่แยกทางกันหรือต่างฝุาย
ต่างมีคู่ครองใหม่ท าให้เด็กไม่สามารถปรับตัวเข้ากับพ่อหรือแม่ใหม่ได้เกิดความคับข้องใจและมีความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนเกินและการทะเลาะวิวาทในครอบครัวคือการท่ีพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะวิวาทดุด่าหรือการท า
ร้ายร่างกายท าให้เด็กรู้สึกเครียดและไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด 

 3. ปัญหาจากตัวเด็กได้แก่เด็กติดเพื่อนเด็กติดสารเสพติดและเด็กรู้สึกกดดันเด็กติดเพื่อนการมีชีวิตอิสระ  
ต้องการหาประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ ชอบฝุาฝืนกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ รวมท้ังต้องการมีกลุ่ม มีพวกพ้องเพราะการมี
พวกพ้องเป็นวิถีให้เด็กได้รับตอบสนองความต้องการหลาย ประการ เช่น ความรู้สึกอบอุ่นใจ การได้รับการยกย่อง 
ความรู้สึกว่ามีผู้เข้าใจตน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับตน คือการที่เด็กรู้สึกว่าการอยู่กับเพื่อนมีความสุขมากกว่าการอยู่ใน
ครอบครัวการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนท าให้รู้สึกสนุกสนานจึงเป็นเหตุผลให้เด็กออกจากบ้านมาอยู่กับเพื่อนแทน
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การมีชีวิตอิสระคือการที่เด็กเร่ร่อนมีการด าเนินชีวิตตามความคิดความต้องการของเขาไม่ผูกมัดตนเองกับกฎระเบียบและ
กฎเกณฑ์ของสังคม 

4.  ปัญหาจากโรงเรียนเป็นตวัผลกัดันให้ออกมาเร่ร่อนด้วย บางครั้งครูไม่มีเหตุผล เด็กถูกท าให้ได้รับความอับ
อายท่ีโรงเรียน ถูกประณามว่าเป็นเด็กไม่ดี เป็นคนเลว ถูกแบ่งช้ันทางด้านสังคม ท าให้เด็กต้องการเป็นคนเลวไปจริงๆ ไม่
สมควรที่จะเรียนหนังสือ หรืออยู่บ้านอีกต่อไป จึงเป็นเหตุให้เด็กหนีออกมาเร่ร่อน 
ตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจุบันการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ตจะเป็นลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ 
ในรูปแบบภาคีเครือข่ายหรือการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ แนวทางพัฒนาการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนจาก
หน่วยงานต่างๆ  มีดังนี ้

 1.  ด้านนโยบาย ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเร่ร่อน 
 จังหวัดภูเก็ตควรมีแผนรองรับพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กซึ่งจะเป็น

จุดยึดโยงทิศทางการท างานและการจัดสรรทรัพยากรระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน มีตัวช้ีวัดและกลไกการก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม มอบแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่
ต้องท างานในเชิงรุกในการเข้าถึงเด็กเร่ร่อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและเด็ก  

 2. ด้านงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเร่ร่อน 
 ด้านงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเร่ร่อน ควรมีการจัดสรรงบให้เพียงพอ เนื่องจากการท างาน

ของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาต้องอาศัยการบริจาคจากภาคเอกชนมาด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และบุคลากร
ที่ท างานด้านเด็กเร่ร่อนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถอันน าไปสู่การท างานแก้ปัญหาได้อย่างมีศักยภาพ  

 3. ด้านการประสานงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเร่ร่อน 
 การประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในจังหวัดภูเก็ต ควรมีการบูรณาการของ

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีเอกภาพ มีการประชาสัมพันธ์มีเครือข่ายการแจ้งเตือน
หรือเฝูาระวังเด็กเร่รอนมีการท าความตกลงร่วมกันว่า ให้องค์กรพัฒนาเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประสานผ่านกอง
สวัสดิการสังคม ในกรณีมีการขอความเห็นและระดมทรัพยากรในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก  
                  4. ด้านความเป็นอยู่ปัจจัยพื้นฐาน สถานภาพ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเร่ร่อน จากข้อมูลสังเกตได้ว่า ในการ
ดูแลเด็กเร่ร่อนในปัจจุบันน้ีไม่มีต้นแบบท่ีชัดเจน เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันและปัญหาของเด็กก็แตกต่างกัน
การดูแลเด็กเร่ร่อนควรเน้นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานและความอยู่รอดของเด็กก่อนที่จะให้การช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ และเน้น
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ปัญหาที่พบซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะราย  
 5. ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเร่ร่อนควรจัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวม 10 ฉบับ  
                  6. ด้านการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเร่ร่อน สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษา โดย ครูจัดการศึกษาเด็ก
เร่ร่อน กศน.ให้มีการประสานงานน าเด็กเร่ร่อนที่เคยออกจากโรงเรียนกลางคันให้สามารถกลับเข้าเรียนในระบบโรงเรียน
หรือการศึกษานอกโรงเรียนได้  
                  7. การส่งเสริมให้มีกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมของชุมชนเป็นอีกบริบทในการก าหนดเด็กเร่ร่อนใน
ชุมชนเพราะ ชุมชนเป็นหัวใจหลักในการดูแล ให้โอการเด็กๆ ในชุมชนนั้นๆ  
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                  8. ด้านผู้ปกครอง (ครอบครัว) เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเร่ร่อน สาเหตุของการออกมาเร่ร่อน พบว่า เด็กทุก
คนมีปัญหาครอบครัว ครอบครัวไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบิดา มารดาเสียชีวิต หรือแยกทางกัน ท าให้เด็กต้องอยู่กับญาติหรือ
พ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง ท าให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนเกินของครอบครัว ท าให้ขาดความรัก ความอบอุ่น รวมทั้งการเกิดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ท าให้เด็กรู้สึกว่าบ้านเป็นที่ไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน แสวงหาความรักจากเพื่อนหรือ
แฟน ควรให้ความรู้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวทั้งด้านความคิด ความส านึกและข้อกฎหมาย 
ควรสนับสนุนครอบครัวให้สามารถท าหน้าที่ดูแลเด็กได้ มีการให้เงินสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวทั้งจาก หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรพัฒนาเอกชน การจัดให้มีกลไกศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน(ศพค.) เพื่อท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น การส่งต่อและการเฝูาระวัง 

9. ด้านสภาวะของเด็กเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเร่ร่อน มีการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กเร่ร่อน เช่น 
คุณธรรมจริยธรรม                         
              สรุปได้ว่าสภาวะการพัฒนาเด็กเร่ร่อนนั้นควรมีการวางแผนเยียวยาฟื้นฟู โดยการท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ 
โดยการประชุมหารือยัง จ าเป็นต้องอาศัย ทรัพยากรบุคคล ผู้เช่ียวชาญในการด าเนินงานด้านเด็กและจัดการฝึกอบรม
บุคลากร ที่ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา รับแจ้งเหตุ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ การจัดบริการดูแลแบบ
ทางเลือกในลักษณะของครอบครัวอุปถัมภ์และการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หรือการน าส่งเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ใน
ระยะยาว หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านกระบวนการยุติธรรม การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน วัฒนธรรมและการ
ปกครองเกิดความตระหนักว่าจ าเป็นต้องมีบทบาทมากขึ้นในการคุ้มครองเด็กจากการบังคับใช้กฎหมายและการท างาน
เป็นทีมสหวิชาชีพ และประสงค์ที่จะให้หน่วยงานมีอัตราก าลังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงานการคุ้มครองเด็ก และมีบุคลากรเป็น
นักวิชาชีพด้านกฎหมายสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาอยู่ในหน่วยงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสายงานกระบวนการ
ยุติธรรม  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีโครงสร้างและอัตราก าลัง ในลักษณะของ
กองสวัสดิการสังคมและจัดสรรให้นักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา หรือนักการศึกษาที่ผ่านการอบรมด้านการ
คุ้มครองเด็กเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรองรับภารกิจงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและการจัดสวัสดิการสังคมด้านเด็กและ
เยาวชนที่ก าลังเพิ่มขึ้นหรือมีการถ่ายโอนอ านาจในการจัดสวัสดิการสังคม  และควรจัดให้บุคลากรในส่วนนี้ มีการ
เจริญเติบโตก้าวหน้า มีการวัดและประเมินผลงานที่มีกรอบภารกิจงานทางด้านสังคมเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงานที่เป็น
รูปธรรม เพื่อด าเนินการร่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเรร่่อน ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นตารางเมตริกซ์ตามแบบของไวฮ์
เพื่อคิดหาแนวทางที่เหมาะสม กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต  
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1. สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ตสาเหตุที่ท าให้เด็กออกมาเร่ร่อนมี 5 ประเด็น

ดังนี ้
1.1  ปัญหาเศรษฐกิจคือ ครอบครัวความยากจน  
1.2  ปัญหาในครอบครัวคือ ครอบครัวแตกแยกและการทะเลาะวิวาทในครอบครัวครอบครัวแตกแยก 
1.3  ปัญหาจากตัวเด็กคือ เด็กติดเพื่อน เด็กติดสารเสพติด เด็กรู้สึกกดดัน เด็กติดเพื่อนและต้องการมี

ชีวิตอิสระ   
1.4  ปัญหาจากโรงเรียนเป็นตัวผลักดันให้ออกมาเร่ร่อนด้วย 
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1.5  ปัญหาด้านอ่ืน ๆ  
1.5.1 การไร้ที่พึ่งพาอาศัยอย่างเป็นสุข  
1.5.2 ขาดเสียซึ่งพ้ืนฐานในการครองชีวิต  
1.5.3 อยู่ในสังคมอย่างไร้สวัสดิภาพใดใด 
1.5.4 เสี่ยงต่อการกระท าผิดและถูกใช้เป็นเครื่องมือในทางร้าย  

   2.  แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต ควรมีเปูาหมายหลักๆ 4 ประเด็นด้วยกัน 
คือ 1) เน้นบริหาร ท างานกับต่างด้าว เฝูาระวังอาชีพ 2) สร้างครอบครัวเข้มแข็ง ประชากรแฝงไม่มี ทุกคนในพ้ืนท่ี เกิดมา
มีบัตรประชาชน  3) สู้ปัญหา น าพา พ่อแม่ 4) สร้างภูมิคุ้มกันภายใน ใส่ใจอนาคต ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ประจ า น้อม
น าปรัชญา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน(Sufficiency Economy Philosophy)  
ขั้นตอนท่ี 2 ทุกคนในชุมชนร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน(Together to Eliminate the Problems)  
ขั้นตอนท่ี 3 ชุมชนควรมีหน่วยงานคอยให้ค าแนะน าส าหรับพ่อแม่(Review the Problem) 
ขั้นตอนท่ี 4 ควรจัดหางานให้คนในชุมชนมีการคิดงานและสร้างอาชีพ (Occupation อาชีพ การงาน ยึดคลอง)  
ขั้นตอนที่ 5 ผู้น าชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง(ไม่มีประชากรแฝง  No 

latency)  
ขั้นตอนท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการระดับชุมชน(management)  
ขั้นตอนที่ 7 ผู้น าชุมชนมีการจัดท าฐานข้อมูลชาวต่างด้าวอย่างชัดเจน รวมทั้งมีสถานที่ส่วนกลางในการ

ประสานงานในชุมชน(Leader)  
ขั้นตอนที่ 8 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง(Family 

Stable)   
ขั้นตอนท่ี 9 มีการส่งเสริม อบรม พัฒนา สร้างครอบครัวแห่งความสุข โดยเริ่มจาก ก่อนมีครอบครัว  ระหว่างมี

ครอบครัว และการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุข (Happy Family)  
ขั้นตอนท่ี 10 มีการส่งเสริมให้คนที่ต้องการเป็นพ่อ แม่ มีการคิดการ ก าหนดอนาคต (Goal)  
ขั้นตอนท่ี 11 มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน (Account)  
ขั้นตอนท่ี 12 เพิ่มรายได้ประจ า มีการส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนรักและรับผิดชอบอาชีพของตนเอง ( Increase 

Revenue)  
 ภายใต้แนวคิด “STORNG FAMMIlY” 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
           สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต 
           จากการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ตสังเกตได้ว่า สาเหตุที่ท าให้เด็กออกมา
เร่ร่อนมาจาก 3 ประเด็นดังนี้ 
            1.  ปัญหาเศรษฐกิจคือครอบครัวความยากจน ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับสวัสดิการตามที่ต้องการอย่าง เพียงพอ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้ 
ท าให้เด็กต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการด้วยตนเอง โดยทางเลือกคือ การออกจากบ้านมาเร่ร่อน ออกมาท างาน เช่น 
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ขอทานเก็บของเก่าขาย รับจ้างทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาพร เช่ือมสุข
(2557 : 169) กล่าวว่าเด็กเร่ร่อนหญิงอาศัยอยู่กับแฟน/สามี ตามที่สาธารณะซึ่งใกล้ย่านการค้าหรือย่านสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร เพื่อให้สะดวกต่อการประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่ง ช่วงแรกเด็กยังกลับไปนอนบ้านแต่ต่อมาเด็กเริ่มติดเพื่อนและมี
ความมั่นใจในการใช้ชีวิตนอกบ้านจากการท างานต่างๆ ท าให้เด็กไม่กลับเข้าบ้าน 
              2.  ปัญหาในครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวแตกแยกและการทะเลาะวิวาทในครอบครัวครอบครัวแตกแยกขัดแย้ง
เป็นปัญหาที่พบมากที่ผลักดันให้เด็กออกมาอาศัยอยู่ข้างถนนครอบครัวแตกแยกคือการที่พ่อแม่แยกทางกันหรือต่างฝุาย
ต่างมีคู่ครองใหม่ท าให้เด็กไม่สามารถปรับตัวเข้ากับพ่อหรือแม่ใหม่ได้เกิดความคับข้องใจและมีความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนเกินและการทะเลาะวิวาทในครอบครัวคือการท่ีพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะวิวาทดุด่าหรือการท า
ร้ายร่างกายท าให้เด็กรู้สึกเครียดและไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด 

3.  ปัญหาจากตัวเด็กได้แก่เด็กติดเพื่อนเด็กติดสารเสพติดและเด็กรู้สึกกดดันเด็กติดเพื่อนการมี ชีวิตอิสระ  
ต้องการหาประสบการณ์แปลกๆ  ใหม่ๆ ชอบฝุาฝืนกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ รวมทั้งต้องการมีกลุ่ม มีพวกพ้องเพราะการ
มีพวกพ้องเป็นวิถีให้เด็กได้รับตอบสนองความต้องการหลาย ประการ เช่น ความรู้สึกอบอุ่นใจ การได้รับการยกย่อง 
ความรู้สึกว่ามีผู้เข้าใจตน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับตน คือการที่เด็กรู้สึกว่าการอยู่กับเพื่อนมีความสุขมากกว่าการอยู่ใน
ครอบครัวการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนท าให้รู้สึกสนุกสนานจึงเป็นเหตุผลให้เด็กออกจากบ้านมาอยู่กับเพื่อนแทน
การมีชีวิตอิสระคือการที่เด็กเร่ร่อนมีการด าเนินชีวิตตามความคิดความต้องการของเขาไม่ผูกมัดตนเองกับกฎระเบียบและ
กฎเกณฑ์ของสังคม 

4.  ปัญหาจากโรงเรียนเป็นตวัผลกัดันให้ออกมาเร่ร่อนด้วย บางครั้งครูไม่มีเหตุผล เด็กถูกท าให้ได้รับความอับ
อายท่ีโรงเรียน ถูกประณามว่าเป็นเด็กไม่ด ีเป็นคนเลว ถูกแบ่งช้ันทางด้านสังคม ท าให้เด็กต้องการเป็นคนเลวไปจริง ๆ ไม่
สมควรที่จะเรียนหนังสือ หรืออยู่บ้านอีกต่อไป จึงเป็นเหตุให้เด็กหนีออกมาเร่ร่อน 

5. ปัญหาด้านอื่นๆ สภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กเร่ร่อนภูเก็ต สภาพที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กเร่ร่อน 
รวมถึงแนวโน้มความเสี่ยงท่ีเด็กเร่ร่อนต้องประสบ ภายใต้ค าจ ากัดความสั้นๆ ท่ีกล่าวถึงเด็กเร่ร่อนไว้ว่า “คือกลุ่มเด็กไร้ที่
พึ่งพาอาศัยอย่างเป็นสุข มีวิถีชีวิตที่ขาดเสียซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการครองชีวิตและยังด ารงตนอยู่ในสังคมอยา่งไร้สวัสดิภาพ
ใด ๆ ท้ังยังเสี่ยงต่อการกระท าและใช้เป็นเครื่องมือในทางที่ผิด” ซึ่งสามารถขยายความให้เห็นได้เด่นชัด ดังนี้  

    5.1 การไร้ที่พึ่งพาอาศัยอย่างเป็นสุข นับแต่ภายในครอบครัวที่ไร้สุขจนอยู่ไม่ได้ กระทั่งต้องหนีออกมาใช้
ชีวิตเร่ร่อน ต้องหาที่หลับนอนให้พ้นภัย    

    5.2 ขาดเสียซึ่งพ้ืนฐานในการครองชีวิต โดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอ ยารักษายามปุวยไข้ อาหารที่มี
คุณภาพและพอเพียงต่อการพัฒนาร่างกายและสุขภาพ ดังนั้น ภาพของเด็กเร่ร่อนท่ีตระเวนขอทานและคุ้ยหาเศษสิ่งของ
ตามถังขยะทั่วไป เพ่ือใช้ซื้อหรือกินประทังชีวิตจึงเห็นอยู่ทั่วไป พร้อมๆ กับร่างกายท่ีสกปรกมอมแมมด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมที่
สวมอยู่ตลอด และสิ่งที่จะต้องตระหนักที่สุดยามปุวยไข้ท่ีต้องนอนซมไร้คนดูแลรักษา “จนกว่าจะหายเอง” 

    5.3 อยู่ในสังคมอย่างไร้สวัสดิภาพใดๆ  โดยเฉพาะในเรื่อง "การได้รับโอกาสพัฒนาตนรอบด้าน" ตั้งแต่
เรื่องการศึกษา นันทนาการ การฝึกอาชีพ การมีงานท า การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปุวย ซึ่งสิทธิพื้นฐานเหล่านี้เ ป็น
สวัสดิการที่เด็กไม่ได้รับ ขณะเดียวกัน “สวัสดิภาพ” ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยก็มีน้อย ขาดเอกสารที่แสดงตัวตนของเด็กซึ่ง
ท าให้ขาดสิทธิต่าง ๆ ที่เด็กเร่ร่อนควรพึงได้รับจากรัฐ 

    5.4 เสี่ยงต่อการกระท าผิดและถูกใช้เป็นเครื่องมือในทางร้าย สถานการณ์บนถนนแม้จะท าให้เด็ กมี
อิสรภาพ ไม่ถูกดุด่าทุบตีจากครอบครัว แต่ก็ยังความเสี่ยงไม่น้อยที่รอคอยเด็กเหล่านี้อยู่ ตั้งแต่การรวมกลุ่มเสพยาเสพติด
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ประเภทสารระเหย จนถึงการถูกผู้ใหญ่บังคับให้ขอทาน สอนให้ลักขโมย การตกอยู่ในวงจรของการเป็นอาชญากร และ
ตกอยู่ในวงจรทางเพศ ซึ่งเป็นการขายบริการทางเพศให้กับชาวต่างชาติ และชาวไทย ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ซึ่งมี
เด็กเร่ร่อนหลายชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อของโรคเอดส์ 

 เด็กเร่ร่อนพื้นที่ภูเก็ต เป็นเด็กเร่ร่อนที่เข้ามาสู่การหารายได้ในเมือง โดยการให้เด็กเป็นเครื่องมือในการหา
รายได้ เช่น เด็กเล็ก ให้ออกไปขอทาน ขายดอกไม้ ขายสินค้าต่างๆ กับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
สามารถพบได้ตามท้องถนนยามค่ าคืน เด็กและเยาวชนที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเป็นกลุ่มที่ขาดทางเลือก ขาดการศึกษา ท าให้ถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้ใหญ่และเพื่อนรุ่นพี่ จนกระทั่งเข้าสู่ขบวนการขายบริการทางเพศเพื่อให้มีรายได้เลี้ยง
ตนเอง   

เด็กและเยาวชนเร่ร่อนยังมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย เช่น การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ การใช้ยาเสพติด
ประเภทต่างๆ ดื่มเหล้า การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ยังขาดความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องเพศศึกษาและโรคที่ติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ เด็กเร่ร่อนกลุ่มนี้ เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ และได้
พบเด็กเร่ร่อนที่ติดเช้ือเอดส์ที่ยังใช้ชีวิตขายบริการทางเพศและมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนกลุ่มอื่น  ๆ เช่น นักเรียน 
นักศึกษา  ท าให้มีการแพร่กระจายของโรคเอดส์สู่เด็กวัยรุ่นจ านวนมาก 

มีเด็กเร่ร่อนบางคนท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานบริการต่างๆ โดยเฉพาะที่หาดปุาตอง  เด็กเร่ร่อน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีบางคนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การจี้ ปล้น วิ่งราว ลักเล็กขโมยน้อย ชิง
ทรัพย์สิน  ที่เด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือสู่เรือนจ า  แต่เมื่อพ้นโทษ
ออกมาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม  เพราะมีไม่เอกสารทางทะเบียนและไม่ถูกการยอมรับจากสังคมหรือให้โอกาส  จน
กลายเป็นผู้ใหญ่เร่ร่อน 

  แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต 
  ขั้นตอนที่ 1 มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน (Sufficiency Economy 

Philosophy) จนถึงระดับบุคคล โดยบูรณาการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
  ขั้นตอนท่ี 2 ทุกคนในชุมชนร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน (Together to Eliminate the problems)เพื่อส่งเสริมให้

ชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  กมลวรรณ เริงส าราญ (2557 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กเร่ร่อนย้ายถิ่น ณ 
ชายแดนไทย – พม่า : กรณีศึกษาในอ าเภอแม่สาย จังหวัด พบว่า เด็กเร่ร่อนย้ายถิ่น เดินทางย้ายถิ่นพร้อมกับเครือญาติ
มาด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจ สาเหตุด้านปัญหาครอบครัวและสาเหตุจากเพื่อน  

  ขั้นตอนที่ 3 ชุมชนควรมีหน่วยงานคอยให้ค าแนะน าส าหรับพ่อแม่ (Review the problem)รวมถึงการเฝูา
ระวังพ่อแม่ไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีชมรม หรือกลุ่ม ที่มีแนวทางการพัฒนา ตรวจส่อง ควบคุม ดูแลพัฒนา พ่อแม่ ให้
แบบอย่างของลูก 

  ขั้นตอนที่ 4 ควรจัดหางานให้คนในชุมชนมีการคิดงานและสร้างอาชีพ  (Occupation อาชีพ การงาน ยึด
คลอง) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้น าชุมชนควรจัดหางานให้คนในชุมชนทุกคน ให้มีงานและ สถานที่ท างานที่ชัดเจน มี
รายได้ชัดเจนแน่นอน การลดลงหรือการท าลายก าแพงในตลาดแรงงาน อินเตอร์เน็ตท าให้ตลาดแรงงานขยายตัวขึ้น 
ความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว ท าให้อินเตอร์เน็ตมีบทบาทในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น มีเว็บไซต์หางานเกิดขึ้นมากมาย ท า
ให้แรงงานสามารถเข้าถึงบริษัทได้ง่าย(อนันต์ชัย คงจันทร์, 2557 : 13 – 14) เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้
ความพึงพอใจและสถานะของบุคคลในการด ารงชีวิตในสังคม โดยสัมพันธ์กับเปูาหมายและความคาดหวังของตนเอง 
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ภายใต้บริบทของวัฒนธรรม ค่านิยม มาตรฐานของสังคม และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการและบริการต่าง ๆ 
ตลอดจนลักษณะทางการเมืองการปกครองในสังคมที่อาศัยอยู่(ทิพย์อรุณ สมภู่, 2552 : 6) 

  ขั้นตอนที่ 5 ผู้น าชุมบนมีกระบวนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง (ไม่มีประชากรแฝง  No 
Latency) ได้ทั้งหมด เช่น ผู้ที่มี่มีบัตรประชาชนก็ให้มีบัตรประชาชนด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ และเห็น
ผลชัดเจน ส่วนคนต่างด้าวที่เข้ามาแล้วมีบุตรก็มีการแก้ไขตามกฎหมายก าหนด และทุกคนในพื้นที่ เกิดมาต้องมีบัตร
ประชาชน  ดังที่ เดนแฮม(Denham, 1991 : 48) เสนอว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ทางสังคม สุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงบุคลิกภาพและประวัติในอดีต ดังค ากล่าวของ จรรยา 
ภู่กลั่น (2551 : 29) ที่กล่าวว่า การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่าง
อิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษ
ต่างๆ  การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมี
โอกาสที่จะได้รับรู้ข่าวสารหรอืฝึกฝนทักษะต่าง ๆ  การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสนัทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง สอด
คล้องกับแนวคิดของ นิรันดร์ แซ่แต้ (2555 : 10 ) ที่มองว่าการมีชีวิตที่ดีนั้นมีการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของการเกิด
มนุษยชาติขึ้นบนพื้นโลก เพราะเมื่อมนุษย์เกิดมา ธรรมชาติก็ได้สอนให้มนุษย์ต่อสู้ ดิ้นรนกับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่
รอดและพยายามแสวงหาความสุขในชีวิต ซึ่งก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีของมนุษย์นั่นเอง   

ขั้นตอนท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการระดับชุมชน (Management) จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจ ในแต่
ละวันมีเงินสะพัดเป็นจ านวนมากเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ โดยจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศ
ไทย เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีสภาพทั่วไป ความเป็นมาของจังหวัด ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ผู้น าชุมชนควรมีการบริหารจัดการทั้งด้าน ทรัพยากรในพื้นที่ บุคลากรในพื้นที่ 
จากการพัฒนาเพื่อแค่การด าเนินชีวิต ก็เปลี่ยนเป็นพัฒนามนุษย์เพื่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ  หรือเพื่อผลประโยชน์ทาง
สังคมมนุษย์จึงกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินงานของทุกองค์กร (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์, 2556 : ข) 
ให้มีความสมดุล เพราะในการอยู่รอดขององค์การนั้น กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้
องค์การสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังในทางบวกและทางลบ โดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่อาจพบได้ ได้แก่ 
(อนันต์ชัย คงจันทร์, 2557 : 13 – 14) เช่น ส่งเสริมให้มีความเกื้อกูลกันระหว่างนายทุนและประชาชนในพื้นที่ ด้วยการ
เอื้ออาชีพ เอื้อรายได้ระดับบุคคลในชุมชน เพราะ การเตรียมความพร้อมให้แก่ทรัพยากรมนุษย์แล้ว องค์กรเองก็ต้องมี
การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กรจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กรในยุคปัจจุบัน (สุธินี ฤกษ์ข า, 2557 : 1 – 2) 
 ขั้นตอนที่ 7 ผู้น าชุมชนมีการจัดท าฐานข้อมูลชาวต่างด้าวอย่างชัดเจน รวมทั้งมีสถานที่ส่วนกลางในการ
ประสานงานในชุมชน (Leader) ดังที่กล่าวมาข้างต้นจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดี จุดเด่นของจังหวัดภูเก็ตคือ
การท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในขณะเ ดียวกัน การ
ท่องเที่ยวดังกล่าวก็ส่งเสริมให้อาชีพอ่ืนพัฒนาขึ้นเช่นกัน มีรายได้ทุกภาพส่วน จังหวัดภูเก็ตจึงมีชาวต่างด้าว เข้ามาท ามา
หากินเป็นจ านวนมาก สภาพเมืองธุรกิจแหล่งใหม่ ในขณะที่องค์การเน้นในเรื่องผลการผลิตที่สูงขึ้น อายุของผลิตภัณฑ์ที่
สั้นลง คนต้องท างานหนักและเร็วขึ้น ระยะทางการเดินทางระหว่างท่ีพับและท่ีท างานกลายเป็นเรื่องส าคัญ นโยบายใน
การท าให้สถานที่ท างานเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน เพื่อให้
พนักงานขององค์การเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากขึ้น (อนันต์ชัย คงจันทร์, 2557 : 13 – 14) ส่งผลให้ภูเก็ตเป็นเมือง
ท่องเที่ยวนานาชาติ ทั้งผู้ที่มาท่องเที่ยวและผู้ที่มาท ามาหากิน ที่มีความแตกต่างท้ังทางด้าน ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ซึ่งอาจจะเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นได้ในจังหวัดภูเก็ตอีกต่อไปในอนาคต และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะต่าง ๆ  ของยุคปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความทันสมัย(ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 2557 : 14 – 15) 
 ขั้นตอนที่ 8 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง           
(ครอบครัวมั่นคง เข้มแข็ง Family Stable)  ทั้งทางด้านการให้ความรู้ พ่อ แม่ก่อนวัยอันควร การครองคู่ครองรัก การ
สร้างครอบครัวแห่งความสุข เพื่อลดปัญหา  

ขั้นตอนที่ 9 มีการส่งเสริม อบรม พัฒนา สร้างครอบครัวแห่งความสุข โดยเริ่มจาก ก่อนมีครอบครัว  
ระหว่างมีครอบครัว และการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุข (Happy Family) ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในทั้ง พ่อ 
แม่และลูก ร่วมกัน เพราะสาเหตุของการออกมาเร่ร่อน พบว่า เด็กทุกคนมีปัญหาครอบครัว ครอบครัวไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากบิดา มารดาเสียชีวิต หรือแยกทางกัน ท าให้เด็กต้องอยู่กับญาติหรือพ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง ท าให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนเกิน
ของครอบครัว ท าให้ขาดความรัก ความอบอุ่น รวมทั้งการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น การถูกตีหรือการถูก
กระท าทางเพศ ท าให้เด็กรู้สึกว่าบ้านเป็นที่ไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน นอกจากนี้เด็กบางคนทะเลาะเบาะ
แว้งกับคนในครอบครัว คิดว่าไม่มีใครรัก จึงแสวงหาความรักจากเพื่อนหรือแฟน เมื่อเพื่อน/แฟนชวนออกมาอยู่ข้างนอก 
เด็กจึงหนีออกมาเพื่อมีชีวิตที่อิสระ(ประภาพร เชื่อมสุข.  2557 : 169) 

ขั้นตอนท่ี 10 มีการส่งเสริมให้คนที่ต้องการเป็นพ่อ แม่ มีการคิดการ ก าหนดอนาคต (Goal) ทั้งของตนเองและ
ลูกๆ ด้วยการวางแผนร่วมกันกับชุมชน และบุคคลทุกคนในชุมชนช่วยกันดูแล  

ขั้นตอนที่ 11 มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน (Account) เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และจะได้หา
แนวทางตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไป รวมทั้งมีการอบรมพัฒนา การทำ ผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในครัวเรือน ในราคา
วัตถุดิบ เช่น ผงซักฟอก สบู่ ครีมอาบน้ า น้ ายาล้างจาน น้ ายาถูบ้าน ฯลฯ ที่ครอบครัวสามารถใช้ได้เองในครัวเรือน เพื่อ
เป็นการลดค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนท่ี 12 เพิ่มรายได้ประจ า มีการส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนรักและรับผิดชอบอาชีพของตนเอง ( Increase 
Revenue) เพื่อให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อหากงานดี มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย 
วิทวัฒน์ วัฒนานนท์กุล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยพบว่าสังคมมีแนวโน้มที่จะประทับตราเด็กเร่ร่อนว่าเป็นเด็กเกเร 
เด็กติดยา เด็กที่ก่อปัญหาให้แก่สังคม ส่งผลให้พวกเขาถูกปฏิเสธการรับเข้าท างาน ประกอบกับเด็กเร่ร่อนบางคนไม่มี
หลักฐานแสดงตนหรือท่ีเด็กว่าเด็กไร้สัญชาติท าให้ขาดโอกาสในการศึกษา สถานการณ์เหล่านี้ยิ่งท าให้พวกเขาไม่สามารถ
หางานท าได้ จ าเป็นต้องเข้าสู่การขอทานและการขายบริการทางเพศ การหาเงินเลี้ยงชีพลักษณะนี้ท าให้เด็กเร่ร่อน
กลายเป็นคนแปลกแยกจากสังคม  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็เร่ร่อนเพื่อเป็นการทดสอบทฤษฎีที่ได้

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลการมีสว่นร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิติเด็กเรร่่อน 
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสร้างครอบรอบแห่งความสุข 
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพ่อแม่สู่ครอบครัวแห่งความสุข 
5. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน สร้างการศึกษา พัฒนาสู่งานอาชีพ  
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนกัศกึษาช้ันปีที่ 1 
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตบางพระ 

ปวีณา เมธีวรกิจ,ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ,สุดารัตน์ นาคฤทธิ์และชัชฎา ธนแสงเพชร 
e-mail: paveenameteevorakij@hotmail.com,piyatida2pung@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยน้ี 
ได้แก่แบบทดสอบการพูดและแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ เป็นการสอบถามความเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษามากที่สุดคือ ความต้องการพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82  
ค าส าคัญ: การพูดภาษาอังกฤษ ,ระดับการพูดภาษาอังกฤษ 

Opinions on Factors Effecting English Speaking Ability of First Year 
Students in Humanities and Social Sciences Faculty, Rajamangala 

University of Technology Tawan-OK Bangpha Campus 

Paveena Meteevorakij, Piyatida T.Chaisuwan 
e-mail: paveenameteevorakij@hotmail.com, piyatida2pung@gmail.com 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to study opinions factors effecting English speaking 

ability of 60 first year students in second semester in 2016 in Humanities and Social Sciences 
Faculty, Rajamangala University of Technology Tawan-OK Bangpha Campus. The instrument 
was an English speaking test and a five-rating scale questionnaire including external and 
internal factors that may affect to the ability of speaking English. The finding of the study 
revealed that a majority of the participants reported that they need to speak English fluently 
and correctly, the average score was 4.60 and standard deviation was 0.82.  
Keywords: speaking English and level speaking English speaking English and level speaking 
English 
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บทน า 
ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญในทุกๆประเทศ เน่ืองจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่ใช้ในการสื่อสาร

กับประชาคมท่ัวโลกโดยมีการน ามาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงการเรียนภาษาอังกฤษให้ถึงขั้นสามารถ
น าไปใช้ได้จะท าให้ผู้เรียนได้เปรียบทั้งด้านอาชีพ การท างาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมตลอดทั้งชีวิต  ดังน้ันประเทศไทยควรเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับการเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่งและควรที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ซ่ึงการพัฒนาให้ประชาชนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ย่อมเป็นการพัฒนาใน
ด้านการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย  

การสื่อความด้วยภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมไทยในปัจจุบัน ประชาชนไทยส่วนใหญ่ 
“รู้จัก” ภาษาอังกฤษและตระหนักดีว่า “การรู้” ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้มีความก้าวหน้า 
ทางวิชาการและการประกอบอาชีพ รัฐบาลเองก็เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้ก าหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชา 
บังคับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา นอกจากน้ีการส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐและเอกชนท าให้การใช ้
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การพูด” มีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น เป็นผลท าให้มีการตื่นตัวในการ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (พิณทิพย์ ทวยเจริญ.  2544: 1) กระทรวงศึกษาธิการเองได้ตระหนักถึงความ 
จ าเป็นที่จะต้องให้เยาวชนไทยมีความรู้ ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 
โลกยุคข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรการศึกษา 
ของชาติตลอดมา ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้ใช้แนวการสอนที่เป็นที่ยอมรับจากการศึกษาค้นคว้าของ 
นักศึกษาตะวันตกในยุคน้ัน ๆ ว่าเป็นแนวการสอนที่ท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน  แม้ว่าประเทศ 
ไทยจะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด  แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับคนไทยการพูดภาษาอังกฤษยัง 
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น เน่ืองจากคนไทยหลายคนมักจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มีชาวต่างชาติเข้า 
มาขอความช่วยเหลือหรือพูดจาด้วย เน่ืองจากความเขินอายและไม่คุ้นเคยกับการพูดภาษาอังกฤษ แม้ว่า 
ประเทศไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงท าให้คนไทยบางส่วนคิดว่าภาษาอังกฤษไม่จ าเป็นต้อง ฝึก
พูดและใส่ใจมากนัก ซึ่งความคิดนี้ไม่สามารถใช้กับยุคปัจจุบันต่อไปได้เนื่องจากยุคนี้เป็นการเปิดกว้างในทุกๆ 
ด้าน ทุกสังคมและวัฒนธรรมสามารถเชื่อมโยงกันโดยที่มีภาษาเป็นสื่อกลาง และภาษาที่เป็นสื่อกลางก็คือ ภาษา
อังกฤษ (“คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา” 2545: 1)    

ทักษะด้านการพูดของมนุษย์นับว่าเป็นทักษะที่มีความส าคัญมากส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ดังที่ รวิวงศ์  ศรีทองรุ่ง  (2540: 1)  ได้กล่าวไว้ว่า  กิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ล้วนเกิดจากการติดต่อสื่อสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารด้วยค าพูดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันและในวงการ
ธุรกิจ การพูดจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของมนุษย์ในการถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิด ความเข้าใจ 
ความต้องการ ฯลฯ ให้แต่ละฝ่ายได้รู้สึกถึงมิตรภาพและได้เกิดความไว้วางใจซ่ึงกันและกันเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีองค์ประกอบในการสื่อสารอยู่ 3  ประการ ได้แก่ ข้อมูล การเรียนรู้เพื่อ
น าไปใช้ในการสื่อสารและ การน าใช้ในการสื่อสารให้เกิดผล กล่าวคือ ข้อมูลเป็นคุณสมบัติหลักของ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารจึงถือเป็นผลลัพธ์หรือตัวแปรตามที่เกิด
จากตัวแปรต้น ซ่ึงก็คือการเรียนรู้ เก่ียวกับคุณสมบัติหลักของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยเฉพาะ
ความสามารถในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้มีคุณสมบัติ2 ประการ ได้แก่ ประการท่ี 1 
คือ มีความหมายตรงกับข้อมูลภาษาไทยที่ต้องการ  ประการที่ 2 คือ ประโยคถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่สุด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคนไทยให้สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้อย่างม่ันใจ ถูกต้อง ช านาญ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน (วีร์ 
ระวัง. 2558: 36) 
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การพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะส าคัญที่ทุกคนมุ่งหวังที่จะให้ประสบผลความส าเร็จเพราะการเรียนภาษา 
ใด ๆ ก็ตามหากสามารถสื่อสารด้วยการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวันได้ ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากการเรียน 
ภาษาน้ัน ๆ ได้อย่างแท้จริง แต่ความเป็นจริงการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยยังประสบปัญหา น่ันคือคนไทย 
ส่วนมากเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปี คือตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังไม่ 
สามารถพูดหรือสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง ๆ ที่คร่ าเคร่งเรียนภาษาอังกฤษกันมาอย่างหนัก 
(จริยา ช านาญรบ. 2553: 2) สาเหตุที่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไม่ประสบความส าเร็จ 
เท่าที่ควรน้ันอาจจะเน่ืองมาจากหลายสาเหตุที่เป็นปัจจัยภายใน เช่น ความสนใจ ความถนัด ฯลฯ และปัจจัย 
ภายนอก เช่น วิธีและเทคนิคการสอนของครู ความรู้ความสามารถของครูและสภาพแวดล้อมเป็นต้น สภาพการ 
เรียนการสอนของประเทศก็ไม่ได้เอื้ออ านวยให้เกิดการฝึกฝนมากนัก เพราะถูกจ ากัดอยู่แต่เพียงในห้องเรียน เท่า
นั้น โอกาสที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงมีน้อยมาก โดยเฉพาะในเมืองที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหรือ 
ชนบทที่ห่างไกล ในด้านวิธีและเทคนิคการสอนของครู น้ันพบว่า ครูจ านวนไม่น้อยยังไม่เข้าใจวิธีการสอนตาม 
แนวทางการสอนเพื่อการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 8)   

ในงานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในที่น้ีจะหมายถึงปัจจัยที่ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการพูด
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะแบ่งพิจารณาเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ่งหรือสภาพท่ัวไปซ่ึงสามารถ
ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ คือ พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ความสามารถ
ของผู้สอน สภาพโดยทั่วไป ได้แก่สภาพในชั้นเรียนและฐานะทางครอบครัว ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่มา
จากตัวของนักศึกษาเอง คือ ลักษณะนิสัยของผู้เรียน ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ 

จากความส าคัญของการพูดภาษาอังกฤษดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อน าผลวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือก าจัด
ปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์ออกไป ส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาจะได้พัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษได้ตรงตามจุดประสงค์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  1 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูด

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 369 คน  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 60 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน้ี คือแบบทดสอบการพูดและแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีวิธีการสร้างแบบสอบถาม และ
อธิบายลักษณะของแบบสอบถาม ดังน้ี 

2.1 แบบทดสอบการพูด ที่มีแบบฟอร์มการให้คะแนนซ่ึงระดับคะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนน 
โดยเรียงจากคะแนนที่ได้จากการสอบพูดน้อยไปมาก 

2.2 แบบสอบถาม เริ่มจากการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ น าความรู้ที่ได้มาจัดท าแบบสอบถาม โดยเขียนข้อค าถามต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัย ซ่ึงแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

     ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC ) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
เพื่อปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถาม ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ของแต่ละข้อค าถามควรมากกว่า 0.5 
หลังจากน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาจ านวน 10 คน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยง  (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient ) จากน้ันปรับปรุงข้อค าถามแล้วน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

   แบบสอบถาม สร้างขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์การวิจัยและตัวแปรที่ต้องการพัฒนาเป็นหลัก เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผล
ต่อการพูดภาษาอังกฤษ ในลักษณะการตอบแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.คะแนนการสอบพูด มาจากการให้คะแนนของอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
3.2 แบบสอบถาม คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนดังน้ี คณะผู้วิจัย

แนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ อธิบายการตอบแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างหลังจากจบการสอบพูด หลังจากน้ันก็เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอร์

ชั่น 24 เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจัย 
การวิจัยน้ีคณะผู้ วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  1 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ านวนทั้งสิ้น 
60 คน จากน้ันผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ค่าผลคะแนนการสอบพูด 

เพื่อทราบระดับการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากลท าการสอบพูดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนและให้คะแนนลงในแบบฟอร์มการให้คะแนนสอบพูด ค่า
คะแนนในการสอบพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างแสดงไว้ในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ค่าผลคะแนนการสอบพูด 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

คะแนน 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 4 5 4 4 3 

เกณฑ ์ ดี ปาน
กลาง 

ดี
มาก ดี ดี ด ี ปาน

กลาง พอใช้ ดี ปาน
กลาง ด ี ดี

มาก ดี ดี ปาน
กลาง 

 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

คะแนน 4 4 2 3 4 3 4 2 4 3 5 4 3 2 3 

เกณฑ ์ ดี ดี พอใช้ 
ปาน
กลาง ดี 

ปาน
กลาง ดี พอใช้ ดี 

ปาน
กลาง 

ดี
มาก ดี 

ปาน
กลาง พอใช้ 

ปาน
กลาง 

 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

คะแนน 3 4 4 4 5 4 4 3 2 3 4 5 5 4 3 

เกณฑ ์ ปาน
กลาง ดี ดี ดี ดี

มาก ด ี ดี ปาน
กลาง พอใช้ ปาน

กลาง ด ี ดี
มาก 

ดี
มาก ดี ปาน

กลาง 

 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

คะแนน 4 4 4 3 4 2 3 5 4 2 5 4 3 3 4 

เกณฑ ์ ดี ดี ดี ปาน
กลาง ดี พอใช้ ปาน

กลาง 
ดี

มาก ดี พอใช้ ดี
มาก ดี ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง ด ี

 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผลคะแนนการสอบพูดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 เกณฑ์ดี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ส่วนเกณฑ์ปานกลางและพอใช้ จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.33 และ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 ตามล าดับ ที่มเีกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังน้ี 

- การสื่อสารที่ไม่สามารถเข้าใจได้   1 คะแนน 
- การสื่อสารที่พอใช้     2 คะแนน 
- การสื่อสารที่ปานกลาง    3 คะแนน 
- การสื่อสารที่ดี     4 คะแนน 
- การสื่อสารที่ดีมาก    5 คะแนน 
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ตารางที่ 1 ค่าผลคะแนนการสอบพูด 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

คะแนน 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 4 5 4 4 3 

เกณฑ ์ ดี ปาน
กลาง 

ดี
มาก ดี ดี ดี ปาน

กลาง พอใช้ ดี ปาน
กลาง ดี ดี

มาก ดี ดี ปาน
กลาง 

 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

คะแนน 4 4 2 3 4 3 4 2 4 3 5 4 3 2 3 

เกณฑ ์ ดี ดี พอใช้ 
ปาน
กลาง ดี 

ปาน
กลาง ดี พอใช้ ดี 

ปาน
กลาง 

ดี
มาก ดี 

ปาน
กลาง พอใช้ 

ปาน
กลาง 

 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

คะแนน 3 4 4 4 5 4 4 3 2 3 4 5 5 4 3 

เกณฑ ์ ปาน
กลาง ดี ดี ดี ดี

มาก ดี ดี ปาน
กลาง พอใช้ ปาน

กลาง ดี ดี
มาก 

ดี
มาก ดี ปาน

กลาง 

 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

คะแนน 4 4 4 3 4 2 3 5 4 2 5 4 3 3 4 

เกณฑ ์ ดี ดี ดี ปาน
กลาง ดี พอใช้ ปาน

กลาง 
ดี

มาก ดี พอใช้ ดี
มาก ดี ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง ดี 

 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผลคะแนนการสอบพูดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 เกณฑ์ดี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ส่วนเกณฑ์ปานกลางและพอใช้ จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.33 และ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 ตามล าดับ ที่มเีกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังน้ี 

- การสื่อสารที่ไม่สามารถเข้าใจได้   1 คะแนน 
- การสื่อสารที่พอใช้     2 คะแนน 
- การสื่อสารที่ปานกลาง    3 คะแนน 
- การสื่อสารที่ดี     4 คะแนน 
- การสื่อสารที่ดีมาก    5 คะแนน 
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 ดังน้ันคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรจะมีการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เน่ืองจากแบบทดสอบ
การพูดที่ใช้อยู่ในระดับปานกลาง แต่กลุ่มตัวอย่างมีเพียงร้อยละ 13.33 และร้อยละ 46.67 ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
และดี ตามล าดับ โดยเริ่มจากพิจารณาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ 
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และตอนที่ 2 ปัจจัยพื้นฐาน
ที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ สาขาวิชา ค านวณโดยใช้ค่าร้อยละ 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 23 38.33 

หญิง 37 61.67 

สาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์ 3 5.00 

การบริหารธุรกิจเกษตร 7 11.67 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 21.67 

การจัดการ 27 45.00 

การจัดการโลจิสติกส์ 10 16.67 

จากตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน พบว่าเป็นเพศชายจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 
เพศหญิงจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 61.67 กลุ่มตัวอย่างมาจากสาขาวิชาการจัดการมากที่สุดจ านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.67 และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

ตอนที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Reading Scales) โดยมีเกณฑ์    
(ยุพเยาว์ เมืองหมุด. 2548: 38) ที่ใช้ ดังน้ี 
 ระดับความคิดเห็น 
 5      หมายถึง   ความคิดเห็นในระดับ  มากที่สุด 
 4      หมายถึง   ความคิดเห็นในระดับ  มาก 
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 3      หมายถึง   ความคิดเห็นในระดับ  ไม่แน่ใจ 
 2      หมายถึง   ความคิดเห็นในระดับ  น้อย 
 1      หมายถึง   ความคิดเห็นในระดับ  น้อยที่สุด 

น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พร้อมทั้งแปลความหมายของ
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยที่มหีลักเกณฑ์ดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ย     ระดับความคิดเห็น 
 4.50 – 5.00    มากที่สุด 
 3.50 – 4.49    มาก 
 2.50 – 3.49    ไม่แน่ใจ 
 1.50 – 2.49    น้อย 
 1.00 – 1.49    น้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

1. พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
1.1 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม 

 
3.10 

 
0.97 

 
ไม่แน่ใจ 

1.2 มีโอกาสได้รับภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ 3.25 0.96 ไม่แน่ใจ 

1.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 3.35 0.87 ไม่แน่ใจ 

2. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.1 มีต าราเรียนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่ใช้ในห้องเรียนปกติ 

 
3.00 

 
0.72 

 
ไม่แน่ใจ 

2.2 มีเวลาในการฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3.20 0.69 ไม่แน่ใจ 

2.3 มีโอกาสดูหนัง ฟังเพลง ภาษาอังกฤษ 4.10 0.71 มาก 

2.4 มีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ 3.00 1.07 ไม่แน่ใจ 

2.5 มีโอกาสในการเรียนเสริมทักษะการพูด 3.15 0.98 ไม่แน่ใจ 

3. ความสามารถของผู้สอน 
3.1 มีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

 
3.45 

 
0.94 

 
ไม่แน่ใจ 

3.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 3.40 0.88 ไม่แน่ใจ 

3.3 มีการให้ค าแนะน าที่ชัดเจนเม่ือมีปัญหา 3.45 0.89 ไม่แน่ใจ 

3.4 ให้เวลากับนักศึกษานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 3.50 0.82 มาก 
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 3      หมายถึง   ความคิดเห็นในระดับ  ไม่แน่ใจ 
 2      หมายถึง   ความคิดเห็นในระดับ  น้อย 
 1      หมายถึง   ความคิดเห็นในระดับ  น้อยที่สุด 

น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พร้อมทั้งแปลความหมายของ
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยที่มหีลักเกณฑ์ดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ย     ระดับความคิดเห็น 
 4.50 – 5.00    มากที่สุด 
 3.50 – 4.49    มาก 
 2.50 – 3.49    ไม่แน่ใจ 
 1.50 – 2.49    น้อย 
 1.00 – 1.49    น้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

1. พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
1.1 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม 

 
3.10 

 
0.97 

 
ไม่แน่ใจ 

1.2 มีโอกาสได้รับภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ 3.25 0.96 ไม่แน่ใจ 

1.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 3.35 0.87 ไม่แน่ใจ 

2. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.1 มีต าราเรียนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่ใช้ในห้องเรียนปกติ 

 
3.00 

 
0.72 

 
ไม่แน่ใจ 

2.2 มีเวลาในการฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3.20 0.69 ไม่แน่ใจ 

2.3 มีโอกาสดูหนัง ฟังเพลง ภาษาอังกฤษ 4.10 0.71 มาก 

2.4 มีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ 3.00 1.07 ไม่แน่ใจ 

2.5 มีโอกาสในการเรียนเสริมทักษะการพูด 3.15 0.98 ไม่แน่ใจ 

3. ความสามารถของผู้สอน 
3.1 มีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

 
3.45 

 
0.94 

 
ไม่แน่ใจ 

3.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 3.40 0.88 ไม่แน่ใจ 

3.3 มีการให้ค าแนะน าที่ชัดเจนเม่ือมีปัญหา 3.45 0.89 ไม่แน่ใจ 

3.4 ให้เวลากับนักศึกษานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 3.50 0.82 มาก 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก (ต่อ)   

ปัจจัยภายนอก ค่าเฉลี่ย
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

4. สภาพโดยทั่วไป 
4.1 สภาพในชั้นเรียน 
4.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ 

 

3.30 

 

0.73 

 

ไม่แน่ใจ 

4.1.2 มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3.60 0.99 มาก 

4.1.3 มีการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ 3.40 0.88 ไม่แน่ใจ 

4.2 สภาพและฐานะทางครอบครัว 
4.2.1 ความพร้อมทางด้านการเงินต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
3.55 

 
0.94 

 
มาก 

4.2.2 ผู้ปกครองให้ความสนใจต่อการพูดภาษาอังกฤษ 4.05 1.05 มาก 

รวม 3.40 0.92 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.40 
(S.D.=0.92) อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในเรื่องมีโอกาสดูหนัง 
ฟังเพลง ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.10 (S.D.=0.71) มีความเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือสภาพ
โดยทั่วไปในเรื่องผู้ปกครองให้ความสนใจต่อการพูดภาษาอังกฤษ และมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (S.D.=1.05) อยู่ในระดับมาก และ 3.60 (S.D.=0.99) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วน
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ของภาษาอังกฤษของนักศึกษาในเรื่อง มีต าราเรียนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่ใช้ใน
ห้องเรียนปกติ และมีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.00 เท่ากัน (S.D.=0.72, 
S.D.=1.07 ตามล าดับ) อยู่ในระดับไม่แน่ใจ  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

1. ลักษณะนิสัยของนักศึกษา 
1.1 ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
4.10 

 
0.78 

 
มาก 

1.2 ชอบสนทนากับชาวต่างชาติ 3.85 0.98 มาก 

1.3 ชอบดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษ 4.35 0.74 มาก 

1.4 ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 3.45 0.99 ไม่แน่ใจ 

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก (ต่อ)   

ปัจจัยภายนอก ค่าเฉลี่ย
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

4. สภาพโดยทั่วไป 
4.1 สภาพในชั้นเรียน 
4.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ 

 

3.30 

 

0.73 

 

ไม่แน่ใจ 

4.1.2 มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3.60 0.99 มาก 

4.1.3 มีการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ 3.40 0.88 ไม่แน่ใจ 

4.2 สภาพและฐานะทางครอบครัว 
4.2.1 ความพร้อมทางด้านการเงินต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
3.55 

 
0.94 

 
มาก 

4.2.2 ผู้ปกครองให้ความสนใจต่อการพูดภาษาอังกฤษ 4.05 1.05 มาก 

รวม 3.40 0.92 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.40 
(S.D.=0.92) อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในเรื่องมีโอกาสดูหนัง 
ฟังเพลง ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.10 (S.D.=0.71) มีความเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือสภาพ
โดยทั่วไปในเรื่องผู้ปกครองให้ความสนใจต่อการพูดภาษาอังกฤษ และมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (S.D.=1.05) อยู่ในระดับมาก และ 3.60 (S.D.=0.99) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วน
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ของภาษาอังกฤษของนักศึกษาในเรื่อง มีต าราเรียนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่ใช้ใน
ห้องเรียนปกติ และมีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.00 เท่ากัน (S.D.=0.72, 
S.D.=1.07 ตามล าดับ) อยู่ในระดับไม่แน่ใจ  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

1. ลักษณะนิสัยของนักศึกษา 
1.1 ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
4.10 

 
0.78 

 
มาก 

1.2 ชอบสนทนากับชาวต่างชาติ 3.85 0.98 มาก 

1.3 ชอบดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษ 4.35 0.74 มาก 

1.4 ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 3.45 0.99 ไม่แน่ใจ 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก (ต่อ)   

ปัจจัยภายนอก ค่าเฉลี่ย
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

4. สภาพโดยทั่วไป 
4.1 สภาพในชั้นเรียน 
4.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ 

 

3.30 

 

0.73 

 

ไม่แน่ใจ 

4.1.2 มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3.60 0.99 มาก 

4.1.3 มีการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ 3.40 0.88 ไม่แน่ใจ 

4.2 สภาพและฐานะทางครอบครัว 
4.2.1 ความพร้อมทางด้านการเงินต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
3.55 

 
0.94 

 
มาก 

4.2.2 ผู้ปกครองให้ความสนใจต่อการพูดภาษาอังกฤษ 4.05 1.05 มาก 

รวม 3.40 0.92 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.40 
(S.D.=0.92) อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในเรื่องมีโอกาสดูหนัง 
ฟังเพลง ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.10 (S.D.=0.71) มีความเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือสภาพ
โดยทั่วไปในเรื่องผู้ปกครองให้ความสนใจต่อการพูดภาษาอังกฤษ และมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (S.D.=1.05) อยู่ในระดับมาก และ 3.60 (S.D.=0.99) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วน
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ของภาษาอังกฤษของนักศึกษาในเรื่อง มีต าราเรียนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากท่ีใช้ใน
ห้องเรียนปกติ และมีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.00 เท่ากัน (S.D.=0.72, 
S.D.=1.07 ตามล าดับ) อยู่ในระดับไม่แน่ใจ  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

1. ลักษณะนิสัยของนักศึกษา 
1.1 ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
4.10 

 
0.78 

 
มาก 

1.2 ชอบสนทนากับชาวต่างชาติ 3.85 0.98 มาก 

1.3 ชอบดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษ 4.35 0.74 มาก 

1.4 ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 3.45 0.99 ไม่แน่ใจ 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายใน (ต่อ)    

ปัจจัยภายใน ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

2. ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.1 ต้องการพูดภาษาอังกฤษส าหรับไปศึกษาต่อต่างประเทศ 4.50 0.68 มากที่สุด 

2.2 ต้องการพูดภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพในอนาคต 4.55 0.83 มากที่สุด 

2.3 ต้องการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง 4.60 0.82 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.91 มาก 
 

จากตารางที่  4 พบว่าปัจจัยภายในส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 
(S.D.=0.91) อยู่ ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องความต้องการพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.60 (S.D.=0.82) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือในเรื่องความตอ้งการพูดภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพในอนาคตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (S.D.=0.83) 
อยู่ในระดับมากที่สุด และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือลักษณะนิสัยของผู้เรียนในเรื่องความชอบศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 (S.D.=0.99) อยู่ในระดับไม่แน่ใจ 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดั้งน้ี 

1. ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน มีเพียงร้อยละ 13.33 พูดได้อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก เกณฑ์การพูดดีมีร้อยละ 46.67 เกณฑ์ปานกลางร้อยละ 28.33 และเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 11.67 

2. จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 38.33 และเพศหญิงร้อยละ 61.67
กลุ่มตัวอย่างมาจากสาขาวิชาการจัดการมากที่สุดร้อยละ 45.00 และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คิด
เป็นร้อยละ 5.00  

3. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษรวม ( X =3.40, S.D.=0.92) อยู่ใน
ระดับปานกลาง สรุปได้ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 
( X =3.35, S.D.=0.87) ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด และความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากสถานศึกษา
เดิม ( X =3.10, S.D.=0.97) น้อยที่สุด 

3.2 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา การมีโอกาสดูหนัง ฟังเพลง ภาษาอังกฤษ ( X =4.10, 
S.D.=0.71) ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด ส่วนการมีต าราเรียนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่ใช้ใน
ห้องเรียนปกติ ( X =3.00, S.D.=0.72) และมีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ ( X =3.00, S.D.=1.07) น้อยที่สุด 

3.3 ความสามารถของผู้สอน การให้เวลากับนักศึกษานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ  ( X =3.50, 
S.D.=0.82) ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ( X =3.40, 
S.D.=0.88) น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายใน (ต่อ)    

ปัจจัยภายใน ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
(S.D.) 

ความหมาย 

2. ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.1 ต้องการพูดภาษาอังกฤษส าหรับไปศึกษาต่อต่างประเทศ 4.50 0.68 มากที่สุด 

2.2 ต้องการพูดภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพในอนาคต 4.55 0.83 มากที่สุด 

2.3 ต้องการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง 4.60 0.82 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.91 มาก 
 

จากตารางที่  4 พบว่าปัจจัยภายในส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 
(S.D.=0.91) อยู่ ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องความต้องการพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.60 (S.D.=0.82) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือในเรื่องความตอ้งการพูดภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพในอนาคตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (S.D.=0.83) 
อยู่ในระดับมากที่สุด และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือลักษณะนิสัยของผู้เรียนในเรื่องความชอบศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 (S.D.=0.99) อยู่ในระดับไม่แน่ใจ 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดั้งน้ี 

1. ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน มีเพียงร้อยละ 13.33 พูดได้อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก เกณฑ์การพูดดีมีร้อยละ 46.67 เกณฑ์ปานกลางร้อยละ 28.33 และเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 11.67 

2. จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 38.33 และเพศหญิงร้อยละ 61.67
กลุ่มตัวอย่างมาจากสาขาวิชาการจัดการมากที่สุดร้อยละ 45.00 และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คิด
เป็นร้อยละ 5.00  

3. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษรวม ( X =3.40, S.D.=0.92) อยู่ใน
ระดับปานกลาง สรุปได้ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 
( X =3.35, S.D.=0.87) ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด และความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากสถานศึกษา
เดิม ( X =3.10, S.D.=0.97) น้อยที่สุด 

3.2 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา การมีโอกาสดูหนัง ฟังเพลง ภาษาอังกฤษ ( X =4.10, 
S.D.=0.71) ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด ส่วนการมีต าราเรียนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่ใช้ใน
ห้องเรียนปกติ ( X =3.00, S.D.=0.72) และมีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ ( X =3.00, S.D.=1.07) น้อยที่สุด 

3.3 ความสามารถของผู้สอน การให้เวลากับนักศึกษานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ  ( X =3.50, 
S.D.=0.82) ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ( X =3.40, 
S.D.=0.88) น้อยที่สุด 
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3.4 สภาพโดยทั่วไป ผู้ปกครองให้ความสนใจต่อการพูดภาษาอังกฤษ ( X =4.05, S.D.=1.05) ส่งผล
ต่อการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ( X =3.30, S.D.=0.73) น้อยที่สุด 

4. ข้อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษรวม ( X =4.20, S.D.=0.91) อยู่ใน
ระดับมาก สรุปได้ดังน้ี 

4.1 ลักษณะนิสัยของนักศึกษา ชอบดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษ ( X =4.35, S.D.=0.74) ส่งผลต่อ
การพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด และชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ( X =3.45, S.D.=0.99) น้อยที่สุด 

4.2 ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง ( X =
4.60, S.D.=0.82) ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด และต้องการพูดภาษาอังกฤษส าหรับไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ( X =4.50, S.D.=0.68) น้อยที่สุด 

จากการสรุปผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับปานกลาง เพราะปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีไม่เพียงพอ กล่าวคือไม่ค่อยมี
ปัจจัยที่สนับสนุนจากภายนอก เช่น มีต าราเรียนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่ใช้ในห้องเรียนปกติค่อนข้างน้อย
และไม่เพียงพอ ส่วนปัจจัยภายในซ่ึงมาจากตัวของกลุ่มตัวอย่างเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังขาดการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม นอกจากน้ีจากการส ารวจหลังการสอบพูดพบว่า นักศึกษาบางคนไม่แม่นย าโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ จึงท าให้พูดไม่ถูกต้องและใช้เวลานึกค าศัพท์เป็นเวลานาน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
ที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรือเพื่ออาชีพที่ดีในอนาคตที่มีเงินเดือนสูง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากที่คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
1. ควรน าปัจจัยเรื่องเพศมาศึกษาว่ามีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษหรือไม่ 
2. ควรน าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไปใช้ในระดับชั้นปีที่สูงขึ้น 
3. ควรศึกษาด้านการใช้โครงสร้างทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วย 
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บทคัดย่อ 

 การผลิตสีผงจากดอกอัญชันโดยวิธีอบแห้งแบบ Foam mat มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
ดอกอัญชัน ศึกษาปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่มีต่อสมบัติการยึดจับสีและเกิดโฟมของน ้าอัญชัน จากการศึกษา พบว่า ฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระของดอกอัญชันสด มีค่า Total Phenolic compounds เท่ากับ 2.056 ± 0.038 mg GAE/1g weight  ค่า FRAP เท่ากับ 
14.259 ± 0.73 µmol Trolox/1 g weight และ DPPH เท่ากับ 10.076 ± 0.12 µmol Trolox/1 g weight มากกว่าดอกอัญชัน
แห้ง  และเมื่อวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในสีผงจากดอกอัญชัน พบว่า มีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับดอกอัญชันชนิดสด 
ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารที่ท้าให้เกิดโฟมในการผลิตดอกอัญชันชนิดผง พบว่า ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่มีต่อสมบัติการเกิด 
โฟมของน ้าอัญชัน พบว่า การเพิ่มปริมาณของมอลโตเด็กซ์ทรินในแต่ละระดับ ท้าให้ค่าความคงตัวโฟมของน ้าอัญชันเพิ่มขึ น ส่วนค่า
ความหนาแน่นของโฟมมีแนวโน้มเพิ่มขึ น ค่าโอเวอร์รันได้ลดลง การวัดค่าความหนืดของน ้าอัญชันผสมมอลโตเด็กซ์ตรินในระดับต่างๆ 
พบว่า การเพิ่มปริมาณของมอลโตเด็กซ์ตรินส่งผลให้น ้าอัญชันมีความหนืดมากขึ น 
 
ค าส าคัญ: สีผง, อัญชัน, อบแห้ง, โฟมแมท 
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Abstract 

 Powder color production from butterfly pea by foam-mat  drying method. The objective is 
to study the chemistry and physical properties of butterfly pea. Study of maltodextrin on properties 
binding color and foaming of a butterfly pea, the study found that the effects of antioxidants of 
fresh butterfly pea with the Total Phenolic compounds is  2.056 ± 0.038 mg GAE / 1g weight FRAP 
value was 14.259 ± 0.73 µmol Trolox / 1 g weight and DPPH was 10.076 ± 0.12 µmol Trolox / 1 g 
weight over a dried butterfly pea. The analysis of the antioxidant  powder color in the butterfly 
pea. Found that increasing the amount of maltodextrin in each level makes the stabilizers. butterfly 
pea  foam water drops The density of the foam increases. But while the addition of maltodextrin 
in large quantities to make the foam density has decreased and increasing the amount of 
maltodextrin resulting water butterfly pea is viscosity more. 
 
Keywords: powder color, butterfly Pea , drying, foam-mat  
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บทน า 
วัตถุปรุงแต่งหรือสีผสมอาหารมีทั งสังเคราะห์และสกัดขึ นเพื่อวัตถุประสงค์ส้าหรับใช้แต่งสีอาหารให้มีสีสันที่น่ารับประทาน

มากขึ น สีของอาหารจึงเป็นลักษณะแรกที่ได้รับทางสัมผัส ซึ่งผู้บริโภคใช้ในการเลือก และยอมรับอาหาร โดยอาหารเกือบทุกชนิดตั งแต่
วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์มีสีที่ยอมรับโดยผู้บริโภคแตกต่างกันขึ นอยู่กับสังคม ภูมิศาสตร์ ความชอบและพื นฐานของผู้บริโภค ซึ่งการ

ยอมรับสีของอาหารแตกต่างกันขึ นกับ เชื อชาติ นอกจากนี ยังพบว่าสีของอาหารที่แปลกจะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคน้อยกว่า การเปลี่ยนสี
ไปจากท่ีควรจะเป็นแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สีผสมอาหารสังเคราะห์ และสีผสมอาหารจากธรรมชาติ  

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้สีสังเคราะห์ผสมอาหารมากขึ น ท้าให้นักวิชาการ และผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้ ปี ค.ศ. 1938 ได้ประกาศกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เรียกว่า Food Drug and Cosmetic มีเนื อหาข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สี
สังเคราะห์ในอาหาร ยา และเครื่องส้าอาง พร้อมก้าหนดช่ือสีสังเคราะห์และเลขดัชนีสี (Color Index Number) โดย European 
Economic Community (EEC) ใน 3 รูปแบบ คือ  1) FD & C Color เป็นสีสังเคราะห์ที่รับรองให้ใช้ในอาหาร ยา และ เครื่องส้าอาง 
2) D & C Color เป็นสีสังเคราะห์ที่รับรองให้ใช้ในยา และ เครื่องส้าอาง 3) External D & C Color เป็นสีสังเคราะห์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้
ในผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ให้ใช้ได้เฉพาะยา และเครื่องส้าอางที่ใช้ภายนอกเท่านั นกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สีสังเคราะห์ คือ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2522) โดยก้าหนดให้สีผสมอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ (กิติมา เหมวงษา, 2549) 

โดยสีผสมอาหารเป็นวัตถุปรุงแต่งสังเคราะห์หรือสกัดขึ นเพื่อวัตถุประสงค์ส้าหรับใช้แต่งสีอาหารให้มีสีสันที่น่ารับประทาน
มากขึ น แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สีผสมอาหารสังเคราะห์ และสีผสมอาหารจากธรรมชาติ โดยสีผสมอาหารจากธรรมชาติจัดเป็นสีผสม
อาหารที่มีการใช้มาตั งแต่โบราณ สีผสมอาหารจากธรรมชาติเมื่อน้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหวาน และเครื่องดื่ม พบว่า มีสีที่เปลี่ยนไป
เมื่อได้รับความร้อนความร้อนท้าให้ได้สีในผลิตภัณฑ์อาหารไม่คงตัว จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสามารถผลิตผงสีจากธรรมชาติที่มี
ความคงตัวสูง  โดยการท้าแห้งโดยวิธีFoam mat (Foam-mat drying) เป็นกระบวนการท้าแห้งที่ถูกน้ามาใช้ในกลุ่มผู้ผลิตที่มีต้นทุน
การผลิตต่้า แต่มีข้อเสียคือใช้เวลาในการท้าแห้งค่อนข้างนาน แต่ในปัจจุบันกระบวนการท้าแห้งโดยวิธีนี  ได้รับความสนใจมากขึ น
เนื่องจากมีข้อดีในแง่ต้นทุนไม่สูงมาก ซึ่งการท้าแห้งแบบFoam mat(Foam mat) เป็นกระบวนการท้าแห้งที่อาศัยการ ท้าให้อาหาร
เหลวที่ต้องการท้าให้แห้ง มีลักษณะเป็นโฟมที่คงตัวในระหว่างการท้าแห้ง การท้าให้เกิดโฟมท้าโดยการน้าอาหารเหลวมาตีโดยใช้
เครื่องตีความเร็วสูงเพื่อเป็นการเติมอากาศเข้าไปในอาหาร อาหารบางชนิด เช่น น ้านม ไข่ขาว และโปรตีนถั่วเหลือง เมื่อน้ามาตีจะเกิด
โฟมขึ นได้ เนื่องจากอาหารเหล่านี มีองค์ประกอบของโปรตีน และสารโมโนกลีเซอไรด์ ซึ่งมีสมบัติท้าให้เกิดโฟม และอยู่ตัว โดยน้าโฟม
ที่ได้ไป เข้าไปอบแห้งแห้งโดยตู้อบที่อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส (ขึ นอยู่กับอาหาร) โดยใช้เวลาประมาณ 6-10 ช่ัวโมง 
จากนั นน้าไปบดเป็นผงละเอียด  

อัญชันจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีการนิยมใช้ประโยชน์จากสีม่วงน ้าเงินในดอกอัญชันเพ่ือเป็นสีผสมอาหาร นอกจากนี สีม่วง
น ้าเงินของดอกอัญชันนั นมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มของแอนโทไซยานินซึ่งมีประโยชน์ในด้านสุขภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
มองเห็น โดยจะไปเพิ่มการไหลเวียน ของโลหิตหลอดเลือดส่วนปลาย ช่วยลดปัญหาของจอตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน และ
ต้อกระจก ช่วยควบคุมความดันโลหิต และชะลอการอุดตัน และแข็งตัวของหลอดเลือดหัวใจ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยลด
อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือดอุดตันในสมองด้วยการยับยั งไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อนพบว่าแอนโทไซยานินยังช่วย
ยับยั งเชื ออีโคไลในระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง และอาหารเป็นพิษด้วย (สลักจิตร ณะวงษ์, 2550) ดอกอัญชัน
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นอกจากการใช้ดอกสด ยังสามารถเป็นในรูปของดอกอัญชันแห้งได้แต่ปัญหาของการใช้ดอกอัญชันชนิดแห้งมักให้สีเปลี่ยนไปขึ นอยู่กับ
การดูแลรักษา และปัญหาที่ส้าคัญของการเป็นรักษาดอกอัญชันแห้งที่ไม่ถูกต้องอาจมีเชื อราปนเปื้อน 

ดังนั นการผลิตสีผงจากดอกอัญชันโดยวิธีอบแห้งแบบFoam mat เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สีผสมให้มีคุณภาพมากขึ น ลด
ปัญหาของการไม่สม่้าเสมอของสีจากธรรมชาติที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูป สีผสมอาหารที่ได้ยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ สามารถ
น้าไปใช้ในส่วนประกอบอาหารหวาน อาหารคาว หรือเครื่องดื่ม  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดอกอัญชัน 
2. ศึกษาปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่มีต่อสมบัติการยึดจับสีและเกิดโฟมของน ้าอัญชัน 
3.  เปรียบเทียบกระบวนการท้าแห้งแบบระหว่างวิธี Foam mat และวิธีTray dry  
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
1.  ศึกษาคุณสมบตัิทางเคมีและกายภาพของดอกอัญชัน  

1.1  การศึกษาด้านเคมีของดอกอัญชัน 
น้าดอกอัญชันมาท้าการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 3 วิธีคือ วิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl) 

Yamasaki et al. (1994) Trolox และวิธีการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด (Total Phenolic Compound) โดยวิธี 
Folin-Ciocalteu colorimetric method ตามวิธีของ Wolfe, et al., (2003) 

1.2  การศึกษากายภาพของดอกอัญชัน 
 น้าดอกอัญชันมาท้าการวิเคราะห์ด้าน ค่าสี L a* b* ด้วยเครื่องวัดค่าสี Hunter lab โดยการน้าไปท้าเป็นน ้าดอกอัญชัน
เข้มข้น (โดยดอกแห้งใช้การเทียบปริมาณสัดส่วนเมื่อยังเป็นดอกสด น ้าหนักเป็นกรัม) 
2.  ศึกษาปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่มีต่อสมบัติการยึดจับสีและเกิดโฟมของน ้าอัญชัน 
 โดยใช้น ้าดอกอัญชันชนิดที่ดีที่สุดผสมกับไข่ขาวร้อยละ 20 และใช้มอลโตเด็กซ์ตรินเป็นสารช่วยยึดติดที่ 5 ระดับ คือ 0, 5, 
10, 15 และ 20 กรัม การเตรียมโฟม โดยการตีปั่นสารละลายโฟมด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 10 นาที ทดสอบสมบัติโฟมของน ้า
อัญชัน วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพด้าน ค่าสี L a* b* วัดค่าความหนืดโดยใช้ Viscometer สมบัติทางกายภาพของโฟมน ้าดอก
อัญชันดอกที่ได้จากการตีปั่น โดยวัดความคงตัวของโฟม ตามวิธี draninage method (Sauter and Montoure,1972) ความ
หนาแน่นของโฟม (ดัดแปลงจากวิธีของ Akintoye and Oguntunde, 1991) และค่า overrun ของโฟม (Kirk and Sawyer, 1991) 
3.  เปรียบเทียบกระบวนการท้าแห้งแบบระหว่างวิธี Foam mat และวิธีTray dry 
 น้าสูตรที่เหมาะสมที่สุดของมอลโตเด็กซ์ตรินต่อการเกิดโฟม วิธี Foam mat อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 240 
นาที โดยเปรียบเทียบกับการท้าสีดอกอัญชันชนิดผงวิธีTray dry  ศึกษาปริมาณความชื น (AOAC, 2000 Method 390.15 4.1.06)  
สมบัติทางกายภาพ ศึกษาปริมาณน ้าอิสระ (aw ) โดยใช้ Thermoconstanter ค่าสีวัดด้วยระบบ ค่าสี L a* b สมบัติทางเคมีฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระ DPPH (Deepa et al, 2006) และปริมาณฟีนอลิกทั งหมด (Guanghou et al, 2005) 
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ผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาคณุสมบัติทางเคมีและกายภาพของดอกอัญชัน  

1.1  การศึกษาด้านสารต้านอนุมลูอิสระของดอกอัญชันสด แห้ง และชนิดผง 
จากการน้าดอกอัญชันสดและแห้งมาท้าการวิเคราะห์ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธีการหา Total Phenolic ,FRAP 

และ DPPH พบว่า ดอกอัญชันสด มีค่า Total Phenolic compounds FRAP และ DPPH มากกว่าดอกอัญชันแห้ง ซึ่งในดอกอัญชัน
สดมีปริมาน Phenolic 2.056 mg GAE/1g weight และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP 14.259 µmol Trolox/1 g weight   
โดยมีปริมานใกล้เคียงกับ เอนก หาลี และ บุณยกฤต รัตนพันธุ์ (2560) ได้ศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจาก
พืชผักสมุนไพรพื นบ้าน 15 ชนิด โดยพบว่า ในดอกอัญชันมีปริมาน Phenolic 1.87 mg GAE/1g weight และฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระโดยวิธี FRAP 10.31 µmol Trolox/1 g weight 

การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในสีผสมอาหารชนิดผงจากดอกอัญชันโดยใช้ดอกอันชันชนิดสดร้อยละ 20 
(ของปริมาณน ้า)  ท้าสีผงวิธี  Foam mat และ Tray dry โดยใช้มอลโตเด็กตรินเป็นสารช่วยยึดจับสี วิเคราะห์วิธี Total Phenolic 
วิธี FRAP และวิธีDPPH พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ ภชมน พิชญาจิตติพงษ (2556)         
ได้ศึกษาสมบัติทางชีวภาพของสีผสมอาหารจากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื อแดง(Hylocercus polyrhizus) โดยใช้มอลโตเด็กตรินเป็น
สารช่วยยึดจับสี วิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระวิธี FRAP และวิธีDPPH โดยไม่พบความแตกต่างกันของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ใช้
มอลโตเด็กตรินเป็นสารช่วยยึดจับสี แต่จากการวิจัย พบว่า ปริมาณของ Total Phenolic FRAP และDPPH มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบ
กับน ้าหนักดอกอัญชันสด 

 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระในดอกอัญชัน 

ดอกอัญชัน 
Total Phenolic 

(mg GAE/1g weight) 
FRAP 

(µmol Trolox/1 g weight) 
DPPH 

(µmol Trolox/1 g weight) 
ดอกอัญชันสด 2.056 ± 0.038 14.259 ± 0.730 10.076 ± 0.120 
ดอกอัญชันแห้ง 0.393 ± 0.015 5.157 ± 0.399 5.175 ± 0.257 
Foam mat (ชนิดสด) 27.246 ± 0.110 16.835 ± 0.093 12.286 ± 0.927 
Tray dry (ชนิดสด) 28.562 ± 0.093 15.036 ± 0.167 14.038 ± 0.836 

 
1.2  การศึกษากายภาพของดอกอัญชัน 
น้าดอกอัญชันมาท้าการวิเคราะห์ด้าน ค่าสี L a* b* ด้วยเครื่องวัดค่าสี Hunter lab โดยการน้าไปท้าเป็นน ้าดอกอัญชัน

เข้มข้น (โดยดอกแห้งใช้การเทียบปริมาณสัดส่วนเมื่อยังเป็นดอกสด น ้าหนักเป็นกรัม) พบว่า ดอกอัญชันสดมีค่า L a* b* เท่ากับ 
50.24±1.37, 16.76±0.98 และ -7.52±0.63 ตามล้าดับ ส่วนดอกอัญชันแห้งมีค่า L a* b* เท่ากับ 59.67±1.5, 4.85±1.53 และ 
-20.54±3.34 ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 2  ค่าวิเคราะห์ทางกายภาพของดอกอัญชัน 

ดอกอัญชัน 
ค่าสี ( X± S.D. )  

L a* b* 
ดอกสด 50.24 ± 1.37b 16.76 ± 0.98b          -7.52 ± 0.63b 
ดอกแห้ง       59.67 ± 1.50a         4.85 ± 1.53a         -20.54 ± 3.34a 

หมายเหตุ:  ค่าที่ก้ากับดัวยตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั ง บ่งบอกถึงความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคญั (p<0.05) 
 
2.  ผลความเขม้ข้นท่ีเหมาะสมของสารที่ท้าให้เกิดโฟมในการผลติดอกอัญชันชนิดผง 

2.1  ผลของปรมิาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่มีต่อสมบัติการเกิดโฟมของน ้าอัญชัน 
เตรียมโฟมของน ้าอัญชัน โดยแปรปริมาณมอลโตเด็กซ์ทรินเป็น 5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 กรัม การเตรียม

โฟม โดยการตีปั่นสารละลายโฟมด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 10 นาที พบว่า การเพิ่มปริมาณของมอลโตเด็กซ์ทรินในแต่ละระดับ 
ส่งผลให้ค่าความคงตัวโฟมของน ้าอัญชันเพิ่มขึ น ส่วนค่าความหนาแน่นของโฟมมีแนวโน้มเพิ่มขึ น ค่าโอเวอร์รันได้ลดลง การวัดค่า
ความหนืดของน ้าอัญชันผสมมอลโตเด็กซ์ตรินในระดับต่างๆ พบว่า การเพิ่มปริมาณของมอลโตเด็กซ์ตรินส่งผลให้น ้าอัญชันมีความ
หนืดมากขึ น และท้าให้การเกิดโฟมได้ไม่คงตัว จึงเลือกใช้ที่ระดับ 5 กรัมเป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการน้าไปอบแห้งเนื่องจากให้สีที่
เข้มสุดและมีค่าความคงตัว ความหนาแน่น และค่าโอเวอร์รันใกล้เคียงกับสูตรควบคุมมากท่ีสุด 
ตารางที่ 3  ค่าวิเคราะห์ทางกายภาพปริมาณมอลโตเด็กซต์รินต่อการเกิดโฟมของน ้าอัญชัน 

มอลโตเด็กซต์ริน (กรัม) 
ค่าวิเคราะห์ทางกายภาพ ( X ± S.D. ) 

ความคงตัว 
(มิลลลิิตรต่อนาที) 

ความหนาแน่น 
(กรัมต่อมลิลลิิตร) 

โอเวอร์รัน 
(ร้อยละ) 

ค่าความหนืด  
(centipoise) 

0 3.77±0.53d 0.07±0.06d 884.46±13.72a  22.48 ± 0.05d 
5 4.56±0.35d 0.12±0.02c 766.30±12.53b 23.65 ± 0.20d 
10 7.73±0.25c 0.15±0.01c 602.65±12.13c 28.67 ± 0.15c 
15 11.83±1.25b 0.27±0.01b 365.05±14.85d 33.50 ± 0.13b 
20 23.73±0.51a 0.33±0.04a 269.93±18.56e 37.06 ± 0.39a 

หมายเหตุ:  ค่าที่ก้ากับดัวยตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั ง บ่งบอกถึงความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคญั (p<0.05) 
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การวิเคราะห์ดา้นสี ของน ้าอัญชันผสมมอลโตเด็กซ์ตรินในระดบัต่างๆ พบว่า เมื่อเพิ่มปรมิาณของมอลโตเด็กซ์ตรินใน
น ้าดอกอัญชัน้าให้ค่าสี L a* มีแนวโน้มมากขึ น ส่วนค่า b* มีแนวโนม้ลดลง ตามล้าดับการเสริม และสง่ผลให้ผลิตภัณฑม์ีสีที่อ่อนลง 
ตารางที่ 4  ค่าวิเคราะห์ค่าสีของน ้าอัญชันผสมมอลโตเด็กซ์ตรินในระดับต่างๆ 

มอลโตเด็กซต์ริน (กรัม) 
ค่าสี ( X ± S.D. ) 

L a* -b* 
0 27.95 ± 0.43e 32.66± 0.98d 10.01± 0.39d 
5 34.82 ± 0.85d 39.57± 0.14c 13.13-±0.75d 
10 43.47 ± 0.18c 45.61± 0.23b 20.54-±3.34c 
15 53.87 ± 0.57b 48.56± 0.67b 26.01-± 0.17b 
20 67.05 ± 0.26a 55.69± 0.73a 37.01± 0.31a 

หมายเหตุ:  ค่าที่ก้ากับดัวยตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั ง บ่งบอกถึงความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคญั (p<0.05) 
 
3. เปรียบเทียบกระบวนการท้าแหง้แบบระหว่างวิธี Foam mat และวิธ ีTray dry 
 จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ด้านค่าสีวัดด้วยระบบ พบว่า การท้าสผีสมอาหารชนิดผงจากดอกอัญชัน แบบ Foam 
mat ค่า L อยู่ในช่วง 30.90± 8.35 และแบบ Tray dryค่า L อยู่ในช่วง 39.28 ±2.67ส่วนแบบTray dry ค่า a* ต่้าสุดอยู่ในช่วง 3.94 
0.76± และแบบ Foam mat ค่า a* อยู่ในช่วง4.47±1.90 แบบTray dryค่า b* อยู่ในช่วง -13.88 ± 1.24 และแบบFoam matค่า 
b* อยู่ในช่วง -2.80 ±0.91 จากการวิเคราะห์ความชื นของสีผสมอาหารชนิดผงจากดอกอัญชันแบบTray dryและแบบ Foam mat 
พบว่า สีผสมอาหารชนิดผงแบบTray dryมีค่า aw 0.60 ± 0.01 และสีผสมอาหารชนิดผงแบบ Foam matมีค่าaw0.59 ± 0.05 
ตารางที่ 6  ค่าสีของผลติสีจากดอกอัญชันชนิดผงโดยการท้าแห้งแบบวิธี Foam mat และวิธี Tray dry 

ดอกอัญชัน aw 
ค่าสี ( X ± S.D. ) 

L a* b* 
Foam mat 0.59 ± 0.05 30.90± 8.35 4.47±1.90  -2.80 ± 0.91 

Tray dry 0.60 ± 0.01 39.28± 2.67 3.94±0.76  -13.88 ± 1.24 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษา พบว่า ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกอัญชันชนิดสดสูงกว่าชนิดแห้ง เนื่องจากไม่
ผ่านกระบวนการให้ความร้อนหรือกระบวนการแปรรูปต่างๆ และปริมาณท่ีเหมาะสมที่สุดของการใช้มอลโตเด็กซ์ตรินเป็นสารช่วยยึด
จับสีของอัญชันวิธีโฟมแมทอยู่ที่ 5 กรัม เนื่องจากให้สีที่เข้มและมีค่าความคงตัว ความหนาแน่น และค่าโอเวอร์รันใกล้เคียงกับสูตร
ควบคุมมากท่ีสุด แต่หากปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินส่งผลให้ได้ปริมาณสีมากขึ น แต่ระดับสีลดลง บดเป็นผงยากขึ น ละลายน ้ายากขึ น  
โดยปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินและวิธีอบแห้งแบบFoam matหรือ Tray dry ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในสีผงจากดอกอัญชันท่ีใช้วิธีแปรรูปในรูปแบบอ่ืน เช่น spray dry และ drum dry เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสเกลความพอดีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 2) 

ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า โดยน าบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าที่ผ่าน
การพัฒนาสูตรแล้ว มาศึกษาสเกลความพอดี และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรส
ต้มย า โดยพิจารณาลักษณะทางประสาทสัมผัส ประกอบด้วย ลักษณะปรากฏ (เป็นแท่ง) สี กลิ่น(รสต้มย า) 
กลิ่น(สมุนไพร) รสชาติ ความเปรี้ยว เค็ม หวาน เนื้อสัมผัส (การเกาะตัวบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า) และ
ความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 Point Hedonic 
Scale) และแนวโน้มการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยสเกลความพอดี Just About Right Scale 1 ถึง 7 (1 = ลดลง
มาก 7 = เพิ่มขึ้นมาก) พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ชอบในทุก ๆ ด้าน จึงไม่ต้องท าการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยทุกด้านมีคะแนนความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, 4.05, 4.10, 4.30, 4.05, 4.00, 4.05, 
4.20 และ 4.15 ตามล าดับ มีร้อยละสเกลความพอดี อยู่ในเกณฑ์พอดีเท่ากับ 85 , 95, 80, 70, 75, 100, 90, 
80 และ75 ตามล าดับ  จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า พร้อม
กับแบบสอบถามโดยใช้วิธี Central Location Test (CLT) ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และชุมชนเคหะรังสิตคลองหก 6 จ านวน 100 คน พบว่า ในด้านรูปทรง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าคะแนนความชอบของผู้บริโภคในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับ “ชอบ” และผู้
ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ 

ค าส าคัญ: การยอมรับของผู้บริโภค, ข้าวกล้องงอก 

Study of Customer Acceptance on  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to:  1 )  study the use of Just About Right Scale for 

Tom Yum Flavor Germinated Brown Rice Bar and 2 )  study the consumer acceptance of Tom 
Yum Flavor Germinated Brown Rice Bar.  The developed Tom Yum Flavor Germinated Brown 
Rice bar was studied using the Just About Right Scale and examined the sensory characteristic 
including its characteristic ( bar shape) , colour, Tom Yam smell, herb smell, taste, sourness, 
sweetness, texture ( the sticking of Tom Yum Flavor Germinated Brown Rice Bar) , and the 
overall preference by 30  trained testers.  A 5 - point Hedonic Scale was used in a 5 - level 
preference scoring along with the Just About Right Scale from 1 to 7 (1 = Greatly Decline, 7 = 
Greatly Increase) for product improvement trend. The results showed that the testers gave the 
overall preference score in "very good" scale and the percentage of fit was categorized as "fit". 
As a result, the product need no further modification.  The average preference scores were 
4.05, 4.05, 4.10, 4.30, 4.05, 4.00, 4.05, 4.20, and 4.15. The Just About Right Percentages were 
85, 95, 80, 70, 75, 100 , 90, 80, and 75. Finally, the study of consumers' acceptance of Tom 
Yum spice bars using the Central Location Test (CLT) with target consumers (100 participants) 
at the Rajamangala University of Technology Thanyaburi and Rangsit Klong Hok community 
found that the shape, color, aroma, taste, texture and overall preference consumer score were 
in the level of "likes" and the product acceptance level was "acceptable". 

Keywords: Customer Acceptance, Germinated Brown 

บทน า 
ข้าวกล้องงอก (germinated brown rice หรือ “GABA-rice”) ผลิตได้จากการน าข้าวมาท าการเพาะ

ให้มีการงอกข้าวเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีการงอกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี  เมื่อน้ าได้แทรกเข้าไปในเมล็ด
ข้าวจะกระตุ้นให้เอนไซม์ภายในเมล็ดข้าวเกิดการท างาน เมื่อเมล็ดข้าวเริ่มงอก (malting) สารอาหารที่ถูกเก็บ
ไว้ในเมล็ดข้าวก็จะถูกย่อยตามกระบวนการทางชีวเคมีจนเกิดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลง 
(oligosaccharide) และน้ าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) โปรตีนจะถูกย่อยให้เกิดเป็นกรดอะมิโนและเปปไทด์ 
นอกจากนี้ยังมี แกมมาออริซานอล (gamma-orazynol) โทโคฟีรอล (tocopherol) โทโคไตรอีนอล 
(tocotrienol)  และ สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด (gamma-aminobutyric acid) หรือ"สารกาบา"(GABA) 
เป็นกรดอะมิโน ท่ีได้จากกระบวนการ decarboxylation ของกรดกลูตามิก ซึ่งท าหน้าที่ สารสื่อประสาท ใน
ระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ยังท าหน้าที่รักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น ช่วยท าให้สมองผ่อน
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสเกลความพอดีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 2) 

ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า โดยน าบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าที่ผ่าน
การพัฒนาสูตรแล้ว มาศึกษาสเกลความพอดี และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรส
ต้มย า โดยพิจารณาลักษณะทางประสาทสัมผัส ประกอบด้วย ลักษณะปรากฏ (เป็นแท่ง) สี กลิ่น(รสต้มย า) 
กลิ่น(สมุนไพร) รสชาติ ความเปรี้ยว เค็ม หวาน เนื้อสัมผัส (การเกาะตัวบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า) และ
ความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 Point Hedonic 
Scale) และแนวโน้มการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยสเกลความพอดี Just About Right Scale 1 ถึง 7 (1 = ลดลง
มาก 7 = เพิ่มขึ้นมาก) พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ชอบในทุก ๆ ด้าน จึงไม่ต้องท าการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยทุกด้านมีคะแนนความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, 4.05, 4.10, 4.30, 4.05, 4.00, 4.05, 
4.20 และ 4.15 ตามล าดับ มีร้อยละสเกลความพอดี อยู่ในเกณฑ์พอดีเท่ากับ 85 , 95, 80, 70, 75, 100, 90, 
80 และ75 ตามล าดับ  จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า พร้อม
กับแบบสอบถามโดยใช้วิธี Central Location Test (CLT) ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และชุมชนเคหะรังสิตคลองหก 6 จ านวน 100 คน พบว่า ในด้านรูปทรง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าคะแนนความชอบของผู้บริโภคในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับ “ชอบ” และผู้
ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to:  1 )  study the use of Just About Right Scale for 

Tom Yum Flavor Germinated Brown Rice Bar and 2 )  study the consumer acceptance of Tom 
Yum Flavor Germinated Brown Rice Bar.  The developed Tom Yum Flavor Germinated Brown 
Rice bar was studied using the Just About Right Scale and examined the sensory characteristic 
including its characteristic ( bar shape) , colour, Tom Yam smell, herb smell, taste, sourness, 
sweetness, texture ( the sticking of Tom Yum Flavor Germinated Brown Rice Bar) , and the 
overall preference by 30  trained testers.  A 5 - point Hedonic Scale was used in a 5 - level 
preference scoring along with the Just About Right Scale from 1 to 7 (1 = Greatly Decline, 7 = 
Greatly Increase) for product improvement trend. The results showed that the testers gave the 
overall preference score in "very good" scale and the percentage of fit was categorized as "fit". 
As a result, the product need no further modification.  The average preference scores were 
4.05, 4.05, 4.10, 4.30, 4.05, 4.00, 4.05, 4.20, and 4.15. The Just About Right Percentages were 
85, 95, 80, 70, 75, 100 , 90, 80, and 75. Finally, the study of consumers' acceptance of Tom 
Yum spice bars using the Central Location Test (CLT) with target consumers (100 participants) 
at the Rajamangala University of Technology Thanyaburi and Rangsit Klong Hok community 
found that the shape, color, aroma, taste, texture and overall preference consumer score were 
in the level of "likes" and the product acceptance level was "acceptable". 
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ให้มีการงอกข้าวเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีการงอกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี  เมื่อน้ าได้แทรกเข้าไปในเมล็ด
ข้าวจะกระตุ้นให้เอนไซม์ภายในเมล็ดข้าวเกิดการท างาน เมื่อเมล็ดข้าวเริ่มงอก (malting) สารอาหารที่ถูกเก็บ
ไว้ในเมล็ดข้าวก็จะถูกย่อยตามกระบวนการทางชีวเคมีจนเกิดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลง 
(oligosaccharide) และน้ าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) โปรตีนจะถูกย่อยให้เกิดเป็นกรดอะมิโนและเปปไทด์ 
นอกจากนี้ยังมี แกมมาออริซานอล (gamma-orazynol) โทโคฟีรอล (tocopherol) โทโคไตรอีนอล 
(tocotrienol)  และ สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด (gamma-aminobutyric acid) หรือ"สารกาบา"(GABA) 
เป็นกรดอะมิโน ท่ีได้จากกระบวนการ decarboxylation ของกรดกลูตามิก ซึ่งท าหน้าที่ สารสื่อประสาท ใน
ระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ยังท าหน้าที่รักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น ช่วยท าให้สมองผ่อน
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คลาย และนอนหลับสบาย ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ ซึ่งท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตท าให้เกิด
การสร้างเนื้อเยื่อท าให้กล้ามเนื้อกระชับและเกิดสาร lipotropic ข้าวกล้องสามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารกึ่ง
ส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูปได้หลายชนิดเช่นเดียวกับข้าวขาว เช่น ข้าวกล้องกึ่งส าเร็จรูป ข้าวกล้องหุงสุก
บรรจุกระป๋องหรือในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (retort pouch) ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่จากข้าวกล้อง อาหารขบเคี้ยว
จากข้าวกล้อง เครื่องดื่มจากข้าวกล้อง น้ านมข้าวกล้อง แป้งข้าวกล้องส าหรับท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซุป 
อาหารเด็ก อาหารเสริม ชงเป็นเครื่องแทนชาหรือกาแฟ (ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี, 2553) 

ปัจุบันการบริโภคอาหารของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากอาหารมื้อหลักเพียงอย่างเดียวเป็นอาหารเสริม
อาหารว่าง จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่าผู้บริโภคอาหาร
ว่างมีประมาณ 3 ใน 4  (ร้อยละ 74.2) ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป  โดยประชากรวัยเด็ก (6 -14 ปี) มีอัตรา
การบริโภค อาหารว่างสูงสุดร้อยละ 89.2 รองลงมาคือ วัยเยาวชน (15-24 ปี) ร้อยละ 82.8 วัยท างาน (25-29 
ปี)  ร้อยละ 72.6 โดยสาเหตุหลักเกิดจากความอยากกิน ร้อยละ 48.5  รองลงมาคือเกิดจากความหิว ร้อยละ 
38.4 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดยอาหารว่างของไทยท่ีมีประโยชน์มีคุณค่าต่อโภชนาการยังไม่ได้รับการ
ส่งเสริมและขาดความนิยม อาหารว่างที่เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีคุณค่าปัจจุบันได้มีความพยายามในการ
ประยุกต์ขึ้น 

สเกลวัดความพอดี (just about right scale : JAR) เป็นสเกลที่ใช้ส าหรับวัดความตอ้งการของผู้บรโิภค
ที่มีต่อความเข้มของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่สนใจของผลิตภัณฑ์ท าให้ทราบถึงทิศทางในการปรับปรุง
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการท า JAR จะให้ผู้ทดสอบชิมตัวอย่างและสอบถามถึงระดับความพอดีของผลิตภัณฑ์ 
เช่น อ่อนไป พอดี เป็นต้น ซึ่งแบบทดสอบที่มีค าถามในลักษณะนี้เรียกว่า degree of change scale (DCS) 
โดยในการแปรผลนั้นข้ึนอยู่กับการตั้งค่าของผู้ท าการศึกษา เช่น หากมีค่าความพอดีมากกว่าร้อยละ 70 ไม่ต้อง
ท าการปรับปรุงเป็นต้น แต่หากมีค่าไม่ถึงให้พิจารณาค่า net effect ประกอบ โดยค่าดังกล่าวแสดงถึงขนาด
และทิศทางของความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง ซึ่งหาได้จากร้อยละของค าตอบที่บอกว่า เข้มไป ลบกับร้อยละ
ค าตอบที่บอกว่า อ่อนไป หากค่ามีความแตกต่างน้อยกว่าร้อยละ 20 อาจจะยังไม่ต้องท าการปรับปรุงแต่หากมี
ค่ามากกว่า ให้พิจารณาจากร้อยละท่ีมีค่ามากสุด (Lawless and Heymann, 2010; Rothman, 2007; 
Rothman and Parker, 2009; สมถวิลและ สุจินดา, 2556) 

 การศึกษากระบวนการการยอมรับของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จึง
เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่ท าให้มีการพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ได้เป็นผลิตภัณฑ์บาร์กล้องงอกรสต้มย า
โดยได้ต ารับที่มีการยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งอาจน าไปสู่การส้รางผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพของชุมชนไทยซึ่งเป็น
สังคมเกษตรกรรมข้าว สามารถยกระดับรายได้ ยกระดับสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของสังคมไทย และอาจพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอาหารได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) ศึกษาสเกลความพอดีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า
2) ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า
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การทดสอบทางประสาทสัมผัสและสเกลความพอดี (Just About Right Scale) 
น าผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าที่ได้จากการพัฒนาสูตรแล้ว โดยสูตรบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า

ที่เหมาะสม คือ ข้าวกล้องงอกทอดร้อยละ39.84 เนื้อไก่ฝอยร้อยละ11.95  ตะไคร้หั่นฝอยอบแห้งร้อยละ3.99 
ใบมะกรูดหั่นฝอยอบแห้งร้อยละ0.4 ผักชีฝรั่งหั่นฝอยอบแห้งร้อยละ0.4  แบะแซร้อยละ60 ของน้ าหนักข้าง
กล้องงอกทอด นมข้นจืดร้อยละ11.95 น้ าพริกเผาร้อยละ11.95 ต้มย าก้อนกึ่งส าเร็จรูป(คนอร์)ร้อยละ5.24  
น้ าตาลทรายร้อยละ2.02 และมะนาวผงร้อยละ0.4 มาท าการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสจากความพึง
พอใจ โดยใช้แบบสอบถามท่ีพิจารณาลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ รูปทรง สีของบาร์ข้าว
กล้องงอกรสต้มย า กลิ่นสมุนไพร รสชาติความเข้มข้นของ รสต้มย า เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้
ทดสอบชิมโดยที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการทดสอบชิมตัวอย่างอาหาร จ านวน 30 คน โดย
วิธีการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 Points Hedonic Scale) และทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยสเกล
ความพอดี (Just About Right Scale) 1 ถึง 7 (1 = ลดลงมาก 7 = เพิ่มขึ้นมาก) จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ค่าทางสถิติ หากค่าร้อยละของสเกลความพอดี เกินร้อยละ 70 ถือว่าพอดีไม่ต้องน ามาปรับปรุง แต่ถ้าต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ให้น ามาปรับปรุงในด้านนั้นๆ 

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
น าผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทดสอบชิม 

ด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า พร้อมกับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ 
ศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ เป็นแบบ 

สอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สวนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้ 
วิธี Central Location Test (CLT) กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคคลภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 

มงคลธัญบุรี และชุมชนเคหะรังสิตคลองหก จ านวน 100 คน ที่เคยรับประทานขนมขบเคี้ยว หลังจากนั้นท าการ 
รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด และประมวลผลทางสถิติวิจัย 

ผลการวิจัย 
การทดสอบทางประสาทสัมผัสและทดสอบสเกลความพอดี (Just About Right Scale) 
จากการน าผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย ามาท าการทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผสัจาก

ความพึงพอใจ โดยพิจารณาลักษณะทางประสาทสัมผสั ประกอบดว้ย ลักษณะปรากฏ (เป็นแท่ง) สี กลิ่น(รสต้ม
ย า) กลิ่น(สมุนไพร) รสชาติ ความเปรี้ยว เคม็ หวาน เนื้อสัมผสั (การเกาะตัวบาร์ข้าวกล้องงอกรสตม้ย า) และ
ความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไดร้ับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการทดสอบชิมตัวอย่างอาหารจ านวน 
30 คน โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 Points Hedonic Scale) และดูทิศทางการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ด้วย Just About Right Scale 1 ถึง 7 (1 = ลดลงมาก 7 = เพิ่มขึ้นมาก) ซึ่งเกณฑ์การปรบัปรุง คือ
ปัจจัยคุณภาพด้านใดมีคะแนนอยูใ่นช่วงพอดี ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปไม่ต้องท าการปรับปรุง ได้ผลการทดลองดัง
แสดงในตารางที่ 1 

วิธีดําเนินการวิจัย
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คลาย และนอนหลับสบาย ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ ซึ่งท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตท าให้เกิด
การสร้างเนื้อเยื่อท าให้กล้ามเนื้อกระชับและเกิดสาร lipotropic ข้าวกล้องสามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารกึ่ง
ส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูปได้หลายชนิดเช่นเดียวกับข้าวขาว เช่น ข้าวกล้องกึ่งส าเร็จรูป ข้าวกล้องหุงสุก
บรรจุกระป๋องหรือในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (retort pouch) ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่จากข้าวกล้อง อาหารขบเคี้ยว
จากข้าวกล้อง เครื่องดื่มจากข้าวกล้อง น้ านมข้าวกล้อง แป้งข้าวกล้องส าหรับท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซุป 
อาหารเด็ก อาหารเสริม ชงเป็นเครื่องแทนชาหรือกาแฟ (ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี, 2553) 

ปัจุบันการบริโภคอาหารของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากอาหารมื้อหลักเพียงอย่างเดียวเป็นอาหารเสริม
อาหารว่าง จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่าผู้บริโภคอาหาร
ว่างมีประมาณ 3 ใน 4  (ร้อยละ 74.2) ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป  โดยประชากรวัยเด็ก (6 -14 ปี) มีอัตรา
การบริโภค อาหารว่างสูงสุดร้อยละ 89.2 รองลงมาคือ วัยเยาวชน (15-24 ปี) ร้อยละ 82.8 วัยท างาน (25-29 
ปี)  ร้อยละ 72.6 โดยสาเหตุหลักเกิดจากความอยากกิน ร้อยละ 48.5  รองลงมาคือเกิดจากความหิว ร้อยละ 
38.4 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดยอาหารว่างของไทยท่ีมีประโยชน์มีคุณค่าต่อโภชนาการยังไม่ได้รับการ
ส่งเสริมและขาดความนิยม อาหารว่างที่เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีคุณค่าปัจจุบันได้มีความพยายามในการ
ประยุกต์ขึ้น 

สเกลวัดความพอดี (just about right scale : JAR) เป็นสเกลที่ใช้ส าหรับวัดความตอ้งการของผู้บรโิภค
ที่มีต่อความเข้มของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่สนใจของผลิตภัณฑ์ท าให้ทราบถึงทิศทางในการปรับปรุง
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการท า JAR จะให้ผู้ทดสอบชิมตัวอย่างและสอบถามถึงระดับความพอดีของผลิตภัณฑ์ 
เช่น อ่อนไป พอดี เป็นต้น ซึ่งแบบทดสอบที่มีค าถามในลักษณะนี้เรียกว่า degree of change scale (DCS) 
โดยในการแปรผลนั้นข้ึนอยู่กับการตั้งค่าของผู้ท าการศึกษา เช่น หากมีค่าความพอดีมากกว่าร้อยละ 70 ไม่ต้อง
ท าการปรับปรุงเป็นต้น แต่หากมีค่าไม่ถึงให้พิจารณาค่า net effect ประกอบ โดยค่าดังกล่าวแสดงถึงขนาด
และทิศทางของความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง ซึ่งหาได้จากร้อยละของค าตอบที่บอกว่า เข้มไป ลบกับร้อยละ
ค าตอบที่บอกว่า อ่อนไป หากค่ามีความแตกต่างน้อยกว่าร้อยละ 20 อาจจะยังไม่ต้องท าการปรับปรุงแต่หากมี
ค่ามากกว่า ให้พิจารณาจากร้อยละท่ีมีค่ามากสุด (Lawless and Heymann, 2010; Rothman, 2007; 
Rothman and Parker, 2009; สมถวิลและ สุจินดา, 2556) 

 การศึกษากระบวนการการยอมรับของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จึง
เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่ท าให้มีการพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ได้เป็นผลิตภัณฑ์บาร์กล้องงอกรสต้มย า
โดยได้ต ารับที่มีการยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งอาจน าไปสู่การส้รางผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพของชุมชนไทยซึ่งเป็น
สังคมเกษตรกรรมข้าว สามารถยกระดับรายได้ ยกระดับสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของสังคมไทย และอาจพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอาหารได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) ศึกษาสเกลความพอดีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า
2) ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1657



การประชุมวิชาการระดับชาติ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561  

การทดสอบทางประสาทสัมผัสและสเกลความพอดี (Just About Right Scale) 
น าผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าที่ได้จากการพัฒนาสูตรแล้ว โดยสูตรบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า

ที่เหมาะสม คือ ข้าวกล้องงอกทอดร้อยละ39.84 เนื้อไก่ฝอยร้อยละ11.95  ตะไคร้หั่นฝอยอบแห้งร้อยละ3.99 
ใบมะกรูดหั่นฝอยอบแห้งร้อยละ0.4 ผักชีฝรั่งหั่นฝอยอบแห้งร้อยละ0.4  แบะแซร้อยละ60 ของน้ าหนักข้าง
กล้องงอกทอด นมข้นจืดร้อยละ11.95 น้ าพริกเผาร้อยละ11.95 ต้มย าก้อนกึ่งส าเร็จรูป(คนอร์)ร้อยละ5.24  
น้ าตาลทรายร้อยละ2.02 และมะนาวผงร้อยละ0.4 มาท าการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสจากความพึง
พอใจ โดยใช้แบบสอบถามท่ีพิจารณาลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ รูปทรง สีของบาร์ข้าว
กล้องงอกรสต้มย า กลิ่นสมุนไพร รสชาติความเข้มข้นของ รสต้มย า เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้
ทดสอบชิมโดยที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการทดสอบชิมตัวอย่างอาหาร จ านวน 30 คน โดย
วิธีการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 Points Hedonic Scale) และทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยสเกล
ความพอดี (Just About Right Scale) 1 ถึง 7 (1 = ลดลงมาก 7 = เพิ่มขึ้นมาก) จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ค่าทางสถิติ หากค่าร้อยละของสเกลความพอดี เกินร้อยละ 70 ถือว่าพอดีไม่ต้องน ามาปรับปรุง แต่ถ้าต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ให้น ามาปรับปรุงในด้านนั้นๆ 

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
น าผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทดสอบชิม 

ด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า พร้อมกับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ 
ศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ เป็นแบบ 

สอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สวนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้ 
วิธี Central Location Test (CLT) กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคคลภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 

มงคลธัญบุรี และชุมชนเคหะรังสิตคลองหก จ านวน 100 คน ที่เคยรับประทานขนมขบเคี้ยว หลังจากนั้นท าการ 
รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด และประมวลผลทางสถิติวิจัย 

ผลการวิจัย 
การทดสอบทางประสาทสัมผัสและทดสอบสเกลความพอดี (Just About Right Scale) 
จากการน าผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย ามาท าการทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผสัจาก

ความพึงพอใจ โดยพิจารณาลักษณะทางประสาทสัมผสั ประกอบดว้ย ลักษณะปรากฏ (เป็นแท่ง) สี กลิ่น(รสต้ม
ย า) กลิ่น(สมุนไพร) รสชาติ ความเปรี้ยว เคม็ หวาน เนื้อสัมผสั (การเกาะตัวบาร์ข้าวกล้องงอกรสตม้ย า) และ
ความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไดร้ับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการทดสอบชิมตัวอย่างอาหารจ านวน 
30 คน โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 Points Hedonic Scale) และดูทิศทางการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ด้วย Just About Right Scale 1 ถึง 7 (1 = ลดลงมาก 7 = เพิ่มขึ้นมาก) ซึ่งเกณฑ์การปรบัปรุง คือ
ปัจจัยคุณภาพด้านใดมีคะแนนอยูใ่นช่วงพอดี ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปไม่ต้องท าการปรับปรุง ได้ผลการทดลองดัง
แสดงในตารางที่ 1 

วิธีดําเนินการวิจัย
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสเกลความพอดี (Just About Right Scale) ที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

ปัจจัยคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละสเกลความพอดี (Just About Right Scale) 

1 2 3 4 5 6 7 
ลดลงมาก พอดี เพ่ิมขึ้นมาก

ลักษณะปรากฏ (เป็นแท่ง) 4.05 - - 5 85 10 - - 
ส ี 4.05 - - - 95 5 - - 

กลิ่น (รสตม้ย า) 4.10 - - 5 80 15 - - 
กลิ่น (สมุนไพร) 4.30 - - - 70 30 5 - 

รสชาติ ความเปรีย้ว 4.05 - - 10 75 15 - - 
รสชาติ ความเค็ม 4.00 - - - 100 - 5 - 

รสชาติ ความหวาน 4.05 - - 5 90 5 - - 
เนื้อสัมผัส 4.20 - - - 80 20 - - 

ความชอบโดยรวม 4.15 - - 5 75 20 - - 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการศกึษาการทดสอบสเกลความพอดีของผู้บริโภคทีม่ีบาร์ข้าวกล้องงอกรส
ต้มย าในด้าน ลักษณะปรากฏ (เปน็แท่ง) สี กลิ่น(รสต้มย า) กลิ่น(สมนุไพร) รสชาติ ความเปรี้ยว เค็ม หวาน เนื้อ
สัมผสั (การเกาะตัวบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า) และความชอบโดยรวม เพื่อดูทิศทางการปรับปรุง พบว่ามี
คะแนนความชอบเฉลีย่อยู่ในระดบัชอบ โดยมีคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 4.05, 4.05, 4.10, 4.30, 4.05, 4.00, 
4.05, 4.20 และ4.15 ตามล าดับ มีร้อยละสเกลความพอดี (Just About Right Scale) อยู่ในเกณฑพ์อดีเท่ากับ 
85, 95, 80, 70, 75, 100, 90, 80 และ75 ตามล าดับ แสดงว่าผูบ้ริโภคพึงพอใจต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าอยู่
ในเกณฑ์พอดี จึงไม่ต้องน ามาปรับปรุงในทุกๆ ด้าน จากนั้นน าไปศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคในข้ันตอนถัดไป 

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
จากการศึกษาการยอมรับของผู้บรโิภคที่มีต่อผลติภณัฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าที่ได้รับการพัฒนา

แล้วให้ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายทดสอบชิม ด้วยการทดสอบผลติภณัฑ์บาร์ขา้วกล้องงอกรส ตม้ย า พร้อมกับ
แบบสอบถามโดยใช้วิธี Central Location Test (CLT) กับผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายเป็นบุคคลภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี และชุมชนเคหะรังสิตคลองหก 6 จ านวน 100 คน รวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมด แล้วท าการประมวลผลค่าเฉลี่ยทางสถติิ ดังนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจากผู้บริโภค

เป้าหมาย จ านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย  คือ เพศหญิง     ร้อยละ 63 และเพศชาย
ร้อยละ 37 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 69 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตร ี
คิดเป็นร้อยละ63  อาชีพ นิสิต/นักศึกษา พนักงานบริษัทและ นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 49, 16 และ 15 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสเกลความพอดี (Just About Right Scale) ที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

ปัจจัยคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละสเกลความพอดี (Just About Right Scale) 

1 2 3 4 5 6 7 
ลดลงมาก พอดี เพ่ิมขึ้นมาก

ลักษณะปรากฏ (เป็นแท่ง) 4.05 - - 5 85 10 - - 
ส ี 4.05 - - - 95 5 - - 

กลิ่น (รสตม้ย า) 4.10 - - 5 80 15 - - 
กลิ่น (สมุนไพร) 4.30 - - - 70 30 5 - 

รสชาติ ความเปรีย้ว 4.05 - - 10 75 15 - - 
รสชาติ ความเค็ม 4.00 - - - 100 - 5 - 

รสชาติ ความหวาน 4.05 - - 5 90 5 - - 
เนื้อสัมผัส 4.20 - - - 80 20 - - 

ความชอบโดยรวม 4.15 - - 5 75 20 - - 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการศกึษาการทดสอบสเกลความพอดีของผู้บริโภคทีม่ีบาร์ข้าวกล้องงอกรส
ต้มย าในด้าน ลักษณะปรากฏ (เปน็แท่ง) สี กลิ่น(รสต้มย า) กลิ่น(สมนุไพร) รสชาติ ความเปรี้ยว เค็ม หวาน เนื้อ
สัมผสั (การเกาะตัวบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า) และความชอบโดยรวม เพื่อดูทิศทางการปรับปรุง พบว่ามี
คะแนนความชอบเฉลีย่อยู่ในระดบัชอบ โดยมีคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 4.05, 4.05, 4.10, 4.30, 4.05, 4.00, 
4.05, 4.20 และ4.15 ตามล าดับ มีร้อยละสเกลความพอดี (Just About Right Scale) อยู่ในเกณฑพ์อดีเท่ากับ 
85, 95, 80, 70, 75, 100, 90, 80 และ75 ตามล าดับ แสดงว่าผูบ้ริโภคพึงพอใจต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าอยู่
ในเกณฑ์พอดี จึงไม่ต้องน ามาปรับปรุงในทุกๆ ด้าน จากนั้นน าไปศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคในข้ันตอนถัดไป 

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
จากการศึกษาการยอมรับของผู้บรโิภคที่มีต่อผลติภณัฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าที่ได้รับการพัฒนา

แล้วให้ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายทดสอบชิม ด้วยการทดสอบผลติภณัฑ์บาร์ขา้วกล้องงอกรส ตม้ย า พร้อมกับ
แบบสอบถามโดยใช้วิธี Central Location Test (CLT) กับผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายเป็นบุคคลภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี และชุมชนเคหะรังสิตคลองหก 6 จ านวน 100 คน รวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมด แล้วท าการประมวลผลค่าเฉลี่ยทางสถติิ ดังนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจากผู้บริโภค

เป้าหมาย จ านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย  คือ เพศหญิง     ร้อยละ 63 และเพศชาย
ร้อยละ 37 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 69 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตร ี
คิดเป็นร้อยละ63  อาชีพ นิสิต/นักศึกษา พนักงานบริษัทและ นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 49, 16 และ 15 ตามล าดบั 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561
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และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000 - 9,999 บาท 10,000 - 14,999 บาทและน้อยกว่า 5,000 บาท  ร้อยละ 
36, 24 และ 18 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 37 37 

  หญิง 63 63 

อาย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 7 7 

20 - 30 ปี 69 69 

41 - 50 ปี 6 6 

ระดับการศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 15 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 3 

  อนุปริญญา/ปวส. 15 15 

  ปริญญาตรี 63 63 

  ปริญญาโท 3 3 

อาชีพ 
นักเรียน 15 15 
นิสิต/นักศึกษา 49 49 
รัฐวิสาหกิจ - - 
พนักงานบริษัท 16 16 
ธุรกิจส่วนตัว 14 14 
รับราชการ 5 5 
อื่นๆ 1 1 

รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 18 18 
5,000 - 9,999 บาท 36 36 
10,00 - 14,999 บาท 24 24 
15,000 - 19,999 บาท 16 16 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสเกลความพอดี (Just About Right Scale) ที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

ปัจจัยคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละสเกลความพอดี (Just About Right Scale) 

1 2 3 4 5 6 7 
ลดลงมาก พอดี เพ่ิมขึ้นมาก

ลักษณะปรากฏ (เป็นแท่ง) 4.05 - - 5 85 10 - - 
ส ี 4.05 - - - 95 5 - - 

กลิ่น (รสตม้ย า) 4.10 - - 5 80 15 - - 
กลิ่น (สมุนไพร) 4.30 - - - 70 30 5 - 

รสชาติ ความเปรีย้ว 4.05 - - 10 75 15 - - 
รสชาติ ความเค็ม 4.00 - - - 100 - 5 - 

รสชาติ ความหวาน 4.05 - - 5 90 5 - - 
เนื้อสัมผัส 4.20 - - - 80 20 - - 

ความชอบโดยรวม 4.15 - - 5 75 20 - - 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการศกึษาการทดสอบสเกลความพอดีของผู้บริโภคทีม่ีบาร์ข้าวกล้องงอกรส
ต้มย าในด้าน ลักษณะปรากฏ (เปน็แท่ง) สี กลิ่น(รสต้มย า) กลิ่น(สมนุไพร) รสชาติ ความเปรี้ยว เค็ม หวาน เนื้อ
สัมผสั (การเกาะตัวบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า) และความชอบโดยรวม เพื่อดูทิศทางการปรับปรุง พบว่ามี
คะแนนความชอบเฉลีย่อยู่ในระดบัชอบ โดยมีคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 4.05, 4.05, 4.10, 4.30, 4.05, 4.00, 
4.05, 4.20 และ4.15 ตามล าดับ มีร้อยละสเกลความพอดี (Just About Right Scale) อยู่ในเกณฑพ์อดีเท่ากับ 
85, 95, 80, 70, 75, 100, 90, 80 และ75 ตามล าดับ แสดงว่าผูบ้ริโภคพึงพอใจต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าอยู่
ในเกณฑ์พอดี จึงไม่ต้องน ามาปรับปรุงในทุกๆ ด้าน จากนั้นน าไปศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคในข้ันตอนถัดไป 

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
จากการศึกษาการยอมรับของผู้บรโิภคที่มีต่อผลติภณัฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าที่ได้รับการพัฒนา

แล้วให้ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายทดสอบชิม ด้วยการทดสอบผลติภณัฑ์บาร์ขา้วกล้องงอกรส ตม้ย า พร้อมกับ
แบบสอบถามโดยใช้วิธี Central Location Test (CLT) กับผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายเป็นบุคคลภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี และชุมชนเคหะรังสิตคลองหก 6 จ านวน 100 คน รวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมด แล้วท าการประมวลผลค่าเฉลี่ยทางสถติิ ดังนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจากผู้บริโภค

เป้าหมาย จ านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย  คือ เพศหญิง     ร้อยละ 63 และเพศชาย
ร้อยละ 37 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 69 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตร ี
คิดเป็นร้อยละ63  อาชีพ นิสิต/นักศึกษา พนักงานบริษัทและ นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 49, 16 และ 15 ตามล าดบั 
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และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000 - 9,999 บาท 10,000 - 14,999 บาทและน้อยกว่า 5,000 บาท  ร้อยละ 
36, 24 และ 18 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 37 37 

  หญิง 63 63 

อาย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 7 7 

20 - 30 ปี 69 69 

41 - 50 ปี 6 6 

ระดับการศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 15 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 3 

  อนุปริญญา/ปวส. 15 15 

  ปริญญาตรี 63 63 

  ปริญญาโท 3 3 

อาชีพ 
นักเรียน 15 15 
นิสิต/นักศึกษา 49 49 
รัฐวิสาหกิจ - - 
พนักงานบริษัท 16 16 
ธุรกิจส่วนตัว 14 14 
รับราชการ 5 5 
อื่นๆ 1 1 

รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 18 18 
5,000 - 9,999 บาท 36 36 
10,00 - 14,999 บาท 24 24 
15,000 - 19,999 บาท 16 16 
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และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000 - 9,999 บาท 10,000 - 14,999 บาทและน้อยกว่า 5,000 บาท  ร้อยละ 
36, 24 และ 18 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 37 37 

  หญิง 63 63 

อาย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 7 7 

20 - 30 ปี 69 69 

41 - 50 ปี 6 6 

ระดับการศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 15 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 3 

  อนุปริญญา/ปวส. 15 15 

  ปริญญาตรี 63 63 

  ปริญญาโท 3 3 

อาชีพ 
นักเรียน 15 15 
นิสิต/นักศึกษา 49 49 
รัฐวิสาหกิจ - - 
พนักงานบริษัท 16 16 
ธุรกิจส่วนตัว 14 14 
รับราชการ 5 5 
อื่นๆ 1 1 

รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 18 18 
5,000 - 9,999 บาท 36 36 
10,00 - 14,999 บาท 24 24 
15,000 - 19,999 บาท 16 16 
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มากกว่า 20,000 บาท 6 6 

ผลของพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
จากการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าโดยท าการศึกษาพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จากตารางที่ 3  พบว่า ร้อยละ 72 ไม่รูจ้ักบาร์ข้าวกล้องงอกรสตม้ย า 
ร้อยละ 77 ไม่เคยเห็นบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจ าหน่ายในท้องตลาด ส่วนใหญ่อยากให้มผีลิตภณัฑ์บาร์ข้าว 

กล้องงอกรสต้มย าจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 85 และชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า ร้อยละ 66 รู้สึก 

เฉยๆ ร้อยละ 33 และถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าออกว่าจ าหน่าย ร้อยละ 95 ตัดสินใจเพราะ โดยให้เหตผุล 

ว่า  เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ มีคณุค่าทางโภชนาการ และสะดวก/ง่ายต่อการรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 44, 24 
และ 27 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

พฤติกรรมการบริโภคบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จ านวนคน ร้อยละ 

ท่านรู้จักบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า หรือไม่ 
รู้จัก 23 23 
ไม่รู้จัก 72 72 

ท่านเคยเห็นบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจ าหน่าย
ในท้องตลาด หรือไม่ 

เคยเห็น 23 23 
ไม่เคยเห็น 77 77 

ท่านอยากให้มีผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอก 
รสต้มย าจ าหน่าย หรือไม่ 

อยากให้มี 85 85 
เฉย ๆ 15 15 

ท่านชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรส 
ต้มย า หรือไม่ 

ชอบ  66 66 
ไม่ชอบ 1 1 
เฉยๆ 33 33 

ถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มมีย าท่านจะ 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือไม่ 

ซื้อ       95 95 
ถ้าท่านตอบว่า ซื้อ เพราะเหตุใด 

แปลกใหม่  44 44 
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มากกว่า 20,000 บาท 6 6 

ผลของพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
จากการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าโดยท าการศึกษาพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จากตารางที่ 3  พบว่า ร้อยละ 72 ไม่รูจ้ักบาร์ข้าวกล้องงอกรสตม้ย า 
ร้อยละ 77 ไม่เคยเห็นบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจ าหน่ายในท้องตลาด ส่วนใหญ่อยากให้มผีลิตภณัฑ์บาร์ข้าว 

กล้องงอกรสต้มย าจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 85 และชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า ร้อยละ 66 รู้สึก 

เฉยๆ ร้อยละ 33 และถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าออกว่าจ าหน่าย ร้อยละ 95 ตัดสินใจเพราะ โดยให้เหตผุล 

ว่า  เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ มีคณุค่าทางโภชนาการ และสะดวก/ง่ายต่อการรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 44, 24 
และ 27 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

พฤติกรรมการบริโภคบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จ านวนคน ร้อยละ 

ท่านรู้จักบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า หรือไม่ 
รู้จัก 23 23 
ไม่รู้จัก 72 72 

ท่านเคยเห็นบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจ าหน่าย
ในท้องตลาด หรือไม่ 

เคยเห็น 23 23 
ไม่เคยเห็น 77 77 

ท่านอยากให้มีผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอก 
รสต้มย าจ าหน่าย หรือไม่ 

อยากให้มี 85 85 
เฉย ๆ 15 15 

ท่านชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรส 
ต้มย า หรือไม่ 

ชอบ  66 66 
ไม่ชอบ 1 1 
เฉยๆ 33 33 

ถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มมีย าท่านจะ 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือไม่ 

ซื้อ       95 95 
ถ้าท่านตอบว่า ซื้อ เพราะเหตุใด 

แปลกใหม่  44 44 
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มากกว่า 20,000 บาท 6 6 

ผลของพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
จากการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าโดยท าการศึกษาพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จากตารางที่ 3  พบว่า ร้อยละ 72 ไม่รูจ้ักบาร์ข้าวกล้องงอกรสตม้ย า 
ร้อยละ 77 ไม่เคยเห็นบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจ าหน่ายในท้องตลาด ส่วนใหญ่อยากให้มผีลิตภณัฑ์บาร์ข้าว 

กล้องงอกรสต้มย าจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 85 และชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า ร้อยละ 66 รู้สึก 

เฉยๆ ร้อยละ 33 และถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าออกว่าจ าหน่าย ร้อยละ 95 ตัดสินใจเพราะ โดยให้เหตผุล 

ว่า  เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ มีคณุค่าทางโภชนาการ และสะดวก/ง่ายต่อการรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 44, 24 
และ 27 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

พฤติกรรมการบริโภคบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จ านวนคน ร้อยละ 

ท่านรู้จักบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า หรือไม่ 
รู้จัก 23 23 
ไม่รู้จัก 72 72 

ท่านเคยเห็นบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจ าหน่าย
ในท้องตลาด หรือไม่ 

เคยเห็น 23 23 
ไม่เคยเห็น 77 77 

ท่านอยากให้มีผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอก 
รสต้มย าจ าหน่าย หรือไม่ 

อยากให้มี 85 85 
เฉย ๆ 15 15 

ท่านชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรส 
ต้มย า หรือไม่ 

ชอบ  66 66 
ไม่ชอบ 1 1 
เฉยๆ 33 33 

ถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มมีย าท่านจะ 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือไม่ 

ซื้อ       95 95 
ถ้าท่านตอบว่า ซื้อ เพราะเหตุใด 

แปลกใหม่  44 44 

(ต่อ)
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มีคุณค่าทางโภชนาการ 24 24 
สะดวก/ง่ายต่อการรับประทาน 27 27 
อื่นๆ 5 5 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
จากการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคภายหลังการทดสอบผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้อง

งอกรสต้มย า พบว่า ในด้านรูปทรง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสมัผสั และความชอบโดยรวม โดยค่าคะแนนของผู้บริโภค
ภายหลังการทดสอบผลิตภณัฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสตม้ย าให้คะแนนความชอบในทุกๆ ด้านอยู่ในระดบั “ชอบ” 
ส่วนการยอมรับภายหลังการทดสอบ พบว่ามีการยอมรับอยู่ในระดบัยอมรับ และยอมรับมาก คิดเป็นร้อยละ 92 
และ 4 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบของผู้บริโภคภายหลังการทดสอบผลิตภณัฑ์ บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

ปัจจัยคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับความชอบ 

รูปทรง 4.08 ชอบ 
ส ี 3.95 ชอบ 

กลิ่น 4.13 ชอบ 
รสชาต ิ 4.03 ชอบ 

เนื้อสัมผัส 3.83 ชอบ 
ความชอบโดยรวม 4.13 ชอบ 

 
ตารางที่ 5 การยอมรับของผู้บริโภคภายหลังการทดสอบบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

การยอมรับผลิตภัณฑ ์ จ านวนคน ร้อยละ 

ยอมรับมาก 4 4 
ยอมรับ 92 92 
เฉยๆ 4 4 

ไม่ยอมรับ - - 
ไม่ยอมรับมาก - - 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

การทดสอบทางประสาทสัมผัสและทดสอบสเกลความพอดี (Just About Right Scale) ของบาร์ข้าว
กล้องงอกรสต้มย าที่ เพิ่อจะน ามาปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีความพึงใจของผู้บริโภคมากที่สุด โดยพบว่าผู้ทดสอบ
ให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอดีในทุก ๆ ด้าน จึงไม่ต้องท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เมื่อน าเอาสิ่ง
ทดลองดังกล่าวมาท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคพบว่าคะแนนความชอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
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มากกว่า 20,000 บาท 6 6 

ผลของพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
จากการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าโดยท าการศึกษาพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จากตารางที่ 3  พบว่า ร้อยละ 72 ไม่รูจ้ักบาร์ข้าวกล้องงอกรสตม้ย า 
ร้อยละ 77 ไม่เคยเห็นบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจ าหน่ายในท้องตลาด ส่วนใหญ่อยากให้มผีลิตภณัฑ์บาร์ข้าว 

กล้องงอกรสต้มย าจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 85 และชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า ร้อยละ 66 รู้สึก 

เฉยๆ ร้อยละ 33 และถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าออกว่าจ าหน่าย ร้อยละ 95 ตัดสินใจเพราะ โดยให้เหตผุล 

ว่า  เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ มีคณุค่าทางโภชนาการ และสะดวก/ง่ายต่อการรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 44, 24 
และ 27 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

พฤติกรรมการบริโภคบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จ านวนคน ร้อยละ 

ท่านรู้จักบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า หรือไม่ 
รู้จัก 23 23 
ไม่รู้จัก 72 72 

ท่านเคยเห็นบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจ าหน่าย
ในท้องตลาด หรือไม่ 

เคยเห็น 23 23 
ไม่เคยเห็น 77 77 

ท่านอยากให้มีผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอก 
รสต้มย าจ าหน่าย หรือไม่ 

อยากให้มี 85 85 
เฉย ๆ 15 15 

ท่านชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรส 
ต้มย า หรือไม่ 

ชอบ  66 66 
ไม่ชอบ 1 1 
เฉยๆ 33 33 

ถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มมีย าท่านจะ 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือไม่ 

ซื้อ       95 95 
ถ้าท่านตอบว่า ซื้อ เพราะเหตุใด 

แปลกใหม่  44 44 
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กล้องงอกรสต้มย าจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 85 และชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า ร้อยละ 66 รู้สึก 

เฉยๆ ร้อยละ 33 และถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าออกว่าจ าหน่าย ร้อยละ 95 ตัดสินใจเพราะ โดยให้เหตผุล 

ว่า  เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ มีคณุค่าทางโภชนาการ และสะดวก/ง่ายต่อการรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 44, 24 
และ 27 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

พฤติกรรมการบริโภคบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า จ านวนคน ร้อยละ 

ท่านรู้จักบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า หรือไม่ 
รู้จัก 23 23 
ไม่รู้จัก 72 72 

ท่านเคยเห็นบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย าจ าหน่าย
ในท้องตลาด หรือไม่ 

เคยเห็น 23 23 
ไม่เคยเห็น 77 77 

ท่านอยากให้มีผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอก 
รสต้มย าจ าหน่าย หรือไม่ 
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เฉย ๆ 15 15 

ท่านชอบรับประทานบาร์ข้าวกล้องงอกรส 
ต้มย า หรือไม่ 

ชอบ  66 66 
ไม่ชอบ 1 1 
เฉยๆ 33 33 

ถ้ามีบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มมีย าท่านจะ 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือไม่ 
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ถ้าท่านตอบว่า ซื้อ เพราะเหตุใด 

แปลกใหม่  44 44 

(ต่อ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1661



การประชุมวิชาการระดับชาติ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2561   

 
 

มีคุณค่าทางโภชนาการ 24 24 
สะดวก/ง่ายต่อการรับประทาน 27 27 
อื่นๆ 5 5 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 
จากการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคภายหลังการทดสอบผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้อง

งอกรสต้มย า พบว่า ในด้านรูปทรง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสมัผสั และความชอบโดยรวม โดยค่าคะแนนของผู้บริโภค
ภายหลังการทดสอบผลิตภณัฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสตม้ย าให้คะแนนความชอบในทุกๆ ด้านอยู่ในระดบั “ชอบ” 
ส่วนการยอมรับภายหลังการทดสอบ พบว่ามีการยอมรับอยู่ในระดบัยอมรับ และยอมรับมาก คิดเป็นร้อยละ 92 
และ 4 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบของผู้บริโภคภายหลังการทดสอบผลิตภณัฑ์ บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

ปัจจัยคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับความชอบ 

รูปทรง 4.08 ชอบ 
ส ี 3.95 ชอบ 

กลิ่น 4.13 ชอบ 
รสชาต ิ 4.03 ชอบ 

เนื้อสัมผัส 3.83 ชอบ 
ความชอบโดยรวม 4.13 ชอบ 

 
ตารางที่ 5 การยอมรับของผู้บริโภคภายหลังการทดสอบบาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า 

การยอมรับผลิตภัณฑ ์ จ านวนคน ร้อยละ 

ยอมรับมาก 4 4 
ยอมรับ 92 92 
เฉยๆ 4 4 

ไม่ยอมรับ - - 
ไม่ยอมรับมาก - - 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

การทดสอบทางประสาทสัมผัสและทดสอบสเกลความพอดี (Just About Right Scale) ของบาร์ข้าว
กล้องงอกรสต้มย าที่ เพิ่อจะน ามาปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีความพึงใจของผู้บริโภคมากที่สุด โดยพบว่าผู้ทดสอบ
ให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอดีในทุก ๆ ด้าน จึงไม่ต้องท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เมื่อน าเอาสิ่ง
ทดลองดังกล่าวมาท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคพบว่าคะแนนความชอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
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ที่ชอบ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการใช้ สเกลความพอดีสามารถใช้ตอบเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม (Lawless and Heymann, 2010; Rothman, 2007;  Rothman and Parker, 
2009; สมถวิลและ สุจินดา, 2556) โดยดูได้จากค่าทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค นอกจากนี้จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่ากลุ่มประชากรของผู้ทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงวัยก าลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งวัยดังกล่าวมักมีความชอบอาหารรสชาติจัดและเผ็ดร้อน  

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า พบว่า คะแนน
ความชอบในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับ “ชอบ” ส่วนการยอมรับอยู่ในระดับ “ยอมรับ” โดยพบว่าสูตรบาร์ข้าวกลอ้ง
งอกรสต้มย าที่เหมาะสมคือ ข้าวกล้องงอกทอดร้อยละ39.84 เนื้อไก่ฝอยร้อยละ11.95  ตะไคร้หั่นฝอยอบแห้ง
ร้อยละ3.99 ใบมะกรูดห่ันฝอยอบแห้งร้อยละ0.4 ผักชีฝรั่งหั่นฝอยอบแห้งร้อยละ0.4  แบะแซร้อยละ60 ของ
น้ าหนักข้างกล้องงอกทอด นมข้นจืดร้อยละ11.95 น้ าพริกเผาร้อยละ 11.95 ต้มย าก้อนกึ่งส าเร็จรูป (คนอร์)
ร้อยละ5.24 น้ าตาลทรายร้อยละ2.02 และมะนาวผงร้อยละ 0.4   
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะเพิ่มปริมาณสมุนไพรให้มากขึ้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากสมุนไพรมาก

ขึ้น และมีกลิ่นหอมหอมของสมุนไพรมากขึ้น โดยจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงอยู่ในช่วงอายุประมาณ 20-30 ปี ซี่งเป็นธรรมชาติของประชากรในกลุ่มนี้จะนิยมรับประทานอาหารที่มีรส
จัด นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มประชากรดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ความนิยมบริโภคขนมขบเคี้ยวมากที่สุด ดังนั้นในการ
วิจยัครั้งต่อไปอาจเพิ่มกลุ่มของประชากรให้มีขนาดที่มากข้ึนและมีความหลากหลายกว่าเดิม 
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2009; สมถวิลและ สุจินดา, 2556) โดยดูได้จากค่าทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค นอกจากนี้จากการ
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การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มย า พบว่า คะแนน
ความชอบในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับ “ชอบ” ส่วนการยอมรับอยู่ในระดับ “ยอมรับ” โดยพบว่าสูตรบาร์ข้าวกลอ้ง
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ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะเพิ่มปริมาณสมุนไพรให้มากขึ้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากสมุนไพรมาก

ขึ้น และมีกลิ่นหอมหอมของสมุนไพรมากขึ้น โดยจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศ
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      บทคัดย่อ 

 ขอบเขตของการด าเนินงานวิจัย เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์สบู่สครับรงัไหมไทยและรังไหม
ญี่ปุ่นอย่างเป็นกระบวนการ โดยศึกษาความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของบุคคลทั่วไปที่มีตอ่ผลิตภัณฑ์สบูส่ครับรังไหม 
การจัดท าวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้ ศึกษาการท าผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมโดยน ารงัไหมไทยและรังไหม
ญี่ปุ่นซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่นภายในประเทศ คอื รังไหมเปล่ามาพัฒนาเพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ส
ครับรังไหม พฒันาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีประโยชน์สูงสุดทางเวชส าอาง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบ
เวชส าอางและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างงานสร้างอาชีพได้ 
 เพื่อศีกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบูส่ครับรังไหมรังไหมไทยและรงัไหมญี่ปุ่น ของคณาจารย์จาก
โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ นิสิตนักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ีและประชาชนทั่วไปจ านวน 100 
คนด้วยวิธีการ การเลือกสุ่มตวัอย่างที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ทางเครื่องส าอางพอควร 
ผลการประเมนิที่เป็นจริงมากที่สุด ตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ ผลิตภณัฑ์
สบู่สครับรังไหมรังไหมไทยและรังไหมญี่ปุ่น ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่
มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมทั้งหมด ใช้แบบสอบถาม 2 ตอน ตอนที่ 1 ผลการศกึษาความพึงพอใจของบุคคล
ทั่วไป ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สบู่สครบัรังไหมรังไหมไทยและรังไหม
ญี่ปุ่น แลว้ท าการทดสอบทางเคมีพบว่าผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะรังไหมไทย
ให้ผลสูงกว่ารังไหมญี่ปุ่น 
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                                                ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the production process of  Silk Scrub Soap 
made with both Thai and Japanese cocoon as evaluate the satisfaction of those who used it. 
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 The goal was to study and adapt local and natural products such as cocoons into real 
products that could be sold in everyday markets. Another goal was to add value to the product 
and create jobs for local entrepreneurs. 
 The satisfaction evaluation process of Thai and Japanese cocoons began with 100 people 
from a group of teachers from Suankularb Wittayalai School, undergrad students from 
Rajamangale  University,  and  people  from  the  public.  All  participants  were  18  years  of  
age  or  older  they had  a  chance  to    try  out  both  products  then  answer  two  types  of  
questionnaires,  First  was  a  personal  satisfaction  survey  about  the  product  and  the  second  
was  a  survey  that  compared  satisfaction  between  the  Thai  and  Japanese  cocoons. 
 The  research  results  indicated  that  more  people  were  satisfied  with  Thai  cocoons  
as  they  have  of  a  much  higher  quality  than  the  Japanese  cocoons. 
 The  focus  group  of  this  survey  was  females  aged  18  to  60  years  old. The  career  
status  ranged  from  civilians,  students, and  general  office  employees  with  salaries  between  
15,000  to  30,000  baht  per  a  month.  Most  people  had  never  experienced  using  Silk  Scrub  
Soap  before,  The  research  indicated  that  the  price  point  of  the  Silk  Scrub  Soap  should  
not  exceed  250  baht.  Lt  also  indicated  that  women  are  more  interested  in  the  product  
more  than  men. 
           The  highest  satisfaction  results  come  from  the  participants  approval  of  the  
product’s  natural  color  and  great  scent. The  focus  group  also  responded  well  with  the  
texture  of  the  Silk  Scrub  Soap  and  the  design  of  the  Silk  Scrub  Soap  and  the  design  
of  the  packaging 

                                                            บทน า   

 จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์บ่งช้ีว่าชนกลุ่มแรกที่ประดิษฐส์บู่ขึ้นมา คือ ชาวสุเมเรียน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ
ของชาวบาบิโลเนีย วิธีการท าสบู่ของเขาก็คือ เอาน้ าใส่หม้อตั้งไฟจนเดือดแล้วเทขี้เถ้าและไขมันลงไป คนสักครู่แลว้
จึงเติมเกลือ ไขมันจะจับเป็นก้อนแข็งลอยอยู่บนผิวหน้า ซึ่งนั่นก็คือสบูน่ั่นเอง แต่สบู่ที่เตรียมโดยวิธีนี้จะนิ่มและ
แตกเป็นช้ินเล็กๆได้ง่าย ต่อมาจึงได้มีผู้ปรับปรุงกรรมวิธีเพื่อให้สบู่แข็งตวัและบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น โดยน าไขที่ได้มา
ล้างสารละลายเกลือแล้วทิ้งสกั ระยะหน่ึง จะได้สบู่แข็งที่สามารถน ามาตัดเป็นก้อนส าหรับใช้ได้ สิ่งน่าทึ่งส าหรับสบู่
คือบางครั้งสบู่อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญในธรรมชาติ พืชหลายชนิดมีสารเคมีลักษณะคล้ายสบู่ โดยใช้ซักล้างได้และมี
ฟอง ชาวพื้นเมืองอเมริกันและชาวเผ่าต่างๆ เคยใช้พืชเหล่านี้ส าหรับซักล้างและถูตัวมาแล้ว ที่แปลกไปกว่านั้นคือที่
เกาะไซโมลัส (Cimolus) ในทะเลอีเจียน (Aegean Sea) ทั้งเกาะประกอบด้วยสารลักษณะคล้ายสบู ่ ไม่เพียงแต่
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สามารถน ามาใช้ซักผ้าและถูตวัได้เท่านั้น เวลาฝนตกหนักทั่วเกาะจะถูกปกคลุมด้วยฟองสบู่หนาหลายฟุต(ชาติ
,2548)       

             การท าสบู่กลายเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่ที่สุดของโลกประเภทหนึ่งโดยโรงงานแรกๆ เกิดขึน้ในยุโรป การ
ท าสบู่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ มีการพัฒนาก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน รูปแบบและสภาพแตกต่างกันไปจากเดิม
ที่เป็นเพียงก้อนสบู่  

           สบู่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะมีการพัฒนาก้าวหน้าจนปัจจุบันมีการพัฒนาสบู่ให้แตกต่างไปจากเดิมที่
หน้าตาเป็นเพียงก้อนสบู่ทั้งนี้หลักการพ้ืนฐานของสบู่เกิดจากการท าปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารละลายกับน้ ามัน
อาจจะเป็นน้ ามันพืชหรือน้ ามันสัตว์และกลเีซอรีนส าหรับท าความสะอาดขจัดคราบสกปรกแต่มีข้อเสยีคือความที่
ล้างความมันได้ดีมากจึงท าลายไขมันคุ้มกันผิวท าให้ผิวแหง้ตึง และสบู่ยังมีฤทธิ์เป็นด่าง (ค่า pH มากกว่า 7) ท าให้
ค่า pH บนผิวซึ่งปกติมีค่าประมาณ 5.5 คือมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆเปลี่ยนไปการที่ค่าpH สูงกว่าภาวะปกติเป็น
เวลานานๆท าให้ผิวระคายเคืองอักเสบ และส่งให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบนผิวหนังปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้สาร
ช าระล้างชนิดสังเคราะห์ใหม่ๆ(synthetic detergents หรือ soapless) ซึ่งสามารถปรบัค่า pH ให้มีค่าใกล้เคียงกับ
ผิวหนังปกติ ระคายเคืองน้อยกว่าสบู่แบบเดิมล้างออกได้สะดวกโดยไม่ทิ้งคราบไว้บนผิวหนัง 
(www.khowjee.com) 

                                              วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยน าวัสดุท้องถิ่นคือ รังไหมไทยและรังไหมญี่ปุน่ ซึ่งมีในประเทศมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่

 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประโยชน์กว้างขึ้นทางเวชส าอาง 

3.        เพ่ือรูปแบบกรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์สครับรังไหมไทยและรังไหมญี่ปุ่นอย่างเป็นกระบวนการ 

 4. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ด้านความงาม   

                                              ขอบเขตของชุดโครงการวิจัย 

      1. ศึกษารูปแบบกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์สครับรังไหมไทยและรังไหมญี่ปุ่นอย่างเป็นกระบวนการ 

  2. ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีต่อผลิตภัณฑ์สครับรังไหมสบู่สครบัจากรังไหมไทยและรัง
ไหมญี่ปุ่น   ดว้ยวิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ สบูส่
ครับรังไหมโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกสุ่มตวัอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีเพศและอาชีพที่
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แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางเครื่องส าอาง ดังนั้นเมื่อท าแบบสอบถามออกมาจะ
ได้ผลการประเมินที่เป็นจริง 

  3.   ขอบเขตพื้นที่การวิจัย คือประชาชนทั่วไปจ านวน 100 คนได้แก่ คณาจารย์จากโรงเรียนในเครือ
สวนกุหลาบ นกัศึกษาในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี      ซึ่งมี
เพศ วัย ความรู้ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน 

                                         นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  ผลิตภัณฑ์สบู่ หมายถึง สิ่งที่ใช้ช าระล้างร่างกายควบคู่กับการอาบน้ า ท ามาจากไขมันพืช สัตว์ผสมกับ

น้ าหอม โซดาไฟ และวัตถุดิบอื่นๆ มีลักษณะเป็นก้อน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สบู่ให้เลือกหลากหลายสีหลากหลายกลิ่น 
และนอกจากจะมีสบู่ก้อนแลว้ก็ยังมีสบู่เหลวให้เลือกหลากหลายสีหลากหลายกลิ่นเช่นกัน 

2. ผลิตภัณฑ์สครบัรังไหม หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี อุดมไปด้วย
กรดอะมิโนตามธรรมชาติ และช่วยดึงความชุ่มชื้นสู่ผิว ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลา
สติน ช่วยให้ตาข่ายผิวแข็งแรง ช่วยลดการอักเสบของผิว ลดสิวเสี้ยนสวิอุดตัน ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสือ่มสภาพ เผย
ผิวใหม่ที่ไร้สิวฝ้า ใช้เป็นประจ าหน้าใสเปล่งปลั่งมีน้ ามีนวล  

3.  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การได้รับทั้งคุณภาพที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดึงดูดใจ จึงเกิด
ความรู้สึกพอใจ เป็นไปตามความต้องการได้ 

4. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของรังไหมที่มีสบู่ในตัวน่าใช้ดึงดูดใจ จึงจะเกิดความรู้สึก พึงพอใจได้ 

5.    รังไหมไทย รังไหมธรรมชาติพันธ์ไทยมีสีเหลืองเข้ม 
6.    รังไหมญี่ปุ่น รังธรรมชาติจากรังไหมพันธ์ญี่ปุ่น สีขาวครีม 
 

                                                ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
   1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สครับรังไหมรูปลักษณะและสรรพคุณในด้านต่างๆเพิ่มมากยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้
เกิดความหลากหลายแก่สินค้า 

   2. ลดการใช้สารเคมีและการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ 

      3.เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถต่อยอดเป็นสินค้าระดับประเทศเพื่อ
การส่งออก 

   4. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

                                         
                                     วิธีการด าเนินการวิจัย 
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แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางเครื่องส าอาง ดังนั้นเมื่อท าแบบสอบถามออกมาจะ
ได้ผลการประเมินที่เป็นจริง 

  3.   ขอบเขตพื้นที่การวิจัย คือประชาชนทั่วไปจ านวน 100 คนได้แก่ คณาจารย์จากโรงเรียนในเครือ
สวนกุหลาบ นกัศึกษาในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี      ซึ่งมี
เพศ วัย ความรู้ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน 

                                         นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  ผลิตภัณฑ์สบู่ หมายถึง สิ่งที่ใช้ช าระล้างร่างกายควบคู่กับการอาบน้ า ท ามาจากไขมันพืช สัตว์ผสมกับ

น้ าหอม โซดาไฟ และวัตถุดิบอื่นๆ มีลักษณะเป็นก้อน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สบู่ให้เลือกหลากหลายสีหลากหลายกลิ่น 
และนอกจากจะมีสบู่ก้อนแลว้ก็ยังมีสบู่เหลวให้เลือกหลากหลายสีหลากหลายกลิ่นเช่นกัน 

2. ผลิตภัณฑ์สครบัรังไหม หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี อุดมไปด้วย
กรดอะมิโนตามธรรมชาติ และช่วยดึงความชุ่มชื้นสู่ผิว ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลา
สติน ช่วยให้ตาข่ายผิวแข็งแรง ช่วยลดการอักเสบของผิว ลดสิวเสี้ยนสวิอุดตัน ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสือ่มสภาพ เผย
ผิวใหม่ที่ไร้สิวฝ้า ใช้เป็นประจ าหน้าใสเปล่งปลั่งมีน้ ามีนวล  

3.  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การได้รับทั้งคุณภาพที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดึงดูดใจ จึงเกิด
ความรู้สึกพอใจ เป็นไปตามความต้องการได้ 

4. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของรังไหมที่มีสบู่ในตัวน่าใช้ดึงดูดใจ จึงจะเกิดความรู้สึก พึงพอใจได้ 

5.    รังไหมไทย รังไหมธรรมชาติพันธ์ไทยมีสีเหลืองเข้ม 
6.    รังไหมญี่ปุ่น รังธรรมชาติจากรังไหมพันธ์ญี่ปุ่น สีขาวครีม 
 

                                                ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
   1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สครับรังไหมรูปลักษณะและสรรพคุณในด้านต่างๆเพิ่มมากยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้
เกิดความหลากหลายแก่สินค้า 

   2. ลดการใช้สารเคมีและการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ 

      3.เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถต่อยอดเป็นสินค้าระดับประเทศเพื่อ
การส่งออก 

   4. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

                                         
                                     วิธีการด าเนินการวิจัย 

5 
 

   การท าวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิงทดลองและวิจัยเชิงส ารวจผู้จัดท าแบ่งวิธีการด าเนินแผนงานเป็น 2 
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

   ขั้นตอนที่ 1 การผลิตสครับรงัไหมไทยและรังไหมญี่ปุ่น  โดยการน ารังไหมที่ท าความสะอาดแล้วไปชุบ
กรีเซอรีนแล้วผึ่งให้แห้งบรรจุขวดน าไปทดลองกับประชาชนและทดสอบคุณสมบัติทางเคมี 

  ขั้นตอนที ่ 2  ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์สครับรังไหม 

  1.ขั้นตอนการสร้างเครื่องมอื 
  สร้างแบบสอบถามเลือกใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มี     

ต่อคุณสมบัติด้านรูปแบบที่น่าสนใจการใช้งานของผลิตภัณฑ์สครับรังไหมไทยและรังไหมญี่ปุ่นไดด้ีกว่าสบู่
ทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  เกณฑ์ค่าระดับความพึงพอใจในส่วนของการใช้ (Likert Scale)นั้นได้วัดระดับความพึงพอใจ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับความคิดเห็นเป็น5 ระดับแต่ละรายการดังนี้ (Likert อ้างอิงใน บุญชม 
ศรีสะอาด. 2535,หน้า253)  

  5       หมายถงึ        ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

  4       หมายถงึ       ระดับความพึงพอใจ       มาก    

  3       หมายถงึ        ระดับความพึงพอใจ       มากปานกลาง 

  2       หมายถงึ        ระดับความพึงพอใจ       น้อย    

1    หมายถึง        ระดับความพึงพอใจ       น้อยที่สุด   
   

2.ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

     ประชาชนที่ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลทั่วไป นักศึกษา คณาจารย์และ  
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และประชาชน
ทั่วไปที่อยู่ในจงัหวัดปทุมธานี คณะอาจารย์จาก โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบทั่วประเทศ ซึ่งมีเพศ วัย 
ความรู้ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน 

           ศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สครับรังไหมในการเลือกกลุม่ตัวอย่างเป็นการเลือกสุ่มตวัอย่าง 
100 คน ของประชาชนทั่วไปซึ่งมีเพศวัย ความรู้ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นบุคคล
ที่มีความรู้ทางเครื่องส าอาง ดังนั้นเมื่อท าแบบสอบถามออกมาจะได้ผลการประเมินผลที่เป็นจรงิโดยกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนทั่วไปจ านวน 100 คนได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต าบล
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คลองหก อ าเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในจงัหวัดปทุมธานี คณะอาจารย์จาก
โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบทั่วประเทศ ซึ่งมีเพศวัย ความรู้ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกันและใช้เวลาใน
การด าเดินการ1เดือน 

 
 

         3.ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ในการท างานแผนงานพิเศษครั้งนี้ผู้จัดท าด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยท าผลิตภัณฑ์ส
ครับรังไหมไทยและรังไหมญีปุ่่น พร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปโดยให้กลุ่มตวัอย่าง
ประเมินความพึงพอใจตามรายการที่ก าหนดในแบบสอบถามแล้วเก็บคนื 

 4.ขั้นตอนการวิเคราะห์เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 

  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบโดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์
ออกบันทึกลงคอมพิวเตอร์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม(spss windows)เพื่อค านวณหาค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะหข์้อมูลทางสถติิ 

   การท าวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิงทดลองและวิจัยเชิงส ารวจผู้จัดท าแบ่งวิธีการด าเนินแผนงานเป็น 2 
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

              ขัน้ตอนที่ 1 

  ศึกษาขั้นตอนการผลิตสบู่สครับรังไหม 

   1.  กรรมวิธีการท าผลิตภัณฑ ์ โดยปฏิบัติทดลองน ารังไหมไทยและรังไหมญี่ปุ่น มาทดลองท าโดยการ
เคลือบกรีสรีนอย่างดี ใส่บรรจุภัณฑ์และน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

   2. บันทึกผลการทดลองท าผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 1 ครั้ง 

   3. บันทึกผลการทดลอง ท าผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2 ครั้ง 

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบโดยแยกแบบสอบถามที่ไมส่มบูรณ์ออก
บันทึกลงคอมพิวเตอร์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม(spss windows)เพื่อค านวณหาค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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 1. แบบสอบถามตอนที่1เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (frequencies) และค านวณหาค่าร้อยละ (percentage) เสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปแบบตาราง 

  2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าเฉลี่ย ( X )และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ให้คา่น้ าหนักคะแนนแต่ละระดับ 

 ระดับคะแนน                                 แปลความ 

ค่าเฉลี่ย        4.50-5.00  ระดับความพึงพอใจ         มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย        3.50-4.49         ระดับความพึงพอใจ         มาก    

ค่าเฉลี่ย        2.50-3.49         ระดับความพึงพอใจ         มากปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย        1.50-2.49          ระดับความพึงพอใจ         น้อย    

ค่าเฉลี่ย       1.00-1.49            ระดบัความพงึพอใจ         น้อยท่ีสดุ    

                              ผลวิจัยและอภิปราย 

   งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยน าวัสดุท้องถิ่นคือ รังไหมไทยและรังไหม
ญี่ปุ่นซึ่งมใีนประเทศมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียนรูก้ารท าผลิตภัณฑ์สบู่สครับรงัไหมไทยและสบู่สครับ
รังรังไหมญี่ปุ่นโดยน าวัสดุท้องถิ่นภายในประเทศ คือ รังไหมไทยและรังไหมญี่ปุนที่ก าเนิดในประเทศไทย มา
พัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหม ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีประโยชน์สูงสุดทางเวชส าอาง 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้หญิงที่ชอบเวชส าอาง อีกทั้งสร้างเทคโนโลยีการท าสบู่สครับรังไหม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการท าสบู่สครับรงัไหมให้กับประชาชนให้เกิดการสร้างอาชีพเสริมสามารถท า
รายได้ให้ตนเองและสมาชิกในครอบครัว  
  เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหม ท าการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมไทยและสบู่สครับรังไหมญี่ปุ่น  ผิวสัมผัสความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจ
ในบรรจุภัณฑ ์

      งานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้จัดท าสรา้งขึ้นมี 2 ตอนคือตอนที่ 1 ผลการศึกษาความพึง
พอใจของบุคลทั่วไป ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ สครับรังไหมไทย
และรังไหมญี่ปุน่ของคณาจารย์จากโรงเรียนในเครือสวนกหุลาบและนิสตินักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราช
มงคลธัญบุรี ต าบล คลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีเพศ วัย ความรู ้รายได้ 
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และอาชีพที่แตกต่างกัน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานและระดับ
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สครับรังไหมไทยและณี่ปุ่น จ าแนกวิธีใช้ส่วนในการใช้ใช้โปรแกรมส าเร็จรปู 

               แผนภาพที ่1    ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจในผลติภัณฑ์สครับรังไหมญีปุ่น  (สีขาว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
            แผนภาพที ่2   ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจในผลติภัณฑ์สครับรังไหมไทย(สีเหลือง) 

 

        
 

                                       ผลการวิจัยทางเคมี   
   1.เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุอิสระ DPPH (%radical scavenging) ของสารสกัดรังไหมโดย
แบ่งเป็นแบบเคลือบกลีเซอรอล(ขาวและเหลือง) และแบบไม่เคลือบกลีเซอรอล(ขาวและเหลือง) ผล
ปรากฏว่าสารสกัดรังไหมแบบไม่เคลือบกลีเซอรอลมีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเคลือบกลีเซอรอล  
เนื่องจากสารสกัดรังไหมแบบไม่เคลือบกลีเซรอลที่ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าสารสกัดรังไหมแบบ
เคลือบความเข้มข้นของสารสกัดต่ าแต่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH (%radical scavenging) ได้สูง
กว่าแบบเคลือบกลีเซอรอ 

   2.เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ DPPH(%radical scavenging) ของสารสกัดรังไหม
โดยแบ่งเป็นแบบเคลือบกลีเซอรอลสีขาวและเหลืองโดยเปรียบเทียบจากความเข้มข้นที่เท่ากันของสาร

3.5
2.8
2.2

1.2

4.2

2.2

4.3 4.5
3.5

2.1
1.4 1.5

0.01

1.3 1.3

0
1
2
3
4
5

สีสวยตาม
ธรรมชาติ
สีซีดอ่อนไป

สีเข้มมากไป

ควรย้อมสี

     

3.6
2.82.6

0.01

5

2.3

4.6 4.6 4.5

2.1 2.1
1.21.5 1.3 1.3

0
1
2
3
4
5
6 สีสวยตาม

ธรรมชาติ
สีซีดอ่อนไป

สีเข้มมาก

ควรย้อมสี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  ประจ�าปี 2561

1671



9 
 

สกัดรังไหมทั้งสีขาวและเหลอืง ผลปรากฏว่าสารสกัดรังไหมแบบเคลอืบกลีเซอรอลเหลืองมีฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH(%radical scavenging) ไดม้ากกว่าแบบสีขาวระหว่างความเข้มข้นที่  20-60 mg/ml 
และสีขาวมากกว่าที่ความเข้มข้นที่ 10 และ 80 mg/ml 
  3. เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ DPPH(%radical scavenging)  ของสารสกัดรังไหม
โดยแบ่งเป็นแบบไม่เคลือบกลีเซอรอลขาวเหลืองโดยเปรียบเทียบจากความเข้มข้นที่เทา่กันของสารสกัดรัง
ไหมทั้งสีขาวและเหลือง   ผลปรากฏว่าสารสกัดรังไหมแบบไม่เคลือบกลีเซอรอลสเีหลืองมีฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH (%radical scavenging) ได้มากกว่าแบบสีขาวระหว่างความเข้มข้นที่  0.01-0.4 
mg/ml และใกล้เคียงกันที่ความเข้มข้นที่ 0.6 mg/ml 
                                                อภิปราย  

   งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยน าวัสดุท้องถิ่นคือ รังไหมไทยและรังไหม
ญี่ปุ่นซึ่งมใีนประเทศมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียนรูก้ารท าผลิตภัณฑ์สบู่สครับรงัไหมไทยและสบู่สครับ
รังไหมญี่ปุ่นโดยน าวัสดุท้องถิ่นภายในประเทศ คือ รังไหมไทยและรังไหมญี่ปุนที่ก าเนิดในประเทศไทย มา
พัฒนาเพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหม ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีประโยชน์สูงสุดทาง
เวชส าอาง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้หญิงที่ชอบเวชส าอาง อีกทั้งสร้างเทคโนโลยีการท าสบูส่
ครับรังไหมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการท าสบู่สครับรังไหมให้กับประชาชนให้เกิดการสร้างอาชีพเสริม
สามารถท ารายได้ให้ตนเองและครอบครัว  

   เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมของคณาจารย์จากโรงเรียนในเครือสวน
กุหลาบวิทยาลัยและคณาจารย์และนักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเพศ วัย ความรู้ รายได้ และอาชีพ
ที่แตกต่างกัน ท าการศกึษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมไทยและสบู่สครับรังไหมญี่ปุ่น  
ผิวสัมผัสความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ ์
   งานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณาจารย์จากโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ
วิทยาลัยและคณาจารย์และนสิิตนักศึกษาทัว่ไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีเพศ วัย ความรู้ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกันในปี 2557
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้จัดท า
สร้างขึ้นมี 2 ตอนคือตอนที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลทั่วไป ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ สครับรังไหมไทยและรังไหมญี่ปนุของคณาจารย์จากโรงเรียนในเครือ
สวนกุหลาบและนิสิตนักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีเพศ วยั ความรู้ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน โดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูล หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานและระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สครับรังไหมไทย
และณี่ปุ่น จ าแนกวิธีใช้ส่วนในการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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                                                  สรุปผลการวิวิจัย 

  สถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 69 มีอายุอยู่ใน
ช่วยระหว่าง36-45 ปคีิดเป็นร้อยละ 50 อายุระหว่าง 46-55ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ40 อายุระหว่าง 26-35ปี คิด
เป็นร้อยละ 5 อายุระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ10 รายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3เคยใช้ผลิตภัณฑ์ส
ครับรังคิดเป็นร้อยละ 69 ประสบการณ์ใช้สครับรังไหมส่วนใหญ่ไม่เคยใช้สครับรังไหม คิดเป็นร้อยละ 69 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมในราคาไม่เกิน250บาทคิดเป็น
ร้อยละ52 

1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สบู่สครับรงัไหมไทยและ
ผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมญี่ปุ่นของบุคคลทัว่ไปในด้านต่างๆดังนี ้

 2.1 ผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมไทย 
    -ด้านสีของผลติภณัฑ์สบูส่ครับรังไหมไทย พบว่าสว่นใหญ่มีความพงึพอใจด้านสีในระดบั 

  -ด้านกล่ินของผลติภณัฑ์สบูส่ครับรังไหมไทย จะพบวา่สว่นใหญ่มีความพงึพอใจด้านกลิน่   
ระดบัมากท่ีสดุ 

  - ด้านผิวสัมผัสของผลิตภณัฑ์สบูส่ครับรังไทย จะพบวา่สว่นใหญ่มีความพงึพอใจด้าน
ผิวสมัผสั  ระดบัมากท่ีสดุ 

   - ด้านความพงึพอใจโดยรวมของผลิตภณัฑ์สบูส่ครับรังไหมไทยพบวา่สว่นใหญ่มีความพงึ
พอใจโดยรวมระดบัมากท่ีสดุ 

    - ด้านความพงึพอใจในบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์สบูส่ครับรังไหม   พบวา่สว่นใหญ่มี
ความพอใจโดยรวมระดบัมากท่ีสดุ 

                      2.2ผลิตภัณฑ์สครับรังไหมญี่ปุ่น 

-ด้านสีของผลติภัณฑ์สบู่สครับรังไหมญี่ปุ่น พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสีในระดับ 
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มากปานกลาง 
 
 -ด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมญีปุ่่นจะพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านกลิ่น   

ระดัมาก 

           -ด้านผิวสัมผัสของผลติภัณฑ์สบู่สครับรังไหมญี่ปุ่น จะพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน
ผิวสัมผัสระดับมาก 

-ด้านความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมญี่ปุ่น    พบว่าส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจโดยรวมระดับมากที่สุด 
    -ด้านความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหมญี่ปุ่น   พบว่าสว่นใหญ่มี
ความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก   

                                      ผลจากการทดลองใช้ของผู้ทดสอบ 

   จากผู้ทดสอบ 20 คน ที่ทดลองล้างหน้าและสครับใบหน้าด้วยรังไหมเป็นเวลา  4 สัปดาห์ปรากฎว่า
ใบหน้าหายจากสิว ฝ้าจางลง ใบหน้าขาวใสเปล่งปลั่งขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเป็นที่พอใจของผู้ทดสอบ
อย่างยิ่ง 

                                          ข้อเสนอแนะ 

1. ความรู้ท่ีได้จากท าวิจยัครัง้นีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการท าผลติภณัฑ์สครับรังไหมอื่นๆหรือ
การผลติภณัฑ์สบู ่ท่ีมีลกัษณะหลากหลายชนิดได้ 
2. ช่วยพฒันางานให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ในด้านรูปลกัษณ์และสรรพคณุในด้านตา่งๆเพิม่มากยิ่งกวา่เดมิ 
เพื่อให้เกิดความหลากหลายแก่สนิค้าได้มากยิง่ขึน้ 
3. ช่วยพฒันาตราผลติภณัฑ์ของสินค้าให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึน้เพ่ือท่ีจะครอบคลมุ
กลุม่เปา้หมายในระดบัท่ีหลากหลายขึน้ 
4. ช่วยพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้มีความสวยหรูมากยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัตวั

ผลิตภณัฑ์เอง 
5. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้หญิงท่ีช่ืนชอบความงามและนิยมผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ
มากกวา่ผลติภณัฑ์จากเคมีภณัฑ์ซึง่มกัมีผลข้างเคียงภายหลงัการใช้งาน 

             6.เป็นอาชีพเสริมสามารถท ารายได้ให้ผู้ผลิตและสมาชิกในครอบครัวและน าไปพฒันาเป็นสินค้า
สง่ออกท ารายได้เข้าประเทศตอ่ไปได้อยา่งดี 
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 7.ผู้หญิงท่ีชอบเวชส าอางและยงัถือวา่เป็นอาชีพเสริมสามารถท ารายได้เลีย้งตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวและน าไปพฒันาเป็นสนิค้าสง่ออกท ารายได้เข้าประเทศตอ่ไปได้อยา่งดี 

  

                                                         
                                                 ผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหม     

                                 บรรณานุกรม 
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