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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ (3) หาค่านํ้ าหนักความสําคญัของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ กลุ่ม

ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา จาํนวน 170 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั จาํนวน 50 ขอ้ ไดค้่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์พหุคุณ การวเิคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน ผลการวจิยัพบวา่ (1) ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา ในภาพรวมทั้งหมด อยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเจตคติต่อการเรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และดา้น

ความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นพฤติกรรมการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้ม

ในโรงเรียน ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน และดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู อยูใ่นระดบั

มาก (2) ตวัแปรดา้นเจตคติต่อการเรียน ดา้นพฤติกรรมการเรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดา้นความรับผิดชอบ 

ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน และดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู มีความสัมพนัธ์ทางบวก

กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 

.454 ซ่ึงแสดงวา่ตวัแปรปัจจยัทั้ง 6 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดร้้อยละ 20.6 

และ (3) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และดา้นเจตคติต่อการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่านํ้ าหนัก

ความสาํคญั .567 และ .316  

 

คาํสําคญั: ปัจจยัท่ีส่งผล ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน พฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  

ความรับผิดชอบ สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were (1) to study factors’s level affected to learning achievement of  

Mattayomsuksa 3 students in Patumkongka school, (2) to study the relationship between each factors and learning 

achievement. and (3) to find out the predictive equations of factors affected on learning achievement. The sample 

used in this study was 170 students. The research instrument was 5 scales rating questionnaire, 50 items which 

reliability was .97. Percentage, Mean, Standard deviation, Multiple Correlation and Stepwise Multiple Regression 

Analysis were employed for data analysis. The results revealed that: (1) Factors affected to learning achievement 

of Mattayomsuksa 3 students in Patumkongka school, were at high level. When we considered in each part were 

found that personal factors on the aspect of attitude toward learning, achievement motivation and responsibility were 

at a high level. Learning behavior were medium level. Factors on the aspect of school’s environment, relationship 

between students and their friends and relationship between students and teachers were at a high level. (2) Attitude 

variables in learning, Study behavior, Achievement Motivation, Responsibility, Relationship between students 

and friends, and Relationship between students and teachers, were positively correlated to learning achievement 

at .05 level of significant, which has Multiple Correlation Coefficient equal to .454 and shows that 6 factors could 

be jointly predict the variance of learning achievement at 20.6 percent. And (3) Personal factors of achievement 

motivation and attitude toward learning affected to learning achievement of Mattayomsuksa 3 students in 

Patumkongka school at .05 level of significant, by having regression coefficient equal to .567 and .316, 

respectively. 

 

Keywords: Factors Effected , Learning achievement , Attitude to learning , Study behavior , Achievement  

motivation, Responsibility, Relationship between students and friends , Relationship between 

students and teachers. 

 

1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 

 การศึกษาเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีสาํคญั และเป็นกระบวนการทาํให้มนุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพ

ชีวิต ดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข และเก้ือหนุนการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความ

เปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้นของประเทศ ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม ทั้งน้ีประเทศ

จะตอ้งอาศยักาํลงัคนเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาประเทศ ถา้ประชากรในประเทศมีประสิทธิภาพแลว้ การ

พฒันาประเทศก็เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีช่วยในการแกปั้ญหาการดาํรงชีวิต ใน

ทุกๆ ดา้น ดงันั้นในการจดัการศึกษาจึงมุ่งเนน้ใหป้ระชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การจดัการศึกษาจะบรรลุเป้าหมาย

ไดห้รือไม่ มีเกณฑท่ี์สาํคญัในการวดัคุณภาพทางการศึกษาส่วนหน่ึงก็คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แมว้า่การวดั

คุณภาพการศึกษาจะให้ความสําคญักบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงักล่าวขา้งตน้ แต่การจดัการเรียนการสอนใน

ปัจจุบนันบัวา่ยงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร จากผลของคะแนนสอบในแต่ละวชิา โดยวดัไดจ้ากคะแนนเฉล่ีย

สะสม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งตํ่า วชิาภาษาไทยมี

เกรดเฉล่ียรวม 2.90 วิชาคณิตศาสตร์มีเกรดเฉล่ียรวม 1.14 วิชาวิทยาศาสตร์มีเกรดเฉล่ียรวม 2.12 วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรมมีเกรดเฉล่ียรวม 2.34 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีเกรดเฉล่ียรวม 3.80 วิชาศิลปะมีเกรด
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เฉล่ียรวม 2.47 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีเกรดเฉล่ียรวม 2.77 และวิชาภาษาต่างประเทศมีเกรดเฉล่ียรวม 

1.50 (รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปทุมคงคา 2561) จากท่ีผูว้ิจัยได้สํารวจ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่ง

ในเกณฑ์ตํ่า วดัได้จากคะแนนเฉล่ียรวมของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 สาเหตุ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตํ่า เกิดจากหลายปัจจยั ดงัท่ี อจัฉรา บุญสุข (2553: 94) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั

เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความพร้อมของนกัเรียน ความรับผิดชอบของนกัเรียน 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือน การฝึกหดั และการจดัการเรียนการสอนของครู เป็นตน้ 

 จากการศึกษางานวิจยัดงักล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา และวิเคราะห์หาตวัแปรพยากรณ์ ท่ีสามารถทาํนาย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได ้เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพ

ของนกัเรียนในโอกาสต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนปทุมคงคา 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา 

 3. เพ่ือหาค่านํ้ าหนักความสําคัญของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา 

 

3. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                        ตวัแปรอิสระ 
  
 

 

                                   

                                                           ตวัแปรตาม 

                        

              

 

                    

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ 

     1.1 เจตคติต่อการเรียน 

     1.2 พฤติกรรมการเรียน 

     1.3 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

     1.4 ความรับผิดชอบ 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ปัจจยัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ 

      2.1 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน 

      2.2 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู 
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4. สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียน ดา้นพฤติกรรมการเรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดา้นความรับผิดชอบ 

ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา  

2. ตวัแปรปัจจยัอยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ี 3 โรงเรียน

ปทุมคงคา 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัประเภทเชิงสาํรวจ (Survey Research)   

 5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา จาํนวน  230 คน และกลุ่มตวัอยา่งเป็น

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา จาํนวน  170 คน จากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตาราง

ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608 - 610) แลว้ทาํการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random 

Sampling) 

         5.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเจตคติต่อการเรียน ดา้นพฤติกรรมการเรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิ และดา้นความรับผิดชอบ และปัจจยัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้นสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกบั

เพ่ือน และดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู  

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

       5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   

 5 ระดบั จาํนวน 50 ขอ้ ไดค้่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ .22 ถึง .88 และไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั .97 

       5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. ผูว้จิยัช้ีแจงใหก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 170 คน ทราบถึงวตัถุประสงคข์องการทาํวจิยัและวธีิการตอบ

แบบสอบถาม 

 2. นกัเรียนทาํแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 ตอน จาํนวน 50 ขอ้ 

 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นของ

การตอบ ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จาํนวน 170 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

   4. นาํผลการตอบมาวเิคราะห์ขอ้มูล  

 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  1. วิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรปัจจยัท่ีศึกษา เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชส้ถิติพ้ืนฐาน 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

  2. วิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นต่างๆ กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา โดยใชก้ารวเิคราะห์สหสมัพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation :R)  

  3. วิเคราะห์เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนปทุมคงคา โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
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6. สรุปผลการวจัิย 

 1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา ใน

ภาพรวมทั้ งหมด อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเจตคติต่อการเรียน ด้าน

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นพฤติกรรมการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน และดา้นสมัพนัธภาพระหว่าง

นกัเรียนกบัครู อยูใ่นระดบัมาก 

 2. ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านพฤติกรรมการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านความ

รับผิดชอบ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู มี

ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณเท่ากบั .454 ซ่ึงแสดงวา่ตวัแปรปัจจยัทั้ง 6 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ไดร้้อยละ 20.6 รายละเอียดปรากฏ ดงัตาราง 1 และตาราง 2 

 

ตาราง 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นต่างๆ กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3                                     

             โรงเรียนปทุมคงคา                                                                                                               (n = 170)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ตวัแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Y)                       1 .382** .420** .426** .311** .188* .184* 

2. เจตคติต่อการเรียน (X1)                                           1 .505** .603** .475** .533** .590** 

3. พฤติกรรมการเรียน (X2)                                                       1 .814** .765** .559** .465** 

4. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (X3)                                                                     1 .785** .569** .547** 

5. ความรับผิดชอบ (X4)                                                                                     1 .681** .529** 

6. สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน (X5)                                                                    1 .674** 

7. สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู (X6)                                                                        1 

     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

 3. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และดา้นเจตคติต่อการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่านํ้ าหนกั

ความสาํคญั .567 และ .316  

 

ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น  

              มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา                                                                                               (n= 170)                                                                                                                                          

ตวัทาํนาย B SE 𝛽𝛽 t Sig 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (X3)                                  .567         .160         .307 3.55        .000 

เจตคติต่อการเรียน (X1)                                  .316         .139 .197          2.27        .024 

     ค่าคงท่ี = .737                                                           .496    

           R = .454, R2 = .206, Adjusted R2  = .197, F = 5.194  
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7. อภิปรายผล  

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน ปทุม

คงคา สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 1. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

ปทุมคงคา พบว่า ระดับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และด้านความ

รับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นพฤติกรรมการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนระดบัปัจจยัสภาพแวดลอ้ม

ในโรงเรียน พบวา่ ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน และดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู อยูใ่น

ระดบัมาก สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี (1) ดา้นเจตคติต่อการเรียน อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นักเรียน

ส่วนมากมีความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อการเรียน เพราะไดรั้บความรู้และประสบการณ์มากมาย อยากมาเรียนสมํ่าเสมอ 

เม่ือนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนแลว้ ยอ่มส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงผลการวจิยัน้ี สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจัยของ ปิยนุช สิงห์สถิต (2553: 108) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม พบวา่ ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียนองักฤษ 

อยูใ่นระดบัมาก (2) ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นกัเรียนส่วนมากมีเป้าหมายใน

ชีวิตเป็นแรงกระตุน้ในการเรียน พยายามกระตือรือร้น ติดตามงาน เพ่ือใหต้นเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

ซ่ึงผลการวิจัยน้ี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมศักด์ิ  จิหม้ง (2553: 102) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศาสนาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

จงัหวดัสตูล พบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ อยูใ่นระดบัมาก (3) ดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมาจาก นกัเรียนส่วนมากมีความรับผิดชอบต่อการเรียน ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ มาเรียน

ตรงเวลา ไม่ขาดเรียน ทั้งน้ีเพราะนกัเรียนคิดวา่ถา้มีความรับผิดชอบดีจะทาํใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึง

ผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศุภร ศรีนุต (2553: 119-120) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ

ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก (4) ดา้นพฤติกรรมการเรียน อยูใ่น

ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นักเรียนบางส่วนสามารถวางแผนการเรียนอย่างชดัเจน ทาํงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายให้สําเร็จ เขา้เรียนตรงเวลา ตั้ งใจฟังขณะครูสอน และจดคาํบรรยายเพ่ือเก็บไวท้บทวนก่อนสอบ 

นักเรียนคิดว่าถา้ปฏิบติัตามน้ี ก็จะสามารถทาํให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบั

ผลการวจิยัของ สมศกัด์ิ จิหมง้  (2553: 102) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาศาสนาของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัสตูล พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม

ในการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (5) ด้านสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน อยู่ในระดบัมาก ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก โรงเรียนปทุมคงคาเป็นโรงเรียนชายลว้น ทาํใหน้กัเรียนส่วนมากพดูคุยกนัไดง่้ายข้ึน ช่วยเหลือกนัใน

ดา้นการเรียน หรือช่วยกนัทาํการบา้นท่ีครูผูส้อนสั่งให้แลว้เสร็จ แกไ้ขงานท่ีติดคา้งส่งครู เพ่ือทาํให้ตนเองและ

เพ่ือนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เรวดี  จนัทร์รัศมีโชติ (2552: 

107) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน อยู่ในระดับมาก (6) ด้านสัมพนัธภาพระหว่าง

นักเรียนกับครู อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นักเรียนส่วนมากมีสัมพนัธภาพท่ีดีกับครู มองครูเป็น

แบบอยา่งแห่งความสาํเร็จ ครูคอยให้คาํปรึกษาและดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด เม่ือนกัเรียนประสบปัญหา เช่น พ่อ

แม่ไม่มีเงินให้มาโรงเรียน ครูแนะนาํให้นกัเรียนขอทุนเม่ือมีทุนของโรงเรียน เม่ือนกัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ี
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เรียน ครูหาเวลาสอนเสริมเพ่ืออธิบายและทบทวนเน้ือหาเพ่ิมเติม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลให้ นกัเรียนฝ่าฟัน

อุปสรรคต่างๆ ไปได ้ทาํใหน้กัเรียนตั้งใจเรียนและมีกาํลงัใจในการเรียน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึง

ผลการวจิยัน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปิยนุช สิงห์สถิต (2553: 108) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม พบว่า ปัจจัยด้าน

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู อยูใ่นระดบัมาก  

 2. ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านพฤติกรรมการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านความ

รับผิดชอบ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู มี

ความสมัพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณเท่ากบั .454 ซ่ึงแสดงวา่ตวัแปรปัจจยัทั้ง 6 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ได้ร้อยละ20.6 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไวส้ามารถอภิปรายได้ ดังน้ี  (1) ด้านเจตคติต่อการเรียน มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้ งน้ีเป็นไปตามหลกั

จิตวิทยาท่ีกล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของเจตคติ คือ ท่าที และความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดจากความคิด ประสบการณ์ท่ี

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นบุคคล วตัถุ ส่ิงของ และสถานการณ์ อาจมีทิศทางในทางบวกและทางลบ ถา้เป็น

ความรู้สึกทางบวก จะแสดงออกในลักษณะเห็นด้วย สนใจ ยอมรับความสามารถ เต็มใจปฏิบัติ แต่ถา้เป็น

ความรู้สึกทางลบ ก็จะแสดงออกมาในลกัษณะ ไม่เห็นดว้ย ไม่ชอบ ไม่ยอมรับความสามารถไม่พอใจ หรือไม่

ปฏิบติัตาม เม่ือผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ก็จะรู้สึกตั้งใจเรียน ทาํงานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จ ทาํให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรพรรณ แกว้ฝ่าย (2556: 90) ได้

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบา้นห้วยชนั สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) ด้านพฤติกรรมการเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัจิตวทิยาท่ีกล่าวถึงลกัษณะของ

พฤติกรรมการเรียน คือ การปฏิบติัตวัของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน 

สนใจตั้งใจเรียนมีสมาธิกบัส่ิงท่ีเรียน และหมัน่คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมอยูต่ลอดเวลา ทาํให้มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

ซ่ึงผลการวิจัยน้ี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช (2547: 95) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ พบวา่ พฤติกรรมการ

เรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (3) ดา้นแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีสอดคลอ้ง

กบัคาํกล่าวของ เฮอร์แมน (Herman,1970: 353-363) ท่ีกล่าววา่ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จะตั้งความหวงัไวสู้ง 

มีความทะเยอทะยาน มีความอดทนในการทาํงาน แมง้านท่ีทาํอยูจ่ะพบอุปสรรค ก็จะพยายามทาํต่อไปใหป้ระสบ

ความสําเร็จ เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วนิดา  ดีแป้น 

(2553: 160-161) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย โดยการวิเคราะห์พหุระดบั 

พบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (4) ดา้นความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัจิตวทิยาท่ีกล่าวถึงลกัษณะของความรับผิดชอบ คือ บุคคลมี

ความตั้งใจปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบ มีความเพียรพยายาม อดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีการวางแผนในการทาํงาน 
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และสามารถปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงันั้นเม่ือนกัเรียนมีความตั้งใจและรับผิดชอบใน

การเรียน ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศุภร ศรีนุต (2553: 

119-120) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ปัจจัยดา้นความรับผิดชอบ มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (5) ดา้น

สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัจิตวิทยาท่ีกล่าวถึงลกัษณะสัมพนัธภาพ คือ นกัเรียนสามารถแสดงท่าทาง

อนัประกอบไปดว้ยลกัษณะของการใหค้วามช่วยเหลือ ให้การยอมรับ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น รู้จกัและเขา้ใจตนเอง 

ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน เพ่ือให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี ส่งผลให้การทาํกิจกรรมกลุ่มและการปฏิบติั

ตนกบัเพ่ือนเป็นไปอยา่งเหมาะสมทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ สมรักษ ์ รินรุต (2552: 4) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 พบว่า ปัจจัยด้านสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลการเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 (6) ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ีเป็นไปตามหลักจิตวิทยาท่ีกล่าวถึงลักษณะของ

สัมพนัธภาพ คือ นักเรียนกับครูมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันทั้ งในและนอกห้องเรียนในดา้นการให้ความเคารพ 

ปฏิบติัและเช่ือฟังคาํสัง่สอนของครู  ครูใหค้วามรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่นกัเรียน และยอมรับฟังความคิดเห็น ให้

ความเป็นกันเองกับนักเรียน ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยน้ี สอดคล้องกับผลการวิจัย          

ณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล (2555: 83) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ปัจจยัสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และดา้นเจตคติต่อการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่านํ้ าหนกั

ความสาํคญั .567 และ .316 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนเป็นแรงขบัท่ีเกิดข้ึน

ภายในตวันกัเรียน เม่ือนกัเรียนมีเจตคติท่ีต่อการเรียน เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเรียน มีความตั้งใจ เอาใจ

ใส่ในการเรียน มีความรู้สึกสนุกสนานและไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้มากมาย และเม่ือนักเรียนมีแรงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิสูงท่ีจะประสบความสาํเร็จในการเรียน ก็จะตั้งความหวงัไวสู้ง มีความทะเยอทะยาน อดทนในการทาํงาน 

แมง้านท่ีทาํอยูจ่ะพบอุปสรรค ก็จะพยายามทาํต่อไปใหป้ระสบความสาํเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงทั้งสองปัจจยั

น้ีจึงร่วมกันส่งผลหรือพยากรณ์ความสําเร็จในการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ซ่ึงผลการวิจัยน้ี 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศุภร ศรีนุต (2552: 109 - 120) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ดา้นเจตคติต่อการเรียน และดา้น

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
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8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

     ในการนาํผลการวจิยัน้ีไปประยกุตใ์ชค้วรศึกษาบริบทต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น ชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ี

สถานศึกษาตั้งอยู ่ลกัษณะของสถานศึกษาดา้นผูเ้รียนวา่เป็นโรงเรียนชายลว้น หญิงลว้น หรือสหศึกษา  

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ความวิตกกงัวล  ความเครียด ความ

สนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น และความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว เป็นตน้ 

 

9. กติตกิรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์น้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยัวรรณ สายพฒันะ อาจารย ์          

ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีได้ให้คาํปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดเสนอจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด                        

จนสารนิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาตราจารย ์               

ดร.นลินี ณ นคร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สังวรณ์ งดักระโทก และ อาจารย ์ดร.นวรินทร์ ตากอ้นทอง ท่ีไดใ้ห้                

ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครู และขอบใจ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมคงคา ท่ีไดใ้ห้การช่วยเหลือ และความร่วมมือในการทาํแบบสอบถาม 

จนทาํให้สารนิพนธ์สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีช่วยให้คาํแนะนาํดีๆ เก่ียวการทาํสารนิพนธ์ช้ินน้ี 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และผูป้กครอง ท่ีให้คาํปรึกษาในเร่ืองต่างๆ และเป็นกาํลงัใจท่ีดี              

เสมอมา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีจุดประสงค ์1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วน 2) เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรี

ราชาพิทยาคม ระหว่างก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 3) เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน

จาํนวนนกัเรียน 43 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ

ทศนิยมและเศษส่วน จาํนวน 20 แผน 20 ชัว่โมง (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทศนิยมและ

เศษส่วนดา้นความรู้ความเขา้ใจและดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ .466 และ .653 

ตามลาํดบั (3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียใชส้ถิติทดสอบที (t-test dependent) 

ผลการวจิยัพบวา่1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทศนิยมและเศษส่วนอยูใ่นระดบัปรับปรุง และดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ อยูใ่นระดบัปรับปรุง ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า2) ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนโดยรวมและดา้นความรู้ความเขา้ใจ   ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบ

ร่วมมือสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ , ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทศนิยมและเศษส่วน 

mailto:so.sunnan@northbkk.ac.th
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1) to study on scholastic achievement on Decimal and Fraction and                   

2) to compare the scholastic achievement on Decimal and Fraction of Mathayomsuksa 1 students at 

Bungsrirachaphittayakom school between before and after learning through cooperative learning approach, and 

3) to investigate the satisfaction towards cooperative learning approach. The sample of this study consisted of 

Mathayomsuksa 1 students at Bungsrirachaphittayakom school Sriracha District, Chonburi Province, in the first 

semester of the 2019 academic year, one class comprised 43 students. The research instruments were (1) 20 lesson 

management plan through cooperative learning approach on Decimal and Fraction for 20 hours (2) the students’ 

learning achievement test on Decimal and Fraction in comprehension aspect and Mathematics process skill which 

reliabilities were .466 and .653 respectively, and (3) questionnaire on the satisfaction towards cooperative 

learning approach. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and compare the average score 

by t-test for dependent samples. The research results found that the scholastic achievement on Decimal and 

Fraction was in the improvement level and in the comprehension aspect was in the improvement level in the 

Mathematic process skill was in fairly low level 2) the scholastic achievement on Decimal and Fraction in the 

overall and in the comprehension aspect and in the Mathematics process skill of Mathayomsuksa 1 students at 

Bungsrirachapittayakom school after learning through cooperative learning approach was higher at the .05 level 

of statistical significance 3) the satisfaction towards cooperative learning approach was at the highest level                   

(x� = 4.66). 

 

Keywords: Cooperative learning approach, scholastic achievement on Decimal and Fraction 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 คณิตศาสตร์มีความสําคัญต่อการพฒันาความคิดของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ทาํให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้

อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ทําให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง                           

(กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548:1) 

 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ ตามจุดหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2544 

ตอ้งจดัให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้สาระทางดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการควบคู่ไปกบัคุณธรรมจริยธรรม โดยทกัษะ

กระบวนการท่ีจาํเป็นไดแ้ก่ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการ

ส่ือสารการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยหลกัสูตรกาํหนดให้

ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นทกัษะท่ีมีความสาํคญัเป็นลาํดบัแรก (กรมวชิาการ,2543)  

จากผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                              

(O-NET) ของนกัเรียนประจาํปีการศึกษา 2561 คะแนนสอบของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

คะแนนตํ่า (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561) การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข การจดัการเรียนการ

สอนจะทาํไดส้าํเร็จเม่ือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู และผูเ้รียน มีความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัความหมายของการเรียนรู้ 

ทิศนา แขมมณี (2544) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลไม่สามารถทําแทนกันได้ ครูจึงต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี

ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองจากการสอนโดยการใช้กระบวนการคิด สร้างความเข้าใจ รับรู้

ความหมายของส่ิงต่าง ๆ  ดังนั้ นครูจึงควรกระตุ ้นให้ผู ้เรียนใช้กระบวนการคิด ทําความเข้าใจส่ิงต่าง ๆ 

นอกจากนั้นการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม เพราะในเร่ืองเดียวกนั อาจคิดไดห้ลายแง่ หลายมุมความถูก

หรือผิดข้ึนอยูก่บัเหตุผล 

 Arends (1994: 345-346)  กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสอนท่ีจดัให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน

เรียนรู้เป็นกลุ่มเลก็ประมาณ 2 – 6 คนเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกนั นกัเรียนในกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั เช่นนกัเรียนท่ีเก่งจะช่วยนกัเรียนท่ีไม่เก่ง ท่ีสาํคญัในการเรียนแบบร่วมมือน้ีนกัเรียนในกลุ่มไดร่้วมกนัคิด 

ร่วมกนัทาํงาน จนกระทัง่สามารถหาคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดได ้ศศิธร เวียงวะลยั  (2556 : 106) กล่าววา่ขั้นตอน

การจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3.ขั้นทาํกิจกรรมกลุ่ม 4.ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

และ5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทาํงานกลุ่ม  

 จรรยา เปรมมณี (2540 : 9 - 10) กล่าวถึงประโยชน์การเรียนแบบร่วมมือไวว้่าช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ

นักเรียนสูงข้ึน การจดันักเรียนร่วมมือกนัเรียนภายในกลุ่ม ก่อให้เกิดการพฒันาของความรู้ ความคิดข้ึน จึงส่ง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ความคิดเห็นหลากหลายจากการแลกเปล่ียนความคิดซ่ึง

กนัและกนั รับรู้ปัญหาและทางเลือกในการแกปั้ญหา ส่วนส่งเสริมการพฒันากระบวนการคิดและความเขา้ใจ

ลึกซ้ึง นักเรียนคนท่ีทาํหนา้ท่ีอธิบายให้เพ่ือนฟังก็จะยิ่งเขา้ใจในเน้ือหาสาระยิ่งข้ึน รูปแบบการเรียนดงักล่าวจะ

ช่วยพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และจะเป็นการส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดเ้ป็นอยา่งดี 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัตํ่า 

ส่วนใหญ่ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เท่าท่ีควร นกัเรียนมีความสามารถในการแก ้ปัญหา

อยู่ในเกณฑ์ตํ่า ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตํ่าดว้ย การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบ่ง

ออกได้หลายดา้น เช่น ด้านความเขา้ใจ การคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีวิธีการ

จดัการเรียนรู้ไดห้ลายรูปแบบ รูปแบบหน่ึงท่ีไดน้าํมาศึกษาคือการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงจะช่วยให้มีการ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีไดร้ะหวา่งสมาชิก ทุกคนมีโอกาสพูด คิด แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั เกิดการระดมความคิดนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกนัเพ่ือหาคาํตอบ ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่มอีกทั้ง

เสริมทกัษะการส่ือสาร ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน  

ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จากการจัดการเรียนรู้ตามหลักการเรียนแบบร่วมมือ เพ่ือใช้ในการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เน่ืองจากเป็นรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชก้บัการเรียนรู้ใน

วชิาคณิตศาสตร์และเหมาะกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นอยา่งดีเน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีความตอ้งการท่ี

จะรวมกลุ่มกบัเพ่ือนๆและตอ้งการการยอมรับจากเพ่ือน รูปแบบการเรียนดงักล่าวจะช่วยพฒันาความสามารถใน

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี เพ่ือตอ้งการทราบวา่หากนาํทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือมาใชก้บัผูเ้รียนท่ีมี

ความสามารถในการคิดคาํนวณปานกลาง และค่อนขา้งตํ่า จะสามารถดาํเนินการจดัการเรียนการสอนไดผ้ลตาม
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ทฤษฎีหรือไม่ และจะเป็นการส่งเสริมความพึงพอใจท่ีดีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ระหวา่งก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

(3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ท่ีศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียวโดยทาํการวดัผลก่อนและหลงัการ

ทดลอง (one group pretest – posttest design) ทาํการทดสอบคร้ังท่ี 1 ก่อนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบ

ร่วมมือ จดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัการเรียนแบบร่วมมือ จาํนวน 20 ชัว่โมง ทาํการทดสอบภายหลงัจดัการ

เรียนการสอนโดยใชห้ลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาํเภอ                 

ศรีราชา จังหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม ( Cluster Random 

Sampling ) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในกลุ่ม ( Sampling Unit ) โดยการจบัฉลาก 1 ห้องเรียน จาก 6 ห้องเรียน 

จาํนวนนกัเรียน 43 คน 

 

การจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน  

 

2. ความพึงพอใจต่อการเรียน

ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 
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       4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ตวัแปรอิสระคือ จดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

 ตวัแปรตามคือ 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

   2. ความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชุด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

ทศนิยมและเศษส่วน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน และแบบสอบถามความ

พึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

  1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นการ

จดัการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นสอน ขั้นทาํกิจกรรมกลุ่ม ขั้นประเมินผล และขั้นสรุป

บทเรียน ในเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนท่ีมีทั้งหมด  20 แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 20 ชัว่โมง การตรวจสอบ

คุณภาพทุกแผนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  2) แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทศนิยมและเศษส่วนเป็นแบบทดสอบท่ีมีลกัษณะเป็น

แบบทดสอบวดัความเขา้ใจ มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ(Multiple choice) ชนิด 4 ตวัเลือก และ แบบทดสอบวดั

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แบบแสดงวิธีทาํ จาํนวน 5 ขอ้ โดยวดัระดบัพฤติกรรมทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ การตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ใช้วิธีการคาํนวณหาค่าความสอดคลอ้งระหว่าง

วตัถุประสงคก์บัแผนการสอนไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)อยูร่ะหวา่ง .05 - 1 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .47 และ 

.65 ตามลาํดบั 

  3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีลกัษณะเป็นมาตร

ประมาณค่า(Rating scale)  จาํนวน 5 ระดบั โดยเป็นแบบประเมินท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง การตรวจสอบคุณภาพนาํ

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ไดค้่าเท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้บบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วน 

ก่อนเรียน จัดการเรียนการสอนท่ีใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ จาํนวน 20 ชั่วโมง 

หลงัจากนั้นใชแ้บบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนหลงัเรียน  และใชแ้บบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน หลงัการจดัการเรียนรู้ตาม

หลกัการเรียนแบบร่วมมือครบ 20 ชัว่โมง   

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  (1) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ  วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีตามหลกัการเรียนแบบ

ร่วมมือ   ใชส้ถิติทดสอบที (t-test for dependent samples) 
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  (3) การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ  วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนบึงศรีราชาพทิยาคม จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนมีจากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

มีผลดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทศนิยมและเศษส่วนของ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียน 

แบบร่วมมือ จาํแนกตามดา้นของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ดา้น n คะแนนเตม็ x� .SD  ระดบัคุณภาพ 

ความรู้ความเขา้ใจ 43 25 7.91 2.65 ปรับปรุง 

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 43 25 8.77 3.84 ปรับปรุง 

รวม  50 16.68 6.49 ปรับปรุง 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ โดยรวม อยู่

ในระดบัปรับปรุง (x�= 16.68) เม่ือพิจารณาดา้นความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปรับปรุง (x�= 7.91 ) และดา้นทกัษะ 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัปรับปรุง (x�= 8.77) 

 5.2 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

โรงเรียนบึงศรีราชาพทิยาคม ระหว่างก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ  

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ระหวา่งก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วนของนกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการ 

เรียนแบบร่วมมือ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน df t P-value 

x� SD. x� SD.    

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 5.70 1.63 7.91 2.65 42 8.60* .000 

ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1.86 2.23 8.77 3.84 42 9.90* .000 

รวม 7.56 3.05 16.68 4.92 42 11.71 .000 

* p < .05  
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 จากตารางท่ี 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนโดยรวมและรายด้าน ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ภายหลงัการจดัการตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ

สูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 5.3 การศึกษาความพงึพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ จาํแนกตามดา้น 

ความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ x� .SD  ระดบัคุณภาพ 

ดา้นบรรยากาศ 4.67 .38 มากท่ีสุด 

ดา้นกิจกรรมการเรียน 4.64 .38 มากท่ีสุด 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.65 .43 มากท่ีสุด 

รวม 4.66 .36 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (x� = 4.66 ) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นบรรยากาศ ดา้นกิจกรรมการเรียนและ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ               

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.67 ,  x �= 4.64 และ x� = 4.65 )ตามลาํดบั 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนทศนิยมและเศษส่วนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือมี

ประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายดงัน้ี 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัปรับปรุง เม่ือพิจารณาดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์อยู่ในระดบัปรับปรุง อาจเน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการทราบว่าหากนาํทฤษฎีการเรียนแบบ

ร่วมมือมาใชก้บัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการคิดคาํนวณปานกลาง และค่อนขา้งตํ่า จะสามารถดาํเนินการจดัการ

เรียนการสอนไดผ้ลตามทฤษฎีหรือไม่ แต่จากการศึกษาพบว่า การจดัการเรียนการสอนตามหลกัการเรียนแบบ

ร่วมมือ ไม่ควรนาํมาใชก้บันกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีมีความรู้พ้ืนฐานการคาํนวณท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง - ค่อนขา้งตํ่า 

ซ่ึงส่งผลให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามหลกัทฤษฎี เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือควรมี

จาํนวนนักเรียนท่ีเก่งมากกว่านักเรียนปานกลางและอ่อน เพ่ือให้เกิดกระบวนการตามการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ ( สมเดช บุญประจักษ์ 2540, 54 ) นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไม่

เหมาะสมกบัหอ้งเรียนท่ีมีนกัเรียนเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้ครูไม่สามารถควบคุม ดูแลหรือใหค้าํแนะนาํไดอ้ยา่ง

ทั่วถึง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนอยู่ในระดับปรับปรุง และจํานวนผูเ้รียนในหน่ึงห้องเรียนไม่ควรเกิน

หลักเกณฑ์ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด(ศธ 04009/ว 5634)คือ จํานวนนักเรียนต่อ 1 ห้องเรียนไม่ควรเกิน 40 คน

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2561)  

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือสูงข้ึน อาจ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1252 

เน่ืองจากนกัเรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มเพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงความสาํเร็จของกลุ่ม นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติันกัเรียนแต่ละคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้พร้อมกนั 

ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุดาภรณ์  กางปา(2559: 69) ศึกษา

เร่ืองการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือสร้างสรรค ์เร่ือง ระบบสมการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือสร้างสรรค์ เร่ืองระบบสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า                  

การทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือสร้างสรรค ์เร่ือง ระบบสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

นกัเรียนท่ีไดท้ดลองใชมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติท่ีระดบั 

.05 และArtzt and Newman(1990, 448 - 449)ได้กล่าวถึงการสอนแบบร่วมมือว่าเป็นแนวทางท่ีเก่ียวกับการท่ี

ผูเ้รียนทาํการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบผลสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะตอ้งระลึกเสมอวา่เขาเป็นส่วนสาํคญัของกลุ่ม ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวเป็น

ของทุกคนในกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนตอ้งอธิบายแนวคิดกนัช่วยเหลือกนัให้เกิดการเรียนรู้ใน

การแกปั้ญหา ครูจะมีบทบาทเป็นผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือ จดัหา และช้ีแนะแหล่งขอ้มูลในการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ

พิจารณารายดา้นไดแ้ก่ดา้นบรรยากาศ ดา้นกิจกรรมการเรียน และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่มีระดบัความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือทาํให้

ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดช่้วยกนัคิดช่วยแกปั้ญหา เกิดความสนุกสนานต่อการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั

กฤชกร ไพดํานาม (2557 : 1)  ได้ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือแบบ

แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน

บา้นนาม่องดงนิมิตวทิยา อาํเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 18 คน ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกบัหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ อยูใ่น

ระดบัมาก  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การจดัการเรียนการสอนตามหลกัการเรียนแบบร่วมมือ ควรท่ีจะนาํไปใชก้บันกัเรียนห้องท่ีมี

เด็กเก่ง ปานกลางและเด็กอ่อนคละความสามารถ 

(2) ในการแบ่งเด็กนักเรียนในแต่ละห้องไม่ควรแบ่งเกินตามเกณฑ์ สํานักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยท่ีอตัราส่วนของจาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งไม่ควรเกิน 40 : 1  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรทาํการวิจัยการเรียนแบบร่วมมือตามหลกัทฤษฎีคือ ในห้องเรียนตอ้งมีนักเรียนทั้ งเก่ง                

ปานกลางและอ่อน 

(2) ควรศึกษาโดยทาํการแยกกลุ่มนกัเรียน เก่ง ปานกลางและอ่อน เพ่ือศึกษาผลลพัธ์ของแต่ละกลุ่ม 
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บทคัดย่อ 

 เทคโนโลยแีละส่ือไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อบริบทการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดหลกัสาํหรับ

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในการสอนจาํเพาะเน้ือหาโดยใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นทกัษะภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชก้ระบวนการของการ 

บูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค และ (2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1 กลุ่มเรียน จาํนวน 29 คน ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย และทดลองสอน

โดยใชก้ารบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย (1) แผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีใชก้ารบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค จาํนวน 12 แผน (2) แบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะภาษาองักฤษแบบปรนยั จาํนวน 50 ขอ้ และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษทีสอนโดยใชก้ารบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอน

แบบทีพีซีเค สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผูเ้รียนท่ีได้รับการสอนด้วยการบูรณาการรูปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเคมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

และ (2) ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษท่ีสอนโดยการบูรณาการ

รูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และทุกดา้นมีระดบั

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

คาํสําคญั:  การสอนโดยการใชค้วามรู้ในการสอนจาํเพาะเน้ือหาโดยใชเ้ทคโนโลยี ทีพีซีเค รูปแบบแอสชวัร์ 

 ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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ABSTRACT 

Technologies and media have played the key role in learning and teaching context in accordance with 

the conceptual framework of 21st century skills. Teachers must have Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPCK) to methodically design learning activity plans for learners. The purposes of this research 

were: (1) to compare the pre-learning and post-learning achievements in English skills of learners treated by the 

process of integrating ASSURE model into TPCK instruction; and (2) to examine the learners’ opinions towards 

integrating ASSURE model into TPCK instruction for English skills development. The sample in this research 

was a group of 29 undergraduate students obtained by simple random sampling method and treated by the process 

of integrating ASSURE model into TPCK instruction. The research instruments were: (1) twelve lesson plans of 

integrating ASSURE model into TPCK instruction, (2) fifty multiple-choice questions of English learning 

achievement test, and (3) a survey of learners’ opinions toward integrating ASSURE model into TPCK instruction 

for English skills development. The statistics used in this research were the mean, percentage, standard deviation, 

and t-test. The research results showed that (1) the post-learning achievement in English skills of the sample was 

higher than the pre-learning counterpart learning at the .05 level of statistical significance; and (2) the learners’ 

opinions towards integrating ASSURE model into TPCK instruction for English skills development were at the 

highest level with average score at 4.50 and all aspects of the learners’ opinions were at the highest level. 

 

Keywords:  Technological Pedagogical Content Knowledge, TPCK, ASSURE model, English skills,         

 21st century skills  
 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เทคโนโลยีและส่ือไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัในบริบทของการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ศตวรรษท่ี 21 ในยุคน้ีเทคโนโลยีนับว่าเป็นเคร่ืองมือสําคญัอย่างหน่ึงท่ีสามารถเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่

ผูเ้รียนมากข้ึน จึงนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในแวดวงการศึกษา ตลอดจนสามารถเปล่ียนวิธีการสอน และความเช่ือ

แบบเดิมๆ ของครูผูส้อนท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ (Erdogan & Sahin, 2010) การเปล่ียนแปลงในบริบทดงักล่าว

น้ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนจริง และเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบสนองต่อวถีิ

การเรียนรู้ของผูเ้รียนในยคุปัจจุบนัได ้(Lawless & Pellegrino, 2007) ดงันั้น การบูรณาการส่ือและเทคโนโลยีใน

การจดัการเรียนการสอนจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการถ่ายทอดเน้ือหาดว้ยกลยทุธ์การสอนท่ีเหมาะสม 

 สําหรับการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย มีนักการศึกษาหลายท่านทาํการศึกษาวิจยัและ

พบวา่ ทกัษะทางภาษาองักฤษของคนไทยยงัพฒันาไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร ในประเทศท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง

ผูเ้รียนมกัประสบปัญหาการอ่านและเขียนภาษาองักฤษไม่ไดต้ามเกณฑ ์เพราะผูส้อนใชว้ิธีการสอนภาษาองักฤษ

แบบเดิมๆ ทาํให้ผูเ้รียนมีปัญหาในการอ่านคาํใหม่ๆ ท่ีผูส้อนไม่เคยสอนมาก่อน ผูเ้รียนจึงตอ้งใชศ้าสตร์แห่งการ

เดาสุ่ม (Guesswork) มาช่วยเม่ือผูเ้รียนตอ้งอ่านบทความใหม่ๆ (อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ, 2552) และผูเ้รียนไม่เห็นถึง

ความสําคญัของการเรียนภาษาองักฤษจึงก่อเกิดให้เกิดเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ (เสาวภาคย ์ศรีโยธา, 2555) 

นอกจากปัญหาท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียนเองแลว้ ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการจดัการเรียน

การสอน หากผูส้อนไม่มีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงน้ีอาจนับเป็นประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัผูส้อนเองดว้ย

เช่นกนั ดงัเช่น ผูส้อนขาดทกัษะในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วยในการเสริมการเรียนการสอน ผูส้อนขาด
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เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ผูส้อนไม่สามารถสร้างบทเรียนเสริมการเรียนการสอนได ้จนกลายเป็นอีกสาเหตุ

หน่ึงท่ีนําไปสู่การเรียนรู้ท่ีลม้เหลวในยุคปัจจุบนัน้ี (เจตน์สฤษฎ์ิ สังขพนัธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และวนัทนา      

ไกรฤกษ,์ 2558) 

 จากท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา อาจมีความเป็นไปไดว้า่ครูผูส้อนภาษาองักฤษในยคุปัจจุบนัไม่ได้

คาํนึงถึงความจาํเป็นของการใชส่ื้อและเทคโนโลยกีบัการเรียนการสอนเท่าท่ีควร หรืออาจขาดความรู้ท่ีสาํคญัใน

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีอาศยัส่ือและเทคโนโลยีกบัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ แต่ทว่าสาํหรับ

สภาพการเรียนการสอนในยคุศตวรรษท่ี 21 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนของผูส้อนถูกหยบิยกข้ึนมาเป็นประเด็นสาํคญัในการศึกษาวจิยั และพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ในรายวิชาต่างๆ (วิโรจน์ สารรัจนะ, 2556) ผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 จึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้ท่ีเรียกวา่ความรู้ในการ

สอนจาํเพาะเน้ือหาโดยใชเ้ทคโนโลย ี(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK, TPACK) (Mishra 

& Koehler, 2006)  

ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจทดลองดา้นการสอนโดยการใชว้ิธีสอนท่ีอาศัยความรู้ในการสอน

จําเพาะเนื้อหาโดยใชเ้ทคโนโลยี (TPCK, TPACK) (Mishra & Koehler, 2006) ซ่ึงความรู้น้ีเป็นความรู้ท่ีมี

ลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัระหว่างความรู้ในเน้ือหาภาษาองักฤษ ความรู้ในวิธีการสอน

ภาษาองักฤษ และความรู้ในเทคโนโลยีในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผูว้ิจัยมุ่งเน้นการใช้ส่ือและ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอนเป็นสาํคญั ในรายวชิา GED1003 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน (Basic English) 

ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ีมุ่งเนน้ทกัษะทั้ง 4 ดา้น คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียน (มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี, 2554) วธีิน้ี

มีขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน และมีการแยกกิจกรรมอยา่งชดัเจนระหวา่งกิจกรรมของผูส้อน

และกิจกรรมของผูเ้รียน คือ (1) ผูส้อนให้องคค์วามรู้และผูเ้รียนศึกษาองคค์วามรู้ (2) ผูส้อนจดักิจกรรมฝึกองค์

ความรู้ผ่านส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยีและผูเ้รียนฝึกองคค์วามรู้ (3) ผูส้อนจดักิจกรรมสรุปหรือสร้าง

องค์ความรู้และผูเ้รียนสรุปหรือสร้างองค์ความรู้ และ (4) ผูส้อนจดักิจกรรมประเมินความรู้และผูเ้รียนรับการ

ประเมินความรู้ โดยนาํความรู้ดงักล่าวน้ีมาบูรณาการร่วมกนักบัขั้นตอนการวางแผนการใชส่ื้อการเรียนการสอน

ดว้ยรูปแบบแอสชวัร์ (ASSURE Model) (Heinich, Molenda & Russell, 1999) ซ่ึงเป็นรูปแบบในการวางแผนการ

เรียนการสอนท่ีใชส่ื้อการสอนโดยอาศยัเทคโนโลยร่ีวมดว้ยอยา่งเป็นระบบในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียนซ่ึงประกอบไปดว้ย 6 ขั้นตอนสาํคญั คือ (1) การวิเคราะห์คุณลกัษณะของ

ผูเ้รียน (Analyze learners) (2) การระบุมาตรฐานและวตัถุประสงค์การเรียนรู้ (State standards and objectives) 

(3) การเลือกวิธีการ เทคโนโลยี ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ (Select strategies, technology, media, and materials) 

(4) การใชเ้ทคโนโลย ี สื่อและวสัดุอ ุปกรณ์ต่างๆ ในการเ รียนการสอน (Utilize technology, media, and 

materials) (5) การให้ผูเ้รียนมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Require learners’ participation) และ (6) การประเมินผลและ

ปรับปรุงแกไ้ข (Evaluation and revise) ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดคาํถามวจิยั 2 ประการ คือ (1) การ

สอนโดยใชก้ารบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคสามารถพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน

ไดห้รือไม่ และ (2) ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยการบูรณาการรูปแบบ

แอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคอยูใ่นระดบัใด 

 

 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
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1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นทกัษะภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดย

ใชก้ารบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยการ      บูรณา

การรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

1. ผูเ้รียนท่ีได้รับการสอนโดยการบูรณาการรูปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเคมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นทกัษะภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษท่ีสอนโดยการบูรณาการ

รูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคอยูใ่นระดบัมาก 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ดาํเนินการทดลองตามแบบ

แผนวิจยั One Group Pretest-Posttest Design (Fitz-Gibbon & Carol, 1987) ประชากรท่ีศึกษา คือ นักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา GED1003 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน (Basic 

English) ใน 3 กลุ่มเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวนทั้งส้ิน 96 คน กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 1 กลุ่มเรียน 

จาํนวนทั้งส้ิน 29 คน ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้น่วยกลุ่มเรียนเป็นหน่วยในการ

สุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชก้ารบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบที

พีซีเค จาํนวน 12 แผน ท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงไดม้าจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่งองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence: IOC) มีค่า 

0.67-1.00 (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษแบบปรนัย (Multiple-Choice 

Questions: MCQs) ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 50 ขอ้ มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) มีค่า 0.67-1.00 ค่า

ดชันีความยากง่าย (p) มีค่า 0.52-0.78 ค่าดชันีอาํนาจจาํแนก (r) มีค่า 0.29-0.71 และค่าความเช่ือมนัภายในทั้งฉบบั 

(KR-20) เท่ากับ 0.90 และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะ

วิธีการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยใชก้ารบูรณา

การรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค 

 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะภาษาองักฤษ

ของผูเ้รียนท่ีได้รับการสอนด้วยการบูรณาการ

รูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค  

2. ระดบัความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยการบูรณา

การรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
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ภาษาองักฤษท่ีสอนโดยใชก้ารบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค ซ่ึงมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(IOC) มีค่า 0.67-1.00 และค่าความเช่ือมันภายในทั้ งฉบับ (α ) เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 

(Quantitative Data)โดยใชส้ถิติบรรยาย คือ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้

ทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบค่าที และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากการท่ี

ผูเ้รียนเขียนแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยทาํการวิเคราะห์เน้ือหาจากขอ้ความท่ีผูเ้รียนตอบ

แบบสอบถามมาเขียนอธิบายแสดงความคิดเห็น และไดน้าํเสนอปัญหารวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยผูว้จิยัไดท้าํ

การวเิคราะห์และสรุปรวบรวมเป็นประเด็นต่างๆ  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 6.1 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิด้านทกัษะภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของผู้เรียนทีไ่ด้รับการสอนโดยใช้

การบูรณาการรูปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค โดยใชส้ถิติบรรยาย คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นใชก้ารทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว ในการเปรียบเทียบค่าวิกฤตเพ่ือทราบ

ความมีนยัสาํคญั ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นทกัษะภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอน 

 โดยใชก้ารบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค (n=29)   
 

กลุ่มตัวอย่าง x� ± S.D. Percentage t  .Sig  

ก่อนเรียน (Pre-test) 22.83± 6.04 45.66 
 

11.878* 

 

.000 
หลงัเรียน (Post-test) 35.55± 5.35 71.10 

*p < .05 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียของการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะ

ภาษาองักฤษก่อนเรียนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 45.66 (x� = 22.83, ..DS  = 6.04) และหลงัเรียนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 71.10 

(x�= 35.55, ..DS  = 5.35) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลงัเรียน

ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการสอนโดยใชก้ารบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคมีทกัษะภาษา 

องักฤษสูงกวา่ก่อนเรียน 

 6.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดย

การบูรณาการรูปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นลกัษณะคาํถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questions) ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 25 ขอ้ ใน 

5 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นเน้ือหา ดา้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

ดา้นกิจกรรมของการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ และดา้นการวดัและประเมินผล ใชส้ถิติบรรยายในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตอนท่ี 2 เป็นลกัษณะคาํถามชนิดปลายเปิด (Open-

ended Question) ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 1 ขอ้ โดยใหผู้เ้รียนเขียนแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

อ่ืนๆ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา โดยผูว้จิยันาํขอ้ความท่ีผูเ้รียนตอบแบบสอบถามมาเขียนอธิบายโดย

สรุปในประเด็นความคิดเห็น ประเด็นปัญหา และขอ้เสนอแนะต่างๆ ดงัน้ี 
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ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดย 

 การบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค (n=29) 

รายการประเมิน x� ± S.D. แปลผล 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีสอน 

2. การสอนเน้ือหาในดา้นทฤษฎีสามารถเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบติัได ้

3. มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

4. มีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และสามารถจดจาํบทเรียนไดดี้ข้ึน 

5. ผูส้อนมีการให้คาํแนะนาํ ปรึกษา ตอบขอ้ซกัถาม และดูแลผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 

 

4.31± 0.71 

4.41± 073 

4.69± 0.47 

4.59± 0.68 

4.69± 0.60 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.54± 0.71 มากที่สุด 

ด้านเน้ือหา 

1. จดัสรรเน้ือหาไดเ้หมาะสมกบัเวลาเรียน  

2. ระดบัความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

3. เน้ือหาในกิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ 

4. การเรียงลาํดบัเน้ือหาเรียงจากง่ายไปสู่ยาก 

5. เน้ือหาตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ และผูเ้รียนสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง 

 

4.66± 0.55 

4.31± 0.71 

4.59± 0.63 

4.31± 0.76 

4.52± 0.63 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.48± 0.16 มากที่สุด 

ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทักษะภาษาองักฤษ 

1. การจดัการเรียนการสอนมีระบบขั้นตอนท่ีชดัเจน 

2. การใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนช่วยกระตุน้การเรียนการสอนให้เขา้ใจได ้

3. เน้ือหา วิธีการสอน และส่ือเทคโนโลยท่ีีใชมี้ความสอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกนั 

4. การจดัการเรียนการสอนสามารถมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของผูเ้รียนได้

ครบถว้นทุกทกัษะ 

 

4.83± 0.38 

4.90± 0.31 

4.59± 0.57 

 

4.03± 0.73 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

รวม 4.59± 0.39 มากที่สุด 

ด้านกจิกรรมของการสอนเพ่ือพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 

1. กิจกรรมของการสอนสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการฟัง 

2. กิจกรรมของการสอนสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการพดู 

3. กิจกรรมของการสอนสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการอ่าน 

4. กิจกรรมของการสอนสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการเขียน 

5. กิจกรรมของการสอนสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

6. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัรายวิชาอ่ืนๆ ได ้

 

4.10± 0.72 

4.24± 0.74 

4.69± 0.47 

4.41± 0.78 

4.45± 0.63 

4.14± 0.79 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

รวม 4.34± 0.22 มากที่สุด 

ด้านการวดัและประเมินผล 

1. การแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ก่อนการเรียนการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเตรียมตวัไดถู้กจุด 

2. การประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

3. ผูส้อนมีการแจง้ผลการประเมินให้ทราบเป็นระยะๆ 

4. เกณฑก์ารวดัการประเมินผลเป็นธรรมกบัผูเ้รียน 

5. ผลการประเมินผลสอดคลอ้งตามสภาพจริงและยอมรับได ้

 

4.41± 0.78 

4.48± 0.63 

4.83± 0.38 

4.59± 0.50 

4.66± 0.55 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.59± 0.16 มากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลีย่ทุกด้าน 4.50± 0.23 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาองักฤษโดยการ  

บูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.50 (x� = 4.50, ..DS  = 0.23) สําหรับด้านท่ีผูเ้รียนมีความคิดเห็นในระดับคะแนนเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด คือ               

ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (x� = 4.59, ..DS  = 0.39)  และด้านด้านการวัดและ

ประเมินผล (x �= 4.59, ..DS  = 0.16) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x �= 4.54, ..DS  = 0.17)                

ด้านเน้ือหา (x �= 4.48, ..DS  = 0.16) และด้านกิจกรรมของการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (x� = 4.34, 

..DS  = 0.22) ตามลาํดบั โดยทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

นอกจากผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ผูว้ิจยัยงัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง

คุณภาพ (Qualitative Data) ซ่ึงเป็นการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 โดย

สามารถทาํการวิเคราะห์และรวบรวมประเด็นไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเ้รียนเห็นวา่ 

ผูส้อนมีความรู้ในรายวิชาท่ีสอนเป็นอยา่งดี การสอนมีระบบท่ีจดัเจน มีความตรงต่อเวลา บริหารจดัการเวลาใน

ชั้นเรียนไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ อาํนวยความสะดวกผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนได้

เป็นอยา่งดีและทัว่ถึง  และดา้นส่ือการเรียนการสอน ผูเ้รียนเห็นวา่ การปฏิบติักิจกรรมท่ีตอ้งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต

อาจตอ้งใชเ้วลาในการเช่ือมต่อเป็นเวลานานและสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายไม่เสถียร ทาํให้ผูเ้รียนบางคนหลุด

ออกจากระบบขณะทาํกิจกรรม และลาํโพงมีขนาดเล็กและเสียงเบา ทาํให้การเรียนเพ่ือพฒันาทกัษะการฟังใน

บางคร้ังผูเ้รียนไม่สามารถฟังเพ่ือจบัใจความท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

7. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาวจิยัผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวจิยัตามลาํดบัสมมติฐานการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 7.1 ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยการบูรณาการรูปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเคมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนด้านทกัษะภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บ             

การสอนดว้ยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเค มีค่าเท่ากบั 35.55  ซ่ึงสูงกวา่ค่าคะแนนเฉล่ีย

ของการทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 22.83 จากการทดสอบค่าที พบวา่ ค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การสอนดว้ยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคทาํให้

ผลสมัฤทธ์ิทางทกัษะภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ร่วมกบัการสอนแบบทีพีซีเคโดยเน้นการบูรณาการ

ส่ือและเทคโนโลยีเขา้กบัการเรียนการสอนไดอ้ย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเน้นองค์ความรู้และทักษะท่ี

สอดคล้องกับบริบทการดํารงชีวิตของผูเ้รียนเป็นสําคัญเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตได้จริง (Partnership for 21st 

Century Skills, 2009, Suksabai & Khoprasert, 2018) โดยผูเ้รียนสามารถส่ือสารและทาํงานร่วมกันผ่านการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้ เช่น การมีปฏิสัมพนัธ์ ให้ความ

ร่วมมือ และเผยแพร่งานร่วมกบัเพ่ือน ผูส้อน และบุคคลอ่ืนๆ โดยใชส่ื้อดิจิตอลและสภาพแวดลอ้มทางดิจิตอล

ต่างๆ การส่ือสารขอ้มูลและความคิดไปสู่ผูรั้บจาํนวนมากอยา่งมีประสิทธิผล โดยใชส่ื้อหลากหลายรูปแบบเป็น

ตน้ (Dede, 2009) ผูส้อนจึงออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรูปแบบแอสชัวร์ (ASSURE Model) 

(Heinich, Molenda & Russell, 1999) ในการสอนแบบทีพีซีเค (TPCK) ท่ีมีการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

ซ่ึงผูส้อนจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียนเพื่อจะไดท้ราบว่าผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มาก
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น้อยเพียงใด ทั้งน้ีเพราะการใชส่ื้อและเทคโนโลยีให้ไดผ้ลดีนั้นย่อมจะตอ้งเลือกส่ือให้มีความสัมพนัธ์กบั

ลกัษณะของผูเ้รียน เพื่อที่จะทาํให้ผูส้อนสามารถตดัสินใจเลือกระดบัของบทเรียนและเลือกตวัอยา่งของ

เน้ือหาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนได  ้(Mishra & Koehler, 2006) ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยการบูรณา

การรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

 7.2 ความคิดเห็นของผู้เรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาองักฤษทีส่อนโดยการบูรณาการ

รูปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทพีซีีเคอยู่ในระดบัมาก 

 จากผลการวิจยั พบวา่ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษท่ีสอนโดย

การบูรณาการรูปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค ในภาพรวมทั้ ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูส้อนมีการวางแผนการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งเป็นระบบทั้งดา้นขั้นตอนการสอนท่ีมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีชดัเจน และการวางแผนการใชส่ื้อการ

เรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชส่ื้อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ผูส้อนมีการ

เตรียมตวัเองในการสอนท่ีดี และเขา้ใจผูเ้รียนเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทาํให้

ผูเ้รียนรู้สึกช่ืนชอบและมีความสนุกสนานในการเรียนอยา่งแทจ้ริง (วจิารณ์ พานิช, 2555)   

 อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ือช่วยในการสรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั

ในประเด็นน้ีเพ่ิมเติมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน พบวา่ ผูเ้รียนแสดงความ

คิดเห็นในเชิงบวก 2 ประเด็นท่ีสาํคญั คือ (1) การจดัการเรียนการสอนมีระบบท่ีจดัเจน และมีการบริหารจดัการ

เวลาในชั้นเรียนไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ และ (2) ผูส้อนอาํนวยความสะดวกผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรม

การเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดีและทัว่ถึง ดงันั้นจากเหตุผลสนบัสนุนขา้งตน้ทาํใหร้ะดบัความคิดเห็นของผูเ้รียน

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษท่ีสอนโดยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบที

พีซีเคในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 จากการศึกษาศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบว่าการสอนดว้ยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอน

แบบทีพีซีเคเป็นการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ (Integration) ท่ีมีการบูรณาการส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการ

เรียนการสอน โดยผูส้อนมีการออกแบบการเรียนการสอนร่วมกบัผูเ้รียนเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุดส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดี มีความสุข และสนุกสนานกบัการเรียน 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคเพ่ือพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษ ผูส้อนจะตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมทั้งความรู้ในดา้นเน้ือหาท่ีจะใชส้อน (Content Knowledge) 

ความรู้ในดา้นกลยทุธ์การสอน (Pedagogical Knowledge) และความรู้ดา้นเทคโนโลย ี(Technological Knowledge) 

ผสานรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัถ่ายทอดออกมาเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีระบบอยา่งชดัเจน ร่วมกบัการวางแผน

เลือกใชส่ื้อและเทคโนโลยีอยา่งเป็นระบบดว้ยรูปแบบแอสชวัร์เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนอย่าง

แทจ้ริง 

(2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ในการสอนแบบทีพีซีเคเพ่ือพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษนั้น ควรใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มเรียนท่ีมีจาํนวนผูเ้รียนไม่มากจนเกินไป เพ่ือท่ีจะทาํให้ผูส้อนดูแล

ผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง และเน่ืองวชิาภาษาองักฤษเป็นวิชาท่ีเนน้ทกัษะท่ีผูเ้รียนจะตอ้งฝึกปฏิบติั และผูส้อนจะตอ้งมี
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บทบาทในการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงันั้นหากจาํนวนผูเ้รียนมีมากเกินไปอาจส่งผลใหดู้แลผูเ้รียนได้

ไม่ทัว่ถึงและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได ้

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เช่น 

ลกัษณะหรือวิธีการใชส่ื้อเพ่ือเสนอเน้ือหาใหก้บัผูเ้รียน ช่องทางการนาํเสนอ เทคโนโลยีท่ีสามารถนาํมาใชอ้ยา่ง

เหมาะสม กระบวนการพฒันาความรับผิดชอบของผูเ้รียน เป็นตน้ 

(2) ควรมีการศึกษาวิจัย เ พ่ือพัฒนาความรู้ในการสอนจําเพาะเ น้ือหาโดยใช้เทคโนโลยี  

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK, TPACK) เพ่ือเป็นการเตรียมผูส้อนตามกรอบทกัษะดา้น

ไอซีที (ICT Literacy) เพ่ือไปพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่อไป 

(3) ควรมีการวิจยัเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งวิธีการสอนโดยการบูรณาการรูปแบบแอสชวัร์ใน

การสอนแบบทีพีซีเคกบัวธีิการอ่ืนๆ หรือบูรณาการส่ือหรือเทคนิคอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

 

9. กติติกรรมประกาศ 

  ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี สาํหรับทุนอุดหนุนการวจิยั ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการตรวจหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย และได้ให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขงานวจิยัจนมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาฟิสิกส์  เร่ือง  การเคล่ือนทีแ่นวตรง   

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4   

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาฟิสิกส์ เร่ือง การ

เคล่ือนท่ีแนวตรง (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ระหวา่ง

ก่อนเรียน และหลงัเรียน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้(5E) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนลาดชะโดสามคัคี ปีการศึกษา 

2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวนนักเรียน 19 คน โดยใชป้ระชากรทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 ฉบบั 

ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การ

เคล่ือนท่ีแนวตรง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และสถิติท่ี

ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test  

 ผลการวจิยั พบวา่ (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) โดยมีนกัเรียนจาํนวน 

17 คน อยู่ในระดบัดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 89.47  (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ี

แนวตรง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 

สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั:  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were (1) to study the students’ learning achievement in Physics on Linear 

motion, and (2) to compare the students’ leaning achievement in Physics on Linear motion between pre-test and 

post-test of mathayom suksa 4 students conducted by Inquiry Model (5E). The participants of this study were 

used 19 students, a class of mathayom suksa 4 students, who were studied in semester of 2019 academic year 

from Ladchado Samakkee school. The research instruments were divided into 2 sets which were (1) learning 

management plan on Linear motion, and (2) learning achievement test on Linear motion. The data was analyzed 

by percentage, mean (µ), standard deviation (σ), and Non-Parametric statistical-Wilcoxon Signed–Rank Test. 

The finding revealed that (1) the students’ learning achievement in Physics on Linear motion of mathayom suksa 

4 students after conducting by Inquiry model (5E), 17 students were in a good level 89.47%, and (2) the students’ 

learning achievement in Physics on Linear motion of Fourth grade students after conducting by Inquiry model 

(5E) increased at the .05 level of statistical significance. 

 

Keywords: Leaning management by Inquiry model (5E), Students’ learning achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเรา ซ่ึงมีบทบาทสําคญักบัการพฒันา

คุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม นอกจากน้ียงัมีการนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นดา้นต่างๆ  ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัทุกคนทั้งในชีวิตประจาํวนัและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่างๆ 

ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พ่ืออาํนวยความสะดวกในชีวติและการทาํงาน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นผลทางวทิยาศาสตร์ ผสมผสานกบั

ความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล คิด

สร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์ คิดวจิารณ์ ดงันั้น ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้วทิยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ 

ความเข้าใจ ในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนสามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 

(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) วิชาวิทยาศาสตร์ มีความสําคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ซ่ึ ง

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสําคญัจึงบรรจุวิชาวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  โดยมีวิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหน่ึงของวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษย ์ความรู้ในทางฟิสิกส์สามารถนาํไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์

ต่างๆ  ในธรรมชาติและยงัเป็นพ้ืนฐานดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย ์ตลอดจนการนาํไปประยกุตใ์ช้

ในการสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกในชีวติประจาํวนั  การมีความรู้ทางฟิสิกส์เป็นส่วนหน่ึงของการมีความรู้ความ

เขา้ใจในวิทยาศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยความเขา้ใจในการคิดวิเคราะห์ ความเขา้ใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

แกลลาเกอร์ (Gallagher, 1995)   

จากรายงานของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549) ท่ีพบสภาพปัญหาของผู ้เ รียนมี

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิด ไตร่ตรอง และมีวสิยัทศัน์

อยูใ่นระดบัปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี จากรายงานของสาํนกังาน เลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ท่ีไดพ้บ

สภาพปัญหาเช่นเดียวกนั กล่าวคือ วิธีการเรียนการสอนยงัไม่สอนให้คิดวิเคราะห์ เน้นเพียงการท่องจาํ และได้

เสนอแนะให้ครูผูส้อนเนน้การสอนแบบบูรณาการเช่ือมโยงความรู้ สอนการคิดวิเคราะห์แบบสร้างสรรค ์ให้เด็ก
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ไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์ปัญหา เน้นกระบวนการแกปั้ญหา ซ่ึงจะทาํให้เด็กเกิดระบบการคิด หลงัจากนั้น ให้

ประเมินการเรียนรู้เด็กจากการประเมินในหอ้งเรียน และประเมินกระบวนการเรียนรู้ ท่ีไม่ใช่เพียงการทาํขอ้สอบ

เท่านั้น  สอดคลอ้งกบั วีระ สุดสังข์ (2550) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบนั ครูผูมี้บทบาทสําคญั

ไม่ได้นําการคิดไปใช้จัดกิจกรรมอย่างจริงจัง ครูอาจจะสอนให้นักเรียนคิด แต่การสอนนั้นยงัไม่เป็นระบบ

เท่าท่ีควร ทาํให้ปัญหาการคิดของนักเรียนจึงยงัมีอยู่ นักเรียนยงัไม่มีประสบการณ์การคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง  ทาํให้ยงัประสบปัญหาในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์อยู่ไม่น้อย ซ่ึงปัญหาของการพฒันาด้านการคิด

วิเคราะห์ อาจเกิดมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่ไดเ้นน้ให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างแทจ้ริง ดงันั้น 

การจัดการเรียนรู้ของครูก็เป็นส่ิงสําคัญในการส่งเสริมมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนกัเรียน จึงทาํให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งพยายามเร่งหารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถ

ส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติวทิยาศาสตร์และทาํใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัและ

มีมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง โดยธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีครูวิทยาศาสตร์ทุกคน

ตอ้งบูรณาการในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูควรใหค้วามสาํคญัในการสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดย

ยดึวา่การสอนธรรมชาติวทิยาศาสตร์เป็นอีกจุดประสงคห์น่ึงในการสอน (องัคณา ปัทมพงศา, 2555) 

จากขอ้มูลรายงานผลการเรียน วิชาฟิสิกส์ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนลาดชะโดสามคัคี 

ปีการศึกษา 2560 พบวา่ นกัเรียนยงัไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้ไดซ่ึ้งเกิดจากการท่ีนกัเรียนขาดการคิดวเิคราะห์หา

องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดกบัส่ิงท่ีเรียนในห้องได ้ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

จึงเป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนท่ีจะแกไ้ขปัญหาพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความคิด ท่ีแสดงออกถึงความเขา้ใจ  ซ่ึงจะส่งผล

ให้นักเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจในพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างกระบวนการคิดของนกัเรียน  

จากขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  จะเห็นว่า มีการใชค้าํถามในขั้นตอนการเรียนการ

สอน แสดงให้เห็นวา่การใชค้าํถามมีบทบาทอยา่งยิ่ง ต่อการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั อาภรณ์ ใจเท่ียง 

(2546) อธิบายไดว้า่ การถามเป็นการกระตุน้ ความคิดของผูเ้รียน และการใชค้าํถามอยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดไดดี้ นอกจากการถามคาํถามจะเป็นการกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน และเร้าใหผู้เ้รียน

เกิดความสนใจแลว้การตั้งคาํถามท่ีดีจะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันากระบวนการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การ

ถ่ายทอดความรู้การคิดวิเคราะห์ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทาํให้ผูเ้รียนร่วมกนัเสนอความคิด และ

ปรึกษาหารือกนั จนเกิดความเขา้ใจและสามารถสรุปเป็นแนวคิดได ้และเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549) 

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา การเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์ ทาํใหค้รูผูส้อนตอ้งนาํรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากธรรมชาติของเน้ือหา 

เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง  มีความเป็นนามธรรม หากผูเ้รียนไม่ฝึกกระบวนการคิดก็จะทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถ

เขา้ใจในเร่ืองน้ีไดโ้ดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดเวลากระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจต่อเร่ืองท่ีเรียน ให้ผูเ้รียน

ไดฝึ้กถาม-ตอบ ฝึกส่ือสาร ฝึกนาํเสนอ ฝึกวเิคราะห์และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูค้วบคุมกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึน ให้คาํปรึกษาช้ีแนะ ซ่ึงวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิด และลงมือเสาะ

แสวงหาความรู้ เพ่ือนาํมาประมวล หาคาํตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยท่ีครูผูส้อนมีหนา้ท่ีช่วยอาํนวยความ

สะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ให้แก่ผูเ้รียน เช่น ในด้านการสืบคน้หาแหล่งความรู้ การศึกษาขอ้มูล การ

วิเคราะห์ การสรุปขอ้มูล การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวิชาการ และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงการสอนโดยวิธีน้ีจะทาํ
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ใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการเรียนวทิยาศาสตร์  ส่งผลใหน้กัเรียน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง  ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4  จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ระหวา่งก่อนเรียนและหลงั

เรียน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย                                     

                     

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานในการวจัิย 

  (1) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง  จากการจดัการเรียนรู้

โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 70 เทียบกบัเกณฑ ์ 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว 

โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียน และทาํการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน นําผลการวิจัยนํามา

เปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

        5.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนลาดชะโดสามคัคี  ตาํบลจกัราช  อาํเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน  1  ห้องเรียน  

จาํนวนนกัเรียน 19 คน  โดยใชป้ระชากรทั้งหมด       

 

การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอน 

แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) รายวชิาฟิสิกส์ 

เร่ือง  การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนกัเรียน 
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 5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 

  ตวัแปรตาม   ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

         5.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั      

 จาํนวน 1 เดือน (กรกฎาคม 2562) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อน

เรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้

ของนกัเรียนหลงัเรียน  

         5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มี 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 (1) แผนการจดัการเรียนรู้ ดาํเนินการโดยนาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ไป

เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชาการ  ครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมิน

แผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั คือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด นาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ีย ผลการประเมิน

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 

 (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดาํเนินการโดยนาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ไปเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความชาํนาญ จาํนวน 3 คน ทาํการตรวจเพ่ือ

ประเมินความถูกตอ้งเหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบั

จุดประสงค์การเรียนรู้ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากบั 1 นาํ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ที่ปรับปรุงแลว้ ไปทาํการทดลองใชก้บั

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนลาดชะโดสามคัคี ปีการศึกษา 2562  ท่ีผา่นการเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว้ จาํนวน 

12 คน ตรวจสอบแบบทดสอบแลว้คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.42 – 0.92 และค่าอาํนาจจาํแนก ได้

ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.33 – 0.67 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 

         5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 (1) ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ เป็นขอ้สอบแบบปรนัย 

จาํนวน 30 ขอ้  

 (2) ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ในการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 9 แผน แผนละ 2 

ชัว่โมง โดยดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  

 (3) ดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบันกัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ เป็นขอ้สอบแบบปรนัย 

จาํนวน 30 ขอ้ 

 5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

(1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้(5E) เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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(2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

(5E) เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) 

ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที ่1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

 การวิจัยคร้ังน้ีได้ทดลองกับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 19 คน โดยทาํการทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 30 

ขอ้ 30 คะแนน แลว้จึงดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E จาํนวน 18 ชัว่โมง เม่ือ

เสร็จส้ินแลว้จึงทาํการทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดียวกบัทดสอบก่อน

เรียน ดงัตารางท่ี 1 

 

 ตารางที ่1 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง           

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

คะแนน เกณฑ์ ระดบั จาํนวน(คน) ร้อยละ µ σ 

23 – 30 75 – 100 ดีมาก 6 31.58 26.00 2.37 

15 – 22 50 – 74 ดี 11 57.89 17.82 2.36 

7 – 14 25 – 49 พอใช ้ 2 10.53 13.50 0.71 

0 – 6 0 – 24 ควรปรับปรุง 0 0 0 0 

รวม 19 100 - - 

เฉลีย่รวม - 66.49 19.95 4.93 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยมีนกัเรียนจาํนวน 17 คน อยู่

ในระดบัดีข้ึนไป (µ = 19.95,σ=4.93 คิดเป็นร้อยละ 89.47) 

 ตอนที ่2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติท่ี

ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed – Rank Test 

 จากการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์(ฟิสิกส์) เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ไดน้าํคะแนนมาวิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้สถิติ Non Parametric ด้วยวิธี 

Wilcoxon Signed–Rank Test ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้

สถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test 

การทดสอบ N µ σ p - value 

ก่อนเรียน 19 11.63 4.61 0.000 

หลงัเรียน 19 19.95 4.93  

* p ≤ .05 

  

 จากตาราง 2  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษา  ปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) เ ร่ือง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E อยู่ในระดบัดีข้ึนไป คิดเป็น               

ร้อยละ 89.47 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่การจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็น

การจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นขั้นตอนท่ีทาํให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลได้

ดว้ยตนเองทาํให้นกัเรียนสามารถจาํและขา้ใจในเน้ือหาไดน้านข้ึน และสามารถทาํขอ้สอบไดสู้งกวา่ก่อนการจดัการ

เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรวทิย ์อุทโท (2559) ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง การ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผลการวจิยั พบวา่ 1) การจดักิจกรรม

เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผงัมโนมติ เร่ือง แสงกับการมองเห็น 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นท่ี 2 สาํรวจและคน้หา (Exploration) ขั้นท่ี 

3 อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) ร่วมกับแผนผงัมโนมติ ขั้นท่ี 4 ขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นท่ี 5 

ประเมิน (Evaluation)  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.41 อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ร้อยละ 75)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพรรณ คุณพระเนตร (2559)  

ไดศึ้กษางานวจิยั เร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ โดย

ใชว้ฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่   

1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ปรากฏการณ์ ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยใชว้ฏัจกัรการ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก คิดเป็นร้อยละ 51 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลกัขณา อนัทะปัญญา 

(2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชว้ฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก 

ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เฉล่ียร้อยละ 73.13 และมีจาํนวนนกัเรียนท่ี

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมดหมายความ ว่านักเรียนมีการพฒันา
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เม่ือจดัการโดยใชว้ฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิกผ่านเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไว ้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) เ ร่ือง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E มีการสอดแทรกความรู้ท่ีเป็นลาํดบั

ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.การสร้างความสนใจ (Engagement) 2.การสาํรวจและคน้หา (Exploration) 3.การอธิบายและลง

ขอ้สรุป(Explanation) 4.การขยายความรู้ (Elaboration) 5.การประเมิน (Evaluation) ซ่ึงแต่ละขั้นทาํให้นกัเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ คน้ควา้ดว้ยตนเอง ช่วยให้นกัเรียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ทาํให้ทราบวา่ตนเองมี

ความรู้เดิมมากเพียงใด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวิน รุ่งฤทธ์ิ (2557) ได้ศึกษางานวิจัย เร่ือง การพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปล่ียนแปลง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้ารจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผงัมโนมติ พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ เร่ืองโลกและการเปล่ียนแปลง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริพรรณ คุณพระเนตร (2559: 92) ไดศึ้กษา

งานวจิยัเร่ืองการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ โดยใชว้ฏัจกัร

การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียนท่ี

เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  

และนกัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) ครูผูส้อนควรมีการศึกษาผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กบัแบบการสอนอ่ืนๆ เพ่ือเป็น

การกระตุน้และส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดพ้ฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

        (2) ควรใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น การสอนแบบมีส่ิงเร้ามา

กระตุน้ เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการต่างๆ ในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

        (3) ครูผูส้อนควรนาํการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไปใชใ้นการเรียนการสอน เน่ืองจากการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ทาํใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ไดดี้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ครูผูส้อนควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธี

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ  และนาํไปใชใ้นการพฒันากิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยครูผูส้อนรายวิชาอ่ืนๆ อาจนาํขั้นตอนการสอนไปพฒันาการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัรายวิชานั้นๆ  
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8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้

คาํปรึกษา แนะนาํในการจดัทาํสารนิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสาร

นิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารยอ์รอุษา การสมชน, อาจารยท์องหยอด อาํพนัศิริ และอ.ดร.เยาวภา แสงพยคั         

ท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและให้คาํแนะนําในการปรับปรุงและแก้ไข

เคร่ืองมือ 

 ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี  หมู่ 6 ตาํบลจักราช อาํเภอผกัไห่ จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา ท่ีใหค้วามกรุณาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารยผ์ูมี้พระคุณทุกท่าน และขอบคุณเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

ท่ีใหก้าํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การ

ร้อยมาลยั (2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั  

และ (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนเรียน และหลงัเรียน ประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดับางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน

นกัเรียน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) ชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั (2) แผนการ

จดัการเรียนรู้ เร่ือง การร้อยมาลยั และ(3)แบบประเมินผลงาน เร่ือง การร้อยมาลยั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย (X�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)ด้วยวิธี 

Wilcoxon Signed–Rank Test 

 ผลการวจิยั พบวา่ (1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.00/84.88 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ใน

ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.53  และ (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน 

เร่ือง การร้อยมาลยั คะแนนหลงัการเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: ชุดกิจกรรมการสอน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 3 issues such as (1) to examine the efficiency of the teaching activities 

package on Making garland (2) to study the students’ learning achievement on using teaching activities package 

on Making garland, and (3) to compare the students’ learning achievement of teaching activities package on 

Making garland for Prathomsuksa 6th students between pre-test and post-test. The data sampling comprised of 
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13 Prathomsuksa 6th students from Bangkontheenai (Wamkoprachanukul) in academic year of 2019 in one 

section.  The instruments in this study were 3 issues (1) the teaching activities package on Making garland (2) 

lesson management plans on Making garland and (3) study assessment on Making garland. The data was analyzed 

by percentage, mean (µ) and standard deviation (σ) and Nonparametric Statistics by Wilcoxon Signed–Rank 

Test. 

 The finding of this study revealed that (1) the efficiency of the teaching activities package on Making 

garland for Prathomsuksa 6th students that the researcher created was on the efficiency of 80.00 /84.88 based on 

the criteria (2) the students’ learning achievement of teaching activities package on Making garland for 

Prathomsuksa 6th was at the excellence level (81.53%), and (3) the students’ learning achievement of teaching 

activities package on Making garland in the post-test was higher at the statistically significance level of  .05. 

 

Keywords: Teaching activities package, Efficiency of teaching activities package, Learning achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์และสมดุลทั้งดา้น

จิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้ งด้าน

วิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพ่ือให้สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข พ่ึงตนเองได ้อยู่ร่วมกบั

ผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระท่ี

ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการดาํรงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานอย่างมีความคิด

สร้างสรรคแ์ละแข่งขนัในสงัคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทาํงาน  และมีเจตคติท่ีดี

ต่อการทาํงาน สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข ในสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีทักษะในการทาํงาน ทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้ มี

ความสามารถในการจดัการ การวางแผนออกแบบการทาํงาน สามารถนาํเอาความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช ้และประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานตลอดจนวธีิการใหม่เพ่ือพฒันาคุณภาพของงาน และการทาํงานให้

ดียิง่ข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

 จากการศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางคนทีในฯ ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนวชิาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เร่ือง การร้อยมาลยั พบว่าผูเ้รียนไม่มีความรู้ ขาดความเขา้ใจ เก่ียวกบัการร้อยมาลยั ทั้ งท่ีเป็น

หลกัสูตรหน่ึงของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซ่ึงในการเรียนร้อยมาลยัเป็นทักษะหน่ึงท่ีทุกคน

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการร้อยมาลยัสามารถหาได้ในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

ดอกไมส้ด ใบไม ้ดอกรัก  ดอกดาวเรือง ดอกกลว้ยไม ้เป็นตน้ สามารถนาํมาร้อยพวงมาลยัให้มีความประณีต

ละเอียดอ่อนและมีความสวยงามอนัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย แต่ขาดการถ่ายทอด

ให้กบัคนรุ่นหลงัให้มีทกัษะในการร้อยมาลยั อีกทั้งในการจดัการเรียนการสอน ผูเ้รียนยงัขาดทกัษะ ขาดความรู้ 

ความเขา้ใจ ในการร้อยมาลยั จากรายงานการบนัทึกปัญหาการสอนหลงัแผนการสอน พบวา่ ยงัมีผูเ้รียนจาํนวน

มากท่ีขาดทกัษะการร้อยมาลยั คิดเป็นร้อยละ 90 ไม่สามารถร้อยมาลยัได ้(โรงเรียนวดับางคนทีในฯ, 2561 ) 
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 ดงันั้น ครูผูส้อนจึงควรมีการจดัทาํส่ือการสอนข้ึนมาเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ

และสามารถพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่ือการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีมี

ความสําคญั นั่นคือ ชุดกิจกรรมการสอนซ่ึงวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เป็นวิธีการหน่ึงท่ี

ครูผูส้อนควรนาํมาใชเ้น่ืองจากเป็นส่ือท่ีครูผูส้อนสามารถผลิตมาใชป้ระกอบการสอนดว้ยตนเองไดแ้ละผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางการเรียนรู้อยา่งอิสระและตามความสนใจ โดย

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2543) พบว่า ชุดกิจกรรมการสอนทาํให้ผูเ้รียนมีทกัษะและ

เขา้ใจในเน้ือหาของการร้อยมาลยัไดง่้ายกวา่การสอนแบบบรรยาย 

 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการเรียนการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั ครูผูส้อนจึงควร

สร้างชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้และ

ความเข้าใจ มีทักษะในการร้อยมาลยั มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและ

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพในอนาคต และสืบสานงานอาชีพในท้องถ่ินให้คงอยู่ยาวนาน ใน

ขณะเดียวกนัครูผูส้อนไดส่ื้อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนด และนาํแนวทาง

หรือรูปแบบการสร้างชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั ต่อยอดเป็นส่ือการเรียนการสอน ในรายวิชาอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 

 (2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อย

มาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง                 

การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest)  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดย ใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีกลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

 

การเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน     

เร่ือง การร้อยมาลยั 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ือง การร้อยมาลยั 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
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การสอน วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนและทาํการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิระหวา่งก่อนและหลงัเรียน โดย

ผลการวจิยันาํมาเปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

ประชากรเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดับางคนท่ีใน(วามโกประชานุกูล) ปี

การศึกษา 2562 จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 13 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียน 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  (1) ชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง  การร้อยมาลยั ดาํเนินการโดยการนาํชุดกิจกรรมการสอนท่ีไดรั้บ

การปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการสอน 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating  Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จากนั้นนําผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ีย ผลการ

ประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 จากนั้นนําไปทดลองใช้เพ่ือหา

ประสิทธิภาพ ดังน้ี ทดลองใช้คร้ังท่ี 1 แบบ 1:1 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดับางน้อย(แจ่ม

ประชานุกูล) จาํนวน 3 คน โดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คนเพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของ

เน้ือหาความสามารถในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เวลาท่ีใช ้ความเขา้ใจของนกัเรียน ทดลองใชค้ร้ังท่ี 2 แบบ

กลุ่มยอ่ยกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดับางนอ้ย(แจ่มประชานุกูล) จาํนวน 9 คน โดยสุ่มจากกลุ่ม

เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คน เพ่ือแน่ใจวา่ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึน นกัเรียนสามารถเขา้ใจและเรียนรู้ได ้ทดลอง

ใชค้ร้ังท่ี 3 แบบภาคสนามกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดับางน้อย(แจ่มประชานุกูล) จาํนวน 1 

หอ้งเรียน จาํนวน 15 คน เพ่ือแน่ใจวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน นกัเรียนสามารถเขา้ใจและเรียนรู้ได ้ผลการ

ทดลอง พบว่า ชุดกิจกรรมการสอนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 80.00/82.00 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

จากนั้นนาํชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั ฉบบัสมบูรณ์ไปใชใ้นการวจิยั 

 (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การร้อยมาลยั ดาํเนินการโดยนาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุง

แก้ไขแลว้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดย

พิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) เกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

จากนั้น นาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ีย ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77  

  (3) แบบประเมินผลงานระหวา่งเรียน เร่ือง การร้อยมาลยั  ดาํเนินการโดยนาํร่างแบบประเมินผล

งานระหวา่งเรียนท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือประเมินความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันี

ความสอดคลอ้งอยู่ระหวา่ง Index of Item-Objective Congruence (IOC) 0.67-1.00 และไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.824 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 (1) ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนท่ีเป็นประชากรทั้งหมด เร่ือง การร้อยมาลยั 
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 (2) ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การร้อยมาลยั  สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 14 ชัว่โมง โดยไม่นบัรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ดาํเนินการสอนในภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 (3) ดาํเนินการเก็บผลงานระหวา่งเรียน ตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 (4) ดาํเนินการประเมินผลงานหลงัเรียน (Posttest) กบันกัเรียนท่ีเป็นประชากรทั้งหมด  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

    (1) การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เ ร่ือง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้กณฑ ์80/80 

    (2) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อย

มาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย (X�)และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

    (3) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การ

ร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest) โดยใชส้ถิติ

ท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test 

     

5. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่6  

 ไดด้าํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 9 หน่วย (14 ชั่วโมง)  โดยดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2562 พร้อมเก็บคะแนนระหวา่งเรียน เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้แลว้ จึงทาํการประเมินความสามารถ

ในการร้อยมาลยั หลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

การทดสอบ N X� SD ร้อยละ เกณฑ์ 

ระหวา่งเรียน 13 24.00 1.08 80.00 80 

หลงัเรียน 13 25.46 1.27 84.88 80 

ค่าประสิทธิภาพ E /E2 = 80.00/84.88 

  

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ีผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 80.00 และร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 84.88 ดงันั้น ชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.00/84.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 80/80 

 ตอนที ่2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนทีเ่รียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อย

มาลยั สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (X�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ไดท้ดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดับางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) อาํเภอบาง

คนที จงัหวดัสมุทรสงคราม สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2562 
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จาํนวนนกัเรียน 13 คน โดยการเก็บคะแนนระหวา่งเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน 

เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

คะแนน เกณฑ์ ระดบั จาํนวน(คน) ร้อยละ X� SD 

23 – 30 75 – 100 ดีมาก 13 100 24.46 1.23 

15 – 22 50 – 74 ดี 0 0 0 0 

7 – 14 25 – 49 พอใช ้ 0 0 0 0 

0 – 6 0 – 24 ควรปรับปรุง 0 0 0 0 

รวม   13 100 - - 

เฉลีย่รวม   - 81.53 24.46 1.23 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน 

เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัดีมาก(X� = 24.46 คิดเป็นร้อยละ 81.53) 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง             

การร้อยมาลัย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test)                 

โดยใช้สถิตทิีไ่ม่ใช่พารามเิตอร์ (Nonparametric Statistics) ด้วยวธีิ Wilcoxon Signed – Rank Test 

 ไดท้ดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดับางคนทีใน(วามโกประชานุกลู) อาํเภอบาง

คนที จงัหวดัสมุทรสงคราม สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2562 

จาํนวนนกัเรียน 13 คน โดยใหน้กัเรียนการทดสอบการร้อยมาลยัเพ่ือวดัพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนและ

มีการบนัทึกคะแนน จากนั้น  จึงดาํเนินการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 9 แผนใชเ้วลา 14 ชัว่โมง เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้แลว้ จึงให้เด็ก

นกัเรียนทดสอบการร้อยมาลยัอีกคร้ังและมีการบนัทึกคะแนนหลงัการเรียน 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง 

การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-

test) โดยใชส้ถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ดว้ยวธีิ  Wilcoxon Signed – Rank Test 

การทดสอบ N X� SD T p – value 

ก่อนเรียน 13 22.08 1.12 8.95* .000 

หลงัเรียน 13 24.46 1.13  

P*< .05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การ

ร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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6 .อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวจิยั เร่ือง การสร้างชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายดงัน้ี 

 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.00/84.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไดผ้่านการตรวจ การแนะนาํ 

แก้ไขขอ้บกพร่องและประเมินความถูกตอ้งเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ ผ่านการทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้

สมบูรณ์ ก่อนนําไปใชจ้ริงกับกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงชุดกิจกรรมการสอนช่วยให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาได้ดีข้ึน ผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้เน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง สามารถทบทวนเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง ตลอดเวลาและไม่จาํกดัสถานท่ี ชุดกิจกรรม

การสอนมีความน่าสนใจ มีรูปเล่มและภาพประกอบท่ีสวยงาม มีขั้นตอนการร้อยมาลยัท่ีสามารถปฏิบติัตามขั้นตอน

ไดอ้ยา่งง่าย เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีสีสนัสดใส อกัษรมีขนาดท่ีพอเหมาะ สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน มีรูปแบบท่ี

หลากหลาย ทาํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัรี แกว้อาภรณ์ (2558) ได้

ทาํงานวิจยัเร่ือง การสร้างชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลต้วัเรา โดยใชส้วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกบั

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลต้ัวเรา 

สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.52/82.34 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุณัชชา เดชสุภา (2558) ไดท้าํงานวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถสรุปผลการวิจัยไดด้ังน้ี การ

พฒันาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์หน่วยของ ส่ิงมีชีวติ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1โรงเรียน

ประภสัสรวิทยา จาํนวน 5 ชุด มีการพฒันา ดงัน้ี ชุดท่ี 1 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

84.05/85.00 ชุดท่ี 2 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลงัเรียน 83.51/85.56 ชุดท่ี 3 ประสิทธิภาพของ

ของชุดการสอนก่อนเรียนและหลงัเรียน 82.43/82.50 ชุดท่ี 4 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลงั

เรียน 83.79/83.61 ชุดท่ี 5 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลงัเรียน 86.22/84.44 สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ พระชายชาญ วงศ์ภกัดี (2558) ไดท้าํงานวิจยัเร่ือง การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง My 

School โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ผลการวิจยัพบวา่ ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ มีประสิทธิภาพ 80.96/80.17 

ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.53 ซ่ึงสูงกวา่สมมตติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะ ไดมี้การนาํชุดกิจกรรมการสอนมาใชใ้นการเรียนการสอนและจดัเรียงเน้ือหาเป็นลาํดบัขั้นตอน ทาํ

ใหก้ารเรียนการสอนง่ายต่อผูเ้รียน และในเวลาเรียนจะจะมีครูผูส้อนคอยสงัเกตการณ์เรียนและใหค้าํปรึกษา อีกทั้ง 

เม่ือผูเ้รียนตามบทเรียนไม่ทันหรืออยากทบทวน ก็สามารถ ศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่จาํกัดเวลา สถานท่ี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรี แกว้อาภรณ์ (2558) ไดท้าํงานวิจยัเร่ือง การสร้างชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลต้วัเรา 

โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 

ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลต้วัเรา พบวา่ นกัเรียนมีความ

ตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษ์พืชพรรณ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  (X� = 4.72) นักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลต้วัเรา มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X� = 4.55)  
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 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างชุดกิจกรรมการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั สาํหรับ

นกัเรียนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะมีการนาํชุดกิจกรรมการสอนมาใชใ้นการเรียนการสอนและจดัเรียงเน้ือหาเป็นลาํดบัขั้นตอน ทาํใหก้ารเรียนการ

สอนง่ายต่อผูเ้รียน และในเวลาเรียนจะมีครูผูส้อนคอยสังเกตการณ์เรียนและให้คาํปรึกษา อีกทั้ง เม่ือผูเ้รียนมีความ

สนใจในบทเรียนหรืออยากปฏิบติัซํ้ าๆๆเพ่ือให้เกิดความชาํนาญในการร้อยมาลยั ก็สามารถศึกษาดว้ยตนเอง โดยไม่

จาํกัดเวลา สถานท่ี สามารถพกพาไปได้ทุกสถานท่ีจึงทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจมายิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ

จิรนันท์ ขุนทอง (2560) การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กลุ่มชาติพนัธ์ุในอรัญประเทศสําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนอรัญประเทศ ผลงานวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองกลุ่มชาติพนัธ์ุในอรัญประเทศ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กลุ่มชาติพนัธ์ุในอรัญประเทศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มท่ี

จดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บ การจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุณัชชา เดชสุภา (2558) ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คะแนน เฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 1 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 ผล

การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ คะแนนเฉล่ีย

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ครูผูส้อนควรเตรียมความพร้อมในการสอนล่วงหนา้ และควรเตรียมเน้ือหา วธีิการสอน ส่ือการ

เรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ช้ินงาน แบบทดสอบใหเ้พียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 

(2) ควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม

ใหม้าก เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการต่างๆในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

(3) ครูผูส้อนตอ้งกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนเพ่ือใหก้ารสอนเป็นไปตามกิจกรรมท่ีกาํหนด 

(4) ครูผูส้อนตอ้งคอยสงัเกตการปฏิบติังานของผูเ้รียน เน่ืองจากวสัดุท่ีใชอ้าจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

(5) ครูผูส้อนตอ้งแจง้การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ใหแ้ก่ผูเ้รียนก่อนการเรียน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  ครูผูส้อนควรพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น เร่ือง การร้อยมาลยั ให้ไดม้าตรฐานอาชีพการ

ร้อยมาลยั เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจ สามารถเขา้รับการเรียนรู้และเขา้รับการฝึกอบรมนาํไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปใน

อนาคต 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั

รามคาํแหงในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารและบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงจาํนวน 100 คน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล

แบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปคาํนวณค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ียวชาญอยา่งนอ้ยสองภาษา 

ไดแ้ก่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่โปรแกรมเมอร์  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

พบวา่ตอ้งการดา้นคุณธรรมและจริยธรรมมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้นสังคม  และดา้นทกัษะวิชาชีพตามลาํดบั 

นอกจากน้ีตอ้งการบณัฑิตท่ีสามารถยอมรับกบัการทาํงานในระบบราชการเดิม ติดตามเทคโนโลยีพร้อมท่ีจะ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีเพ่ือนาํมาปรับใชง้านกบัหน่วยงาน และสามารถประสานงานกบับุคคลและ

หน่วยงานต่างๆได ้   

 

คาํสําคญั: สาขาคอมพิวเตอร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ABSTRACT 

The main objectives of this research was to study the needs of graduates in the field of computers at 

Ramkhamhaeng University in the 21st century.  The samples were 100 administrators and personnel at 

Ramkhamhaeng University related to information and communication technology. The tools used in the research 

was a questionnaire. Analyze the questionnaire by using the software program to calculate statistical values such 

as frequency, mean and standard deviation.  The research finding were as follows:  Ramkhamhaeng University 

need at least two computer proficient graduates including Thai and English, the most preferred job positions are 

programmers, desirable characteristics require the most moral and  ethical aspects followed by social aspects and 

professional skills, respectively.  In addition, require graduates who are able to accept work in the original 

bureaucracy, follow technology, ready to improve or change according to technology to be adapted to the 

organization , and able to coordinate with various organizations.  

 

Keywords: Computer field, Ramkhamhaeng University 
 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบนัมีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตของสังคมมากข้ึน เห็นได้

ว่าทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการดาํเนินงานเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน  ช่วยในการติดต่อส่ือสารทั้งระยะใกลแ้ละระยะไกล ลดตน้ทุนการ

ผลิตและลดค่าใชจ่้าย  และเพ่ิมความสะดวกสบายใหก้บัสงัคม เห็นไดจ้ากกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ได้ให้ความสําคญักับการพฒันาทุนมนุษย ์เพ่ือ

พฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื การสนบัสนุนและส่งเสริมประชาชนใหมี้ความรู้และทกัษะ

ในการใชส้ารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ปลอดภยั รวมทั้งพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารใหมี้ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในระดบัมาตรฐานสากล  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจาํกดัจาํนวน มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมี

ความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นสถาบนัหลกัท่ีมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือ

พฒันาคนใหพ้ฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื สนบัสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรม

ทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชา ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชนให้มีความรู้คู่

คุณธรรม สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีย ัง่ยืน 

(http://www.ru.ac.th)  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

จึงไดมี้การวางแผนและพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือใชใ้นกิจกรรมต่างๆของมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง โดยสาํนกั

คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักท่ีทาํหน้าท่ีพฒันาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอน การ

วิจยั ตลอดจนการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั  จดัให้มีการบริการทางวิชาการ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่นกัศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลยั และบุคคลภายนอก  สร้างนวตักรรมท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการ

สอน การวิจยั และการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั นอกจากน้ี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง  ทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตรได้แก่หลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ

http://www.ru.ac.th/
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หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นผูเ้รืองปัญญา พร้อมพฒันาสู่สากลให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

ปัจจุบนับุคลากรของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงครบเกษียณอายติุดต่อกนัเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ขาดแคลน

อาจารยแ์ละบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อีกทั้งปัญหาดา้นค่าจา้งท่ี

ค่อนขา้งตํ่าจึงทาํใหโ้อกาสท่ีจะเกิดปัญหาการลาออกมีสูงมากทาํใหง้านท่ีดาํเนินการอยูห่ยดุชะงกั  รวมทั้งมีความ

เส่ียงท่ีจะไดบุ้คลากรท่ีขาดความรู้ความสามารถเขา้มาทาํงาน   เน่ืองจากบุคลากรในมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ส่วนมากลว้นเก่ียวขอ้งกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เกือบทุกหน่วยงานตอ้งการบุคลากร

ทางดา้นคอมพิวเตอร์เพ่ือปฏิบติังานในดา้นต่างๆเป็นจาํนวนมาก  ดงันั้นการรับบณัฑิตท่ีจบหลกัสูตรทางดา้น

คอมพิวเตอร์เขา้ทาํงาน มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจึงตอ้งการบณัฑิตท่ีสามารถเขา้มาทาํงานไดท้นัทีมีความพร้อมใน

การทาํงาน มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงหลกัสูตรดา้นคอมพิวเตอร์ตอ้งสามารถสร้างหลกัสูตรท่ีสามารถผลิตบณัฑิต

ท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์สามารถทํางานได้ทันที รู้บริบทและวฒันธรรมของหน่วยงาน มีคุณลกัษณะท่ี

ผูป้ระกอบการพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21  

ดงันั้นการศึกษาความตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในศตวรรษท่ี21 จึง

เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัได้ทราบถึงคุณลกัษณะบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ี

ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งไดรั้บขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าวางแผน

และบริหารจดัการบุคลากรดา้นสารสนเทศและการส่ือสารให้เหมาะสม  อีกทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาและ

ปรับปรุงหลกัสูตรทางดา้นคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ให้ตอบรับกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของผูใ้ช้

บณัฑิตต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

   เพ่ือศึกษาความตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในศตวรรษท่ี21 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงในศตวรรษท่ี21   โดยใชคุ้ณลกัษณะบณัฑิตท่ีผูป้ระกอบการพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 

(The Partnership for 21st Century Skill, 2016)  ซ่ึงกําหนดกรอบความคิดเ พ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  

ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัโลก, ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม, ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ และทกัษะชีวิตและการทาํงาน   และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd) ท่ี  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติกาํหนด ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ทักษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชร้ะบบ

สารสนเทศ เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใชข้อ้มูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์

ขอ้มูลใชส้ถิติภาคพรรณนา(Descriptive Statistics) ใชร้ะยะเวลาในการวจิยัรวม 6 เดือน 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีเก่ียวขอ้งด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  

 กลุ่มตวัอยา่ง ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร สุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 100 คน จากหน่วยงานท่ีมีความตอ้งการใชบ้ณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์  

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ คือ คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีผูป้ระกอบการพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 และคุณลกัษณะบณัฑิต

ท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แห่งชาติกาํหนด 

 ตวัแปรตาม คือ ความตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในศตวรรษท่ี 21        

       4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามหลกัวชิาการและทฤษฎีของคุณลกัษณะ

บณัฑิตท่ีผูป้ระกอบการพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติกาํหนด ประกอบดว้ย ดา้น

คุณธรรมและจริยธรรม  ดา้นทกัษะวชิาชีพ และดา้นสงัคม แบ่งเป็น 3 ตอนไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพ่ือบรรยายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

ท่ีศึกษา ใชว้ธีิการหาค่าความถ่ี 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณลกัษณะบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวิทยาลยัรามคาํแหงพึงประสงค์

ในศตวรรษท่ี 21  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นประเภทมาตราส่วน  ประมาณค่า 5 ระดบัของลิเกอร์ท(Likert) 

กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 

 

ความตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์

ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงใน  

ศตวรรษท่ี 21

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ี

ผูป้ระกอบการพึงประสงคใ์น

ศตวรรษท่ี 21

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

ตาม มคอ. ท่ี สกอ. กาํหนด 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1287 

   5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

   4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 

   3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

     2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย 

   1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

(1) สร้างเคร่ืองมือวจิยัไดแ้ก่แบบสอบถาม และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดว้ยการหาความเท่ียงตรง 

เชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 4 คน เลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.51 ข้ึนไปมาใชใ้นการวจิยั  

(2) ยื่นโครงร่างการวิจยัต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เพ่ือขอการรับรองดา้นจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์

(3) ดาํเนินการติดต่อขอเก็บขอ้มูลวิจยัในระหว่างวนัท่ี 17-21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพิริยะราม 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

(4) ทาํการสุ่มตวัอย่าง จากนั้นเขา้พบกลุ่มตวัอย่างและทาํการช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการทาํวิจัย 

พร้อมทั้งกาํหนด วนั เวลา และสถานท่ี ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ในการวจิยัใหผู้เ้ขา้รับ

การวจิยัไดรั้บทราบ และลงนามยนิยอมเขา้รับการวจิยั 

(5) ดาํเนินการเก็บขอ้มูลวจิยัตามแผนการวจิยั 

(6) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวเิคราะห์ผลและแปลผลในรูปแบบเรียงความ 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในศตวรรษท่ี 21 

ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยการหาความถ่ี 

     ตอนท่ี 2 วเิคราะห์คุณลกัษณะบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหงพึงประสงคใ์น

ศตวรรษท่ี 21 โดยการหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

กาํหนดเกณฑใ์นการแปลค่าความคิดเห็นของคะแนนดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง นอ้ย 

   คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มาก 

   คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

       ตอนท่ี 3 วเิคราะห์ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ โดยการสรุปตีความ 
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5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาความตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในศตวรรษท่ี21 สรุป

ผลไดด้งัน้ี 

(1) ความตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในศตวรรษท่ี21 โดยทัว่ไป  

พบวา่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เป็นองคก์รรัฐบาลท่ีตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ียวชาญอย่างน้อยสอง

ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ นอกนั้นยงัตอ้งการภาษาอ่ืน ๆ ได้แก่ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น โดย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนของนกัศึกษาตอ้งการบณัฑิตท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

สาํหรับหน่วยงานท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่สาํนกัคอมพิวเตอร์และสาํนกับริการทางวิชาการและทดสอบ ตอ้งการบณัฑิต

ท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด โดยตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่โปรแกรมเมอร์  รองลงมา

ได้แก่ ผูท้ดสอบระบบ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามลาํดับ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือบริการให้หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลยั  สาขาวิชาท่ีตอ้งการไดแ้ก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ และวทิยาการคอมพิวเตอร์ ตามลาํดบั 

(2) คุณลกัษณะบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหงพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 สรุป 

ไดด้งัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ี 

                  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21  

 ดา้น ขอ้คาํถาม 𝜇𝜇 𝜎𝜎 แปลผล 

1 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

1. การมีคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและความ 

รับผิดชอบ 

2.  มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพและในการปฏิบติังาน 

3. ความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีจรรยาบรรณทาง

วชิาการและวิชาชีพ 

4. มีวนิยัตรงต่อเวลา 

5. เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์รและ

สงัคม 

6. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืนและมี

ความเป็นประชาธิปไตย 

 

4.86 

 

4.83 

4.64 

 

4.28 

4.81 

 

4.85 

 

0.40 

 

0.40 

0.50 

 

0.41 

0.42 

 

0.39 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

                                              รวม 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

2 ดา้นทกัษะวชิาชีพ 

7. ความรู้พ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั วฒิุตรง 

               ตาํแหน่งงาน สามารถนาํมาใชใ้นวชิาชีพได ้

8. ความรู้ในสาขาวชิาและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

               และสามารถประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพได ้

9. ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการทาํงาน  

 

4.74 

 

4.26 

 

4.30 

 

0.44 

 

0.84 

 

0.72 

 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

 

มาก 
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 ดา้น ขอ้คาํถาม 𝜇𝜇 𝜎𝜎 แปลผล 

               ทั้งทางดา้นซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ 

10. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ  

      การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ในการทาํงาน 

11. ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ี  

      สามารถส่ือสารได ้

12. แสวงหาความรู้ใหม่เพ่ิมเติม สามารถวเิคราะห์ 

               ความเปล่ียนแปลงของโลกและสงัคม นาํมา 

               ประยกุตใ์ชก้บัวชิาชีพอยา่งเป็นระบบและ 

              เหมาะสม 

 

3.84 

 

4.27 

 

4.23 

 

 

 

1.04 

 

0.76 

 

0.85 

 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

                                              รวม 4.27 0.78 มาก 

3 ดา้นสงัคม 

13. ความริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

14. ความสามารถในการตดัสินใจ มีไหวพริบ 

ปฏิภาณ และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

15.  ความเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

16.  สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ 

 ขดัแยง้ในกลุ่มได ้

17.  ความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 

18.  มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในองคก์ร 

      19.    จิตบริการ 

       20.    ความอดทน มุ่งมัน่ 

 

4.24 

4.18 

 

3.96 

4.46 

 

4.63 

4.36 

4.25 

4.36 

 

0.67 

0.69 

 

0.74 

0.64 

 

0.49 

0.48 

0.44 

0.48 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

                                              รวม 4.31 0.58 มาก 

 

ผลการวเิคราะห์ จากตารางท่ี 1 พบวา่ คุณลกัษณะบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหงพึง 

ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21  ในภาพรวมต้องการคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากท่ีสุด (𝜇𝜇=4.80, 

𝜎𝜎=0.42)  รองลงมาไดแ้ก่คุณลกัษณะดา้นสังคม (𝜇𝜇=4.31, 𝜎𝜎=0.58) และคุณลกัษณะดา้นทกัษะวิชาชีพ (𝜇𝜇=4.27, 

𝜎𝜎=0.78) ตามลาํดับ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ตอ้งการบณัฑิตท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรมมีความเสียสละและความรับผิดชอบมากท่ีสุด (𝜇𝜇=4.86, 𝜎𝜎=0.40)   รองลงมาคือเคารพสิทธิ 

รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืนและมีความเป็นประชาธิปไตย (𝜇𝜇=4.85, 𝜎𝜎=0.39)   และมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพและใน

การปฏิบติังาน  (𝜇𝜇=4.83, 𝜎𝜎=0.40) ตามลาํดบั  คุณลกัษณะดา้นทกัษะวิชาชีพ พบว่า ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความรู้

พ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั วุฒิตรงตาํแหน่งงาน สามารถนาํมาใชใ้นวิชาชีพมากท่ีสุด (𝜇𝜇=4.74, 𝜎𝜎=0.44)   

รองลงมาคือทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการทาํงานทั้ งทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ (𝜇𝜇=4.30, 

𝜎𝜎=0.72)   และความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีสามารถส่ือสารได ้(𝜇𝜇=4.27, 𝜎𝜎=0.76)  ตามลาํดบั 

คุณลกัษณะดา้นสงัคม พบวา่ ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความละเอียดรอบคอบในการทาํงานมากท่ีสุด (𝜇𝜇=4.63, 𝜎𝜎=0.49)   
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รองลงมาไดแ้ก่ความสามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในกลุ่มได ้(𝜇𝜇=4.46, 𝜎𝜎=0.64) และการมี

มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในองคก์ร มีความอดทน มุ่งมัน่ (𝜇𝜇=4.36, 𝜎𝜎=0.48)   ตามลาํดบั 

(3) ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  สรุปไดด้งัน้ี 

(3.1)  บณัฑิตทางดา้นคอมพิวเตอร์ ตอ้งสามารถยอมรับกบัการทาํงานในระบบราชการเดิม ติดตาม 

เทคโนโลยสีมยัใหม่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยเีพ่ือนาํมาปรับใชง้านกบัหน่วยงาน  

(3.2)  ตอ้งการบณัฑิตท่ีประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานอ่ืนๆโดยสามารถปฏิบติังานร่วมกนัได ้ 

มีเขา้ใจกนัอยา่งชดัเจน มีความรู้การใชภ้าษาไทยโดยเฉพาะการส่ือสารและการเขียนภาษาไทย  มีความคิดเห็นโดย

ใชเ้หตผุลขอ้เทจ็จริงหรือใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่เป็นจริง ไม่ตดัสินใจจากการไดรั้บฟังจากผูอ่ื้นโดยไม่มี

หลกัฐานหรือไดรั้บการพิสูจน์  

(3.3)  มหาวทิยาลยัควรใหค้่าตอบแทนวชิาชีพ หรือค่าวชิาชีพต่อบุคลากรสาขาเทคโนโลยแีละการ 

ส่ือสาร เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเองและยงัคงปฏิบติังานในองคก์รต่อไปอยา่งมัน่คง 

(3.4)  หน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ควรแกไ้ขปัญหาดา้นกาํลงั  

คน โดยใชว้ิธีการฝึกฝนเพ่ือพฒันาทกัษะของเจา้หนา้ดา้นอ่ืน ๆ ในหน่วยงานท่ีมีความสนใจหรือมีความสามารถ

ในระดบัพอใชไ้ดข้ึ้นมาทาํงานในลกัษณะประสานงานด้านสารสนเทศและจดัให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือ

ทาํงานกบัระบบเหล่าน้ีโดยเฉพาะ โดยมีการวางแผนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 ปี เพ่ือฝึกบุคลากรทดแทนเจา้หนา้ท่ีเดิม

ท่ีขาด 

 

6. อภิปรายผล  

การศึกษา เร่ืองความตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในศตวรรษท่ี 21  

สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหงตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ียวชาญอยา่งนอ้ยสอง

ภาษา ไดแ้ก่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่โปรแกรมเมอร์  รองลงมาไดแ้ก่ ผู ้

ทดสอบระบบ และวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ตามลาํดบั คุณลกัษณะบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

พึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ตอ้งการดา้นคุณธรรมและจริยธรรมมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้นสังคม และ

ดา้นทกัษะวชิาชีพ ตามลาํดบั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรมมีความเสียสละและความรับผิดชอบมากท่ีสุด รองลงมาคือเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืนและมี

ความเป็นประชาธิปไตย และมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพและในการปฏิบติังาน  ตามลาํดบั  ดา้นทกัษะวิชาชีพ พบว่า 

ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความรู้พ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั วฒิุตรงตาํแหน่งงาน สามารถนาํมาใชใ้นวิชาชีพมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการทาํงานทั้งทางดา้นซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ และ

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีสามารถส่ือสารได ้ตามลาํดบั ดา้นสงัคม พบวา่ ตอ้งการบณัฑิตท่ีมี

ความละเอียดรอบคอบในการทาํงานมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

ในกลุ่มได ้และการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในองคก์ร ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาวิตรี พิพิธกุล 

(2559) ท่ีศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการบณัฑิตสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ท่ีพบวา่ภายในระยะเวลา 5 ปีตอ้งการรับ

บณัฑิตในตาํแหน่งงานไดแ้ก่โปรแกรมเมอร์ วศิวกรซอฟตแ์วร์ และนกัพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบ ท่ีมีคุณสมบติัดา้น

คุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละและรับผิดชอบในหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นทกัษะวชิาชีพ มีความรู้

ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นทกัษะทางสังคมมีความสามารถในการตดัสินใจปฏิภาณ

ไหวพริบและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของสุวิมล วงศ์สิงห์ทอง(2553) 
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ท่ีศึกษาความสอดคลอ้งของบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศไทยกับความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ท่ีพบว่า

คุณลกัษณะของบณัฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูป้ระกอบการ นอกจากคุณวฒิุดา้นการศึกษา

แลว้ยงัประกอบดว้ยความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบติังาน ความสามารถในการคิดเชิงวเิคราะห์ ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ตอ้งเนน้คุณธรรม จริยธรรม

และบุคลิกภาพควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักต่อความเปล่ียนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล ทั้ งน้ีน่าจะ

เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีวา่การทาํงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยูบ่นพ้ืนฐานของการมีคุณธรรม 

จริยธรรมการเสียสละ และความรับผิดชอบ ตอ้งมีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติัจึงจะสามารถทาํงานได ้ตอ้งมี

ปฏิภาณไหวพริบในการแกปั้ญหาต่างๆ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ได ้ตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเพราะตอ้งพบปะกบั

ผูค้นมากมายโดยเฉพาะงานทางดา้นการบริการ  ดงันั้นการเสียสละและความรับผิดชอบเป็นส่ิงสําคญั ตอ้งมีจิต

บริการ มีความละเอียดรอบคอบในการทาํงานเพราะถา้มีความผิดพลาดเกิดข้ึนจะก่อให้เกิดปัญหาในการดาํเนิน

กิจกรรมและเกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อหน่วยงาน  อีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว บุคลากร

ตอ้งเรียนรู้ให้ทนัต่อเทคโนโลยีเพ่ือสามารถพฒันาหรือปรับปรุงหน่วยงานให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดี

ข้ึนตามยุคสมยัในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดว้่า คุณลกัษณะบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวิทยาลยัรามคาํแหงพึง

ประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 3 ดา้นไดแ้ก่ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ดา้นทกัษะวชิาชีพ และดา้นสงัคม 

โดยตอ้งการบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและความรับผิดชอบ มีความรู้พ้ืนฐานทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบติั วฒิุตรงตาํแหน่งงาน มีความสามารถ 2 ภาษาไดแ้ก่ภาษาไทย และภาษาองักฤษท่ีสามารถ

นาํมาใชใ้นวชิาชีพได ้มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความสามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในกลุ่มได ้

การรับรองจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

ผูว้ิจยัไดรั้บการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจาํสาขาวิชาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์รหสัโครงการ RU-HS-RESC 0112/62 และในการตรวจสอบการคดัลอก พบดชันีความเหมือน 

(Similarity Index) ร้อยละ 0.00 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) มหาวิทยาลัยรามคาํแหงควรวางแผนกําลังคนและการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยกาํหนดคุณสมบติัตรงตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีผูป้ระกอบการพึงประสงค์ใน

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติกําหนด โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากท่ีสุด 

รองลงมาคือดา้นสังคม โดยโปรแกรมเมอร์นอกจากมีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติั ตอ้งมีความสามารถในการ

ตดัสินใจปฏิภาณไหวพริบและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ ท่ีสาํคญัตอ้งมีจิตบริการ  

(2) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควรปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิตโดยเน้นดา้นคุณธรรมและจริยธรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสังคม  การแกปั้ญหาขาดแคลนบุคลากร

ควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ในหลายๆช่องทาง หรือสร้างบุคลากรใหม่จากนกัศึกษาท่ีเรียนดีโดยใหทุ้นสนบัสนุน

ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  

(3) ไดท้ราบความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาความตอ้งการบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของสถานประกอบการในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง

ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และรัฐวสิาหกิจ ใหค้รอบคลุมผูใ้ชบ้ณัฑิตทั้งหมดในศตวรรษท่ี 21    

(2) ควรศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์สําหรับทักษะด้าน Computing and ICT 

Literacy ของนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เช่นความรู้ดา้นสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบัส่ือ เป็นตน้ 
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แนวทางพฒันาการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) 

ของสถานศึกษาในจังหวดักาํแพงเพชร   

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF INTIMAL SUPERVISION FOR  

COACHING OF KAMPHAENG PHET PROVINCE SCHOOLS 

UNDER THEOFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 41 

 

นิภาพร  อรัญสาร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

E-mail: nipa_100@hotmail.co.th 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1)  เพ่ือศึกษาสภาพการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) ของ

สถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  2) เพ่ือศึกษาปัญหา

การนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 3) เพ่ือหาแนวทางพฒันาการนิเทศภายในแบบให้ค ําช้ีแนะ (Coaching) ของ

สถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ประชากรท่ีใชใ้นการ

วิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 และ 2 ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา

จงัหวดักาํแพงเพชร  จาํนวนทั้งส้ิน 1,357 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 315 คน  เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 59  

คน  และครูผูส้อน จาํนวน 256  คน  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้าราง ของเครจซี์และมอร์แกน (Krejcie& 

Morgan, อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า40)  กลุ่มตวัอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ(Stratified 

Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม  แบบให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

(Check one choice)และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)5  ระดบั  ของลิเคอร์ท (Likert five’s  Rating 

scale)  มีค่าความเท่ียง (Reliability) เท่ากบั  0.98 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และผูใ้หข้อ้มูล (Informant)ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  จาํนวน 11 คน  รวบรวมขอ้มูลโดย

การสนทนากลุ่ม(Focus group discussion)และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 

ผลการวจิยั  พบวา่ 

 1.  สภาพการนิเทศภายในแบบใหค้าํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือขั้นตอนท่ี 1 การ

เตรียมการก่อนการใหค้าํช้ีแนะ  ดา้นองคป์ระกอบของทีมงานพฒันาคุณภาพ ไดแ้ก่  สมาชิกทาํงานร่วมกนั คิดเป็น

ร้อยละ  100.00  ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ  ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลการใหค้าํช้ีแนะ  ดา้นการ

ทาํ AAR หรือการตรวจสอบผลหลงัการปฏิบติังานไดแ้ก่ การทาํ AAR  หลงัจากจบส้ินการให้คาํช้ีแนะคิดเป็น               

ร้อยละ  9.84 
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 2.  ปัญหาการนิเทศภายในแบบใหค้าํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (𝑋𝑋�= 1.87,S.D. = 0.70)  ขั้นตอนท่ี

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการใหค้าํช้ีแนะ  อยูใ่นระดบันอ้ย  (𝑋𝑋�= 2.02S.D. = 0.67) 

 3. แนวทางพฒันาการนิเทศภายในแบบใหค้าํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  พบวา่  ควรมีการอบรมหรือส่งเสริมการจดัทาํวิจยัในชั้น

เรียนใหก้บับุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  ในการประชุมหรือพบปะกนัคร้ังแรกตอ้งสร้างความประทบัใจใหเ้กิดข้ึน  ตอ้ง

ทาํดว้ยความรอบคอบ  ทีมควรให้เวลาแก่กนั  อาจเป็นเวลาตามท่ีนดัหมายกนัไวห้รือไม่ไดน้ดัหมายก็ได ้ ควรจดั

เวทีใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าอธิบายวธีิการทาํงานและผลท่ีเกิดข้ึน  ควรใหค้รูไดมี้โอกาส  “นึกยอ้น

และสะทอ้นผลการทาํงานของตนเอง”  ควรจดัประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนการสอนใหค้รูและใหค้รูได้

ศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ความเขา้ใจหลกัการสอนดี  ให้ครูไดแ้ลกเปล่ียนช้ีแนะและแบ่งปันประสบการณ์แก่กนัและ

กันควรดาํเนินการทาํ AAR  ทันทีหลงัจากจบส้ินการให้คาํช้ีแนะ  ควรสรุปผลการให้คาํช้ีแนะให้ครอบคลุม

ประเด็น  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้  ประเดน็ความสามารถในการจดัการเรียนรู้  ควรมี

การนาํเสนอผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  (Best  Practices)   

 

คาํสําคญั: การนิเทศภายในแบบใหค้าํช้ีแนะ (Coaching) / สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

 

ABSTRACT 

 The objective of this researchaim. 1) To study the state of internal supervision in the form of coaching 

of educational institutions in Kamphaeng Phet Province  under the Office of Secondary Educational Service Area 

41.  2) To study the problems of internal supervision in the form of guidance (Coaching) of schools in Kamphaeng 

Phet Province under the Office of Secondary Educational Service Area, 41. 3) To find the ways to develop internal 

supervision by providing guidance (Coaching) of schools in Kamphaeng Phet Province  under the Office of 

Secondary Educational Service Area 41.  The population used in the research according to the  objectives1 and 

2, including teacher civil service and educational personnel working in Kamphaeng Phet  educational institutions 

a total of 1,357 people.  The sample consisted of 315 persons, consisting of 59 school administrators and 

256teachers,specifying the sample size using Crescent's table and Morgan (Krejcie& Morgan, quoted in Bunjom 

Si Sa-at, 1992, page 40).  The samples were obtained by Stratified Random Sampling.   The tools used for data 

collection were a check one choice questionnaire and a rating scale.  5 level of Likert five's Rating scale with 

reliability is equal to 0.98.  The statistics used for data analysis are frequency distribution, percentage, mean,  

standard deviation.  And informant  to according to objective 3,  including  government teachers and educational 

personnel  under the  Office  of  Secondary Educational  Service Area 41.  11 people are compiled by focus group 

discussion and data analysis by content analysis. 

 The research found that 

 1. The condition of internal supervision in the form of Coaching of schools in Kamphaeng Phet 

provinceunder the Office of Secondary Educational Service Area 41.  The most practical steps are, Step 1: 

Preparation before giving guidance the components of the quality development team are members working 
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together. Accounting for 100.00%, while the most non-performing operations are,  step 3: Summarizing the 

results of providing AAR or checking the results after the operation, such as doing AAR after the end of the 

recommendation.Accounting for 9.84 percent . 

 2. The problem of internal supervision in the form of Coaching of schools in Kamphaeng Phet 

provinceunder the Office of Secondary Educational Service Area 41.  The overall picture was at a low level                    

(𝑋𝑋� = 1.87, S.D. = 0.70).  The most mean step was step 1: Preparation before giving guidance. Is at a low level 

(𝑋𝑋�= 2.02, S.D. = 0.67). 

 3. The  Guidelines for the development of internal supervision in the form of Coaching of schools in 

Kamphaeng Phet province  under the Office of Secondary Education Service Area 41.  It was found that there 

should be continuous training or promotion of classroom research for personnel. In the first meeting or meeting 

must create an impression. Must be done carefully.  The team should give time to each other.  May be the 

appointed time or not scheduled.  Should provide a forum for teachers to express their opinions or to explain how 

they work and the results. Should give the teacher an opportunity "Think back and reflect on your own work 

results" should provide experience in teaching design for teachers and teachers to study more knowledge and 

understanding of good teaching principles.  For teachers to exchange, guide, and share experiences with each 

other AAR should be performed immediately after the termination has been made.  Should provide summary of 

the recommendations for covering the issues problems, obstacles, and suggestions for learning management.  The 

ability to manage learning.  There should be a presentation of best practices. 

 

Keywords: Coaching internal supervision / Under the Office of Secondary Educational Service Area 41 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 (2553 หนา้ 134-135) หมวด 6 ไดก้าํหนดการดาํเนินงานในเร่ือง  มาตรฐานและ

การประกนัคุณภาพการศึกษา  ไดก้าํหนดใหโ้รงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  ทั้งระบบการประกนั

คุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  และถือวา่ระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษา  ท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้น  ภารกิจของผูบ้ริหารและครูคือตอ้งร่วมกนั

พฒันาผูเ้รียน  โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอน  เพ่ือใหผู้เ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดี  เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพใน

สงัคม 

 การจดัการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น  จาํเป็นตอ้งอาศยัการนิเทศการศึกษา  เพ่ือช่วย

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  สอดคล้องกับความ

เปล่ียนแปลงในสงัคม  รวมทั้งมุ่งส่งเสริมพฒันาครู  ใหค้รูแลกเปล่ียนและมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาผูเ้รียน

ให้มีคุณภาพ  ดงัท่ี สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553, หนา้ 1)  ท่ีกล่าววา่  การนิเทศแบบใหค้าํ

ช้ีแนะ (Coaching)  เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการช่วยเหลือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี

คุณภาพ  ขั้นตอนการนิเทศแบบใหค้าํช้ีแนะ  มีขั้นตอนหลกัสาํคญัอยู ่3 ขั้นตอน  คือ 1) การเตรียมการก่อนใหค้าํ

ช้ีแนะ  2) การดาํเนินการใหค้าํช้ีแนะ  และ 3)  การสรุปผลการใหค้าํช้ีแนะ   
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 จากรายงานผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปี 2557  โดย

ผูท้รงคุณวุฒิและหน่วยงานตน้สังกดั สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  41 ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายใน  การนิเทศการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือการพฒันาการจดัการเรียนรู้  ไวด้งัน้ี 1)

โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหถู้กตอ้งตามหลกัการการจดัการเรียนรู้ตรงตามแผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  2) ครูควรจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ให้ถูกตอ้ง  จดัการเรียนรู้ตรงตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  3) ครูควรสร้างบรรยากาศใน

การเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข  มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนอยา่ง

ทัว่ถึง  อีกทั้งควรจดัสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้(สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41, 

2558, หนา้ 5-7) 

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างตน  ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41จะตอ้งมีการพฒันาการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพราะจากสภาพการจดัการเรียนการสอน  

และความสําคญัของกระบวนการนิเทศภายในท่ีผ่านมาส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ครูผูส้อนไม่เขา้ใจ

กระบวนการเรียนการสอน  ทาํใหผู้ศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะทราบถึงสภาพ ปัญหาท่ีมีอยู ่และแนวทางพฒันาการนิเทศ

แบบใหค้าํช้ีแนะ (Coaching)เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพการนิเทศภายในแบบให้ค ําช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวดั

กาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

 2.2  เพ่ือศึกษาปัญหาการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวดั

กาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

 2.3  เพ่ือหาแนวทางพฒันาการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจงัหวดั

กาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) ของ

สถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ตามขั้นตอนการนิเทศ

แบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching )  มีขั้นตอนหลกัสาํคญัอยู ่3 ขั้นตอน  ดงัน้ีขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการให้คาํ

ช้ีแนะ ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการให้ค ําช้ีแนะ และขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลการให้ค ําช้ีแนะ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553, หนา้ 2)  
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สภาพและปัญหาการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) 

ของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

ตามขั้นตอนการนิเทศแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1  แสดงกรอบแนวคิดของการวจิยัตามขั้นตอนการนิเทศแบบใหค้าํช้ีแนะ (Coaching ) 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1ประชากรและตวัอย่าง 

  4.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานใน

สถานศึกษาจังหวดักาํแพงเพชร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 41  ปีการศึกษา 2558  

จาํนวนทั้งส้ิน  1,357  คน  (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41, 2558, หนา้ 4) 

  4.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังาน

ในสถานศึกษาจงัหวดักาํแพงเพชร  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ปีการศึกษา 2558  

จาํนวน 315 คน  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  โดยใชต้ารางของเครจ์ซีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 

อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 40) กลุ่มตวัอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) (สมชาย  วรกิจเกษมสกลุ, 2553,หนา้ 163) 

 4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ  เป็นแบบสอบถาม ได้

ค่า IOC ระหว่าง  0.60-1.00นาํเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง  แลว้จึงนาํเคร่ืองมือท่ีทดลองใชม้าหาค่าความเท่ียง (Reliability)  โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา  ตามวิธี

ของครอนบาค(อา้งถึงใน  บุญชม  ศรีสะอาด, 2535, หนา้ 96) ไดค้่าความเท่ียง (Reliability) เท่ากบั  0.98  และเก็บ

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  โดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus  group  discussion) 

ขั้นตอนที ่ 1  การเตรียมการก่อนการให้คาํช้ีแนะ 

1.1 ดา้นการสร้างองคค์วามรู้ 

1.2 ดา้นการสร้างทีมงาน 

1.3 ดา้นองคป์ระกอบของทีมงานพฒันาคุณภาพ 

1.4 ดา้นการจดัทาํขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา 

1.5 ดา้นแผนการนิเทศและเคร่ืองมือการนิเทศ 

 

ขั้นตอนที ่2 การดาํเนินการให้คาํช้ีแนะ 

2.1 ดา้นการศึกษาตน้ทุนเดิม 

2.2 ดา้นการใหค้รูประเมินการทาํงานของ

ตนเอง 

2.3 ดา้นขั้นต่อยอดประสบการณ์ 

 

ขั้นตอนที ่3 การสรุปผลการให้คาํช้ีแนะ 

3.1 ดา้นการทาํ  AARหรือการตรวจสอบผลหลงัการปฏิบติังาน 

3.2 ดา้นการสรุปผลการใหค้าํช้ีแนะ 

3.3 ดา้นการวางแผนการใหค้าํช้ีแนะคร้ังต่อไป 

 

การนิเทศภายใน 

แบบให้คาํช้ีแนะ  (Coaching ) 

แนวทางพฒันาการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ(Coaching) 
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 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบั

สภาพและปัญหาการนิเทศภายในแบบใหค้าํช้ีแนะ (Coaching) ซ่ึงแบบสอบถามไดก้ลบัคืนมาทั้งหมด  315  ฉบบั  

และผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม(Focus  group  discussion)โดยมีผู ้

ร่วมสนทนากลุ่มจาํนวน  11  คน 

 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยนําขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูล  โปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS  เพ่ือคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ  ทั้งสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น ค่าร้อยละ  โดยแสดง

ในรูปตารางแจกแจงความถ่ีค่าเฉล่ีย  ค่าเฉล่ีย ( 𝑋𝑋� )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และวิเคราะห์เน้ือหาจาก

การสนทนากลุ่มแลว้จดัหมวดหมู่ขอ้มูล  จากนั้นเขียนรายงานสรุปผลการสนทนากลุ่มเป็นความเรียง 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1  สภาพการนิเทศภายในแบบใหค้าํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41ปรากฏผล ดงัน้ี 

  5.1.1  ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการใหค้าํช้ีแนะ ดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือ 

ดา้นองคป์ระกอบของทีมงานพฒันาคุณภาพพบว่า  สมาชิกทาํงานร่วมกนั  คิดเป็นร้อยละ  100.00  และดา้นท่ีมี

การดาํเนินงานท่ีปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นการสร้างทีมงาน พบวา่ ทีมให้เวลาแก่กนั อาจเป็นเวลาตามท่ีนดัหมาย

กนัไวห้รือไม่ได ้ นดัหมายก็ได ้ คิดเป็นร้อยละ  90.48ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ  ดา้นการสร้าง

ทีมงาน พบวา่ทีมให้เวลาแก่กนั อาจเป็นเวลาตามท่ีนดัหมายกนัไวห้รือไม่ไดน้ดัหมายก็ได ้ คิดเป็นร้อยละ  9.52  

และการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ  ดา้นองคป์ระกอบของทีมงานพฒันาคุณภาพพบว่า  สมาชิกทาํงาน

ร่วมกนั  คิดเป็นร้อยละ  0.00 

  5.1.2  ขั้นตอนท่ี 2  การดาํเนินการ ให้คาํช้ีแนะดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ดา้น

การศึกษาตน้ทุนเดิมพบวา่  การสั่งเกตการสอนในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.05  และดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ี

ปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ  ด้านการให้ครูประเมินการทาํงานของตนเองพบว่า  ครูได้ “นึกยอ้นและสะท้อนผลการ

ทาํงาน” คิดเป็นร้อยละ  94.92ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ  ดา้นการให้ครูประเมินการทาํงาน

ของตนเองพบวา่  ครูได ้“นึกยอ้นและสะทอ้นผลการทาํงาน”  คิดเป็นร้อยละ  5.08  และการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติั

นอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นการศึกษาตน้ทุนเดิมพบวา่  การสัง่เกตการสอนในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.95 

  5.1.3  ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลการให้คาํช้ีแนะ  ดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ดา้น

การทาํ AAR หรือการตรวจสอบผลหลงัการปฏิบติังานพบว่า ครูจดบนัทึกเพ่ือเตือนความจาํว่าวิธีการใดบา้งท่ี

ศึกษานิเทศก์หรือผูใ้ห้คาํช้ีแนะไดเ้คยนาํมาแกปั้ญหาแลว้  คิดเป็นร้อยละ  98.73  และดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ี

ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นการทาํ AAR หรือการตรวจสอบผลหลงัการปฏิบติังานพบวา่  ทาํ AAR  หลงัจากจบส้ิน

การใหค้าํช้ีแนะ  คิดเป็นร้อยละ  90.16 ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ  ดา้นการทาํ AAR หรือการ

ตรวจสอบผลหลงัการปฏิบติังานพบว่า  ทาํ AAR  หลงัจากจบส้ินการให้คาํช้ีแนะคิดเป็นร้อยละ  9.84  และการ

ดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ  ด้านการทาํ AAR หรือการตรวจสอบผลหลงัการปฏิบติังานพบว่า  ครูจด

บนัทึกเพ่ือเตือนความจาํวา่วธีิการใดบา้งท่ีผูใ้หค้าํช้ีแนะไดเ้คยนาํมาแกปั้ญหาแลว้  คิดเป็นร้อยละ 1.27 

 5.2  ปัญหาการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวดักาํแพงเพชร  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41ทั้ง 3 ขั้นตอน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย(𝑋𝑋�= 1.87,S.D.= 

0.70)ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการให้คาํช้ีแนะ  อยู่ในระดบัน้อย  (𝑋𝑋�= 
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2.02S.D. = 0.67)  และขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินการให้คาํช้ีแนะ  อยูใ่นระดบันอ้ย  

(𝑋𝑋�= 1.73, S.D. = 0.79) 

 5.3  แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในแบบให้ค ําช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวดั

กาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ผลจากการสนทนากลุ่ม  ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

  5.3.1  ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการใหค้าํช้ีแนะ  ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็น  ดงัน้ี(1)  ควรมี

การอบรมหรือส่งเสริมการจดัทาํวิจยัในชั้นเรียนให้กบับุคลากรอยา่งต่อเน่ือง(2)  การประชุมหรือพบปะกนัคร้ัง

แรกเพ่ือสร้างความประทบัใจให้เกิดข้ึน  ตอ้งทาํดว้ยความรอบคลอบ  มีการเตรียมการท่ีดีสร้างแรงจูงใจให้เกิด

ความประทบัใจให้กบัทีมให้ได(้3)  ทีมควรให้เวลาแก่กนัเม่ือมีโอกาส  อาจเป็นเวลาตามท่ีนัดหมายกนัไวห้รือ

ไม่ไดน้ดัหมายก็ได(้4)  สมาชิกควรมีพฤติกรรมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  ร่วมกนัอยา่งมีความสุข  

  5.3.2  ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินการให้คาํช้ีแนะ  ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็น  ดงัน้ี(1)  ควรจดัเวทีให้

ครูไดแ้สดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าอธิบายวิธีการทาํงานและผลท่ีเกิดข้ึน (2)  ควรมีการสังเกตการณ์สอนในชั้น

เรียนอยา่งจริงจงั  ให้ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั(3)  ควรให้ครูไดมี้โอกาส  “นึกยอ้นและสะทอ้นผลการทาํงาน

ของตนเอง 

  5.3.3  ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลการใหค้าํช้ีแนะ  ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็น  ดงัน้ี(1)  ควรดาํเนินการ

ทาํ AAR  ทนัทีหลงัจากจบส้ินการให้คาํช้ีแนะไม่ควรกล่าวโทษซํ้ าเติมตอกย ํ้าซ่ึงกนัและกนัโดยให้มีบรรยากาศ

เป็นกนัเอง (2)  ควรสรุปผลการใหค้าํช้ีแนะใหค้รอบคลุมประเด็น  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการจดัการ

เรียนรู้ (3)  ควรมีการนาํเสนอผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  (Best  Practices) 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1ผลการศึกษาสภาพการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวดั

กาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41ทั้ง  3ขั้นตอน  พบวา่ 

  6.1.1ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการใหค้าํช้ีแนะ ดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือ 

ดา้นองคป์ระกอบของทีมงานพฒันาคุณภาพพบวา่  สมาชิกทาํงานร่วมกนั  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูและสมาชิกมี

พฤติกรรมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัทาํงานร่วมกนัเป็นทีมและดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ีปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้น

การสร้างทีมงาน พบวา่ ทีมใหเ้วลาแก่กนั อาจเป็นเวลาตามท่ีนดัหมายกนัไวห้รือไม่ไดน้ดัหมายก็ได ้

   ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ  ดา้นการสร้างทีมงาน พบวา่ทีมใหเ้วลาแก่กนั 

อาจเป็นเวลาตามท่ีนัดหมายกนัไวห้รือไม่ไดน้ัดหมายก็ได ้ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากทีมขาดการสร้างความทา้ทาย

ให้กับกลุ่มในการทํางานด้วยข้อเท็จจริงใหม่ๆ สมาชิกทีมมีพ้ืนฐานของทักษะและศักยภาพน้อยและการ

ดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นองคป์ระกอบของทีมงานพฒันาคุณภาพพบวา่  สมาชิกทาํงานร่วมกนั  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  พชัรินทร์  ช่วยศิริ  (2554, หนา้ 124)  ท่ีศึกษาวิจยั  เร่ือง การศึกษาการดาํเนินงาน

นิเทศภายในของโรงเรียนวดัประดู่ฉิมพลีพบวา่ ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม  มีการพฒันาใหค้รู  มีทกัษะ

การทํางานกลุ่ม เข้าใจบทบาทของตน  รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  มีวิธีการทํางานกลุ่มโดยยึด

วตัถุประสงคข์องกลุ่ม  มีความเขา้ใจบทบาทของสมาชิก  มีการแต่งตั้งหวัหนา้กลุ่ม  มีผูน้าํ ผูต้าม  มีฝ่ายสนบัสนุน   

  6.1.2  ขั้นตอนท่ี 2  การดาํเนินการ ให้คาํช้ีแนะดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ดา้น

การศึกษาตน้ทุนเดิมพบวา่  การสั่งเกตการสอนในชั้นเรียน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร ครู  ให้ความสาํคญักบั
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การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  มีการเตรียมการสอน  และดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ีปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นการ

ใหค้รูประเมินการทาํงานของตนเองพบวา่  ครูได ้“นึกยอ้นและสะทอ้นผลการทาํงาน” 

   ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ  ดา้นการใหค้รูประเมินการทาํงานของตนเอง

พบวา่  ครูได ้“นึกยอ้นและสะทอ้นผลการทาํงานทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูไดป้ระเมินผลงานหรือช้ินงานท่ีนกัเรียน

ทาํสาํเร็จท่ีเกิดจากการสอน  ครูมีภาระงานมาก  ไม่มีโอกาสไดแ้สวงหาความรู้ในการออกแบบการเรียนการสอน  

และการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นการศึกษาตน้ทุนเดิมพบวา่  การสั่งเกตการสอนในชั้นเรียน ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมาจากครูกลา้เปิดใจและยอมรับความจริงแมส่ิ้งนั้นจะเป็นขอ้ผิดพลาดท่ีมีปัญหาบางประการ  และนาํมา

แก้ไขให้ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ รัชนี  ลาภรัตนทอง  (2553, หน้า 66)ท่ีศึกษาวิจัย  เร่ือง  การ

ดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบา้นเวียงฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่  ดา้นกิจกรรมการสังเกตการสอน  มีการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัสูตรกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการสังเกตการณ์สอนเป็นไปแบบ

กลัยาณมิตร  เช่นเดียวกบัแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553, หน้า 6)  ซ่ึงสรุปวา่ 

การให้ครูประเมินการทาํงานของตนเองเป็นขั้นท่ีช่วยให้ครูไดท้บทวนการทาํงานท่ีผ่านมาของตนเอง โดยใช้

ตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่  การจดัใหค้รูมีโอกาสได ้“นึกยอ้นและสะทอ้นผลการทาํงาน”   

  6.1.3  ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลการให้คาํช้ีแนะ  ดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ดา้น

การทาํ AAR หรือการตรวจสอบผลหลงัการปฏิบติังานพบว่า ครูจดบนัทึกเพ่ือเตือนความจาํว่าวิธีการใดบา้งท่ี

ศึกษานิเทศกห์รือผูใ้หค้าํช้ีแนะไดเ้คยนาํมาแกปั้ญหาแลว้  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูใหค้วามสาํคญักบัการจดบนัทึก

เพ่ือเตือนความจาํวา่วธีิการใดบา้งท่ีศึกษานิเทศกห์รือผูใ้หค้าํช้ีแนะไดเ้คยนาํมาแกปั้ญหาผูบ้ริหารมีนโยบายใหค้รูมี

โอกาสได้ร่วมกันสรุปประเด็นระดับการรับรู้ในเน้ือหาสาระรายละเอียดของวิธีการจัดการเรียนรู้ประเด็น

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้และดา้นท่ีมีการดาํเนินงานท่ีปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นการทาํ AAR หรือการ

ตรวจสอบผลหลงัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ทาํ AAR  หลงัจากจบส้ินการใหค้าํช้ีแนะ   

   ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ  ดา้นการทาํ AAR หรือการตรวจสอบผลหลงั

การปฏิบติังานพบวา่  ทาํ AAR  หลงัจากจบส้ินการใหค้าํช้ีแนะ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูไม่ทาํ AAR  ทนัทีหลงัจบ

ส้ินการให้คาํช้ีแนะ  ครูมีภาระงานมาก  ไม่มีเวลาทาํ AAR  ร่วมกันทันทีหลงัจบส้ินการให้คาํช้ีแนะและการ

ดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ  ด้านการทาํ AAR หรือการตรวจสอบผลหลงัการปฏิบติังานพบว่า  ครูจด

บนัทึกเพ่ือเตือนความจาํว่าวิธีการใดบา้งท่ีศึกษานิเทศก์หรือผูใ้ห้คาํช้ีแนะไดเ้คยนาํมาแกปั้ญหาแลว้  ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากผูบ้ริหารมีนโยบายให้ครูมีโอกาสไดร่้วมกนัสรุปประเด็นระดบัการรับรู้ในเน้ือหาสาระรายละเอียด

ของวิธีการจดัการเรียนรู้ประเด็นความสามารถในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงสํานักทดสอบทางการศึกษา  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553, หน้า 6) ท่ีกล่าวไวว้่าการทาํ AAR  หรือการตรวจสอบผลหลงัการ

ปฏิบติังานเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นการทบทวนความรู้ท่ีไดห้ลงัจากการใหค้าํช้ีแนะ (Coaching) เสร็จส้ินแต่

ละคร้ังเนน้การแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ไม่มีถูก – ผิดเป็นการทบทวนเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ใหเ้กิดปัญหาข้ึนอีกในขณะเดียวกนัก็คงไวซ่ึ้งวธีิการท่ีดีท่ีสุด 

 6.2  ปัญหาการนิเทศภายในแบบให้คาํช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวดักําแพงเพชร  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41ทั้ง 3 ขั้นตอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ศิริ  จนัทะพล(2552, หนา้ 91)  ท่ีศึกษาวจิยั  เร่ือง แนวทางการพฒันาการนิเทศภายในโรงเรียน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  
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 6.3 แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในแบบให้ค ําช้ีแนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวัด

กาํแพงเพชร  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  พบวา่  ขั้นตอนท่ี 1  การเตรียมการก่อนการ

ให้คาํช้ีแนะ  ควรมีการอบรมหรือส่งเสริมการจดัทาํวิจยัในชั้นเรียนให้กบับุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  ในการประชุม

หรือพบปะกนัคร้ังแรกตอ้งสร้างความประทบัใจใหเ้กิดข้ึน  ตอ้งทาํดว้ยความรอบคอบ  ทีมควรใหเ้วลาแก่กนั  อาจ

เป็นเวลาตามท่ีนดัหมายกนัไวห้รือไม่ไดน้ดัหมายก็ได ้ สมาชิกควรมีพฤติกรรมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัขั้นตอนท่ี 

2  การดาํเนินการให้คาํช้ีแนะ  ควรจดัเวทีให้ครูไดแ้สดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าอธิบายวิธีการทาํงานและผลท่ี

เกิดข้ึน  ควรสงัเกตการณ์สอนในชั้นเรียนอยา่งจริงจงั  ใหค้วามไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัใหค้รูไดมี้โอกาส  “นึกยอ้น

และสะทอ้นผลการทาํงานของตนเอง”  ขั้นตอนท่ี 3  การสรุปผลการให้คาํช้ีแนะ  ควรดาํเนินการทาํ AAR  ทนัที

หลงัจากจบส้ินการใหค้าํช้ีแนะ  ไม่ควรกล่าวโทษซํ้ าเติมตอกย ํ้าซ่ึงกนัและกนัโดยให้มีบรรยากาศเป็นกนัเอง  ควร

สรุปผลการให้คาํช้ีแนะให้ครอบคลุมประเด็น  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้  ประเด็น

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้  ควรมีการนาํเสนอผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  (Best  Practices)   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  7.1.1  ควรมีการประชุมหรือพบปะกนัคร้ังแรกเพ่ือสร้างความประทบัใจใหเ้กิดข้ึน  มีการ

เตรียมการท่ีดีสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริหาร ครู และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหเ้กิดความประทบัใจใหก้บัทีมใหไ้ด ้

  7.1.2  ควรจดัเวทีใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าอธิบายวธีิการทาํงานและผลท่ีเกิดข้ึน 

  7.1.3  ควรสรุปผลการใหค้าํช้ีแน่ะใหค้รอบคลุมประเดน็  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะใน

การจดัการเรียนรู้ 

  7.1.4  ควรนาํผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและหาแนวทางพฒันาการนิเทศภายในแบบ ให้คาํช้ีแนะ 

(Coaching) ของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ไปใช้

ในการพฒันานโยบาย พฒันาองคก์ร และพฒันาบุคลากร 

7.2ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  7.2.1  ควรมีการวจิยัเพ่ือพฒันาแนวทางการนิเทศภายในดว้ยเทคนิคอ่ืนหรือรูปแบบอ่ืนเพ่ือให้

ครอบคลุมทุกดา้นทุกประเดน็ 

  7.2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการนิเทศภายในระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนนัท ์ ประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์  

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร   
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บทคัดย่อ 
 การเขียนภาษาองักฤษถือเป็นทกัษะท่ีหลายคนขาดความมัน่ใจ เพราะมีค าวา่ถูกผิดเป็นตวัก ากบั และมี
ไวยากรณ์เป็นองคป์ระกอบส าคญั หลายคนคิดน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้ห้การเขียนสะดวกถูกตอ้งมาก
ยิ่งข้ึน จึงน าเอาแอพพลิเคชั่น Grammarly มาช่วยเป็นทางเลือกในการแก้ไขค าหรือรูปประโยคให้ถูกตอ้งและ
อ านวยความสะดวกให้งานเขียนของเราง่ายข้ึน แต่ผูเ้ขียนจ าตอ้งมีความรู้ทั้ งรูปแบบการเขียน เน้ือหา เขา้ใจ
ไวยากรณ์ และมีวจิารณญาณในการเลือกใชค้  า จึงจะช่วยเสริมใหก้ารใชแ้อพฯน้ีไดมี้ประสิทธิภาพ ผลสมัฤทธ์ิของ
การน าเอาแอพฯ ดงักล่าวมาปรับใชใ้นรายวิชา EBC340 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ สามารถช่วย
นักศึกษาไดห้ลายมิติ ทั้ งการสะกด ตรวจสอบความถูกตอ้งทางไวยากรณ์ การเลือกใชค้  า เป็นตน้ฯ ถือเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยเป็นแรงเสริมใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจในการเรียนมากยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั: แอพพลิเคชัน่ Grammarly, ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ,  การเขียนภาษาองักฤษ,  การตรวจสอบ,  
                การเขียนภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
 

ABSTRACT 
For many people, writing in English that is grammatically error-free is a difficult task to perform since 

they feel that writing good English involves the use of correct grammar and correct word choices.  With a limited 
knowledge of English and the lack of confidence in their English ability, these people often feel very anxious 
when they have to write in English.   Fortunately, several writing software programs, such as Grammarly, have 
been developed to rid people of their writing anxiety and to help them write with ease and with correct grammar. 
Though these software programs make writing easier, the writers cannot depend solely on the program . To be 
effective in using these software programs, they must have the knowledge of grammar, word choice and content 
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of the writing. In this paper, the use of Grammarly software program in teaching a course  EBC 340 (English 
Writing for Business Communication) is discussed and  some suggestions are given. 

 
Key words:  Grammarly Application, English grammar, English writing, checking, English Writing  
        for Business Communication 
 

บทน า 
ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาของโลก ท่ีคนทั่วทุกมุมโลกใช้กันในปริมาณมาก ใช้ในหลากหลาย

วตัถุประสงค์ ทั้ งในเร่ืองการติดต่อทางธุรกิจ การศึกษาต่อ การคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม และการใช้ชีวิตใน
ประจ าวนั  และเป็นภาษาท่ีทุกคนตอ้งเผชิญในโลกยคุใหม่ท่ีขอ้มูลความรู้ ข่าวสาร ต่างบนัทึกเป็นภาษากลางคือ
ภาษาองักฤษ ดว้ยเหตุน้ีจึงปฏิเสธไม่ไดว้า่ภาษาองักฤษมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบนั จึงจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีทุกคนจ าตอ้งเอาใจใส่ศึกษา ฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญ จ าใหไ้ด ้ใชใ้หค้ล่อง น าเสนอใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา 
แต่ผลการเรียนภาษาองักฤษในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจทั้งๆท่ีเรียนมาแลว้หลายปี ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจน
ผ่านถึงระดบัมหาวิทยาลยั ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการส ารวจความสามารถทางภาษาองักฤษตั้งแต่ปี 2009 เป็นตน้มา
ของบริษทั Education First ผูน้ าด้านการเรียนต่อต่างประเทศได้ท าการทดสอบวดัระดับ (Placement test) ทั้ ง
ความสามารถดา้นไวยากรณ์ ค าศพัท ์การอ่าน และการฟัง ผลท่ีไดก้ลบัพบวา่ประเทศไทยมีผลคะแนนอยูใ่นระดบั
ต ่ามากติดต่อกนัจนถึงปัจจุบนั อยา่งเช่นในปี 2561 ท่ีผ่านมา EFEPI 2018 Ranking ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและจดั
อนัดบัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ศกัยภาพการใชภ้าษาของไทย
ยงัอยูใ่นอนัดบัทา้ยๆของตารางตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา กล่าวคือ ไทยเราอยูอ่นัดบัท่ี 64 (จาก 88 ประเทศ) 
พอมาระดบัเอเชียอยูอ่นัดบัท่ี 15 (จาก 21 ประเทศ) และในระดบัอาเซียน กลบัไดอ้นัดบัท่ี 6 (จากประเทศท่ีเขา้ร่วม
ส ารวจ 8 ประเทศ) ทั้งๆท่ีเราเรียนภาษาองักฤษมาแลว้หลายปี โดยจุดอ่อนภาษาองักฤษของคนไทย คือ ไม่มีการ
น าไปใชง้านในชีวิตจริง กลายเป็นเพียงความรู้ท่ีอยูใ่นต าราท่ีเหล่านกัเรียนนกัศึกษาจะตอ้งน าไปสอบให้ผ่านใน
ระบบเท่านั้น จากผลการส ารวจดงักล่าว สุจิตรา สวสัด์ิวงศ์ (2539: 55) ระบุว่าสาเหตุหลกัของการไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนของนกัศึกษาไทยน่าจะมาจาก 1) ผูส้อนจดักิจกรรมไม่น่าสนใจ 2) ผูเ้รียนเกิดความอายไม่
กลา้เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท าให้เกิดเจตคติไม่ดีในการเรียนภาษาองักฤษ 3) ผูส้อนขาดเทคนิคและทกัษะในการ
สอน  4) ไม่รู้จกัน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาเป็นส่ือเช่ือมโยงเน้ือหากบักิจกรรม ท าให้บทเรียนขาดความน่าสนใจ  
ปัจจยัเหล่าน้ีถือเป็นเหตุให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาองักฤษของเด็กไทยอยูใ่นระดบัต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้
สุดท้ายท่ีผูส้อนไม่รู้จักปรับรูปแบบการเรียนเปล่ียนวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่รู้จักเปล่ียนอุปสรรคให้กลายเป็น
อุปกรณ์ ปรับนวตักรรมสมยัใหม่ใหก้ลายเป็นเคร่ืองมือน าเสนอเน้ือหาใหน่้าสนใจ  จึงท าใหก้ารเรียนภาษาองักฤษ
ไม่เกิดสมัฤทธิผลเท่าท่ีควร 

ในฐานะผูส้อนรายวิชาการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ พบว่า นักศึกษาประสบกบัปัญหาดา้นความสามารถทางไวยากรณ์อนัสะทอ้นออกมาในงานเขียนของ
ผูเ้รียน ปฏิเสธไม่ไดว้า่ภาษากบัไวยากรณ์มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัโดยตรง เพราะภาษาเป็นเร่ืองของกฎเกณฑท่ี์
ตอ้งอาศยัการจดจ าและฝึกฝนเพื่อน าไปใช้ หากไม่มีกฎเกณฑห์รือไวยากรณ์การส่ือสารยอ่มไม่บรรลุผล ทั้งสอง
ฝ่ายไม่อาจเขา้ใจสารท่ีตอ้งการส่ือได ้(สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, 2543: บทน า) ไวยากรณ์มีความสมัพนัธ์กบัวาท
กรรม การอ่าน การสนทนา และยงัสัมพนัธ์กบัค าศพัท์จนยากจะแยกออกมาศึกษาเป็นส่วนได ้ผูใ้ชภ้าษาท่ีขาด
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ทกัษะการใชภ้าษาตามสถานการณ์หรือบริบทต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม จะไม่สามารถ ส่ือสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  จากการทดสอบการเขียนเพื่อวดัระดบัของผูเ้รียน นอกเหนือจากความสามารถในการถ่ายทอดดว้ย
ทักษะการเขียน ผูเ้ขียนพบว่านักศึกษามีความสามารถในการเขียนให้ถูกตอ้งตามหลกัภาษา และความรู้เร่ือง
ไวยากรณ์อนัเป็นพ้ืนฐานท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งใชเ้ป็นส่วนประกอบส าคญัในการเขียนให้ถูกตอ้งตามหลกัภาษา
นั้น มีผลสมัฤทธ์ิค่อนขา้งต ่า สาเหตุการใชไ้วยากรณ์ไม่ถูกตอ้ง ผิดความไม่เหมาะสมกบับริบท 
 

วตัถุประสงค์ 
(1) เพ่ือศึกษาแนวทางในการน าเอาแอพพลิเคชัน่ Grammarly มาปรับใชใ้นการสอนเขียนในรายวิชา 

EBC 340  (การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ)  
(2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการน าเอาแอพฯดงักล่าวมาช่วยตรวจสอบการเขียนให้ถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน

และการน าเคร่ืองมือดงักล่าวมาใชจ้ะช่วยเสริมใหน้กัศึกษาเกิดความมัน่ใจในการการเขียน  
 

พฒันาการของการน าเอาแอพพลเิคช่ันมาช่วยสอนการเขียนภาษาองักฤษ 
แมว้า่การเรียนการสอนภาษาองักฤษในสมยัปัจจุบนัจะเน้นไปท่ีการเรียนเพื่อการส่ือสาร มีหมุดหมาย

ส าคญัคือการช่วยให้นกัศึกษาสามารถน าส่ิงท่ีเรียนไปใชใ้นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได ้ แต่ ปัจจยัพ้ืนฐานท่ี
ตอ้งค านึงถึงในการใชภ้าษา คือ ความคล่อง (Fluency) และความถูกตอ้ง (Accuracy) ความคล่องหมายเอาทกัษะ
ทางดา้นการฟังและการพูด ส่วนความถูกตอ้งเนน้ไปท่ีทกัษะทางดา้นการอ่านและการเขียน ซ่ึงทกัษะการเขียนมี
หลกัภาษาหรือไวยากรณ์มาเป็นตวัก ากับส าคญั  ความสามารถทางไวยากรณ์จะเป็นตวัควบคุมการส่ือสารให้
ท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ช่วยให้ผูส่ื้อสารกบัผูรั้บสารเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั และเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นถึง
ความสามารถทางภาษาท่ีผูเ้ขียนดว้ย   

แต่ปัญหาคือคนไทยส่วนมากใชภ้าษาไม่ถูกตอ้งตามหลกั ตามกฎเกณฑ์ของภาษานั้นๆ  ทุกคร้ังท่ีใช้
ภาษาองักฤษจึงขาดความมัน่ในการแสดงออกทางภาษา ทั้งๆท่ีหลกัสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยจะให้
ความส าคญักบัวชิาภาษาองักฤษและการพฒันาทกัษะดงักล่าวเสมอมา แต่ผลสมัฤทธ์ิท่ีเก่ียวกบัทกัษะภาษาองักฤษ
ยงัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า ผูเ้ช่ียวชาญดา้นไวยากรณ์หลายท่านระบุวา่การเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างภาษาเป็นส่ิง
สนับสนุนความสามารถในการน าภาษาไปใชไ้ดถู้กตอ้ง (Nunan:2004)  กล่าวคือ หากผูเ้รียนภาษามีความรู้หรือ
ความสามารถดา้นไวยากรณ์ในระดบัดี จะสามารถใชภ้าษาองักฤษทั้งในทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ได้ดีเช่นกัน สอดคลอ้งกับ Canale and Swain (1980) และ Zhang and Min-Yan (2009) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัย
ส าคญัท่ีช่วยให้การพูดประสบผลส าเร็จคือความรู้ด้านค าศัพท์และไวยากรณ์    ส าหรับในการเขียนไวยากรณ์
สนบัสนุนการเขียนเป็นอยา่งยิ่ง เพราะหากผูเ้รียนมีความรู้และแม่นย  าในการใชไ้วยากรณ์ยอ่มช่วยให้ผูเ้รียนคิด
วเิคราะห์และประเมินการใชค้  า ทั้งยงัสามารถใชไ้วยากรณ์ท่ีเหมาะสมในงานเขียน (Derewianka, 2008)   หลกัการ
สอนไวยากรณ์เพ่ือการส่ือสารไม่ควรเนน้ท่ีรูปแบบ (Form) ของโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีตอ้งการสอนเพียงดา้นเดียว 
แต่ควรน าโครงสร้างนั้นไปใชใ้นเน้ือหาท่ีมีความหมายในบริบทจริง การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเป็นการสอนท่ี
มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพในการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนัโดยมีการใชท้กัษะสัมพนัธ์มากกวา่หน่ึงทกัษะ ซ่ึงการจดักิจกรรมตอ้งเป็นกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร 
ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออก เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความคล่องในการใชภ้าษาโดยมีครูจะท าหนา้ท่ีเป็น             
ผูอ้  านวยความสะดวก  
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 พฒันาการของการน าเอาอุปกรณ์ซอฟทแ์วร์มาเป็นเคร่ืองมือในการเขียน มีเร่ิมตน้ตั้งแต่ระบบWindows 
ปรากฏข้ึน แต่โปรแกรมวินโดวมี์ความสามารถช่วยตรวจสอบเราไดแ้ค่เร่ืองการสะกด และการใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอนเท่านั้น บางคร้ังก็เกิดความสับสนในระบบของความต่างในการสะกดระหว่าง  บริติชกับอเมริกนั 
กล่าวคือ การสะกดบางคร้ังเราพิมพเ์ป็นภาษาในสไตลบ์ริติช แต่เคร่ืองหรือระบบกลบัแจง้เราวา่สะกดผิด เพราะ
ระบบวินโดวพ์ฒันาข้ึนโดยบริษทัไมโครซอฟท์ ซ่ึงมีเจา้ของเป็นชาวอเมริกนั คือ Bill Gates   ดงันั้น เราจึงถูก
บงัคบักลายๆใหใ้ชภ้าษาองักฤษแบบอเมริกนั เพราะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นคอมพิวเตอร์เป็นแบบอเมริกนั   

มาวนัน้ี เว็บไซต์ต่างๆได้พฒันาข้ึนมาใช้ประโยชน์ในอีกรูปแบบหน่ึง ได้แก่ ถูกน ามาใช้ในการ
ตรวจสอบรูปภาษา พฒันาต่อยอดจากระบบวนิโดวท่ี์มีอยู ่เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจยิ่งข้ึนในการเขียนใหถู้กตอ้งตาม
หลกัภาษา ทั้งในเร่ืองการสะกดค า การใชค้  าให้เหมาะสม การใชรู้ปประโยคให้ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ เช่น  
www. hemingwayapp. com,  www. onlinecorrection. com,  www. paperrater. com, ww. reverso. net, 
smallseotools.com, proofread.grammarbase.com, en.writecheck.com/home, Spellchecker, NounPlus เ ป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคร่ืองตรวจไวยากรณ์ภาษาองักฤษ (Nounplus) สามารถช่วยตรวจสอบเร่ืองโครงสร้างของ
กริยา หรือ Tenses,  รวมถึง Parts of Speech, ค ากริยาและค านามทุกอย่าง  Regular and Irregular Verbs, Modal 
Verbs, Passive Voice, Questions and Auxiliary verbs, Comparisons, Infinitive with to and Gerund เป็นตน้ 
 แอพพลิเคชัน่ท่ีโดดเด่นท่ีช่วยตรวจสอบการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และช่วยในการเขียน
ภาษาองักฤษไดม้ัน่ใจในปัจจุบนั ไดแ้ก่ แอพพลิเคชัน่ Grammarly (www.grammarly.com) แอพฯน้ีช่วยตรวจสอบ
งานเขียนเราไดป้ระหน่ึงมีพจนานุกรมวางอยู่ขา้งๆ พร้อมบอกรายละเอียดว่าท าไมเขียนแบบน้ีถึงผิด และรูป
ประโยคท่ีถูกตอ้งนั้นควรเป็นอยา่งไร ดงันั้น จึงท าใหเ้ราสามารถพิมพไ์ปดว้ย แกไ้ขไปดว้ยพร้อมกนั หรือจะพิมพ์
ไปก่อนใหจ้บแลว้ค่อยยอ้นกลบัมาดูจุดท่ีผิดและท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถปรับเปล่ียนรูป
ประโยคไดถู้กตอ้ง พร้อมค าอธิบายเพ่ิมเติมวา่ ท าไมประโยคน้ีถึงผิด 
 

การประยุกต์และผลสัมฤทธ์ิของการปรับใช้แอพฯ Grammarly ในการสอนการเขียนภาษาองักฤษ 
ภาษาองักฤษถือไดว้่าเป็นภาษาสากลของโลก ใครสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษไดดี้ ย่อม

ไดเ้ปรียบในหลาย ๆ เร่ือง แต่ถา้ใครยงัมีปัญหาเร่ืองภาษา เทคโนโลยีในโลกปัจจุบนัสามารถช่วยได ้ไม่วา่จะเป็น
การใช ้Google Translate ตวัช่วยในการแปลภาษา  หรือเคร่ืองแปลภาษาชนิดท่ีแปลสด และGrammarly ตวัช่วย
ตรวจสอบการเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา เป็นตน้ 

Grammarly คือ แอพฯท่ีช่วยในการปรับแกง้านเขียนของเราใหส้มบูรณ์มากยิ่งข้ึน สร้างความมัน่ใจใน
การเขียนของเรา ปรับรูปค าใหน่้าสนใจยิง่ข้ึน เปล่ียนรูปประโยคท่ีผิดใหก้ลายเป็นถูกตอ้ง เพราะแอพฯน้ีสามารถ
ตรวจสอบค าผิด “ไวยากรณ์” ในภาษาองักฤษ รองรับการใชง้านไดห้ลากหลาย ทั้งโปรแกรมในหมวด Microsoft 
Office, โปรแกรมเสริมส าหรับ Browser อย่าง FireFox/Chrome, Messenger, Gmail, Yahoo, Facebook, Twitter, 
Linkedin เป็นตน้  

การตรวจแกภ้าษาองักฤษมีค าส าคญัอยูด่ว้ยกนั 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) Proof Reading คือ การตรวจรูปแบบ
การเขียน  การใช้เค ร่ืองหมาย การใช้ตัวสะกด เ น่ือง เพราะรูปประโยคมีความหมายชัดเจนดีอยู่แล้ว  
2) Editing คือ การปรับปรุงไวยากรณ์ ค า รูปประโยคใหถู้กตอ้ง แต่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการเขียนขอ้ความใหใ้หม่ และ 
3)  Rewriting คือ การแก้ไขค า  รูปประโยค  โครงสร้างไวยากรณ์ให้ เ พ่ือให้ เ กิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
การปรับใชแ้อพฯ Grammarly ในการตรวจสอบจดัอยูใ่นหมวดการตรวจแบบ Editing  

http://www.hemingwayapp.com/
http://www.onlinecorrection.com/
http://www.paperrater.com/
http://www.grammarly.com/
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 รูปภาพที ่1  แสดงแอพพลิเคชัน่ Grammarly  
 

 

Grammarly  ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเขา้มาช่วยเราตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดค า ว่ามนัน่าจะมี
อะไรท่ีเขียนผิดหรือไม่ การใชค้  าน้ีเหมาะสมกบับริบทหรือเปล่า  เราสามารถเขียนเอกสารในโปรแกรม หรือจะ
น าเอาไฟลเ์ขา้ไปใส่ในแอพฯก็ได ้แอพฯน้ีจะช่วยเช็คให้วา่เราพลาดตรงไหนบา้ง พร้อมบอกเราวา่ตอ้งปรับยงัไง 
สามารถมองเห็นถึงจุดผิดพลาดในงานเขียนของเรา และท่ีส าคญัมีค าแนะน าให้แกไ้ขแบบอตัโนมติั เพียงแค่ใช้
ปลายน้ิวสัมผสัระบบก็จะช่วยปรับแก้ให้เราได้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ได้ทันที ทั้ งการใช้ Transition, การใช้ 
Composite Sentence หรือแม้กระทั่งการใช้ Active and Passive Voices ท่ี มีผลต่อความหมาย ท่ี เราจะส่ือ 
ความสามารถในการมองเห็นถึงจุดผิดในงานเขียน 

นอกจากนั้น โปรแกรมดังกล่าวยงัมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจมากมายอาทิ สามารถโหลดมาใช้ได้ง่าย ฟรี 
มีใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบ ท างานไดเ้ร็วแบบเรียลไทม ์ตรวจละเอียดประหน่ึงมีคนมาพิสูจน์อกัษรใหเ้รา หรือมี
ครูช่วยแนะน าวธีิการใชไ้วยากรณ์ดว้ยวา่ท าไมถึงผิด ยิง่ไปกวา่นั้น Grammarly ยงัมี Native App ใหส้ามารถติดตั้ง
ไวบ้นตวัเคร่ือง เพ่ือง่ายต่อการ Import ไฟลเ์อกสารและตรวจค าผิด ไวยากรณ์ไดท้นัที ซ่ึงมีทั้งเวอร์ชัน่บน macOS 
และ Windows ว่าดว้ยศกัยภาพของแอพพลิเคชัน่ดงักล่าว สามารถช่วยปรับปรุงทกัษะการเขียนของเราให้ดีข้ึน
หลายประการ ไดแ้ก่ 
 

1. การสะกด (Spelling) ช่วยใหก้ารสะกดของเราถูกตอ้งมากข้ึน หากเราสะกดผิด โปรแกรมจะช่วยเตือน
พร้อมกบัให้ค  าแนะน าว่าจะแกไ้ขอย่างไร ตวัท่ีถูกตอ้งคืออะไร เราสามารถตั้งค่าท่ี Menu Profile และ Set Goal 
เพ่ือก าหนดรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ อย่าง American English, British English หรือ Australian English ให้ 
Formal หรือ Informal เพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเรามากท่ีสุด  
 

2. ไวยากรณ์ (Grammar) ถือเป็นจุดเด่นของแอพฯ น้ี กล่าวคือ หากเราพิมพป์ระโยคท่ีผิดไวยากรณ์ลง
ไป ทั้งท่ีปรากฏในรูปของ Tenses, Conjunctions, Prepositions, Articles แอพฯจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบใหเ้ราวา่ การ
ใชป้ระโยคดงักล่าวผิดอยา่งไรพร้อมกบัช้ีแนะใหเ้ห็นรูปประโยคท่ีถูกตอ้ง ถึงแมว้า่โปรแกรมจดัท าเอกสารอยา่ง 
Word หรือ Pages ท่ีเราใชก้นัในทุกวนัน้ีจะสามารถตรวจสอบการสะกดค าผิดกนัไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ไม่ไดร้วมถึงเร่ือง
ของไวยากรณ์และการแนะน าค าศพัทท่ี์สละสลวยกวา่ส าหรับรูปประโยคนั้นๆอยา่งท่ี “Grammarly” ท าได ้ 
 

3. เคร่ืองหมายวรรคตอน (Punctuation)   การตรวจสอบรูปแบบการเขียนสามารถก ากับการใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอนในแต่ละประเภท ปกติจะมีการเวน้วรรคหลงัจากการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนอย่างเช่น 
Comma, Full stop, Colon, Semi-colon, Dash, Parentheses เป็นตน้  หากเราเวน้ช่องผิดก็จะท าให้การเขียนของเรา
พลาด  แอพพลิเคชัน่น้ีจะช่วยจดัแกใ้ห ้แต่อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ชก็้จ าเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจในรูปแบบการใชเ้คร่ืองหมาย
ดงักล่าวดว้ย เพราะใช่วา่แอพพลิเคชัน่ดงักล่าวจะช่วยไดท้ั้งหมด 
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Grammarly จะช่วยขีดเส้นใตจุ้ดท่ีเราเขียนผิด และช่วยวิเคราะห์ ช้ีน าให้เราไดเ้ห็นวา่ รูปประโยค หรือ
ค าท่ีใชน้ั้นน่าจะผิดอยา่งไร เราสามารถกดดูไดท่ี้แถบเคร่ืองมือทางดา้นขวามือ ซ่ึงจะรวบรวมสถิติและวิเคราะห์
การเขียนของเราออกมาให้เราไดท้ราบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสะกดผิด ไวยากรณ์ผิด การเวน้วรรค การใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอนผิด หรือแมก้ระทัง่การเลือกค าศพัท์และวลีท่ีใชไ้ม่เหมาะสม ซ่ึงระบบจะช้ีว่าจุดท่ีผิดอยู่
ตรงไหนของบทความเรา ดงันั้น Grammarly น่าจะช่วยท าใหชี้วิตของหลายๆคนท่ีผกูพนักบัเอกสารภาษาองักฤษ
สามารถท างานได้ง่ายยิ่งข้ึน จบงานท่ีได้รับมอบหมายได้ในเวลาอนัสั้ น และท าให้การส่ือสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกตอ้ง  

การถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียนซ่ึงมีไวยากรณ์มาเป็นตวัก ากบั เป็นเหตุให้การเขียนกลายเป็นวินยั
ของความคิด ความคิดของเรามีไม่จ ากดัแต่การถ่ายทอดความคิดกลบัถูกจ ากดัเพราะมีไวยากรณ์มาเป็นตวัขวางกั้น 
ดงันั้น ท าอย่างไรจึงจะแกปั้ญหาน้ีได ้  แอพฯ Grammarly จึงช่วยตอบโจทย ์แกไ้ขจุดอ่อนของเราได ้ท าให้การ
เขียนเพ่ือถ่ายทอดแนวคิดเป็นไปอยา่งราบร่ืน ช่วยใหก้ารเขียนถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน จุดเด่นของแอพฯ Grammarly มี 4 
Cs ไดแ้ก่ 

1) Check ช่วยตรวจสอบงานเขียนของเราไดเ้ห็นตรงไหนเขียนดี ตรงไหนตอ้งแกไ้ข พร้อมช้ีแนะ
ใหเ้ห็นแนวทางท่ีจะท าใหดี้ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร ช่วยท าใหก้ารตรวจแกค้  าเป็นเร่ืองง่าย จดัการงานเขียนใหถู้กตอ้งตาม
หลกัไวยากรณ์ จากท่ีเคยกลวัเร่ืองการเขียนวา่จะไม่ถูกตอ้งตามหลกัภาษา แต่แอพฯ Grammarly จะช่วยตรวจสอบ
ทั้งเร่ืองการใชค้  าใหเ้หมาะสมกบัรูปประโยคหรือบริบทนั้นๆ 

2) Change เม่ือตรวจสอบเห็นค าหรือประโยคใดไม่ถูกตอ้งเหมาะสมกบัรูปประโยค แอพฯน้ีจะ
ช่วยเปล่ียนใหถู้กตอ้งทั้งในระดบัค าและประโยคพร้อมกบัเสนอแนะแนวทางและแสดงค าตอบท่ีถูกตอ้งใหเ้ห็น 

3) Conciseness นอกเหนือจากความถูกตอ้งตามหลกัภาษาแลว้ ส่ิงท่ีแอพฯ น้ีช่วยตรวจสอบคือ
ความเหมาะสมในการใชศ้พัท์ การใชค้  าท่ีเป็นทางการ และท่ีส าคญัคือการใชข้อ้ความใหมี้ความกะทดัรัด สั้น แต่
ครอบคลุมความหมาย ท าใหก้ารเขียนมีความน่าสนใจ หนกัแน่นมากยิง่ข้ึน 

4) Clarity ท าใหง้านเขียนมีความชดัเจน ใชศ้พัทใ์หเ้หมาะสมกบัความหมายท่ีแทจ้ริง พร้อมกบัให้
ค  าแนะน า เสนอแนะแนวทาง แสดงค าตอบท่ีถูกตอ้งใหเ้ห็นง่ายๆแค่ปลายน้ิวสมัผสั 

5) Compelling ท าให้งานเขียนน่าสนใจมากยิ่งข้ึน สมบูรณ์ทั้งในเน้ือหา (Substance) และรูปแบบ
ของภาษา (Form) ท าใหง้านเขียนของเราไม่ซ ้ าซาก เสนอหลากหลายค าใหเ้ราไดเ้ลือกใชเ้พื่อความเหมาะสม  
 ความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ก็มีความส าคญัไม่ต่างจากค าศพัท์และส านวนภาษา เพราะศพัท์เปรียบ
เป็นดั่งวตัถุดิบท่ีเราจะน ามาท าอาหาร แต่ฝีมือหรือกระบวนการในการประกอบอาหารก็จ าเป็นไม่แพ้กัน 
ไวยากรณ์จึงเปรียบได้ดั่งฝีมือในการท าอาหาร กล่าวคือ แมน้เราจะมีวตัถุดิบเพียบพร้อม แต่เราไม่เขา้ใจใน
กระบวนการปรุง ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรใส่ก่อน-หลัง ก็ยากท่ีจะท าให้รสชาติของอาหารอร่อย  มาวนัน้ี 
กระบวนการปรุงมีเทคโนโลยมีาช่วยท าให้การปรุงอาหารมีรสชาติอร่อยคงท่ี และสามารถประกอบไดใ้นปริมาณ
ท่ีมากยิ่งข้ึน ช่วยให้ขอบข่ายการบริการขยายขอบเขตออกไปไดก้วา้งข้ึน ท าให้การเขียนของเรามีความรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง และมัน่ใจมากยิง่ข้ึน   

การท าหนา้ท่ีของแอพฯ Grammarly จะคอยตรวจสอบใหเ้ราแบบทนัเวลา (Real time) ช่วยให้งานเขียน
เราง่ายข้ึน ใชไ้ดท้ั้ ง PC และ Smartphone แค่ลากไฟล์ท่ีตอ้งการตรวจลงไปในโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมก็จะ
แสดงผลในดา้นขวาใหเ้ห็นวา่ประโยคไหน ค าใดท่ีเราใช ้“มนัผิด” พร้อมกบัแสดงค าท่ีถูกตอ้งใหเ้ราไดท้ราบเพ่ือ
แกไ้ขไดท้นัท่วงที  
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รูปภาพที ่2  ภาพแสดงใหเ้ห็นความผิดพลาดในการเขียนและการแกไ้ขพร้อมค าอธิบาย 
 

 

เพราะความกลวัผิด นกัศึกษาไทยจึงใชภ้าษาองักฤษเฉพาะในหอ้งเรียนเท่านั้น ท าใหข้าดความต่อเน่ืองใน
การฝึกฝน เป็นเหตุให้ไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในสถานการณ์จริง (บุษราภรณ์ ทบัทิมงาม, 2542: 22-24) 
ไม่เวน้แมแ้ต่การแต่งประโยคเรียงความในหอ้งเรียน ต่างก็พากนักลวัผิด จึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นออกมา
อยา่งถูกตอ้งชดัเจน เพราะเหตุท่ีมีค  าวา่ “ถูกตอ้ง” มาเป็นตวัก ากบั พลอยท าใหคิ้ดวา่การแต่งประโยคภาษาองักฤษ
เป็นเร่ืองยาก เป็นเหตุให้เหล่านักศึกษาขาดความมัน่ใจในการเขียน ดังนั้น แอพฯ ท่ีปรากฏใน Mac OS และ 
Windows ท่ีช่ือ Grammarly คือตวัช่วยท่ีจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบงานเขียนของเราไดใ้นระดบัหน่ึง 
 

การปรับใช้แอพพลเิคช่ัน Grammarly ในการสอนเขียนรายวชิา EBC 340   
ส าหรับการน าเอาแอพพลิเคชนั Grammarly มาปรับใชใ้นการสอนเขียนในรายวิชา EBC340 การเขียน

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจนั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นตวัช่วยในการตรวจสอบเน้ือหาว่าเราเขียนถูกตอ้ง
หรือไม่ โดยมีความถูกตอ้งตามหลกัภาษาและการใช้ค  าเป็นเป้าหมาย ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
รูปแบบ อาทิ 

1) สอนศัพท์ (Vocabulary) การใช้ค  าท่ีไม่ซ ้ าซากในการเขียน และการเลือกใช้ส านวนท่ีมีความ
หลากหลาย ท าให้เน้ือหาท่ีน าเสนอน่าสนใจ แอพฯ น้ีจะไฮไลท์ค  าท่ีคลุมเครือควรแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพื่อความ
เหมาะสมของรูปประโยคให้ตรงกับความหมายท่ีแทจ้ริงในประโยคนั้น ๆ เช่น “The great majority of people 
underestimate writing.” ค  าวา่ “great” อาจทดแทนดว้ยค าวา่ “vast” โดยแอพฯ จะไฮไลท์ตรงค าวา่ “great” พร้อม
กบัน าเสนอค าท่ีควรจะเป็นวา่ ควรใช ้“vast” แทน เป็นตน้ 

2) สอนการสะกด (Spelling check) ช่วยช้ีแนะแนวทางหรือให้ทางเลือกวา่ควรใชค้  าน้ีดีหรือไม่? หรือ
คุณหมายถึงค าน้ีหรือเปล่า? เพ่ือก าชบัว่าเราสะกดผิด พร้อมกนันั้นระบบก็ช่วยปรับแกไ้ขให้ เช่น You’re vary 
interesting person. ระบบก็จะถามเพ่ือความมัน่ใจวา่ “Possibly confused word : vary” Did you mean “very”? หรือ 
ประโยค “And than I thought, “Why not?” ระบบก็จะถามข้ึนวา่ “Possibly confused word: “then”” 

3) สอนไวยากรณ์ (Change the verb form) ช่วยตรวจสอบใหเ้ราไดท้ราบถึงงานเขียนของเราผดิ
ไวยากรณ์ เช่น “The office rules are being revise, so we’ll have new ones very soon.” ประโยคดงักล่าวเป็น Passive 
voice รูปประโยคจะตอ้งเป็น “Subject + is, am, are + V3” แต่ท่ีเราพิมพน์ั้นผิด ระบบจึงช้ีแนะใหเ้ราทราบวา่
ประโยคท่ีถูกตอ้งควรจะเป็น “The office rules are being revised, so we’ll have new ones very soon.” 

4) สอนการใช้ค า (Check the word usage)  เ พ่ือช่วยให้เราสามารถเลือกใช้ค  าให้เหมาะสมกับ 
ความหมายท่ีแทจ้ริงให้ถูกตอ้งกบัรูปประโยค หรือเพื่อให้การใชค้  าส านวนเกิดความกระชบัข้ึน ให้เขา้กบับริบท
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ของความหมายในประโยคนั้น ๆ เช่น “I was skeptical about the total idea.” เคร่ืองจะช้ีไปท่ีค าวา่ “total” พร้อม
กบัช้ีแนะใหเ้ราเปล่ียนไปใชค้  าวา่ “whole” น่าจะดีกวา่ เป็นตน้ 

5) สอนการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง (Punctuation) ตรวจสอบการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน
ให้เหมาะสม ให้สัมพนัธ์กบัความหมายของรูปประโยค เช่น เม่ือไหร่ใชเ้พียง Comma หรือ Full stop ประโยคใด
ใช ้Semi-colon เม่ือใดใช ้Dash เพราะการใชเ้คร่ืองหมายเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจความหมายไดดี้ยิง่ข้ึน และแอพ
ฯ น้ีสามารถช่วยตรวจสอบความเหมาะสมเหล่าน้ีใหเ้รา 

นอกจากน้ี ยงัมีแอพฯ อีกมากมาย ท่ีสามารถน ามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษ  
ช่วยตอบโจทยผ์ูท่ี้อ่อนไวยากรณ์ เช่น White Smoke, Ginger, CorrectMe, Speller/Spell Checker เป็นตน้  

ส าหรับขั้นตอนในการน ามาเอาแอพฯ Grammarly มาปรับใชใ้นการสอนเขียนนั้น ผูส้อนไดก้ าหนดให้
นกัศึกษาเขียนเร่ือง “การน าเอากญัชามาใชป้ระกอบในรักษาทางการแพทยถื์อเป็นการผิดจรรยาบรรณ/คุณธรรม
จริยธรรมหรือไม่?” จากนั้น ให้นกัศึกษาน าเอาขอ้ความท่ีเขียนมาตรวจสอบความถูกตอ้งทางไวยากรณ์ผ่านทาง
แอพฯ Grammarly ผลท่ีไดรั้บคือ 

 

 
รูปภาพที ่3  ภาพแสดงใหเ้ห็นความผิดพลาดในการเขียนและการแกไ้ขพร้อมค าอธิบาย 

 
เราจะพบวา่ ภาพดา้นบนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งในเร่ืองการใชอ้กัษรตวั

ใหญ่ การสะกด การเวน้วรรค ความเหมาะสมของการใชค้  า และไวยากรณ์ โดยมีค าอธิบายถึงค าท่ีไม่ถูกตอ้งพร้อม
กบัเสนอแนะขอ้ความท่ีควรจะเป็นใหเ้ลือกในฝ่ังขวามือ  ดงันั้น เม่ือน าเอาแอพฯดงักล่าวมาปรับใช ้ก็จะไดเ้ห็นถึง
ความถูกตอ้งชดัเจนมากยิง่ข้ึน ดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 

 
รูปภาพที ่4  ภาพแสดงใหเ้ห็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 

 
 

สรุป 

การน าเอาแอพฯ Grammarly มาใชใ้นการตรวจสอบการเขียน นอกจากจะช่วยตรวจค าผิดอยา่งละเอียด
แลว้ ยงัสามารถตรวจไวยากรณ์ไดด้ว้ย และช่วยพฒันางานเขียนไดดี้ยิง่ข้ึนในหลายๆส่วน ไม่วา่จะเป็นช่วยบอกวา่
เราผิดตรงไหน พร้อมตวัอย่างการใช้งานท่ีถูกตอ้ง โดยมีจุดเด่นมากมายอาทิ  ฟรี มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ 
ท างานรวดเร็ว   
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ข้อเสนอแนะ 
 แอพพลิเคชัน่น้ีเป็นเพียงแค่ส่ิงอ านวยความสะดวกเท่านั้น ส่วนหนา้ท่ีในการเก็บรายละเอียด ท าให้งาน
เขียนของเราสมบูรณ์ยิ่งข้ึนคือความรู้ของผูเ้ขียนเอง ผูใ้ช้ตอ้งมีความรู้ทั้ งในเร่ืองศัพท์ โครงสร้างภาษาและ
วฒันธรรมของการใชภ้าษาดว้ย เพ่ือสามารถถ่ายทอดภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ชดัเจน 
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บทคัดย่อ 

 มาตรฐานอาจารยมื์ออาชีพ (SPU-PSF) มี 4 โดเมน คือ โดเมนท่ี 1 องค์ความรู้ ประกอบดว้ย 2 หัวขอ้ 

โดเมนท่ี 2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ โดเมนท่ี 3 คุณค่าของอาจารยมื์ออาชีพ ประกอบดว้ย 

2 หัวขอ้ โดเมนท่ี 4 สัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 2 หัวขอ้ ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้มีเกณฑอ์ยู ่4 ระดบั คือ ระดบั

เร่ิมตน้ ระดบัชาํนาญ ระดบัชาํนาญพิเศษ และระดบัเช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการพฒันาอาจารยสู่์มาตรฐาน

อาจารยมื์ออาชีพ และเป็นเกณฑม์าตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงจะ

กล่าวถึงเทคนิคในการเตรียมความพร้อมในระดบัท่ี 1 เร่ิมตน้ (Beginner) และในระดบัท่ี 2 ชาํนาญ (Proficiency) 

เป็นหลกั การนาํเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL ทั้งหมด 5 ขั้นตอน มาใชก้บัผูเ้รียนในรายวิชานั้น ๆ  

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน อาจทาํให้ผูท่ี้สนใจเขา้รับการประเมินมีความเขา้ใจในรายละเอียดในการเขียน

คาํอธิบาย กระบวนการเรียนการสอน การเรียงลาํดบัความคิดและการรวบรวมเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการ

ประกอบหลกัฐาน พร้อมการยกตวัอยา่งประกอบไดดี้ยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพในการพฒันา

องคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ ทาํใหง่้ายต่อการนาํมาใชง้านไดต้ามแบบฉบบัอาจารยมื์ออาชีพ (SPU-PSF)  

 

คาํสําคญั : เทคนิค, การสอน, สร้างสรรค,์ อาจารยมื์ออาชีพ 

 

ABSTRACT  

 There are 4 domains of the Professional Instructor Standard (SPU-PSF) which are divide by 1) Structure 

of Knowledge include two topics 2) Learning Process include four topics 3) Value of Professional Instructor 

include two topic 4) Outcome of Student include two topics. In each topic there are 4 levels, which are beginner 

, professional , specialist  and expertise. Therefore, these are the norm of improve the instructor to expertise in 

this area and also this is related with the Thai Qualification Framework For Higher Education. Which may argue 

that, it is quite focusing  for the first level( Beginner) and second level (specialist). For the best academic to 

student, it has required the form of 5 process of CBL within the lesson. Which may who interested it, more 

understand in detail, the process of study , the compile of thinking and lessoning  for make an evidence to the 

much more. In each domains, it must have explain by concrete with the image by use the Facebook program to 

manage. Moreover, it can be for a contact in anytime and anyplace. Include, a news announcement, brain 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1313 

storming, review lesson , group activities though collective video recording in class for protocol. Lastly, make it 

easily to use in the future like the Professional Instructor Standard (SPU-PSF). 

 

Keywords : Technique, Teaching, CBL, SPU-PSF 

 

1. บทนํา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

กาํหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผูเ้รียนเป็น

สําคญั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพ

การจดัการศึกษาใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และไดม้าตรฐานท่ีเทียบเคียงกนัไดท้ั้งในระดบัชาติและระดบั

สากลมีความร่วมมือกนัในส่วนของการดาํเนินการโดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และความร่วมมือ

กบัต่างประเทศในปี พ.ศ. 2558 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดด้าํเนินโครงการความร่วมมือกบัสหภาพ

ยโุรป (EU)  ในโครงการ “TQF and the Development of Professional Standards Framework”  โดยมีวตัถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ ทั้งในดา้นศาสตร์ใน

สาขา ดา้นการออกแบบหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และทศันคติท่ีดีงามในความเป็นอาจารยมื์ออาชีพ 

จึงมีการส่งเสริมให้อาจารยมี์คุณภาพในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเกิดข้ึนนานแลว้ในต่างประเทศ

สหภาพยโุรป ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํของโลกเป็นจาํนวนมาก จึงศึกษาจากการนาํไปใชข้องส

หราชอาณาจกัร และของประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนจากสถาบนัอุดมศึกษาของไทยไดมี้การริเร่ิมนาํไปจดัทาํ

เป็นแนวทางการพฒันาศกัยภาพอาจารยข์องตน การจัดทาํแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษาของ

อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาจึงเป็นจุดเปล่ียนสาํคญั ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาอุดมศึกษาของไทยท่ีสอดคลอ้งกบั

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 จาํเป็นตอ้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

เทคนิค แนวทาง และวธีิการในการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เป็นอาจารยมื์ออาชีพท่ีเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี 

ความรับผิดชอบ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม (อา้งอิงจากแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ

การจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา)  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาเทคนิคการเตรียมความพร้อมเขา้สู่การพฒันาอาจารย์มาตรฐานมืออาชีพ (SPU-PSF)  

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 (2) เพ่ือเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานอาจารยมื์ออาชีพ (SPU-PSF) มหาวิทยาลัย                 

ศรีปทุม 

 

3. เทคนิค (Technique)   

 เทคนิค หมายถึง กลวิธีต่างๆ ท่ีใชเ้สริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทาํใดๆ เพ่ือช่วยให้

กระบวนการ ขั้นตอน วธีิการ หรือการกระทาํนั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน   

 เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีและยุทธวิธีต่างๆ อนัเกิดจากประสบการณ์การสอนและการคิดคน้

เทคนิค วิธีการใหม่ๆของตัวผู ้สอนเองในการท่ีนํามาใช้เสริมกระบวนการสอนในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้                         
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การดาํเนินการเรียนการสอนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงัท่ีทิศนา แขมมณี (2559:329) กล่าววา่ การ

บรรยายเป็นวิธีสอนท่ีตอ้งอาศยัความสามารถของผูบ้รรยาย ถา้ผูบ้รรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายท่ีดึงดูดใจ

ผูเ้รียน ผูเ้รียนอาจขาดความสนใจได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงทาํใหผู้เ้ขียนไดศึ้กษารูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) เพ่ือใชแ้ทนการสอนแบบเดิม ซ่ึงการศึกษาแบบบอกเล่า และการสอบ

แบบท่องจาํจะไม่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ลว้ยงัเป็นการทาํลายมนัอีกดว้ย (วิริยะฤาชยัพาณิชย ์25:2558) 

นอกจากน้ีการสอนรูปแบบใหม่ยงัช่วยใหผู้เ้รียนใชท้กัษะต่าง ๆ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ีสอด 

คลอ้งกบั Watanabe,Y. (1999) ระบุวา่เราตอ้งอนุญาตใหก้ารมีส่วนร่วมเชิงลึกในกระบวนการเรียนรู้อยา่งเขม้แขง็

การมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสใหเ้กิดการสร้างสรรคอ์ยา่งไม่มีขอ้จาํกดัอีกดว้ยโดยไดน้าํเทคนิคกระบวนการสอนตาม 

แนวทาง CBL โดยจดัรูปแบบการสอนเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี   

 ขั้นตอนท่ี 1 กระตุน้ความสนใจ โดยการทาํให้ผูเ้รียนนั้นมีความอยาก ไดแ้ก่ อยากเรียน อยากรู้ อยาก

คน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง โดยใชเ้หตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงผูเ้รียนสนใจเป็นตวักระตุน้ เน้ือหานั้นสามารถ

นาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนัไดก็้จะส่งผลให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้กว่าเดิม และสนใจในการคน้หาความรู้ดว้ย

ตนเองได ้การใชส่ื้อมลัติมีเดียถือเป็นการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี การใชเ้กมเขา้มาช่วยให้

ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้โดยเลือกใชโ้ปรแกรม Kahoot ท่ีสามารถเล่นเกมง่าย ๆ ไดโ้ดยผา่นโทรศพัทมื์อถือ เขา้มา

ช่วยในการเรียนการสอน  หรือ กิจกรรมกลุ่มท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีไดส้อนในสปัดาห์นั้น   

 ขั้นตอนท่ี 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ  โดยผูส้อนไม่ไดเ้ป็นผูก้าํหนดคาํถามให ้แต่จะเป็น 

การปล่อยให้ผูเ้รียนคน้หาปัญหาท่ีตนเองสงสัย  โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจในบทเรียน 

“อยากรู้” ดว้ยตนเอง และเม่ือผูเ้รียนเกิดความอยากรู้ จึงเป็นจงัหวะท่ีดีท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน คน้หาเน้ือหาท่ี

ตนเองตอ้งการ ซ่ึงผูเ้รียนพร้อมท่ีจะเปิดรับความรู้นั้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 ขั้นตอนท่ี 3 คน้ควา้และคิด ผูส้อนนั้นมีหนา้ท่ีเดินใหค้าํปรึกษาตามกลุ่ม โดยฝึกฝนใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัคิด 

และรู้จักค้นคว้าหาข้อมูล  รู้จักเลือกใช้และตัดสินใจในข้อมูลท่ีหาได้อย่างง่ายดายผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ  

 ขั้นตอนท่ี 4 นาํเสนอ ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนนั้นจะไดน้าํเสนอผลงาน ท่ีตนเองท่ีไดไ้ปคน้ควา้และคิดออกมา

เม่ือจบการนาํเสนอผูส้อนจะเป็นผูเ้ปิดประเด็นใหมี้การซกัถามในชั้นเรียน และน่ีคือกระบวนการท่ีจะทาํใหผู้เ้รียน

นั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีตนเองได้คน้หามาถา้หากขอ้มูลท่ีหามานั้นไม่ถูกตอ้ง การซักถามใน

หอ้งเรียนนั้นจะเกิดประเด็นใหม่ ๆ  

 ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือหลกัสูตรแกนกลางตอ้งการนั้น คือ การท่ีผูเ้รียนมี

การพฒันาทั้งดา้นของดา้นความรู้ (Knowledge) โดยจดัให้มีการสอบวดั หรือ การใชแ้บบฝึกหัดต่าง ๆ แลว้นาํ

คะแนนมาเป็นตวัช้ีวดัวา่ผูเ้รียนมีความรู้มากนอ้ยเพียงใด ดา้นทกัษะ (Skill) โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบรูบริค 

(Rubric)  ในการประเมินผูเ้รียนโดยข้ึนอยูก่บัการตั้งหัวขอ้ในการประเมิน  และรายละเอียดการประเมินท่ีจาํเป็น 

เช่น หากประเมินในหวัขอ้ทกัษะการนาํเสนอ รายละเอียดการประเมินท่ีจาํเป็น คือดา้นเน้ือหา ดา้นความชดัเจนใน

การพูด และดา้นเทคนิคในการนาํเสนอเป็นตน้ และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (Atiitude) การตั้งหัวขอ้การ

ประเมินในคุณลกัษณะท่ีผูส้อนอยากใหเ้กิดข้ึนในผูเ้รียน และรายละเอียดสาํหรับการประเมินท่ีสอดคลอ้งกนั  

 กล่าวโดยสรุป คือ การศึกษาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL ทั้งหมด 5 ขั้นตอนมาใชก้บั

ผูเ้รียนในรายวิชานั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน  โดยเทคนิคน้ีสามารถนาํกระบวนการท่ีไดป้ฎิบติันาํไป

ตอบคาํถามในโดเมนต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่การพฒันาอาจารยม์าตรฐานมืออาชีพ (SPU-PSF) ต่อไป 
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4. แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU-PSF)   

มาตรฐานอาจารยมื์ออาชีพ (SPU-PSF) แบ่งออกเป็น 4  โดเมน คือ โดเมนท่ี 1 องคค์วามรู้ ประกอบดว้ย 

2 หัวขอ้  โดเมนท่ี 2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 หัวขอ้  โดเมนท่ี 3 คุณค่าของอาจารยมื์ออาชีพ 

ประกอบดว้ย 2 หัวขอ้  โดเมนท่ี 4 สัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 2 หัวขอ้ ซ่ึงในแต่ละหัวขอ้มีเกณฑอ์ยู ่4 

ระดบั คือ ระดบัเร่ิมตน้ ระดบัชาํนาญ ระดบัชาํนาญพิเศษ  และระดบัเช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการพฒันา

อาจารย์สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ  และเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้จัดทําโครงการ SPU-

Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กําหนดข้ึน เพ่ือพฒันาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม                

ให้เป็นท่ียอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสํานักงานคณะกรรมการ                           

การอุดมศึกษา (สกอ.) ดงัน้ี 

 โดเมนที ่1 องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 

1.1 องค์ความรู้ในเน้ือหา (Content Knowledge) อธิบายเก่ียวกบัแนวคิด และหลกัการสาํคญั ของเน้ือหา

ในเร่ือง หรือวชิาท่ีสอนใหน้กัศึกษาเขา้ใจ และนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้เช่น การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ประเภทท่ีมี

ความซับซ้อนข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีวิธีการประยกุตใ์ช ้ โดยมีวิธีการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี

ระบบ สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผนไปใชใ้นรายวชิาของตนเอง สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจไป

ใชอ้ยา่งถูกตอ้ง ไดแ้ก่ การนาํกระบวนการคิด ทกัษะ และการพฒันาแนวคิดต่างๆ มาปรับใชไ้ด ้ นาํความรู้ท่ีไดม้า

พฒันา และสร้างสรรค ์สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาไดใ้นอนาคตตามมาตรฐานสากล   

 1.1.1 ดา้นการเรียงลาํดบัเน้ือหาการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยมีการแบ่งคาํอธิบายรายวิชาทั้งหมดมา

เป็นหวัขอ้ แลว้จึงนาํมากระจายออกเป็นหัวขอ้การเรียนทั้งหมด 15 คร้ัง และเรียงลาํดบัตามความสาํคญัของหัวขอ้ 

และความเช่ือมโยงกบัวิชาอ่ืนได ้ดา้นการวเิคราะห์เน้ือหาในวิชาท่ีสอนไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ในแต่ละสปัดาห์จะมี VDO 

ประกอบการสอน ตวัอย่างรายการท่ีน่าสนใจทั้งใน และต่างประเทศ มี Presentation ประกอบบรรยายหัวขอ้ มี

กิจกรรม/เกมส์ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด วิเคราะห์หลงัเรียนโดยมีกระบวนการสอนโดยทกัทาย มีตวัอย่าง VDO Case 

Study base Learning วเิคราะห์ และสรุป  

 1.1.2 ดา้นการใหค้าํปรึกษา มีการช้ีแนะเพ่ือใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมได ้ในรายวชิาท่ีสอนโดย

แบ่งเป็นการเรียนทฤษฎี 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ การเรียนปฏิบติั 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ และศึกษาดว้ยตนเอง เช่น การเขา้

ศึกษาในระบบ e-learning การทาํกิจกรรมกลุ่ม (การบา้น) และการให้คาํปรึกษานอกเวลา เป็นตน้ บรรยาย 30 

ชั่วโมง/ภาคการศึกษา สอนเสริม 3 ชั่วโมง ต่อ/ภาคการศึกษา การฝึกปฎิบัติ/งานภาคสนาม 30 ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา การศึกษาดว้ยตนเอง 75 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา  

1.2 องค์ความรู้ในศาสตร์การสอน (How to teach) ด้านวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น การบรรยาย 

แบบฝึกหัด การอภิปรายในชั้นเรียน การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน และผลงานการผลิตรายการฯ ประเภท

ต่างๆ  โดยนาํมาวิเคราะห์  และสรุปในการนาํเสนอ โดยเนน้ไปท่ีตวัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

การนาํเสนอผลงาน ผูส้อนเลือกใชว้ิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) ดว้ย

วิธีการ “เล่าเร่ือง” (จากงานวิจยั James Catterall, Sir Ken Robinson และงานวิจยัของนกัการศึกษา) หลายประเทศ

ในโลก จึงไดใ้ชค้วามพยายามเพ่ือท่ีจะให้ครู ปรับเปล่ียนการสอนเพ่ือสร้างให้ผ◌ู้เรียนไดมี้ทกัษะท่ีสําคญัจึงหา

วิธีการสอนท่ีเหมาะสม คือ การสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน CBL Creativity-based Learning ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยท่ีเนน้ใหมี้ความคิด วิเคราะห์ ฝึกฝนทกัษะการสื่อสาร การทาํงานเป็นทีม ทกัษะ
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ในการเรียนรู้ มีระเบียบวนิยั มีความรับผิดชอบ มีน้าํใจ ฯลฯ ช่วยทกัษะในการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค ์ดา้น

วิธีวดัและประเมินผล การสังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ประเภทต่างๆ การ

ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  ไดแ้ก่  โจทยท่ี์ผูส้อนไดม้อบหมายทา้ยคาบเรียน  จากผลการสอบ

กลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เน้ือหาดา้นคุณภาพการผลิต

รายการวทิยโุทรทศัน์ การจดัทาํรายงาน และรูปแบบการนาํเสนอช้ินงาน  

 1.2.1 ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   เพ่ือให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมโครงการเสริมความ

เป็นมืออาชีพของนกัศึกษา (The Professional) โดยจดับรรยายเสริมในรายวิชา และแต่ละชั้นปี โดยวิทยากรมือ

อาชีพ การจดัโครงการ “ทศันศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์” เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้ห็น

กระบวนการในการทาํงานจริงอยา่งมืออาชีพ  

 1.2.2 ดา้นการใหค้าํปรึกษามีวธีิการช้ีแนะวิธีการสอนแก่เพ่ือนอาจารย ์เช่น การเขา้ร่วมในโครงการ 

The Teacher Project #1 มีพ่ีเล้ียงคอยใหค้าํแนะนาํในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยั มี

การแลกเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนกบัเพ่ือนอาจารยต์่างคณะมีศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหมี้การพดูคุย และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัทุกสัปดาห์ โครงการ The Teacher Project #2 ไดรั้บหน้าท่ีเป็นผูช่้วยโคช ซ่ึงจะทาํ

หนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงคอยแนะนาํ และถ่ายทอดความรู้ในการพฒันาระบบ e-learning ใหก้บัคณาจารยต์่างคณะ  

โดเมนที ่2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ (Professional Practice)  

2.1 การออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ (Design and Plan Effective Learning) วางแผนการสอนใน

รายวิชาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้  มีการดาํเนินการจดัทาํแผนการสอนตาม  มคอ.2  ใชห้ลกัสูตร 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 (ตามเอกสารแนบ มคอ.2) เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นวิทยโุทรทศัน ์

และพฤติกรรมของผูช้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงไดมี้การนาํขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ จากการสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการในช่วงการออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบกับขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพท่ีได้มาจดั

บรรยาย และเวิร์คชอปเสริมในหลกัสูตร รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือ

นาํขอ้มูลมาใชเ้พ่ือออกแบบสาระรายวิชาใหมี้ความทนัสมยัโดยนาํผลการสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมา

เป็นแนวทางพิจารณาสาระรายวิชา รับฟังขอ้เสนอแนะจากศิษยเ์ก่า และสถานประกอบการเก่ียวกบัคุณลกัษณะ

ของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์กาํหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรประชุมร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุ

เพ่ือออกแบบหลักสูตร จัดทําร่างคาํอธิบายสาระรายวิชา เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเสนอร่าง

หลกัสูตรต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลยัเพ่ือขออนุมติั และเสนอ สกอ. และจดัทาํ มคอ.3 / มคอ.4 

สาํหรับเผยแพร่ใหแ้ก่นกัศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เป็นตน้  

 2.1.2 ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ ผูส้อนจึงได้

นําเคร่ืองมือท่ีช่วยเสริมในกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ได้แก่ ระบบ e-learning ขอ้ดี คือ ในแต่ละ

สัปดาห์นักศึกษาสามาถเขา้ไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดทุ้กท่ีทุกเวลาและมีกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือช่วยเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถยืดหยุ่นได้ พร้อมเขา้เรียนเม่ือตอ้งการ อีกทั้ งยงัมีวีดีโอตวัอย่างต่างๆ บรรจุอยู่ในระบบอย่าง

ครบถว้น  

 2.1.3 ดา้นขอ้มูลเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหลกัสูตร มีการประเมินแบบร่วมรับรู้โดยผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร จะมีการแจ้งผลการประเมินการสอนของอาจารยป์ระจําหลกัสูตร เม่ือจบภาคการศึกษาเพ่ือนํามา

ปรับปรุงการสอนเป็นรายบุคคล และนาํมาเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดตวัผูส้อนแต่ละรายวิชาใหเ้หมาะสม อาจารย์

ผูส้อนทราบผลจากระบบ SCMS ของมหาวิทยาลยัดว้ยตนเองในหมวดแบบประเมินผูส้อน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถให้
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คะแนนตามความพึงพอใจ และขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนได ้เพ่ือนาํผลมาพฒันาในดา้นการสอนให้

มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนต่อไป  

 2.1.4 ด้านวิธีวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เนน้ให้เกิดการวดัผลท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน  โดยเนน้การเก็บคะแนนให้นกัศึกษามีการ

ผลิตช้ินงานแทนการจดัทาํรายงานเพียงอยา่งเดียว สามารถนาํทฤษฎีไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม  

 2.1.5 ดา้นการพฒันาการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์จริง  ของผูเ้รียนร่วมกบั

เพ่ือนอาจารย ์โดยการประเมินกระบวนการมีการปรับโจทย ์การเก็บคะแนนท่ีเนน้ไปดา้นการลงมือปฏิบติัให้

สอดคลอ้งกบัสภาพของท่ีตั้งแต่ละภูมิภาค ส่งผลให้นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติัมากข้ึนสอดคลอ้งกบัการ

ประเมินผลนักศึกษาในมคอ.2 และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการผลิตบณัฑิตของหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นทกัษะ

ความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และฝึกปฏิบติัในวชิาชีพฯ  

2.2 เทคนิคและกระบวนการสอน (Teaching Technique) เทคนิคการสอน ส่ือการสอน เทคโนโลยแีละ

ทรัพยากรท่ีเหมาะสม เช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย โดยมีการเล่าเร่ือง ประกอบการอธิบายตามลาํดบัขั้นตอน 

เทคนิคการอภิปราย มีการให้โจทยก์บัผูเ้รียน และให้ประเด็นพร้อมการอภิปรายในชั้นเรียน เทคนิคการเล่นละคร 

การเขียนบทละครท่ีจะใชใ้นการผลิตละครสั้น  ให้ผูเ้รียนเล่าเร่ืองแบบแสดงละครสมมติ เพ่ือให้เห็นภาพชดัเจน

มากข้ึน และเป็นการแสดงความกลา้แสดงออกใหก้บัผูเ้รียนมากข้ึน  

 2.2.1 ดา้นพฒันาเทคนิคการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายและให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม นาํเอาเทคนิคการสอน

แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน CBL Creativity-based Learning โดยใชก้ระบวนการสร้างแรงบนัดาลใจ กระต◌ุ้นความ

อยากรู้ใหผู้เ้รียนมี Inspiration ท่ีดี การเปิดโอกาสใหค้น้หา รวบรวมขอ้มูล แยกแยะและนาํมาสร้างเป็นความรู้ Self 

Study การสอนมกัจะทาํเม่ือมีคาํถาม เป็นการสอนแบบรายคนหรือรายกลุ่มมากกวา่การสอนรวม ฝึกใหผู้เ้รียนไดมี้

โอกาสหาทางแกปั้ญหา ดว้ยตนเอง (Individual Problem Solving) การใชเ้กมส์ใหมี้ส่วนในการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 

(Game-based Learning) การแบ่งกลุ่มทาํโครงงาน Team Project การฝึกใหผู้เ้รียนนาํเสนอผลงานดว้ยวธีิการต่างๆ 

(Creative Presentation) การวดัผลท่ีเป็นการวดัผลด้านต่าง ๆ ออกมาตามเป้าหมายท่ีได้ออกแบบไว  ้การจัด

กระบวนการเรียนรู้กบัผูส้อนร่วมอยา่งเหมาะสม  

 2.2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนในรายวิชาทฤษฎี  จะมีการประชุมร่วมกบัครูผูส้อน

ภาคปฏิบัติก่อนท่ีจะเปิดสอน โดยปรึกษาหาแนวทางร่วมในการปรับปรุงให้มีความสอดคลอ้งกัน และปรับ

รูปแบบให้มีความทนัสมยัข้ึน มีการใชเ้คร่ืองมือ Facebook กลุ่มเพ่ือสามารถดูความกา้วหนา้ในการสอนได ้กลุ่ม 

LINE อาจารยร่์วมสอนเพ่ือพดูคุย ปรึกษา และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัมีการใชท้รัพยากรในการเรียนการสอน 

นวตักรรมการเรียนรู้ ตามผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน  

 2.2.3 ดา้นการจดัรายวชิาโดยเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้โดยใชก้ารตั้ง program learning outcome (PLO) 

หลงัจากผูเ้รียนจบหลกัสูตรน้ี จะตอ้งมี outcome อะไรบา้ง โดยมีเทคนิคใหว้า่ PLO แต่ละขอ้ใหเ้ขียนเป็นประโยค

ได ้คือ สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผน ไปใชใ้นการผลิตรายการวิทยโุทรทศัน์ สามารถนาํความรู้ 

ความเขา้ใจไปใชใ้นกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์อยา่งถูกตอ้ง สามารถระบุ และอธิบายตาํแหน่งหนา้ท่ีของ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตรายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นาํกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะ และการ

พฒันาแนวคิดต่าง ๆ สามารถบริหารรายการวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างสร้างสรรค์ นําความรู้ท่ีได้มาพฒันา และ

สร้างสรรคก์ารผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ สามารถใชเ้ทคนิคร่วมกราฟิกในการตดัต่อรูปแบบขั้นสูงในการพฒันา
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คุณภาพรายการ นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันากระบวนการผลิตรายการในอนาคตตามมาตรฐานสากล พฒันาความ

ตอ้งการของตลาดบนพ้ืนฐานของจรรณยาบรรณวิชาชีพส่ือสารมวลชนหลงัจากได ้outcome แลว้หากเราเห็นวา่มี

กิจกรรมท่ีเหมาะสมสาํหรับสร้าง PLO ขอ้ใด เราก็บนัทึกไปในเอกสารแบบเป็นตาราง จะไดแ้นวทางการจดัการ

เรียนการสอนของวชิา เพ่ือตอบเป้าหมายของหลกัสูตรได ้  

2.3 บรรยากาศและการส่ือสารการเรียนรู้ (Environment and Learning Communication) เน้นการมี

ส่วนร่วมโดยมีการส่งเสริมให้มีการทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั เพ่ือมิตรภาพ และความรู้สึกท่ีดีในการเรียน มีเวลา

เหลือเวลาใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพ่ิมมากข้ึน มีการพดูคุยกนัมากข้ึน มีการใหน้กัศึกษานาํเสนอมากข้ึน โดยใชเ้วลาใน

ใช้เวลาในการสอนให้น้อยลง สอนตามกลุ่มมากกว่าสอนแบบรวม หลีกเล่ียงการอธิบายอย่างละเอียด แต่จะ

พยายามให้นักศึกษาคน้หาคาํตอบเองโดยท่ีครูมกัจะตอบคาํถามด้วยคาํถาม เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสนใจ

มากกวา่การสอนแบบเดิม ครูผูส้อนหลีกเล่ียงการตดัสินแบบเด็ดขาด เช่น ตอ้งถูก หรือ ตอ้งผิดแต่จะใชว้ิธีถามวา่ 

แน่ใจหรือ ทาํไมคิดอย่างนั้นหรือเพ่ือน ๆ คิดเห็นอย่างไรในเรื่องน้ี การสนับสนุนให้คิด ฝึกใชเ้ร่ืองท่ีนักศึกษา

สนใจเป็นเน้ือหานาํ และเปิดโอกาสให้คาํปรึกษา เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนพฒันาตนเอง ครูจะเป็นผ◌ู้รับ

ฟังเร่ืองราวท่ีนกัศึกษาคิดนาํเสนอ และเรียนร้◌ูไปพร้อม ๆ กนั  

 2.3.1 ดา้นเคร่ืองมือเทคโนโลยเีพ่ือใหค้าํปรึกษาผา่นช่องทางหลากหลาย มีการใหค้าํแนะนาํเพ่ิมเติม

นอกเวลาผา่นทาง inbox ของ Facebook มีกลุ่ม Facebook ประจาํกลุ่มเรียนของแต่ละรายวชิา เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด 

หรืออธิบายขอ้สงสยัต่างๆ ได ้และ Line ตามความเหมาะสม  

 2.3.2 ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี และปลอดภยั กระตุน้จูงใจให้ใฝ่เรียนรู้ไดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพ โดยจดัใหมี้การเสริมแรงโดยการมอบของรางวลั ครูผูส้อนเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง เพ่ือกระตุน้ให้

ผูเ้รียนเกิดความตั้งใจ สนุกสนาน และภูมิใจในตนเอง มีการเสริมแรงโดยการให้กาํลงัใจ เช่น การชมเชย การให้

คาํแนะนาํเพ่ิมเติม มีการเสริมแรงโดยการใหค้ะแนนพิเศษ เช่น การตอบคาํถามทา้ยคาบเรียน จากเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

มาแลว้โดยการยกมือหากตอบถูกก็จะไดค้ะแนนพิเศษ  

 2.3.3 ดา้นการเปิดโอกาสให้คาํปรึกษา เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูเ้รียนพฒันาตนเอง โดยครูจะ

เป็นผ◌ู้รับฟังเร่ืองราวท่ีนกัศึกษาคิดนาํเสนอ และเรียนร้◌ูไปพร้อม ๆ กนั ครูผูส้อนอาจมีการติติง และแสดงความ

คิดเห็นในจงัหวะท่ีเหมาะสม และสิ่งท่ีจาํเป็นมาก คือการใหก้าํลงัใจ มีการรวดัผล และรายงานผลใหผ้ลตอบกลบั

เพ่ือให้นักศึกษาไดพ้ฒันาตนเองในแต่ละดา้น CBL จะไดผ้ลดีจากการสมคัรใจกว่าบงัคบั และการตดัคะแนน

ลงโทษเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง  

 2.3.4 ดา้นเคร่ืองมือเทคโนโลยีเพ่ือใหค้าํปรึกษาผ่านช่องทางหลากหลาย ผูส้อนมีการใหค้าํแนะนาํ

เพ่ิมเติมนอกเวลาผ่านทาง inbox ของ Facebook มีกลุ่ม Facebook ประจาํกลุ่มเรียนของแต่ละรายวิชาเพ่ือช้ีแจง

รายละเอียด หรืออธิบายขอ้สงสยัต่างๆ ได ้และ Line ตามความเหมาะสม  

 2.3.5 ดา้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี ปลอดภยั กระตุน้จูงใจให้ใฝ่เรียนรู้ไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

โดยให้มีการเสริมแรงโดยการมอบของรางวลั ครูผูส้อนเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด

ความตั้งใจ สนุกสนาน และภูมิใจในตนเอง มีการเสริมแรง เช่น การชมเชย การให้คาํแนะนําเพ่ิมเติม มีการ

เสริมแรงโดยการให้คะแนนพิเศษ เช่น การตอบคาํถามทา้ยคาบเรียน จากเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมาแลว้โดยการยกมือ 

ผูเ้รียนก็แยง่กนัยกมือให้ไวท่ีสุดเพ่ือท่ีจะตอบคาํถามเป็นคนแรก หากตอบถูกก็จะไดค้ะแนนพิเศษในสัปดาห์นั้น

ครอบครอง   
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2.4 การประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Assessment and Provide Feedback) ออกแบบการวดัและ

ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้  โดยใชว้ิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยใชก้ารประเมินผูเ้รียน

ตามสภาพจริง (Authentic  assessment) จากการคน้ควา้หาขอ้มูลพบวา่ การประเมินผูเ้รียนมีความเท่ียงตรงและมี

ความน่าเช่ือถือซ่ึงผลสัมฤทธ์ิท่ีประเมินจะสอดคลอ้งกบัความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนมากท่ีสุดผูส้อนจึงได้

เลือกใชว้ธีิดงักล่าว   

 2.4.1 ดา้นวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีหลากหลาย   โดยประเมินจากพฤติกรรมการเขา้

เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตและเวลาท่ีกาํหนด  มีการเช็คช่ือเขา้เรียนทุกสปัดาห์การสอน มี

การแบ่งคะแนนเขา้เรียนอยา่งเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งช้ีแจงเกณฑก์ารวดัผลการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบตั้งแต่สปัดาห์

การเรียน คร้ังท่ี 1 ประเมินจากการท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายโจทยศึ์กษากรณีตวัอย่างตามท่ีอาจารยม์อบหมาย 

ประเมินผลจากการศึกษาในการทาํงานกลุ่ม และการผลิตรายการวิทยโุทรทศัน์ประเภทต่างๆ ประเมินจากการ

อภิปรายประเด็นจริยธรรมร่วมกนัในชั้นเรียนในสัปดาห์ท่ี 4 เช่น การคดัลอกผลงานผูอ่ื้น การเลียนแบบ หรือ

ดดัแปลงรายการจากต่างประเทศเหมาะสมหรือไม่ ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา เช่น การตอบ

คาํถาม การมีส่วนร่วมในการเรียน ประเมินจากวินัยในการทาํงาน เช่น การส่งงาน และประสิทธิผลของงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย การสอบ และการนาํเสนอรายงาน ประเมินจากผลคะแนนหลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน มีการ

กาํหนดเกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจนและใชเ้คร่ืองมือวดัผลและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

กาํหนดให้มีการจดัทาํรายงาน และรูปแบบการนาํเสนอช้ินงานกาํหนดให้การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และ

วิธีการอภิปราย เช่น การให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน และให้คาํแนะนํากันเอง วิเคราะห์

ความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใชว้ิธีการวดัผลใหม่ๆ และมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือพฒันาศกัยภาพการ

เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546:15-16)   ไดน้าํเสนอหลกัการประเมินผลการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญั (Learner-centered assessment) ซ่ึงนาํมาใชเ้ป็นหลกัในการประเมินตามสภาพจริงไวด้งัน้ี  มีการเปิดโอกาส

ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถท่ีแทจ้ริงออกมา และสะทอ้นให้เห็นถึงแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียนรู้ 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกักาํกบั ดูแล และประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น ให้ออกแบบ Mind Map ใน

หัวขอ้ท่ีผูส้อนไดร้ะบุไวเ้ป็นกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือการระดมสมองดึงความคิดของแต่ละคนออกมา จากนั้นให้ผูเ้รียน

นาํเสนอ  โดยเปล่ียนรูปแบบจากการนาํเสนอหนา้ชั้น เป็นการอดัคลิปวดีีโอการนาํเสนอแลว้ส่งในกลุ่มเรียน ขอ้ดี 

คือ ผูเ้รียนทุกคนสามารถดูยอ้นหลงัก่ีคร้ังก็ได ้ผูเ้รียนสามารถเห็นเทคนิคการนาํเสนอของเพ่ือนแต่ละกลุ่มได ้ทาํ

ให้ผูเ้รียนตั้งใจทาํผลงานให้ดีท่ีสุด การประเมินผลโดยอาศยัขอ้มูลจากการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

(Authentic tasks) และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียน การสอนในชั้นเรียน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ี

ชดัเจน การประเมินและตดัสินผลการเรียนไม่ควรใชข้อ้มูลจากผลการสอบดว้ยแบบทดสอบเพียงอยา่งเดียว เพราะ

ไม่เป็นธรรมกบัผูเ้รียนท่ีความหลากหลายดา้นความสามารถและผลสมัฤทธ์ิ เช่น การประเมินจากช้ินงาน 

โดเมน 3 คุณค่าของอาจารย์มืออาชีพ (Professional Values)  

3.1 จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Professional Ethics) ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารยข์องมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ อาจารยพึ์งดาํรงตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์บุคคลทัว่ไปและสงัคม อาจารยพึ์ง

สอนศิษยใ์หเ้ป็นผูมี้ความรู้และคุณธรรมอยา่งเตม็ความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งมีเมตตาและเป็น

ธรรม อาจารยพึ์งปฏิบติัตนและหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาติดว้ยความเสียสละ 

อดทน ซ่ือสัตยสุ์จริต อาจารยพึ์งหมัน่ศึกษา คน้ควา้ ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่
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อย่างต่อเน่ือง อาจารยพึ์งให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้น สังคมและประเทศชาติ ได้แก่ เป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์บุคคลทัว่ไปและสังคมโดยการชกัชวนศิษยร์วมตวักนัไปร่วมแพ็คของเพ่ือบริจาคอาหาร 

และส่ิงของจาํเป็นต่าง ๆ ให้กบับา้นพกัสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง อาจารยอ์บรมศิษย ์

และสอนศิษยใ์หมี้ความรู้ และมีคุณธรรมควบคู่กนัไปอยา่งเต็มความสามารถ โดยนาํหลกัคุณธรรม 8 ประการมา

ปรับใช้กับผู ้เ รียน  ได้แก่  ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย์ มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  และมีนํ้ าใจ  เ ป็นต้น 

 3.1.1 ดา้นการปรับปรุงพฒันาการสอนจากผลประเมินของนกัศึกษา นาํขอ้มูลจากประสิทธิผลของ

รายวิชาผ่านระบบ SCMS ของมหาวิทยาลยัดว้ยระบบแบบประเมินผูส้อนมาตรฐาน เพ่ือนาํมาพฒันา นาํรายงาน

การเสนอความคิดเห็นของนกัศึกษาประจาํภาคการศึกษาต่างๆ มาดูเพ่ือปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพ มีความยดืหยุน่

และเหมาะสมกับผู ้เ รียน  การจัดทดสอบ  Quiz ในระบบ  e- learning และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 3.1.2 ดา้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาวชิาชีพอาจารยภ์ายในสาขา/คณะ เป็นวิทยากรบรรยาย เร่ือง 

แนวปฏิบติัการบนัทึก มคอ.3 และ มคอ.5 ตามมาตรฐานหลกัสูตรแก่คณาจารย ์ เป็นพ่ีเล้ียงในโครงการพฒันา

อาจารยมื์ออาชีพให้กับคณาจารยค์ณะอ่ืนๆ โดยคอยให้คาํแนะนําในเร่ือง การจัดทาํ e-learning การออกแบบ

กราฟฟิก และการถ่าย VDO ต่างๆ   

 3.1.1 ดา้นการปรับปรุงพฒันาวิชาชีพจากขอ้เสนอแนะของเพ่ือนอาจารย ์หัวหนา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในแต่ละเทอมมี3ารศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และนาํขอ้เสนอแนะท่ียงัขาดอยูแ่ละควร

อบรมเพ่ิมเติมเพ่ือใหมี้ความรู้มากข้ึนในดา้น เทคนิคการเล่าเร่ืองขั้นสูง  

3.2 การพัฒนาความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (Professional Development in Teaching 

and Learning) พฒันาตนเองดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการดา้นการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งภายใน

และภายนอกมีความสนใจเขา้ร่วมโครงการพฒันาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมประกวด

ทางดา้นการสอนในโครงการ “สอนอยา่งไร ให้บณัฑิตไทยไม่โกง” โครงการ The Teacher Project #1 โครงการ 

The Teacher Project #2 นาํนกัศึกษาเยีย่มชมเบ้ืองหลงัการผลิตรายการ “มูไนท”์ ทางช่อง ไทยรัฐทีวี และรายการ 

“แฉ” ทางช่อง GMM25 เขา้อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การใช ้KAHOOT เพ่ือการเรียนการสอน ทศันศึกษาดูงาน 

และเยี่ยมชมเมืองมหัศจรรยแ์ห่งวิถีไทย “ไอคอนสยาม” โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามความกา้วหน้าดา้น

การจดัการเรียนการสอนผูผ้า่นการอบรมหลกัสูตร “กา้วแรกสู่อาจารยมื์ออาชีพ” เป็นตน้  

โดเมน 4 สัมฤทธ์ิผลของผู้เรียน (Student Achievement 

4.1 การเติมเต็มศักยภาพให้กับผู้เรียน (fulfill potential students) ด้านการดูแล เอาใจใส่ ให้ความ

ช่วยเหลือผูเ้รียน ท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ และศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ มีการประกาศเวลาใหค้าํปรึกษา

ผ่านบอร์ดประกาศชัว่โมงการให้คาํปรึกษา (OH) อาจารยจ์ดัเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตาม

ความตอ้งการ 12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ)  ระบุสถานท่ีในวนัและเวลา   เบอร์โทรศพัท์ติดต่อ  

e-mail ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

การให้ความช่วยเหลือต่างๆส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีมในบทบาทของผูน้าํ

และผูต้ามท่ีดี ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในงานท่ีมอบหมายให้

ครบถว้นตามกาํหนดเวลา ส่งเสริมให้ผูเ้รียนปรับตวัให้เข้ากับสังคม สถานการณ์และกลุ่มคนท่ีหลากหลาย          

 4.1.1 ดา้นการศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ใหมี้โอกาสพฒันา

ได้เต็มตามศกัยภาพ โดยให้นักศึกษาคน้หาตวัตนท่ีตนเองมีความชอบหรือความถนัด ในการทาํงานกลุ่มก็จะ

สามารถกระจายความถนดัของผูเ้รียน ผลกัดนัใหผู้เ้รียนไดท้ดลองทาํหนา้ท่ีในดา้นท่ีตนเองชอบ และต่อยอดใหมี้
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การส่งผลงานประกวดต่อไป   

 4.1.2 ดา้นความร่วมมือกบัเพ่ือนอาจารยเ์พ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพในการพฒันาผูเ้รียนรายบุคคล มีการ

วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้รียนเป็นนรายบุคคลร่วมกับผูส้อนร่วมในรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัโดยใช ้

เคร่ืองมือ Facebook กลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการดูแล พฒันาผูเ้รียน และ Line กลุ่มเฉพาะผูส้อนร่วมเพ่ือพดูคุยและหา

แนวทางการเรียนการสอนร่วมกนั  

 4.1.3 การสร้างความสาํเร็จแก่ผูเ้รียน (Raised Student Success) ดา้นจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผูเ้รียน

ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ด้วยการฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้ใน

รายวชิา ไดแ้ก่ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจถึงองคป์ระกอบและขั้นตอนการผลิตรายการฯ  รูปแบบและประเภท

อยา่งเป็นระบบสากลทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก มีความเขา้ใจกลวิธีการส่ือความหมายดว้ยภาพ การลาํดบัภาพ 

และการตดัต่อขั้นสูงทฯ สามารถอธิบายถึงลกัษณะ และวิธีการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานประเภทต่างๆ ในการผลิต

รายการฯ ตลอดจนนาํความรู้ภาคทฤษฎีไปประยกุตใ์ชผ้ลิตรายการประเภทต่าง ๆ ได ้เกิดความรู้ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะทางโดยเฉพาะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่ จดัโครงการ The Profressional เรียน

กับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพ่ือเป็นการบรรยายเสริมในรายวิชาให้กับผูเ้ รียน และได้ลงมือปฏิบัติจริง  

 4.1.4 ดา้นจดัการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม การฝึกงาน /

สหกิจศึกษาในแหล่งวชิาชีพ เปิดโอกาสใหผ้เูรียนเขา้ฟังบรรยายเสริมพิเศษทางวทิยากรไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษา

เขา้ร่วมฝึกงานกบัทางบริษทัชั้นนาํต่างๆ และได้รับการตอบรับเขา้ปฏิบติังานทนัทีหลงัจากจบการศึกษา การ

ประกวดโครงการสหกิจศึกษาในหัวขอ้ การสร้างสรรค์ดนตรีเพ่ิอใช้ในการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ทางวิทยุฯ 

สําหรับการจัดกิจกรรมทางการตลาด  ได้รับรางวัลชนะเ ลิศอันดับ ท่ี  3 โดยนางสาวพรพิมล  คําแดง 

 4.1.5 ผลงานการพฒันานักศึกษา หรือสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาให้ประสบ

ความสําเร็จ  จากการจดัการเรียนการสอน โดยส่งนักศึกษาเขา้ร่วมประกวด  ไดแ้ก่ การแข่งขนัโปรโมทชุมชน 

"MEET IN THE VILLAGE" ทีม Forward ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และ

ทีม Paiwai ไดรั้บรางวลัชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จดัโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 

5. สรุป 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็นเทคนิคการเตรียมความพร้อมเขา้สู่การพฒันาอาจารยม์าตรฐานมืออาชีพ

โดยนําเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL ทั้ งหมด 5 ขั้นตอน ได้นํามาใช้กับผูเ้รียนในรายวิชานั้ น 

เทคนิคท่ีไดก้ล่าวถึง อาจนาํไปตอบคาํถามในโดเมนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการเรียนรู้ การเตรียม

ความพร้อมเขา้สู่การพฒันาอาจารยม์าตรฐานมืออาชีพ (SPU-PSF) มหาวิทยาลยัศรีปทุม โดย SPU-PSF มีทั้งหมด 

4 ระดบั ไดแ้ก่ ในระดบัท่ี 1 เร่ิมตน้ (Beginner) และระดบัท่ี 2 ชาํนาญ (Proficiency) ซ่ึงยงัมีระดบัท่ีสูงข้ึน คือระดบั

ท่ี 3 ชาํนาญพิเศษ (Accomplishment) และระดบั ระดบัท่ี 4 เช่ียวชาญ (Mastery) สามารถศึกษาเกณฑโ์ดยละเอียด

ไดท่ี้ศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัศรีปทุม ซ่ึงในละโดเมนจะตอ้งมีการเขียนบรรยาย 

การนาํเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนมาปรับใช ้การลาํดบัความคิด และเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีใชเ้สริมกระบวนการ

ในการปฏิบติั พร้อมยกตวัอยา่งประกอบก่อใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการพฒันาองคค์วามรู้ของอาจารย ์

และเอกสารต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน เช่น หลกัฐานท่ีเป็นภาพถ่าย หรือเอกสารประกอบแนบครบทุก

โดเมน จึงแนะนําเคร่ืองมือช่วยท่ีดี ได้แก่ ระบบ e-learning และโปรแกรม Facebook ทําให้ผูส้อนสามารถ

ติดต่อส่ือสารกบัผูเ้รียนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ไดต้ามความตอ้งการ การประกาศแจง้ข่าวสารต่างๆ การทบทวนเน้ือหา 
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การระดมความคิด การทาํกิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนการเก็บรวบรวม หรือถ่ายวีดีโอ และภาพถ่ายบรรยากาศการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ ง่ายต่อการนาํมาใชง้านไดใ้นอนาคตตามแบบฉบบัอาจารยมื์ออาชีพ 

(SPU-PSF)  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 (1) ควรมีการจดัอบรมเทคนิคการเตรียมความพร้อมเขา้สู่การพฒันาอาจารยม์าตรฐานมืออาชีพของ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม ในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 (2) นาํไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่การพฒันาอาจารยม์าตรฐานมืออาชีพท่ีดีใหก้บัผูท่ี้

สนใจ  
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  

สงักดักรุงเทพมหานคร  การดาํเนินการวจิยั 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ

ของผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุ่มผู ้ให้ข้อมูล คือกลุ่มผู ้ให้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการบริหารการศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จํานวน 5  คน และขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา           

มืออาชีพ  สังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล คือผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน  5  คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 

และความถูกตอ้งของร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยการใชแ้บบสอบถาม 

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา      

มืออาชีพ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวจิยั สรุปไดด้งัน้ี 

 1. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

5 ประเด็น ดงัน้ี 

 ประเด็นท่ี 1 ดา้นการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ความสามารถทางการบริหารท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตอ้งเล็งเห็นความสําคญั จาํเป็นและพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทีมงานมุ่งสู่ผลลพัธ์ของ

สถานศึกษา  

 ประเด็นท่ี 2 ดา้นการคิดและการปฏิบติั ประกอบดว้ย ความสามารถทางการบริหารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีมองปัญหาและอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ มีความพยายามในการทาํ ส่ิงท่ีทา้ทาย และ

mailto:Somsak.ko@northbkk.ac.th
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พฒันาส่ิงใหม่ ๆ คิดเป็นระบบ และคิดเชิงนวตักรรม และสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างในด้านจิต

วญิญาณความเป็นครู ความซ่ือสตัย ์สุจริต ความเป็นธรรม และความเป็นประชาธิปไตย 

 ประเด็นท่ี 3 ด้านการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย ความสามารถทางการบริหารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีสามารถจูงใจครู และผูเ้รียนให้มุ่งสู่ผลลัพธ์ท่ีท้าทาย เสริมพลังครูให้ร่วมมือ รวมพลังนําการ

เปล่ียนแปลง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาสถานศึกษา และชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะการบริหาร 

และการเปล่ียนแปลง 

 ประเด็นท่ี 4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย ความสามารถทางการ

บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสร้างเครือข่ายทรัพยากร

การเรียนรู้ให้มีความเขม้แข็ง สามารถใชท้รัพยากรการศึกษาร่วมกนัไดเ้ช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสถานท่ี 

และวสัดุอุปกรณ์ 

 ประเด็นท่ี 5 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ประกอบด้วย ความสามารถทางการบริหารของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานให้ได้ผลสําเร็จ ทันการณ์ตามแผนและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือให้

ผลผลิตและการบริหารท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

               2. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นความ

เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

 

คาํสําคญั: รูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to examine the competency development model for professional school directors 

in Bangkok Metropolitan Administration.  The research methodology consisted of 2 processes as follows:               

1)  analysis the competency development model for professional school directors in Bangkok Metropolitan 

Administration.  The research sampling comprised 5 professionals in school management.  The sampling was 

selected by purposive sampling, and 2)  the competency development model formation for professional school 

directors in Bangkok Metropolitan Administration.  The research sampling comprised 5 professionals to check 

the feasibility and accuracy of the competency development model for professional school directors.                      

The sampling was selected by purposive sampling.  The data was analyzed by content, percentage, mean and 

standard deviation. 

 The research results revealed that   

 1.  The competency development model for professional school directors in Bangkok Metropolitan 

Administration consisted of 5 main points as the following: 

  The first main point, the acquisition of knowledge aspect was the managerial competency of 

school directors. The school directors had to raise awareness and simultaneousness to develop yourself and team 

to achieve the goal. 
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  The second main point, the point of view and perform aspect was the managerial competency 

of school directors who can turn the crisis into the opportunity to learn new thing, try to do new thing that 

challenge and develop new thing, can organize the idea and create in innovation and inspire and be the ideal of 

good teacher, honest, fair and stand on the democracy. 

  The third main point, the changing aspect was the managerial competency of school directors. 

The school directors had to motivate teachers and students to achieve the goal that challenge, support the teacher 

to co- operate each other, build the harmony to change in positive way, have chains to develop school and 

community to develop the competence of managing and changing. 

  The fourth main point, the information technology and communication aspect was the 

competency of the school directors.  The school directors had to develop information technology and 

communication and have the networking in learning resources.  The school directors can share the learning 

resources such as human resources, place, and equipment. 

   The fifth main point, the working achievement aspect was the competency of the school 

directors. The school directors had to have the plan to finish on time and on the objectives for the results that was 

on the expectation of the stakeholders with the effective and efficiency. 

               2.  The competency development model for professional school directors in Bangkok Metropolitan 

Administration in the propriety and feasibility aspects were at the higher level in the overview and each aspect.   

 

KEYWORDS: The competency development model for professional school directors 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั การปฏิรูปการศึกษาคร้ังท่ีผ่านมาผูบ้ริหารสถานศึกษา

จะประสบปัญหากบัการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่าง ๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีสมรรถนะในการบริหารทั้งดา้น

ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

(เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ และคณะ, 2553: 13-14) องค์การต่างๆลว้นตอ้งการมีผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล ดงันั้น การบริหาร

สถานศึกษาให้มีประสิทธิผล ก็เช่นเดียวกันควรประกอบด้วยปัจจัยหลายส่วน ได้แก่เร่ืองการมุ่งผลงาน                

การมอบหมายอาํนาจและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการ การตอบสนองความตอ้งการ และความชอบของ

ลูกคา้ การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง การปฏิรูปกระบวนการงบประมาณ การประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการยคุใหม่   

มาใชใ้นการเปล่ียนแปลงองคก์าร (บรรจง  อมรชีวิน, 2556: 5) หน่วยงานทางการศึกษาจึงควรใหค้วามสาํคญัต่อ

การพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป     

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2553 มุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาของชาติใหไ้ดม้าตรฐานและจดัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดย

ไม่เก็บค่าใชจ่้าย จึงกาํหนดใหมี้การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คือ ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบบริหารและการจดั

การศึกษา ปฏิรูปครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งการปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษา ซ่ึงในสังคมโลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

ความเจริญกา้วหน้าดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาํให้โลกท่ีกวา้งใหญ่เป็นโลกไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ 
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การจดัการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีทกัษะการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน อาทิทกัษะทางภาษา 

ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี รวมทั้งทกัษะการปรับตวั ตลอดจนการแกไ้ข

ปัญหาอย่างมีสติ มีเหตุผล และใช้วิจารณญาณในการแยกแยะ เลือกรับส่ิงท่ีดีงามและส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์    

(ดวงกมล สินเพง็,2558: 1) ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในการจดัการศึกษาศตวรรษท่ี 21 คือการศึกษาในอนาคตท่ีตอ้งการสร้าง

ผูน้าํไม่ใช่ผูต้าม คือผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง ดงันั้น การบริหารสถานศึกษาในยคุของ

การเปล่ียนแปลงกระแสโลก ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียน และ

พฒันาใหส้อดคลองกบักระแสดงักล่าว และส่ิงสาํคญัท่ีสุดผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจดัการศึกษา  

 ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะความเป็นผู ้บริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ อนัจะส่งผลต่อการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานครต่อไป 

 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สงักดักรุงเทพมหานคร  

2) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ  สงักดักรุงเทพมหานคร  

 
 

3. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

ในการศึกษาในขั้นตอนแรกของการวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา    

มืออาชีพ  สังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ เป็น 2  ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์รูปแบบ

แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ 

1. โบยาตซิส (Boyatzis, 1982) 

2. สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer 

& Spencer, 1993) 

3. แมคเคลแลนด ์ (Mc Clelland, 1993) 

4. สโลคมั แจคสนั และเฮลลเ์รียเกล 

(Slocum, Jackson & Hellriegel, 2008) 

  

ศึกษาสภาพการณ์สมรรถนะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

รูปแบบการพฒันา

สมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ 

สังกดักรุงเทพมหานคร 

 

   1. ความเหมาะสมของรูปแบบ 

2. ความเป็นไปไดข้องการ

นาํรูปแบบไปใช ้ 
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การพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ สงักดักรุงเทพมหานคร ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการ

พฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สงักดักรุงเทพมหานคร และขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาความเหมาะสม

และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สงักดักรุงเทพมหานคร 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูปฏิบตัิหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เขตพ้ืนท่ี

กรุง เทพเหนือ สังก ัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด ้วยผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และรองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา จาํนวน 92 คน  และครูปฏิบตัิหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จาํนวน 368 คน  จาก 46 

โรงเรียน 

 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 40 คน และครูปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวน 160 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 200 คน จากโรงเรียน จาํนวน  20 โรงเรียน โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive sampling) โดยใชโ้รงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยในการสุ่มจาก

การจบัฉลากจากโรงเรียนทั้งหมดจาํนวน 46 โรงเรียน 

       4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 สมรรถนะการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการในการวจิยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  ท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึน ดาํเนินการดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สังกดั

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 1.1) สร้างแบบสัมภาษณ์ตามองคป์ระกอบท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา เพ่ือนาํไปสู่การ

ร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  1.2)  นําแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอ

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและถอ้ยคาํความ

ครอบคลุมของเน้ือหาและถอ้ยภาษา  และ1.3) ปรับปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 2.1) นาํผลการศึกษาตามขั้นตอนท่ี 1 มาทาํการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกบั

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ

การพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ และความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ มาสรุปเป็นขอ้มูลสําหรับยกร่างเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ 2.2)  นาํร่างของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ       

ท่ีผูว้ิจัยได้ยกร่างแลว้นําเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จํานวน  5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และ           

ให้คาํแนะนาํเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 2.2.1 ผูบ้ริหารระดบักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ผูท่ี้กาํหนดนโยบายดา้น

การจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จาํนวน  1  ท่าน 2.2.2 ผูบ้ริหารระดบัสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่   ผูท่ี้กาํหนดนโยบายดา้นการจดัการศึกษาของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ท่าน 2.2.3 ผูมี้

ความรู้และความเช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 2 ท่าน และ2.2.4 ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการบริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ นกัวิชาการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

จาํนวน 1 ท่าน 2.3)  ปรับปรุงแกไ้ขร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ และ2.4) 
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ทาํการตรวจสอบความเหมะสม และความถูกตอ้งของร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา

มืออาชีพโดยการใชแ้บบสอบถาม 

 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ สงักดักรุงเทพมหานคร ในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือศึกษาแบบสอบถามความเหมะสม

และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  มีขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ดงัน้ี 3.1)  ศึกษาเอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะผูบ้ริหารมืออาชีพ 3.2)  นาํขอ้มูลท่ี

ไดม้าสังเคราะห์เน้ือหา เพ่ือให้ไดก้รอบแนวคิดขององค์ประกอบสําคญัของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3.3)  กาํหนดโครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันา

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3.4)  ร่างแบบสอบถาม โดยแบ่งขอ้คาํถาม

ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ไดแ้ก่ 

ดา้นความเหมาะสม และดา้นความเป็นไปได ้จาํนวน 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดบั และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เก่ียวกบัรูปแบบการ

พฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3.5)  นาํแบบสอบถามท่ีร่างข้ึน เสนอต่อกรรมการควบคุม

วทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 3.6)  นาํร่างแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 

5 คน เป็นผูต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ แลว้พิจารณาเลือกคาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 

0.50 ข้ึนไป จึงจะถือว่ามีความเท่ียงตรงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และนําไปสร้างเป็นข้อคาํถาม (บุญชม              

ศรีสะอาด. 2547: 84) และ3.7)  จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ดาํเนินการดงัน้ี 1. ผูว้จิยัขออนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพ่ือเรียนเชิญ

ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัโดยวิธีสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) และ2. ประสาน    

นดัหมายผูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือขอความร่วมมือเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ ตามวนั เวลาท่ีนดัหมาย 

 ขั้ นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ สงักดักรุงเทพมหานคร ดาํเนินการดงัน้ี 1.ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันอร์ท 

กรุงเทพ เพ่ือขอความร่วมมือจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถาม โดยจดัส่งแบบสอบถามถึง

กลุ่มตวัอยา่งผา่นโรงเรียนตน้สงักดั และ2. นาํแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์จากการตอบแบบสอบถาม 

  2. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยมีเกณฑก์ารแปล 

ความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51-5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51-4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
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ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51-3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51-2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามือ

อาชีพ  สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพ่ือนาํมาพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ  สังกดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 5 ประเด็น คือ 1.สมรรถนะดา้นการ

เรียนรู้ ประกอบดว้ย ความสามารถทางการบริหารท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีตอ้งเล็งเห็นความสําคญั จาํเป็นและ

พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทีมงานมุ่งสู่ผลลพัธ์ของสถานศึกษา         2.สมรรถนะดา้นการคิด

และการปฏิบติั  ประกอบดว้ย ความสามารถทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมองปัญหาและอุปสรรคให้

เป็นโอกาสในการเรียนรู้ มีความพยายามในการทําส่ิงท่ีท้าทาย และพฒันาส่ิงใหม่ ๆ คิดเป็นระบบ คิดเชิง

นวตักรรม สร้างแรงบนัดาลใจ และเป็นแบบอยา่งในดา้นจิตวญิญาณความเป็นครู ความซ่ือสัตย ์สุจริต ความเป็น

ธรรม และความเป็นประชาธิปไตย 3.สมรรถนะดา้นการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย ความสามารถทางการบริหาร

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสามารถจูงใจครู และผูเ้รียนให้มุ่งสู่ผลลพัธ์ท่ีทา้ทาย เสริมพลงัครูให้ร่วมมือ รวมพลงั

นาํการเปล่ียนแปลง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาสถานศึกษา และชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะการ

บริหาร และการเปล่ียนแปลง 4.สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดว้ย ความสามารถ

ทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสร้างเครือข่าย

ทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความเขม้แขง็ สามารถใชท้รัพยากรการศึกษาร่วมกนัได ้เช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร

สถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ 5.สมรรถนะท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ประกอบดว้ย ความสามารถทางการบริหารของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานใหไ้ดผ้ลสาํเร็จ ทนัการณ์ตามแผนและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหผ้ลผลิต

และการบริหารท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูท่ี้เก่ียวข้อง (Stakeholders) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศึกษาความเหมะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพฒันา

สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สงักดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สงักดักรุงเทพมหานคร  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากท่ีสุดทั้ง 2 ดา้น ดงัน้ี ดา้น

ความเหมาะสม มีผลการประเมินร้อยละ 97.97 และด้านความเป็นไปได้ มีผลการประเมินร้อยละ 97.53 

หมายความว่ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกดักรุงเทพมหานคร มีความ

เหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น และทุกประเด็นสามารถนาํไปพฒันา

ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

6. อภิปรายผล  

 ประเด็นท่ี 1 เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สังกัด

กรุงเทพมหานคร  ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ   สังกัด

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือสมรรถนะดา้นการเรียนรู้ สมรรถนะดา้นการคิดและการปฏิบติั  

สมรรถนะด้านการเปล่ียนแปลง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสมรรถนะท่ีมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิของงานซ่ึงสอดคล้องกับกาญจนชนก ภัทรวนิชานันท์ (2554: 4) ได้ศึกษาวิจัยการวิเคราะห์
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องคป์ระกอบสมรรถนะหลกั เพ่ือใชใ้นการประเมินขา้ราชการ: กรณีศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผลการวิจยัพบว่า มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม 7 องค์ประกอบ ซ่ึงอยู่ในระดบั

เหมาะสมมาก ดงัน้ี 1) องคป์ระกอบดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) องคป์ระกอบดา้นการทาํงานเป็นทีม  3) องคป์ระกอบ

ดา้นความสามารถในการเรียนรู้ 4) องคป์ระกอบดา้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  5) องคป์ระกอบดา้นภาษาและ

เทคโนโลย ี6) องคป์ระกอบดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง  7) องคป์ระกอบดา้นการส่ือสาร และดนยั เทียนพุฒ   

ท่ีกล่าวว่า (2550) สมรรถนะหมายถึง การบูรณาการความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล จนทาํ

ให้ผลงานนั้นมีคุณค่าหรือมีประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัพรชยั โพคนัโย (2554) ท่ีกล่าววา่ สมรรถนะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจากความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ ตลอดจนลกัษณะภายใน

ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาพึงมีเป็นพ้ืนฐาน และใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทาํใหไ้ดผ้ลงาน

สูงสุด ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและความสมัพนัธ์อนัดีต่อองคก์ร ส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคต์่อวชิาชีพของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม วชิาชีพและนโยบายขององคก์าร และสถานการณ์

แวดลอ้ม นอกจากน้ีโบยาตซิส (Boyatzis, 1982: 229-234), สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 1993: 

9-12) และแมคเคลแลนด ์(Mc Clelland, 1993: 1-14) อธิบายวา่สมรรถนะประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ 

1. ทกัษะ (Skill) เป็นส่ิงท่ีบุคคลกระทาํไดดี้และฝึกปฏิบติัเป็นประจาํจนเกิดความชาํนาญ 2. ความรู้เฉพาะดา้นของ

บุคคล (Knowledge) บุคคลท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น 3. เจตคติ-ค่านิยม (Self-concept) ส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น    

4. บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล (Trait) บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล และ5. แรงจูงใจ (Motive)       

แรงขบัเคล่ือนภายในซ่ึงทาํใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย 

 ประเด็นท่ี 2 เพ่ือประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการประเมินในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็นดา้นความเหมาะสมมีผลการประเมินร้อยละ 97.97 

ด้านความเป็นประโยชน์มีผลการประเมินร้อยละ 98.97 ด้านความเป็นไปได้มีผลการประเมินร้อยละ 97.53       

ด้านความสอดคล้องมีผลการประเมินร้อยละ 98.40  แสดงว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ  สงักดักรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นและทุกประเด็น ทั้งน้ี

เป็นเพราะว่าทุกฝ่ายเห็นสมควรถึงความเหมาะสมท่ีจะตอ้งมีการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาตามประเด็นทั้ง  4 

ด้านน้ีเพราะการพฒันาเป็นไปตามความตอ้งการจาํเป็นหากไม่มีการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาจะทาํให้การ

บริหารจดัการดา้นการศึกษาอาจจะลา้หลงั ไม่ทนัปัจจุบนัเพราะผูบ้ริหารขาดสมรรถนะในตนเองท่ีจะบริหารจดั

การศึกษา ดงันั้นทุกฝ่ายจึงเห็นว่าความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันามีความเหมาะสมท่ีจะตอ้งพฒันาเม่ือพฒันา

แลว้สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้มีความเป็นไปไดใ้นการพฒันาและการพฒันามีความถูกตอ้งครอบคลุมซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของทิศนา  แขมมณี และคณะ. (2551) ไดใ้ห้ความหมายท่ีสอดคลอ้งกนัว่า รูปแบบ

หมายถึงกรอบแนวความคิดพ้ืนฐานของส่ิงท่ีเป็นจริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึงเพ่ือให้อธิบาย

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีปรากฏให้เห็นวา่อะไรเกิดข้ึน ทาํไมจึงเกิดส่ิงนั้นและส่ิงนั้นจะก่อผลอะไรบา้ง รูปแบบมกั

แสดงความสัมพนัธ์ท่ีปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่าง ทฤษฏีส่วนใหญ่มกัถูกพฒันามาจากรูปแบบท่ีไดรั้บการทดสอบ

แลว้ สอดคลอ้งกบัพิชณาภา  ยืนยาว. (2552) ไดใ้ห้ความหมาย รูปแบบ หมายถึง แบบจาํลองหรือยอ่ส่วนจากของ

จริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง เพ่ือแสดงลักษณะปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ทั้ งน้ียงัให้แสดงถึง

ความสาํคญัระหวา่งตวัแปรหรือปัจจยัต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตลอดทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและเขา้ใจส่ิงต่าง ๆไดง่้ายและดีข้ึน และคีฟส์ (Keeves, 1988) ไดก้ล่าวถึง

ปัญหาในการสร้างหรือพฒันารูปแบบทางวิจยัการศึกษาไวว้า่การสร้างรูปแบบเป็นการสร้างข้ึนมาเพ่ือการอธิบาย
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ไม่ไดมี้การนาํไปทดสอบหรือประเมินให้ไดข้อ้มูลเชิงประจกัษอ์นัเป็นท่ียอมรับ ดงันั้นการสร้างรูปแบบท่ีดีควรมี

การประเมินรูปแบบไปดว้ย  

  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดา้นหลกัการ และวิธีการดาํเนินการ 

ท่ีสามารถยดึถือเป็นแนวทางในการบริหารงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ควรมีการนาํผลการวจิยัไปใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เพ่ือให้ได้ผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

กรุงเทพมหานครและสงักดัอ่ืนๆต่อไป 

    (2) รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ สงักดักรุงเทพมหานคร 

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัอ่ืน ๆได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1) ควรศึกษาวจิยัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 

  (2) ควรมีการศึกษาวิจยัและพฒันารูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัการศึกษา

อ่ืนๆ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากผูมี้พระคุณหลายท่านจาก

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพในการให้คาํแนะนาํ และรศ.ดร.สมศกัด์ิ  คงเท่ียง และผศ.ดร. ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนาํดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจนทาํให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ี

ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี ผู ้วิจัยตระหนักถึงความตั้ งใจ และความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา และขั้นตอนการสร้างทีมงานใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาสภาพ

การทาํงานเป็นทีมและขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 2 และเพ่ือพฒันารูปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) พฒันากรอบแนวคิด ทฤษฎีการสร้างทีมงาน                  

2) ศึกษาสภาพการทาํงานเป็นทีมและขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร59 คน หัวหนา้งาน 59 คน และครู 59 คน 

รวมกลุ่มตวัอยา่ง 177 คน จากสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

จาํนวน 59 โรง 3) ศึกษาสภาพการทาํงานเป็นทีมและขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนพระราชทาน จาํนวน 2 คน  

ผลการวจิยัพบว่า 

      1. สภาพการทาํงานเป็นทีมในสถานศึกษา และขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในขั้นตอนการสร้างทีมงานโดยรวมมีความเห็นว่า ทั้ ง 5 

ขั้นตอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยคือ การวางแผนการ

ปฏิบัติงาน  การศึกษาความต้องการ การนําแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล และการสร้างความตระหนัก 

องค์ประกอบของการสร้างทีมงาน โดยรวมมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดย

เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ียนอ้ย 3 ลาํดบั คือ แรงจูงใจ การติดต่อส่ือสาร และความเป็นปึกแผ่นของ

ทีม  

   2. รูปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 2  ประกอบดว้ยขั้นตอนการสร้างทีมงาน มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การสร้างความตระหนัก                       

mailto:ninkamhaeng@gmail.com
mailto:sowwanee.si@northbkk.ac.th
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2) การศึกษาความตอ้งการ 3) การวางแผนการปฏิบัติงาน 4) การนําแผนไปปฏิบัติ 5) การประเมินผล โดย

องคป์ระกอบของการสร้างทีมงาน ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั 12 องคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 1) องคป์ระกอบ

ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม ภาวะผูน้าํ ความร่วมมือ 2) องคป์ระกอบดา้นทีม ไดแ้ก่ การตดัสินใจ 

ความไวว้างใจ การประชุมทีม การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร และความเป็นปึกแผน่ของทีม 3) องคป์ระกอบ

ดา้นสถานศึกษา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร และวฒันธรรมองคก์าร 

 

คาํสําคญั:  การสร้างทีมงาน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to examine teamwork conditions of teachers, to develop a model of 

teacher team building at the schools under the primary educational Samutprakarn service area office 2. The study 

was conducted at these 3 stages : 1) developing the conceptual framework and theory of team building, 2) 

examining teamwork conditions of teachers at the schools under the primary educational Samutprakarn service 

area office 2. by examining opinions of 59 administrators, 59 heads of workgroups  and 59 teachers, with the 

sample of 177 persons from 59 schools ; 3) examining teamwork conditions of teachers at the schools under the 

primary educational Samutprakarn service area office 2. by having interview with administrators in royal award 

schools under the primary educational Samutprakarn service area office 2. totally 2 persons. 

The results of the study were as follows : 

1. For the study of the team work and the team building process at the schools under the primary 

educational Samutprakarn service area office 2.  had performance at a high level in this order from the highest 

to the lowest mean cooperatively planning, cooperatively examining conditions of needs and problems, 

operating teacher team building using the developed intervention technique, cooperatively evaluating the 

outcomes occurring from team building and  building awareness of teamwork  together. The team building 

facter had performance at a high level in this order from the highest to the lowest mean motivation, 

communication, and team uniqueness. 

 2. The model of teacher team building at the schools under the primary educational Samutprakarn 

service area office 2. consisted of :  the team building process consisting of these 5 stages : 1) building awareness 

of teamwork together , 2) cooperatively examining conditions of needs and problems, 3) cooperatively planning 

for performing teacher team building , 4) operating teacher team building using the developed intervention 

technique, and 5) cooperatively evaluating the outcomes occurring from team building.  team factors comprising 

: (1) personnel factors consisting of motivation, participation, leadership, and cooperation : (2)  team factors  

decision-making, trust in one another, team meeting,  coordination, communication, and team uniqueness and (3) 

school factors consisting of working climate and organizational culture                                                                                                                                         

 

Keywords: Team Building 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบันสังคม ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงระหว่างกันในยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมีกระแสการ

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน ทุกสังคมในโลกต่างไดรั้บผลกระทบและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ

อุปสรรคต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศ ซ่ึงในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว

และเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน หากภาครัฐมีการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ไปดว้ยดี จาํเป็นตอ้งอาศยัประชากรท่ีมี

คุณภาพ ดังนั้นการพฒันาคนจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งดาํเนินการให้ได้โดยเร็ว เพ่ือให้ทันต่อการนาํ

ประเทศไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนในอนาคต มีศักยภาพในการแข่งขนั สามารถยืนหยดัอยู่ได้อย่างมัน่คง และมี

ศกัด์ิศรีในสงัคมโลกบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย (ราว ีกล่ินหอม. 2553: 2) และกลยทุธ์ของการพฒันาทรัพยากร

มนุษยใ์นองค์การ ตามแนวปฏิรูประบบราชการได้กาํหนดแนวทางใหม่ในการพฒันาบุคลากร ประกอบดว้ย

องคก์ารและผูบ้ริหาร ซ่ึงบทบาทความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสาํคญัท่ีจะช่วยให้การจดัการศึกษา

บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 9) 

ส่ิงท่ีทา้ทายผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 คือ ความสาํเร็จในการแสวงหากลยทุธ์ กระตุน้ให้องคก์ารมีการ

ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการทาํงาน ช่วยใหอ้งคก์าร

สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงได้มีการระดมทรัพยากรทั้ งหลายมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และหนัมาร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสอดแทรกท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของการพฒันา

องคก์ารท่ีมีผูน้าํไปใชม้ากท่ีสุด (Covin; & Kilmann. 1989: 202-204) การสร้างทีมงานเพ่ือให้บรรลุผลสาํเร็จนั้น 

จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานและการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง นอกจากนั้นยงั

จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม คนในองคก์ารจะตอ้งประสานงานซ่ึงกนัและกนัในสถานการณ์ต่างๆ 

อีกทั้ งมีความจาํเป็นตอ้งรู้จักศิลปะในการทํางานเป็นทีม ซ่ึงการทาํงานเป็นทีมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญของ

นักพัฒนาองค์การทั้ งภาครัฐและเอกชน (Stott; & Walker. 1995: 68-70) ซ่ึงระบบการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตอ้งอาศยักระบวนการบริหารท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ทุกสถาบนัและทุกองคก์าร

ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงการบริหารโดยองคค์ณะของบุคคลตอ้งรู้จกัการทาํงานเป็นทีม (ธีระ รุญเจริญ. 2554: 7) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

                 (1)  เพ่ือศึกษาสภาพการทาํงานเป็นทีมและขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

   (2)  เพ่ือพฒันารูปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  

ขั้นตอนการสร้างทีมงาน 

       1. การสร้างความตระหนกั 

       2. การศึกษาความตอ้งการ 

       3. การวางแผนการปฏิบติังาน 

       4. การนาํแผนไปปฏิบติั 

       5. การประเมินผล 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยการสาํรวจความคิดเห็น และการสมัภาษณ์ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้างานและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จาํนวน 71 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 1,650 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั รวมทั้งส้ิน 177 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหนา้งาน และครูผูส้อน 

ของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนละ 

1 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรตามตารางกาํหนดขนาดของเครจซีและ มอร์แกน (Krejcie; & 

Morgan. 1970: 608) ไดโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 59 โรงเรียน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) มีขนาดโรงเรียนเป็นชั้นภูมิและโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

ประชากรท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ คือผูบ้ริหารโรงเรียนพระราชทาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

    รูปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรปราการเขต 2 

 

องคป์ระกอบทีมงาน 

        1. องคป์ระกอบดา้นบุคคล 

   แรงจูงใจ                    การมีส่วนร่วม 

 ภาวะผูน้าํ                    ความร่วมมือ 

        2. องคป์ระกอบดา้นทีม 

การตดัสินใจ               ความไวว้างใจ 

  การประชุมทีม            การประสานงาน 

   การติดต่อส่ือสาร        ความเป็นปึกแผน่ 

       3. องคป์ระกอบดา้นสถานท่ี 

   บรรยากาศองคก์าร     วฒันธรรมองคก์าร 
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4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั  

  1. สภาพการทาํงานเป็นทีมในสถานศึกษา   

   2. รูปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา  

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคร์ิท โดยศึกษา

จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัเร่ืองการทาํงานเป็นทีมนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างปรับปรุงพฒันา

แบบสอบถามภายใต้คาํแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบสอบถามโดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  Index of item - objective 

congruence : IOC โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ทําการแก้ไขปรับปรุง แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒิ นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้กบัโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง นาํแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมา

คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ ตามวธีิของครอนบาค  ไดค้่าความเช่ือมัน่อลัฟา เท่ากบั 0.98 รายงานผลการวเิคราะห์ค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  และแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้าง

ทีมงาน เป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยันาํหนงัสือขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพร้อมแบบสอบถาม 

จาํนวน 177 ฉบบั เพ่ือเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยติดต่อประสานงานทาํการนดัหมายกาํหนดวนัเวลาในการรับ

แบบสอบถามกลบัคืน ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน 177 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและหาค่าสถิติต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี 

 1. ค่าเฉล่ีย ( ) 

 2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3. วเิคราะห์ขอ้มูลกระทาํโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1. จากการศึกษาสภาพการทาํงานเป็นทีมในสถานศึกษา ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์ตามความเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และครูผูส้อน โดยทาํการศึกษา สภาพทัว่ไปของขั้นตอนการ

สร้างทีมงานโดยรวมมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติยู่ในระดับมากโดยเรียงลาํดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ                 

การวางแผนการปฏิบติังาน การศึกษาความตอ้งการ การนาํแผนไปปฏิบติั การประเมินผล และการสร้างความ

ตระหนกั องคป์ระกอบของการสร้างทีมงานโดยรวมมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกองคป์ระกอบ 

โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมาก ไปหานอ้ย 3 ลาํดบัคือ แรงจูงใจ การติดต่อส่ือสาร และความเป็นปึกแผน่ของทีม  

 2. รูปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และ               

การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน  ประกอบดว้ย ขั้นตอนการสร้างทีมงาน มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การสร้างความ

ตระหนกั   2. การศึกษาความตอ้งการ 3.การวางแผนการปฏิบติังาน 4. การนาํแผนไปปฏิบติั  5. การประเมินผล 

องค์ประกอบดา้นบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม ภาวะผูน้าํ และความร่วมมือ 2. องค์ประกอบดา้นทีม 

ไดแ้ก่ การตดัสินใจ ความไวว้างใจ การประชุมทีม การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร และความเป็นปึกแผน่ของ

ทีม 3. องคป์ระกอบดา้นสถานศึกษา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร และวฒันธรรมองคก์าร  

Χ
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ตารางที ่ 1  วเิคราะห์สภาพทัว่ไปของขั้นตอนการสร้างทีมงาน 

ขั้นตอน ขอ้คาํถาม ( ) SD ระดบั 

1 การสร้างความตระหนกั 4.281 .29 มาก 

2 การศึกษาความตอ้งการ 4.381 .22 มาก 

3 การวางแผนการปฏิบติังาน 4.382 .30 มาก 

4 การนาํแผนไปปฏิบติั 4.379 .21 มาก 

5 การประเมินผล 4.364 .24 มาก 

รวม 4.360 .12 มาก 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า สภาพทัว่ไปของขั้นตอนการสร้างทีมงานภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขั้นตอน                  

( = 4.360 , SD = 0.12) มีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดงัน้ี การวางแผนการปฏิบัติงาน ( = 4.382 , SD =  0.30) 

การศึกษาความตอ้งการ ( = 4.381 , SD = 0.22)  การนาํแผนไปปฏิบติั ( = 4.379 , SD = 0.21)  การประเมินผล  

( = 4.364 , SD = 0.24) และการสร้างความตระหนกั  ( = 4.281 , SD = 0.29)   

 

ตารางที ่2 วเิคราะห์องคป์ระกอบของการสร้างทีมงาน 

ขอ้ท่ี องคป์ระกอบ  SD ระดบั 

 

1 

องคป์ระกอบดา้นบุคคล 

แรงจูงใจ 

 

4.420 

 

.24 

 

มาก 

2 การมีส่วนร่วม 4.375 .22 มาก 

3 ภาวะผูน้าํ 4.380 .31 มาก 

4 ความร่วมมือ 

องคป์ระกอบดา้นทีม 

4.383 .27 มาก 

5 การตดัสินใจ 4.373 .31 มาก 

6 ความไวว้างใจ 4.386 .26 มาก 

7 การประชุมทีม 4.400 .25 มาก 

8 การประสานงาน 4.394 .27 มาก 

9 การติดต่อส่ือสาร 4.411 .27 มาก 

10 ความเป็นปึกแผน่ของทีม 

องคป์ระกอบดา้นสถานศึกษา 

4.401 .26 มาก 

11 บรรยากาศองคก์าร 4.373 .31 มาก 

12 วฒันธรรมองคก์าร 4.372 .26 มาก 

รวม 4.389 .88 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่องคป์ระกอบของการสร้างทีมงานภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกองคป์ระกอบ ( = 

4.389 , SD = 0.88) โดยองคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดสามอนัดบัแรกคือ แรงจูงใจ ( = 4.420 , SD = 0.24)  การ

ติดต่อส่ือสาร ( = 4.411 , SD = 0.27) และความเป็นปึกแผน่ของทีม ( = 4.401 , SD = 0.26) 

Χ

Χ Χ

Χ Χ

Χ Χ

Χ

Χ

Χ

Χ Χ
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6. อภิปรายผล  

 การวจิยัคร้ังน้ี มีประเดน็อภิปรายจากขอ้คน้พบ คือ  

 1) ผลการศึกษาสภาพการทาํงานเป็นทีมตามขั้นตอนการสร้างทีมงานโดยรวมมีความเห็นวา่มีการปฏิบติั

อยู่ในระดบัมากทุกขั้นตอนโดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยคือการวางแผนการปฏิบติังาน การศึกษา

ความตอ้งการ การนาํแผนไปปฏิบติั การประเมินผล และการสร้างความตระหนกั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการกระจาย

อาํนาจใหอิ้สระในการบริหารจดัการ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจึงตอ้งเนน้กระบวนการท่ีเป็นวงจรตอ่เน่ือง เนน้การ

มีส่วนร่วมของทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประวติ  เอราวรรณ์  (2545 : 40) ท่ีเสนอวา่ การนาํรูปแบบการ

วิจยัปฏิบติัการมาใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนเนน้กระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง มีการวางแผน การ

ปฏิบติัตามแผน  และการประเมินผลท่ีเกิดข้ึน และสอดคลอ้งกบั จิราภรณ์ เอมเอ่ียม (2552 : 222) ท่ีเสนอว่า 

กระบวนการสร้างทีมงานอาศยัการวิจยัปฏิบติัการเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนการสร้างทีมงานของครูกาํหนด

ขั้นตอนการดาํเนินการเป็น 5 ขั้นตอน คือ การสร้างความตระหนกัในการทาํงานเป็นทีมในสถานศึกษาร่วมกนั 

การร่วมกนัศึกษาสภาพความตอ้งการและปัญหาในการทาํงานในสถานศึกษา การร่วมกนัวางแผนปฏิบติังาน การ

ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ และการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างทีมงาน ผลการศึกษาองคป์ระกอบของ

การสร้างทีมงานโดยรวมมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกองคป์ระกอบ โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ีย

มาก ไปหาค่าเฉล่ียน้อย 3 ลาํดับคือ แรงจูงใจ การติดต่อส่ือสาร และความเป็นปึกแผ่นของทีม ทั้ งน้ีเน่ืองจาก

อิทธิพลท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะของตวับุคคล คือความสามารถ และส่ิงจูงใจ ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสมาชิกแต่ละ

คนมีพฤติกรรมสนับสนุนกันและกัน การติดต่อส่ือสารเป็นไปโดยเปิดเผย และการรวมพลังกันโดยอาศัย

ความสามารถและมีเป้าหมาย สมาชิกตอ้งตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีพ่ึงพากนัในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั 

นรินทร์ แจ่มจาํรัส (2550 :164 ) ท่ีกล่าววา่การทาํงานเป็นทีม เป็นการรวมพลงักนั ทีมใชค้วามสามารถในบทบาท

ต่างๆ ปรับบทบาทใหเ้กิดประโยชน์แก่กลุ่มทาํใหเ้กิดความเป็นปึกแผน่ของทีม และสอดคลอ้งกบั สุนนัทา เลาห

นนัทน์ (2551: 82) ท่ีเสนอวา่ ระดบัความเป็นปึกแผน่ของทีม ซ่ึงเป็นแรงดึงดูดใจใหส้มาชิกมีความปรารถนาท่ีจะ

ธาํรงไวซ่ึ้งสมาชิกภาพของทีมตอ้งการให้กลุ่มคงอยู ่มีพลงัท่ีแสดงถึงความแขง็แกร่งของความร่วมมือร่วมใจของ

สมาชิกในกลุ่มเป็นความเหนียวแน่นของทีมท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคล และต่อปฏิกิริยาของทีม 

 2) รูปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา ประกอบดว้ย  ขั้นตอนการสร้างทีมงาน มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี    

1. การสร้างความตระหนกั  2. การศึกษาความตอ้งการ  3. การวางแผนการปฏิบติังาน 4. การนาํแผนไปปฏิบติั     

5. การประเมินผล  องคป์ระกอบของการสร้างทีมงานประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั 12 องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี

1. องคป์ระกอบดา้นบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม ภาวะผูน้าํ ความร่วมมือ 2. องคป์ระกอบดา้นทีม ไดแ้ก่ 

การตัดสินใจ ความไวว้างใจ การประชุมทีม การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร ความเป็นปึกแผ่นของทีม                       

3. องคป์ระกอบดา้นสถานศึกษา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากจุดเร่ิมตน้ของ

การปฏิบติังานคือการสาํรวจสภาพการณ์เบ้ืองตน้ในการปฏิบติังาน เป็นการวเิคราะห์ระบบโครงสร้างการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะช่วยให้เขา้ใจสภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนจะนําไปสู่การ

พิจารณาปัญหาหรือจุดพฒันาขององคก์าร สอดคลอ้งกบั เสนาะ ติเยาว ์(2543 : 264) ท่ีกล่าวถึงประสิทธิภาพของ

ทีมงานวา่ ประกอบดว้ยปัจจยั 3 อยา่ง คือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล ประกอบดว้ย  ความพอใจในงาน  ความ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  การส่ือสารท่ีดี  การขดัแยง้และใชอ้าํนาจมีนอ้ย การคุกคามตํ่า ความมัน่คงในงานสูง ปัจจยั

เก่ียวกับองค์การ ประกอบด้วย  ความมัน่คงขององค์การและงาน  การบริหารเน้นให้มีส่วนร่วม  ระบบจูงใจ

เหมาะสม  การจัดลาํดับความสําคญัของเป้าหมาย ปัจจัยเก่ียวกับงาน ประกอบด้วย  เป้าหมาย แนวทางและ
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แผนงานชดัเจน  การใชท้กัษะและความเป็นผูน้าํเหมาะสม  งานมีความเป็นอิสระสูง  ทีมงานมีคุณภาพและมี

ประสบการณ์  โครงการชัดเจนและเหมาะสม  สอดคล้องกับ ประวิต  เอราวรรณ์  (2545 : 34) ท่ีเสนอว่า                          

การปฏิบติังานในโรงเรียนมีความเช่ือมโยงกนัอยู ่3 ระดบั คือ  การปฏิบติังานระดบัองคก์าร ระดบัทีมงาน และ

ระดบับุคคล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Stott; & Walker. (1995 : 84) ท่ีเสนอแนวคิดประกอบการเสริมสร้างความ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานของทีมงานไว ้4 มิติ ประกอบดว้ย บุคคล งาน ทีมงานและ

องค์การ ซ่ึงทั้ง 4 มิติ คาํนึงถึงองคป์ระกอบดา้นคุณสมบติัของทีมงาน ทกัษะท่ีจาํเป็นของสมาชิก กระบวนการ

กลุ่ม และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละทีม และสอดคลอ้งกบั จิราภรณ์ เอมเอ่ียม (2552 : 217) ท่ีสรุปวา่ 

รูปแบบการสร้างทีมงานของครูในสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบของทีมงาน 

มี 4 องค์ประกอบ 14 ดา้น คือ องค์ประกอบดา้นบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม ภาวะผูน้าํ ความร่วมมือ 

องคป์ระกอบดา้นงาน ไดแ้ก่ กระบวนการทาํงาน ประกอบดว้ย  วตัถุประสงคช์ดัเจน  การกาํหนดเป้าหมาย  การ

กาํหนดบทบาท  การตรวจสอบผลงาน  องคป์ระกอบดา้นทีม ไดแ้ก่ การบริหารความขดัแยง้ การตดัสินใจ การ

ไวว้างใจกนั การประชุมทีม การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร และความเป็นปึกแผน่ของทีม องคป์ระกอบดา้น

สถานศึกษา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร และวฒันธรรมองคก์าร  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 ขั้นตอนการสร้างทีมงานดา้นการวางแผนการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูงสุด ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรให้

ความสาํคญัและนาํไปใชใ้นการบริหารทีมงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ขั้นตอนการสร้างความตระหนกัอยูใ่นระดบั

ตํ่าสุด ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการสร้างทีมงานโดยเนน้ขั้นตอนการสร้างความตระหนกั 

  ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักับองค์ประกอบด้านวฒันธรรมองค์การ ซ่ึงอยู่ในระดับตํ่าสุด เพ่ือ

นาํมาใชป้ระกอบการบริหารทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 นาํกลยทุธ์ในการพฒันาสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ  เช่น กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วมมาใชใ้นการขบัเคล่ือนการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา  

 

8. เอกสารอ้างองิ 

จิราภรณ์ เอมเอ่ียม. (2552). การพัฒนารูปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา ระดับมธัยมศึกษา. ปริญญานิพนธ์

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารและพฒันาการศึกษา : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ราว ีกล่ินหอม. (2553). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต. สาขาวชิานโยบายการจดัการและความ

เป็นผูน้าํทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ธีระ รุญเจริญ. (2554). สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถานศึกษาใน                

ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชนั. 

นรินทร์ แจ่มจาํรัส. (2550). การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ : ศูนยพ์ฒันาทุนมนุษย.์ 

ประวติ เอราวรรณ์. (2545). การวิจัยปฏิบัติการ : การเรียนรู้ของครูและการสร้างพลงัร่วมในโรงเรียน. กรุงเทพฯ :                

 ดอกหญา้วชิาการ. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 1341   

สุนนัทา เลาหนนัทน์. (2551). การสร้างทีมงาน. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: แฮนดเ์มดสติกเกอร์แอนดดี์ไซน.์ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). การศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ. กรุงเทพฯ: 

สาํนกังานฯ. 

เสนาะ ติเยาว.์ (2543). การบริหารงานบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์       

 ท่าพระจนัทร์, 2543. 

Covin, T.J; & Kilmann, R.H. (1989).  “A Profile of Large Scale Change Programs, “ in Dennis F.R. (ed.) 

Southern Management Proceedings. 

Krejzie, K.V.,& Morgan, D.W. (1970). Determining Sample size for research activities. Educational and    

 Psychological Measurement. 

Stott, K. & Walker, A. (1995). Teams: Teamwork & Teambuilding. Singapore: Prentice-Hall. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1342 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนักเรียน 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา 

(CIPPA Model) ร่วมกบัการใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ 

THE STUDY ON SCHOLASTIC ACHIEVEMENT IN REAL NUMBERS AND 

POLYNOMIAL OF MATHAYOMSUKSA 4th STUDENTS AT DAONAIROI 

SCHOOL THROUGH LEARNING MANAGEMENT BY CIPPA MODEL 

WITH MATHEMATICAL EXERCISES 
 

นายพงษ์ธร  หนูฤทธ์ิ 

นักศึกษาหลกัสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

E-mail: phongthorn.nur@northbkk.ac.th 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์  ศลโกสุม 

คณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

E-mail: so.sunnan@northbkk.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย ระหว่าง

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

จาํนวน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม จากการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ จาํนวน 11 แผน เวลา 33 

ชัว่โมง 2) แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม 2 หน่วยการเรียนรู้ มีคุณภาพของแบบฝึกทกัษะ

อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.57) และมากท่ีสุด (x� = 4.53) ตามลาํดบั 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

จาํนวนจริงและพนุนาม 2 ชุด ชุดท่ี 1 แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม และชุดท่ี 2 

แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.79 และ 0.74 ตามลาํดบั ผลการวจิยั

พบวา่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนาย

ร้อย ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี (x� = 22.19 และ x� = 18.31 

ตามลาํดับ) 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ด้านความรู้ความเขา้ใจ และด้านทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึก

ทกัษะคณิตศาสตร์สูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา   แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์   จาํนวนจริงและพหุนาม 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to examine the scholastic achievement, and to compare the scholastic 

achievement in real numbers and polynomial of Mathayomsuksa 4th students at Daonairoi school through learning 

management by CIPPA model with Mathematical exercises. The data sampling consisted of 26 Mathayomsuksa 

4th students from Daonairoi school in the first semester in academic year of 2019. The research instruments were 

1) 11 lesson management plans for 33 hours in real numbers and polynomial through learning management by 

CIPPA model with Mathematical exercises 2) the mathematical exercises in real numbers and polynomial within 

2 units had quality at the high level (x� = 4.57) and highest level (x� = 4.53) respectively 3) the scholastic 

achievement assessment in in real numbers and polynomial in the first issue and second issue had reliabilities at 

0.79 and 0.74 respectively. The research found that 1) the scholastic achievement in real numbers and polynomial 

of Mathayomsuksa 4th students at Daonairoi school through learning management by CIPPA model with 

Mathematical exercises in the post-test was at a good level (x� = 22.19 and x� = 18.31 respectively) 2) the 

scholastic achievement in real numbers and polynomial of Mathayomsuksa 4th students at Daonairoi school 

through learning management by CIPPA model with Mathematical exercises was higher significantly at the 

statistical level of .05. 

 

Keywords: Learning management by CIPPA model, The mathematical exercises, Real numbers and polynomial 

 

1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 

 คณิตศาสตร์สามารถใชใ้นการพฒันาคน พฒันาเทคโนโลย ีเพราะคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีฝึกใหผู้เ้รียนคิด

อย่างมีเหตุผล มีความคิดท่ีเป็นระบบ เป็นคนริเร่ิมสร้างสรรค์ กิจกรรมท่ีมีความยุ่งยาก และสลบัซับซ้อนหลาย

อยา่ง เช่น การผลิตเคร่ืองจกัรกล การสาํรวจดวงดาว การสร้างอาคาร ฯลฯ ตอ้งใชค้วามรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

การพฒันากาํลงัคนในประเทศใหมี้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึนจนถึงขั้นสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง จึง

ตอ้งทาํอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ เพ่ือสร้างใหเ้ดก็และเยาวชนรุ่นใหม่ใหพ้ร้อม เพราะถา้เด็กและเยาวชนไดรั้บการ

พฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์อยา่งเตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล ประเทศไทยก็จะไดก้ลุ่มผูมี้ความสามารถ

ในการพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพ่ือการยืนหยดัดว้ยตนเอง และกา้วสู่ความ

เป็นเลิศทดัเทียมกบันานาประเทศในระดบัสากลไดใ้นอนาคต ดงันั้นการพฒันาศกัยภาพสมอง เพ่ือให้ผูเ้รียนมี

ความรู้พ้ืนฐานในการคิดคาํนวณ กระบวนการคิดจึงมีบทบาทสําคญัในการพฒันานกัเรียนให้มีความพร้อมท่ีจะ

เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 6 โรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2561 พบวา่วชิาคณิตศาสตร์ สาระพีชคณิต ในระดบัประเทศมีคะแนนเฉล่ีย

อยูท่ี่ 33.97 และในระดบัโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 27.84 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2562) แสดง

ใหเ้ห็นวา่ การจดัการศึกษาวชิาคณิตศาสตร์ สาระพีชคณิตควรเร่งพฒันาเน่ืองจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนตํ่ากวา่

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 

 การจดัการเรียนรู้จะบรรลุเป้าหมายเพียงใดข้ึนอยู่กบัครูผูส้อน บทบาทของครูคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นผูมี้

ส่วนสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จึงควรตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักบัการจดัการศึกษา เพ่ือพฒันา
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เยาวชนไปสู่การดาํเนินชีวติอยา่งมีความหมาย แต่ในการจดัการศึกษาท่ีผา่นมายงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร ถา้

ครูให้ความสนใจและความสําคญัแก่ผูเ้รียนนอ้ยมาก ไม่สนใจความตอ้งการของผูเ้รียน เพียงแต่เตรียมเน้ือหาท่ี

สอน ผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บการปฏิบติัอย่างเดียวกนัโดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดงันั้นครูตอ้ง

วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของ

ผูเ้รียน กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด 

หลกัการและความสมัพนัธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ออกแบบการเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) การจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง

แบบซิปปา (CIPPA Model) เป็นรูปในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัอีกรูปแบบหน่ึงท่ีคาํนึงถึงความ

แตกต่างของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 

 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เป็นส่ือการเรียนอยา่งหน่ึงท่ีน่าจะสามารถใชใ้นการจดักิจกรรม การเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์ เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ แบบฝึก

ทกัษะช่วยใหน้กัเรียนไดมี้ทกัษะเพ่ิมข้ึน โดยการทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ยความสนใจ และพอใจหลงัจาก

นักเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองนั้นๆ มาบา้งแลว้ถา้นกัเรียนไดท้าํแบบฝึกหลายคร้ังหลายหนพฤติกรรมของนักเรียนจะ

เปล่ียนไปคือทาํไดค้ล่องแคล่วรวดเร็วข้ึนทาํไดถู้กตอ้งแม่นยาํข้ึนทาํไดอ้ย่างเป็นอตัโนมติัช่วยให้นกัเรียนไดท้าํ

กิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง เป็นการฝึกดว้ยการกระทาํจริง จึงทาํใหจ้ดจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้ และนาํไปแกไ้ขปัญหาใน

สถานการณ์เดียวกนัได ้เพราะไดรั้บประสบการณ์ตรงมาแลว้ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน เพราะแบบฝึก

ทกัษะจะเป็นเคร่ืองมือทบทวนความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียน และทาํใหเ้กิดความชาํนาญคล่องแคล่วในเน้ือหายิง่ข้ึนทาํ

ให้ครูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียน ซ่ึงจะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุง เน้ือหา วิธีการสอน และ

กิจกรรมในแต่ละบทเรียนตลอดจนสามารถช่วยนกัเรียนใหเ้รียนไดดี้ท่ีสุดตามความสามารถ ฝึกใหน้กัเรียนมีความ

เช่ือมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนเองได ้และยงัฝึกใหน้กัเรียนไดท้าํงานตามลาํพงั โดยมีความรับผิดชอบ

ในงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ไดฝึ้กใชค้วามคิดเชิงคณิตศาสตร์ เขา้ใจวิธีการคิดคาํนวณและดาํเนินการแกปั้ญหา

ต่างๆ ได ้(กนกพร  พัว่พนัธ์ศรี. 2555) 

 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ จะสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนจะมีความแตกต่าง

กนัหลายๆ ดา้น เช่น ความตอ้งการ ความสนใจ ความพร้อม ระดบัสติปัญญา และประสบการณ์ ฉะนั้นการทาํแบบ

ฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ จะมีทุกระดบั ตั้งแต่ง่าย ปานกลาง จนถึงระดบัค่อนขา้งยาก เพ่ือว่าทั้ งเด็กเก่ง กลาง และ

อ่อนจะไดเ้ลือกทาํไดต้ามความสามารถ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางแบบซิปปา (CIPPA 

Model) ซ่ึงเป็นรูปในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอีกรูปแบบหน่ึงท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน

แต่ละบุคคล 

 ดงันั้น ถา้ไดมี้การนาํการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์ ในการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ น่าจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

จาํนวนจริงและพหุนาม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย และเป็นการพฒันาผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สาระพีชคณิตตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็น

แนวทางในการปรับปรุงวธีิการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบั

การใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

การจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง 

แบบซิปปา (CIPPA Model) 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง จาํนวนจริง และพหุนาม 

1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม 

2. ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 

3. ขั้นศึกษาทาํความเขา้ใจ 

4. ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม 

5. ขั้นสรุปและจดัระเบียบ 

6. ขั้นแสดงผลงาน 

7. ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

 1. ความรู้ความเขา้ใจ 

2. ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองน้ีไดท้าํการทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลองชนิด แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ดงัน้ี 

                           T1                            X T2 

 เม่ือ T1   แทน   การทดสอบก่อนเรียน 

  T2   แทน   การทดสอบหลงัเรียน 

  X    แทน   การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปาร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่น

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้

หอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 1 หอ้งเรียน โดยวธีิการจบัฉลาก มีนกัเรียน จาํนวน 26 คน 
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4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางซิปปาร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง จาํนวนจริงและพหุนาม จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิป

ปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 11 แผน 

เป็นเวลา 33 ชัว่โมง การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.50) 

 (2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ืองจํานวนจริงและพหุนาม ประกอบด้วย ชุดแบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ จาํนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองจาํนวนจริง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองพหุ

นาม การตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของแบบฝึกทกัษะหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด (x� = 4.57 และ x� = 4.53 ตามลาํดบั)  

 (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ประกอบดว้ย ชุดท่ี 1 

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ มีค่าความสอดคลอ้งเป็นรายขอ้ (IOC) ระหวา่ง 0.67 – 1.00  

ค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.57 – 0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.53 และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.79  

ชุดท่ี 2 แบบทดสอบแสดงวธีิทาํ จาํนวน 5 ขอ้ มีค่าความสอดคลอ้งเป็นรายขอ้ (IOC) ระหวา่ง 0.67 – 1.00  ค่าความ

ยาก (PE) ระหวา่ง 0.51 – 0.63  ค่าอาํนาจจาํแนก (D) ระหวา่ง 0.25 – 0.42 และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.74 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและ  

พหุนามทดสอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอบก่อนเรียนกบันกัเรียนท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม จากการจดัการเรียนรู้

ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เป็นเวลา 33 ชัว่โมง ทดสอบ

หลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัการ

ทดสอบก่อนเรียน 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิตพืิ้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 สถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติที (t-test for dependent samples) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจํานวนจริงและพหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใช้แบบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน        

ดาวนายร้อย จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา 

(CIPPA Model) ร่วมกบัการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จาํแนกตามดา้นของผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้น n k x� SD  ระดบัคุณภาพ 

ความรู้ความเขา้ใจ 26 30 22.19 2.51 ดี 

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 26 25 18.31 2.36 ดี 

รวม 26 55 40.50 4.51 ดี 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบ

ฝึกทกัษะคณิตศาสตร์โดยรวม อยูใ่นระดบัดี (x� = 40.50) เม่ือพิจารณารายดา้นทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจและดา้น

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี (x� = 22.19 และ x� = 18.31 ตามลาํดบั) 

 5.2 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนักเรียน

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบั

การใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบั

การใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA 

Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้น ก่อนเรียน หลงัเรียน t P-value 

x� SD  x� SD  

ความรู้ความเขา้ใจ 12.19 2.51 22.19 2.51 25.50* 0.000 

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 10.38 2.87 18.31 2.36 18.15* 0.000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) 

ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ดา้นความรู้ความเขา้ใจและดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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6. อภิปรายผล  

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน  

ดาวนายร้อย ภายหลงัการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับการใช้แบบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) มี

แนวทางการจดัการสอนอยา่งมีลาํดบัขั้น โดยผูว้ิจยัมีการกาํหนดขั้นตอนการสอนท่ีมีการลาํดบัความคิดอยา่งเป็น

ระแบบ คือ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 3) ขั้นศึกษาทาํความเขา้ใจ 4) ขั้นแลกเปล่ียน

ความรู้ความเขา้ใจกับกลุ่ม 5) ขั้นสรุปและจัดระเบียบ 6) ขั้นแสดงผลงาน และ 7) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบักนกพร พัว่พนัธ์ศรี (2555) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า แบบฝึกทกัษะช่วยให้นักเรียนได้มีทกัษะเพ่ิมข้ึน ถา้

นกัเรียนไดท้าํแบบฝึกหลายคร้ังหลายหนพฤติกรรมของนกัเรียนจะเปล่ียนไป คือทาํไดค้ล่องแคล่วรวดเร็วข้ึน ทาํ

ไดถู้กตอ้งแม่นยาํข้ึนทาํไดอ้ยา่งเป็นอตัโนมติั เพราะแบบฝึกทกัษะจะเป็นเคร่ืองมือทบทวนความรู้ท่ีนักเรียนได้

เรียน และทาํให้เกิดความชาํนาญคล่องแคล่วในเน้ือหายิ่งข้ึน สอดคลอ้งกับเทคนิคการสอนท่ีทิศนา แขมมณี 

(2545: 114) เสนอแนะไว ้คือ ขั้นท่ี 1 ผูส้อนสาํรวจความรู้เดิม ความรู้พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ใหม่ ขั้นท่ี 2 

ผูเ้รียนแสวงหาขอ้มูล ขั้นท่ี 3 ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูล สร้างความรู้ดว้ยตนเอง ขั้นท่ี 4 ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความรู้ ขั้นท่ี 5 

ผูเ้รียนสรุปและจดัระเบียบความรู้ ขั้นท่ี 6 ผูเ้รียนแสดงความรู้ ผลงาน และขั้นท่ี 7 ผูเ้รียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้

สอดคลอ้งกบัความหมายของแบบฝึกทกัษะซ่ึงธญัว ีพรมมา (2558: 20) ไดส้รุปความหมายของแบบฝึกทกัษะไวว้า่ 

แบบฝึกทกัษะเป็นส่ือการเรียนสาํหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบติั เพ่ือทบทวนเน้ือหาและฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน 

หลงัจากท่ีไดเ้รียนบทเรียนแลว้ใชค้วบคู่กบัการเรียน โดยยกตวัอยา่งปัญหาท่ีครอบคลุมเน้ือหาความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้

เรียนไปแลว้ และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของทิพอาภา ฉิมสุวรรณ์ (2552) ได้ทาํการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา พบวา่ นกัเรียนทั้งสอง

กลุ่มมีความกระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี ในการศึกษาคน้ควา้หา

ขอ้มูล การทาํงานร่วมกบัเพ่ือน การแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง การ

แสดงผลงานท่ีสร้างความภูมิใจใหก้บันกัเรียน บรรยากาศสนุกสนาน นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและ

กนัทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม โดยเฉพาะเม่ือมีการนาํเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนกนั  

 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองจาํนวนจริงและพหุนาม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4 โรงเรียนดาวนายร้อย จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึก

ทกัษะคณิตศาสตร์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม 

ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ทาํให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศรันย ์เปรมปรีดา 

(2559: 47) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีไวว้า่ แบบฝึกท่ีดีจะตอ้งเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก ตอ้งเหมาะสม

กบัวยั มีระยะเวลาในการฝึกท่ีเหมาะสมโดยคาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น เช่น วฒิุภาวะ ความ

พร้อม ความสนใจ และนกัเรียนสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้สอดคลอ้งกบั Lewin 

(อ้างถึงใน ชาติชาย ม่วงปฐม , 2538: 65) ท่ีให้แนวคิดไว้ว่า พฤติกรรมของบุคคลจะเป็นผลมาจากพลัง

ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงจะเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั สมาชิกในกลุ่มจะมี

การปรับตวัเขา้หากัน พยายามช่วยกันทาํงาน พร้อมทั้ งมีการปรับบุคลิกภาพของแต่ละคนให้สอดคลอ้งกัน 

ก่อใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทาํใหเ้กิดพลงัหรือแรงผลกัดนัของกลุ่มท่ีทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปไดด้ว้ยดี 
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมธุรส วงศอ์าํไพ (2553) ท่ีไดท้าํการวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบความรู้ ทกัษะปฏิบติั และ

ความคิดสร้างสรรคท์างนาฏศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปากบัการ

จดัการเรียนรู้ปกติ พบวา่ คะแนนเฉล่ียความรู้ทางนาฏศิลป์ คะแนนเฉล่ียทกัษะปฏิบติัทางนาฏศิลป์ และคะแนน

เฉล่ียความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์หลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดั การเรียนรู้

โมเดลซิปปาสูงกวา่ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ปกติอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัศรันย ์เปรม

ปรีดา (2559: 53) ท่ีได้กล่าวว่า ประโยชน์ของแบบฝึกคือ ช่วยเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทําให้ทราบ

พฒันาการของผูเ้รียน และช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน แบบฝึกช่วยใหค้รูมองปัญหาและจุดเด่นของนกัเรียน

ในแต่ละคนไดดี้ข้ึน นอกจากน้ีแบบฝึกยงัช่วยพฒันาทกัษะและความชาํนาญของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียน และนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญพา อร่ามโชติ 

(2549) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การปฏิบติัการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดก้ารพฒันาการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาจารีย ์สฤษด์ิไพศาล (2547) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึก

ทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก

การลบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัางสถิติท่ีระดบั .01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ควรมีการให้ความสําคัญและระยะเวลาท่ีเพียงพอในขั้ นศึกษาทําความเข้าใจ สําหรับ

กระบวนการทาํแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ใหม้ากยิง่ข้ึน 

 (2) ควรมีการพฒันาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้มีลักษณะเชิงคิดวิเคราะห์มากข้ึน คาํถามมี

หลากหลายสถานการณ์และสอดคลอ้งกบัการนาํไปใช ้และแต่ละสถานการณ์อาจมีคาํถามและคาํตอบหลากหลาย

รูปแบบ 

 (3) ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของพฒันาการของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัความสามารถใน

การเรียนรู้ในแต่ละช่วงวยั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรศึกษาวจิยัเทคนิคการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกบัการใช้

แบบฝึกทกัษะในรายวชิาอ่ืน ๆ และระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยช้ินน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและความต้องการของผูเ้รียนสาขาดนตรี ระดับ

บณัฑิตศึกษา โดยมีเคร่ืองมือวจิยัคือ แบบสอบถามเพ่ือใชศึ้กษาแรงจูงใจและความตอ้งการของผูเ้รียนในหลกัสูตร

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก วิทยาลยัการดนตรี มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

และนําขอ้มูลท่ีได้จากการสํารวจมาวิเคราะห์ เพ่ือใช้ขอ้มูลในการกาํหนดทิศทางและปรับปรุงหลกัสูตรให้มี              

ความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษาจาํนวน 87 คนท่ีกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก เคร่ืองมือวิจัยหลักท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนและผ่าน                            

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านและการทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มนักศึกษาท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 25 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ (Reliability)ท่ี .87  

ผลการวิจัย พบว่าในการจัดการเรียนการสอนสาขาดนตรี ระดับบัณฑิตศึกษามีความสอดคลอ้งกบั

แรงจูงใจของผูเ้รียนในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรี ทั้งน้ีในการบริหารจดัการ

หลักสูตร ผู ้จัดทําหลักสูตรจําเป็นต้องสํารวจและคํานึงถึงแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา                            

โดยแรงจูงใจดา้นสถาบนัการศึกษาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อแบ่งไดเ้ป็น 4 ปัจจยั คือ 1. ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้ม การมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีครบครันและทนัสมยั การเดินทางท่ี

สะดวก 2. ปัจจยัดา้นหลกัสูตร ไดแ้ก่ การท่ีสถาบนัมีหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนนอกเวลา  

หลกัสูตรท่ีเปิดตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 3. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตลอด

หลกัสูตร ค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม 4. ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนั ไดแ้ก่                

เป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงและมีอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ในขณะเดียวกนัความตอ้งการของนกัศึกษาในดา้น

การบริหารจดัการของหลกัสูตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลยั อนัมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ณ สถาบนัเดิมใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนพบวา่ ตอ้งการใหส้ถาบนัมีการเปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกรองรับเพ่ือใหค้รอบคลุม ตอ้งการให้

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานการให้บริการนักศึกษา อนัได้แก่ หน่วยงานการให้ทุนสนับสนุน                

การเรียนและการทาํวิทยานิพนธ์ หน่วยงานการให้คาํปรึกษาแนะนาํและตอบปัญหาในการเรียนของนักศึกษา              
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การลดขั้นตอนของเอกสารและการเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีบริการนักศึกษาให้เพียงพอ การมีหน่วยงานเปิดอบรมให้

นกัศึกษาไดเ้พ่ิมพนูความรู้ 

 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ; การจดัการเรียนการสอน; สาขาดนตรี ; บณัฑิตศึกษา 

 

ABSTRACT 

This study aimed to study the students’  motivation and needs in music program at graduate level by 

using a survey research methodology.  The research instrument was a questionnaire for studying motivation and 

needs of students in the Master of Arts in Western Music Program, College of Music, Bansomdejchaopraya 

Rajabhat University and the data obtained from the survey were then analyzed to find a conclusion as the data for 

specify direction and develop music curriculum at graduate level.  

The population of this study was 87 students who were studying in the Master of Arts in Western Music 

Program.  The main research instrument was a questionnaire that was developed by the researcher and passed a 

quality check from three experts. It was tried out with a group of 25 non-sample students with a reliability of .87.  

The results indicated that the teaching and learning management in music program at graduate level 

was consistent with the motivation of students to make their decision to study in music program at graduate level. 

In the program administration, the program makers need to explore and consider the students’  motivation for 

further education.  The motivation in terms of educational institution that can affect the decision to study further 

can be divided into four factors:  ( 1)  Environment, including complete and modern teaching and learning 

equipment and convenient travelling, (2) Program conditions, including programs that have special teaching and 

learning session that meet the needs of students, ( 3)  Expenses throughout the program, including appropriate 

tuition fees and ( 4)  Reliability of Institute, including  it's very well- known and there are many high- quality 

professors. At the same time, as for the needs of students in terms of program administration and various agencies 

of the university that can affect their decision to study further at the same institution, they want the institution to 

open doctoral programs and to improve the efficiency of student service agencies, including funding for their 

study and thesis, advices and answers to students’  study problems, reducing document procedures, adding 

sufficient student service staff, and training for students to enhance their knowledge.  

 

Key words: Motivation; Learning and Teaching Management; Music Program, Graduate Level  

 

1. บทนํา 

ดว้ยการเปล่ียนแปลงของโลก เป็นผลสืบเน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ การเมือง ทาํให้สังคมของคนประเทศต่าง ๆ ทัว่ทุกภาพส่วนของโลกสามารถติดต่อเช่ือมโยงไดส้ะดวก

มากข้ึน ความเจริญกา้วหนา้ต่าง ๆ ไดข้ยายวงกวา้งและต่อเน่ืองไปในทุกทิศทุกทาง ในกระบวนการจดัการเรียน

การสอนให้ประสบความสําเร็จ ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ ผลจากการเรียนการสอน ผลจาก

ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รียน ผลจากส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียน ผลจากการจดัและ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1353 

บริหารการเรียการสอน รวมทั้ งผลจากหลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จะต้องเข้าใจ

วตัถุประสงค์ของส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาอย่างกระจ่างชดั ถา้เราจะพฒันาหลกัสูตรสําหรับคนกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ              

เราจะตอ้งรู้ถึงความตอ้งการแทจ้ริงของคนกลุ่มนั้น ถา้คนกลุ่มนั้นเป็นผูท่ี้จะตอ้งมีส่วนร่วมในกลุ่มผูผ้ลิตของ

สังคม ก็จะตอ้งพิจารณาความตอ้งการของสังคมด้วย (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) การทาํความเขา้ใจกับ

ทัศนคติ แรงจูงใจและความตอ้งการของนักศึกษาในการศึกษาต่อ ถือเป็นเร่ืองสําคญั ภายใตก้ารแข่งขนัของ                

การเปิดหลกัสูตรของสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือรองรับความตอ้งการในการศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

จากงานวจิยัของ Mellores-Bourne ,Hooley & Marriott (2014) พบวา่ สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในระดบับณัฑิตศึกษา 

ของประเทศองักฤษ  ได้เปิดหลักสูตรเพ่ือรองรับความต้องการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไวอ้ย่าง

หลากหลาย ตามความตอ้งการของนกัศึกษา ตั้งแต่ความหลากหลายของหลกัสูตร สาขาวชิาและรายวชิาท่ีเปิดสอน 

รวมไปถึง รูปแบบการศึกษาอนัไดแ้ก่รูปแบบการศึกษาในชั้นเรียนปกติ ในรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ รวม

ไปถึงแบบผสมผสาน ทั้งเรียนในชั้นเรียนปกติและในรูปแบบออนไลน์  อีกทั้งสถาบนัการศึกษา ต่าง ๆ ยงัเปิด

โอกาสให้นักศึกษาเลือกรูปแบบการเรียนไดต้ามท่ีตวัเองตอ้งการ ซ่ึงทั้ งหมดท่ีกล่าวมา ทาํให้นักศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษามีทางเลือกทางการศึกษาท่ีหลากหลายหากแต่ก็ตอ้งเผชิญกับการประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูล

สถานศึกษาท่ีเปิดสอนมากมายก่อนการตดัสินใจเขา้เรียนท่ีใดท่ีหน่ึง โดยสถานศึกษาเองก็ตอ้งปรับตวั และแข่งขนั 

ในการทาํขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน Mellores-Bourne ,Hooley & Marriott (2014)                 

ยงัได้กล่าวถึงปัจจัยจูงใจและการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสรุปได้ว่า ในการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา แรงจูงใจ (Motivate) ถือเป็นปัจจยัสําคญัในการทาํให้นกัศึกษามีแรงกระตุน้นอกจากน้ี อตัลกัษณ์

ตวัตนของบณัฑิตศึกษาบุคคลนั้น รวมไปถึงความสนใจ ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้นกัศึกษาเลือกท่ีจะศึกษาต่อทั้งน้ี

เพราะมีความเช่ือว่า การศึกษาต่อจะทาํให้ตนเองเขา้ใจในสาขาท่ีศึกษานั้นไดดี้ยิ่งข้ึน  ส่งผลต่อ การทาํงานใน

อนาคต โดยปัจจยัจูงใจ ทั้งจากภายในตวับุคคล และ จากปัจจยันอกท่ีแวดลอ้มรวมไปถึง ปัจจยัทางสังคม ท่ีส่งผล

ต่อแรงจูงใจ การตดัสินใจและการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ 

 

 
 

ภาพที ่1 กระบวนการและความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ท่ีมา: Mellores-Bourne ,Hooley & Marriott (2014) 
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การให้ความสําคัญและทําความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจและกระบวนการในการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาถือเป็นเร่ืองสําคัญ เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาพึงตระหนัก ในยุคปัจจุบันท่ี

สถานศึกษาพฒันาและเปิดหลกัสูตรเพ่ือใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดศึ้กษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ทาํใหเ้กิดการ

แข่งขนัและมีตวัเลือกเพ่ิมข้ึนให้กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อ การทาํความเขา้ใจกบักระบวนการตดัสินใจและปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อทั้ง ปัจจยัภายในบุคคลและปัจจยัภายนอก ทั้งดา้นกลุ่มและอิทธิพลของกลุ่มท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการเลือกสถาบนัการศึกษา รวมไปถึงระดบัชั้นทางสังคม รายไดแ้ละอาชีพ ท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ จึงมีความสาํคญัอยา่งมาก นอกจากน้ีผูดู้แลหลกัสูตรและผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งตะ

หนักถึง ปัจจยัดา้นสถานศึกษา เพราะถือเป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ มหาวิทยาลยัท่ีมีการจัด

การศึกษาท่ีดี ไดรั้บการยอมรับทั้งในดา้นคุณภาพทางวิชาการ รวมไปถึงมีระบบส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียน

การสอนท่ีดีและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ยอ่มเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกท่ีศึกษา ณ สถานศึกษาแห่ง

นั้นสอดคลอ้งกบั ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2559) ท่ีกล่าวถึงการให้ความสําคญักบั ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ความตอ้งการ

และความสนใจของผูเ้รียนกบัการพฒันาหลกัสูตรเป็นส่ิงสาํคญั การกาํหนดจุดมุ่งหมาย และการพฒันาหลกัสูตร

ในปัจจุบนั ตอ้งไม่ละเลยความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน นกัพฒันาหลกัสูตรจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

ผูเ้รียนอย่างชดัเจน แลว้พยายามจดัเน้ือหาสาระตลอดจนกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนเพ่ือ

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาดียิง่ข้ึนไป 

สาํหรับวิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ไดมี้การจดัการศึกษาดนตรีทั้งใน

ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท โดยในการศึกษาระดบัปริญญาโท เปิดสอนในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก 2 แขนงวิชาคือ แขนงวิชาดนตรีศึกษาและ แขนงวิชาการบริหารงานดนตรี โดยเปิด

หลกัสูตรและผลิตนกัศึกษามาแลว้เป็นระยะเวลานานกวา่สิบปี โดยหลกัสูตรตั้งเป้าท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มี

ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานและเอ้ือต่อการศึกษาและนาํไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้ริง ทั้ งน้ีจากสถานการณ์ 

สภาพสังคมและการพฒันาเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อ ความตอ้งการในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพดนตรีใน

ลกัษณะต่าง ๆ โดยท่ีผา่นมาพบวา่ บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้และผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรผลิต

บณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ไปเป็นกาํลงัสาํคญัทั้งในการศึกษาดนตรีในระบบ นอกระบบและประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัดนตรีอยูท่ัว่ประเทศ ทั้งน้ี ผูว้จิยัมีความตระหนกัในการใหค้วามสาํคญักบัการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยู่

ตลอด การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของผูเ้รียนถือเป็นเร่ืองสําคญัเร่ืองหน่ึง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน จากความเป็นมาและความสําคญั

ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาสาขาดนตรี ระดับ

บณัฑิตศึกษา เพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษาของสถาบนัให้มีความสอดคลอ้ง

สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในสาขาและระดับเดียวกันได้ และเป็นแนวทางให้

สถาบนัการศึกษาอ่ืนนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและความตอ้งการของนกัศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี

ตะวนัตก มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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3. ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งเนน้ศึกษาแรงจูงใจดา้นสถาบนัการศึกษาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 

แบ่งไดเ้ป็น 4 ปัจจยั คือ 1.ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 2.ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   3. ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 

และ 4. ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนั และศึกษาความตอ้งการของนกัศึกษาในดา้นการบริหารจดัการของ

หลกัสูตรและหน่วยงานภายในของมหาวทิยาลยั  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษาจาํนวน 87 คนท่ีกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก  

 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1. ไดท้ราบขอ้มูลและแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงท่ีสอดคลอ้งกบัแรงจูงใจและความตอ้งการของ

ผูเ้รียนสาขาดนตรี ระดบับณัฑิตศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาทั้ง

ดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโท และการเปิดหลกัสูตรปริญญาเอก 

 2. เป็นขอ้มูลประกอบการกาํหนด นโยบาย การวางแผนการบริหารและพฒันาหลกัสูตรดนตรีระดบั

บณัฑิตศึกษา สาํหรับมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาและมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ  

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลกบัประชากรคือ นกัศึกษาทั้งหมดท่ีกาํลงัศึกษาในหลกัสูตร    ศิลปศาสตรม

หาบณัฑิต สาขาดนตรีตะวนัตก แขนงดนตรีศึกษา และบริหารงานดนตรี วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงมีจาํนวนทั้ งส้ิน 110 คนแต่ในการแจกแบบสอบถามได้แบบสอบถามกลบัคืนแบบ

สมบูรณ์จาํนวนทั้งส้ิน 87 คน โดยนาํผลจากการตอบแบบสอบถามมานาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยผูว้จิยัใช้

สถิติการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยใชข้อ้มูลจากการสาํรวจมาวเิคราะห์เพ่ือหาขอ้สรุป 

เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ท่ีไดมี้การนาํแบบสอบ ถามไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาพบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิแห่งความเท่ียงของแบบสอบถาม 

เป็น .94 และทดลองใช ้(Try out) กบันักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชา

ดนตรีตะวนัตก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากร จํานวน 25 คน และนํา

แบบสอบถาม มาตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามด้วยสูตร สัมประสิทธ์อัลฟา

ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ี .87  

 

6. ผลการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาดนตรี ระดับบัณฑิตศึกษา  วิทยาลยัการดนตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน

ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลแรงจูงใจดา้นสถานศึกษา 

 ส่วนท่ี  3 ความตอ้งการของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนสาขาดนตรี  
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 ระดบับณัฑิตศึกษา 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 25 – 30 ปี มีอาชีพเป็นครูโรงเรียนเอกชน โดยมี

ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 10 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท/เดือน ศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัในระดบัปริญญาตรี และกาํลงัศึกษาแขนงดนตรีศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโทมากถึงร้อยละ 

72  ทั้งน้ีหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ประกอบไปดว้ย 2 แขนงคือ แขนงดนตรีศึกษา และบริหารงานดนตรี 

 ส่วนที ่2 ข้อมูลแรงจูงใจด้านสถานศึกษา 

 แรงจูงใจดา้นสถานศึกษา อนัไดแ้ก่ปัจจยัของสถานศึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของ

นักศึกษา สาขาดนตรี ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกอบดว้ย 4 ดา้นยอ่ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นหลกัสูตรการศึกษา ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายตลอด

หลกัสูตร และปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนั รายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 – 4 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแรงจูงใจดา้นสถานศึกษาในปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 𝐱𝐱� S.D. ระดบั 

1.สภาพแวดลอ้มในมหาวทิยาลยัมีความร่มร่ืน น่าอยู ่ 3.79 .823 มาก 

2.มีอุปกรณ์การเรียนท่ีครบครัน และทนัสมยั 3.69 .944 มาก 

3.มีบริการ Internet เพ่ือคน้หาขอ้มูลวชิาการ 3.55 1.043 มาก 

4.การเดินทางสะดวก 3.56 1.042 มาก 

5.มหาวทิยาลยัอยูใ่นยา่นธุรกิจ 3.44 1.042 ปานกลาง 

6.มหาวทิยาลยัอยูใ่กลก้บัท่ีพกัหรือท่ีทาํงาน 3.17 1.456 ปานกลาง 

7.ศูนยอ์าหารของมหาวทิยาลยัมีความสะอาด 3.34 1.055 ปานกลาง 

เฉลีย่ 3.51 .912 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษา สาขาดนตรี ระดบั

บณัฑิตศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 อยูใ่นระดบัมาก โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม

ในมหาวิทยาลยัมีความร่มร่ืน น่าอยู ่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ มีอุปกรณ์การเรียนท่ีครบ

ครัน และทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ การเดินทางสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 

อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแรงจูงใจดา้นสถานศึกษาในปัจจยัดา้นหลกัสูตร 

 การศึกษา  

ปัจจยัด้านหลกัสูตรการศึกษา 𝐱𝐱� S.D. ระดบั 

1.มีหลกัสูตรการศึกษาท่ีหลากหลาย 3.48 1.033 ปานกลาง 

2.มีหลกัสูตรการศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการ 3.80 .887 มาก 

3.มีหอ้งสมุดดนตรีท่ีมีหนงัสือหลากหลาย และมีส่ือท่ีทนัสมยั 3.56 1.031 มาก 

4.ตอ้งการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 3.43 1.148 ปานกลาง 

5.การจดัการเรียน การสอนนอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย)์ ทาํใหส้ะดวกใน

การมาเรียน 

4.03 .855 มาก 

เฉลีย่ 3.66 .770 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นหลกัสูตรการศึกษามีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษา สาขาดนตรี 

ระดบับณัฑิตศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 อยู่ในระดบัมาก โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การ

จดัการเรียน การสอนนอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย)์ ทาํใหส้ะดวกในการมาเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 อยูใ่นระดบัมาก 

รองลงมาคือ มีหลกัสูตรการศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ มี

หอ้งสมุดดนตรีท่ีมีหนงัสือหลากหลาย และมีส่ือท่ีทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแรงจูงใจดา้นสถานศึกษาใน ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายตลอด 

 หลกัสูตร  

ปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 𝐱𝐱� S.D. ระดบั 

1.ค่าใชจ่้ายต่อหน่วยกิตมีความเหมาะสม 4.09 .676 มาก 

2.ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม 4.06 .783 มาก 

3.ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรมีความเหมาะสม 4.11 .799 มาก 

4.มีการร่วมมือกบัสถาบนัการเงินในการใหกู้ย้มืเรียน 3.52 1.265 มาก 

5.มีการผอ่นผนัค่าใชจ่้ายได ้ 3.55 1.237 มาก 

6.มีทุนการศึกษาใหส้าํหรับนกัศึกษาปริญญาโท 3.43 1.344 ปานกลาง 

เฉลีย่ 3.79 .882 มาก 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษาสาขา

ดนตรี ระดบับณัฑิตศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 อยูใ่นระดบัมาก โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 

ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายต่อหน่วย

กิตมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงการศึกษามีความ

เหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแรงจูงใจดา้นสถานศึกษาใน ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ

 ของสถาบนั 

ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือของสถาบัน 𝐱𝐱� S.D. ระดบั 

1.เป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับของสงัคม 4.10 .699 มาก 

2.มีคณาจารยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ 4.08 .955 มาก 

3.มีคณาจารยท่ี์มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 4.08 .930 มาก 

4.มีผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัท่ีเก่ง มีความสามารถ 4.01 1.006 มาก 

5.นกัศึกษาท่ีจบจากมหาวทิยาลยัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์รและ

หน่วยงาน 

3.83 .955 มาก 

เฉลีย่ 4.02 .805 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนัมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษาสาขา

ดนตรี ระดบับณัฑิตศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 อยูใ่นระดบัมาก โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 

เป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับของสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มี

คณาจารยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 อยู่ในระดบัมาก รองลงมามีคณาจารยท่ี์มีช่ือเสียงและ

เป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

ส่วนที ่3 ความต้องการของนักศึกษาต่อสถานศึกษาและการจดัการเรียนการสอนสาขาดนตรี ระดบั

บัณฑิตศึกษา  

ดงัจะเห็นไดว้า่ แรงจูงใจดา้นสถานศึกษาเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกส่ิงหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา

ของนกัศึกษาคือ ขอ้มูลของสถาบนัการศึกษา เป็นตวัแปรสาํคญัในกระบวนการในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของ

นักศึกษาโดยจะใช้ในการตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อท่ีสถาบันแห่งใด ทั้ งน้ีผู ้วิจัยได้นําข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามปลายปิดท่ีให้เลือกตอบแล้วดังนําเสนอในตารางท่ี 1-4 และการสรุปข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนดา้นสถานศึกษาและการจดัการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

สามารถสรุปออกมาเป็น  4 ดา้น ไดด้งัน้ี  

 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 

 มหาวิทยาลยัหรือสถานศึกษา และภาควิชา หรือคณะ จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง รวมไปถึง

ออกแบบวางแผนการบริหารงาน และแบ่งการรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัออกเป็น

สัดส่วนและมีระบบชัดเจน ทั้ งน้ีโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการทํางาน การจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการไดรั้บประโยชน์สูงสุดของอาจารยแ์ละนกัศึกษา ต่อเน่ืองถึงภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ

ของสถานศึกษานั้น ๆ  

 การจดัพ้ืนท่ีบริการและเจา้หนา้ท่ีเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัสาํหรับนกัศึกษาถือเป็นเร่ืองสําคญั 

เช่น การอาํนวยความสะดวกในดา้นการรับบริการวชิาการ รวมไปถึงงานดา้นเอกสาร  ต่าง ๆ  เช่น การจดัเจา้หนา้ท่ี

ดูแลด้านงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับนักศึกษา โดยนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีความจาํเป็นตอ้งติดต่อ จัดทาํ

เอกสารดา้นการเรียน และการยืน่คาํร้องต่าง ๆ การพฒันาระบบและหน่วยงาน รวมถึงจดัหาเจา้หนา้ท่ีท่ีเพียงพอใน

การดูแลนกัศึกษาจึงเป็นเร่ืองสาํคญั นอกจากน้ี การจดัพ้ืนท่ีบริการเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัสาํหรับนกัศึกษา

ถือเป็นเร่ืองสาํคญั เช่นการจดัสรรพ้ืนท่ีในการจอดรถ การเพ่ิมพ้ืนท่ีในการคน้ควา้หาความรู้ เช่นห้องสมุด หรือ
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ศูนยค์อมพิวเตอร์ บริการอินเทอร์เน็ต ถือเป็นปัจจยัดา้นสถานศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งใหค้วามสําคญัและดูแล

จดัการ 

 2) ดา้นหลกัสูตรการศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 

 โดยในการจดัการเรียนการสอนท่ีวิทยาลยัฯ ยงัเป็นแบบบงัคบัใหเ้ลือกลง ไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

ไดเ้ลือกลงรายวิชาท่ีสนใจมากนัก เพราะเหตุผลดา้นการขาดแคลนครูผูส้อนและความคุม้ทุนในการเปิดวิชากบั

จาํนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน นักศึกษาจึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีวิทยาลยัฯ เปิดรองรับไวใ้ห้โดยผูเ้รียน 

ไม่ได้เลือกเอง แนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียนคือ หลกัสูตรตอ้งมีการเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนได้เลือกลงวิชาท่ีถนัดและสนใจ อีกทั้ งในสาขาดนตรีศึกษาท่ีเน้นการเรียนในรูปแบบทฤษฎี  

หลกัการจากผลการวจิยัพบวา่ตอ้งการใหเ้พ่ิมรายวิชา การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีในวชิาเลือกเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

ไดเ้ลือกเรียนวชิาปฏิบติั 

 3) ดา้นค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 

 ในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรถือเป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจ

ศึกษาต่อ ณ สถาบันแห่งนั้น การกาํหนดค่าใช้จ่ายท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการ โดยเฉพาะผูศึ้กษาต่อระดับ

บณัฑิตศึกษาท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน การตั้งค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมส่งผลดีต่อการเลือกศึกษาต่อ หากแต่บางคร้ังตอ้งระวงั

ในเร่ืองการขาดสภาพคล่อง และการตั้งค่าเรียนท่ีตํ่าเกินไปหากมีผูเ้รียนเรียนนอ้ยจะส่งผลต่อการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีไม่เตม็ประสิทธิภาพเน่ืองจาก ไม่มีงบประมาณในการพฒันา 

 4) ดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนั 

 การเตรียมความพร้อมของอาจารยใ์นการจดัการเรียนการสอน การสร้างช่ือเสียงของตวัอาจารย์

ผูส้อน และความรู้ความสามารถของอาจารยเ์ป็นปัจจยัดา้นสถานศึกษาหลกัอีกประการท่ีทาํใหผู้เ้รียนตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อ ณ สถาบนัแห่งนั้น โดยในการศึกษาดนตรีระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงตอ้งมีการทาํวิทยานิพนธ์เพ่ือสําเร็จ

การศึกษา ผูเ้รียนจะมองไปถึง ความสามารถและความถนดัของอาจารยผ์ูส้อนทั้งน้ี โดยผูเ้รียนจะพิจารณาถึง การ

ท่ีเม่ือตนเขา้ศึกษาแลว้ หลงัจบการเรียนรายวิชา และตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ อาจารยท่์านใดจะสามารถให้คาํปรึกษา

การทาํวิทยานิพนธ์ในเร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจได ้ในการท่ีสถาบนัมีการเตรียมการ และอาจารยผ์ูส้อนมีตารางเวลาท่ี

ชดัเจนในการใหค้าํปรึกษาดา้นการเรียน รวมถึงการทาํวทิยานิพนธ์ใหก้บันกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ดและเป็นระบบ เป็น

ปัจจยัดา้นสถานศึกษาหลกัอีกประการท่ีทาํใหผู้เ้รียนตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ณ สถาบนัแห่งนั้น เพราะเช่ือมัน่วา่ 

สามารถมีท่ีปรึกษาดา้นการเรียน และทาํใหจ้บการศึกษาไดเ้ร็วมากข้ึน 

 

7. อภิปรายผล 

 การศึกษาแรงจูงใจและความตอ้งการของนักเรียนต่อการจดัการเรียนการสอน ถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ี

สถานศึกษาพึงปฏิบติั เม่ือนกัศึกษาเขา้สู่ระบบการศึกษาของสถาบนั หรือสาํเร็จการศึกษาแลว้ ควรมีการสาํรวจ

แรงจูงใจและความตอ้งการของนกัศึกษา เพ่ือนาํผลไปพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนใหมี้ความ

เหมาะสมทั้งน้ีโดยคาํนึงถึง ผลประโยชน์ของผูเ้รียนและสถานศึกษาเป็นสําคญั การสํารวจแรงจูงใจและความ

ตอ้งการของผูเ้รียนจะเป็นขอ้มูลสะท้อนถึงผูบ้ริหารในการจัดการเรียนการสอนในสภาวะปัจจุบนั และส่ิงท่ี

ตอ้งการใหมี้การพฒันา โดยใชข้อ้มูลสาํคญัจากผูเ้รียนท่ีสะทอ้นออกมาเพ่ือช่วยในการพฒันาการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
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8. ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยศึกษาในแง่มุมแรงจูงใจและความตอ้งการของนักศึกษา ณ 

วทิยาลยัการดนตรี มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ควรมีขยายขอบเขตการศึกษารวมไปถึงใชว้ธีิการเก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ขอ้มูลสําหรับการจดัการเรียนการสอน การวางแผน

หลกัสูตรท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดักิจกรรมการเรียน

การสอนดว้ยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงในบทเรียนมีการนาํเสนอเน้ือหา

บทเรียนในรูปแบบของภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาํหรับ

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นทดลอง คือ นกัเรียนโรงเรียนบา้นแป้นพิทยาคม อาํเภอเมืองลาํพูน จงัหวดัลาํพูน ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 30 คน ผลจากงานวจิยั พบวา่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน

คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 19.9 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 26.6 ตามลาํดบั และเม่ือนาํคะแนน
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ไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ  t – test  พบว่า คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวา่คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์, หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ABSTRACT 

 This research aims to develop an Electronic Learning (e-Learning) in operating principles of computer 

subject for grade 10 students and to study the learning achievement of the experimental group that studied with 

the e-Learning by comparing the pre-test and post-test scores. The contents were presented in illustrations, videos, 

audio-visual commentary through the Internet network. The sample were 30 students of grade 10. The results 

showed that the average learning achievement in pre-test score was 19.9 while the average learning achievement 

in post-test score was 26.6. The experimental group was significantly higher in posttest than pretest scores at .05 

level. 

 

Keywords: e-Learning, Operating Principles of Computer, Learning Achievement  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ท่ีตั้ ง 256 หมู่ท่ี 3 ตาํบลบ้านแป้น อาํเภอเมืองลาํพูน จังหวดัลาํพูน โดย

โรงเรียนบา้นแป้นพิทยาคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาประจาํตาํบล เดิมสังกดักรมสามญัศึกษากระทรวง    ศึกษาธิการ  เปิดสอน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวนนกัเรียนรวม  304 คน มีครูขา้ราชการ 21 คน และ

ครูอตัราจา้ง 10 คน โดยทางโรงเรียนมีวิสัยทศัน์ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารแบบมี

ส่วนร่วม สืบสานภูมิปัญญา  พฒันาสู่สากล ดาํรงตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือการเรียนการสอนจาก

หนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียน ท่ีเน้นกระบวนการสอนท่ีเนน้ครูผูส้อนเป็นหลกั ซ่ึงในการจดัการ

เรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบการอธิบาย 

จากการสมัภาษณ์คุณครูยาใจ ทาแป้น ครูผูส้อนประจาํวชิาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบา้นแป้นพิทยาคม (สมัภาษณ์, 15 

ธนัวาคม 2561) พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัจินตนาการเรียนรู้และการเรียนเพียงคร้ังเดียวก็เป็นการยากท่ีจะเขา้ใจ

เน้ือหาทั้งหมดไดท้นัที ทาํให้ตอ้งใชเ้วลาเรียนหลายรอบถึงจะเขา้ใจได ้ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนตก และตอ้งเสียเวลากลบัมาเรียนใหม่อีกคร้ัง  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะจดัทาํบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัการทาํงาน

ของคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองการเรียนการสอน โดยแบ่งเน้ือหาของบทเรียนออกเป็น 2 หน่วยการ

เรียนรู้ ดงัน้ี หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 แผงวงจรหลกัและ

การรับ–ส่งขอ้มูลระหวา่งหน่วยต่าง ๆ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 15 

ขอ้ เพ่ือสร้างความเขา้ใจในเน้ือหา มีการนาํเสนอในรูปแบบส่ือประสม ทั้งแบบมลัติมีเดีย กราฟิก การบรรยาย

แบบขอ้ความ ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงจะช่วยใหบ้ทเรียนมีความน่าสนใจ ทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหา

ในการเรียนมากยิ่งข้ึน อีกทั้งผูเ้รียนยงัสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองจาํนวนหลาย ๆ คร้ังไดต้ามความตอ้งการของ
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นกัเรียน และนอกจากน้ีบทเรียนยงัมีแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนในการประเมินผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนพร้อมทั้งรายงานผลสมัฤทธ์ิใหค้รูผูส้อนเพ่ือดูพฒันาการของนกัเรียนแต่ละคนได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

(2) เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบท่ี

พฒันาข้ึน โดยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research)  ดาํเนินการทดลองแบบการทดลอง

กลุ่มเดียว ( One Group Pretest - Posttest Design) โดยมีตวัแปรอิสระ จาํนวน 1 ตวัแปร คือ บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 1 ตวัแปร 

คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

สาํหรับกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงในแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 4.1 บทเรียนอเิลก็ทรอนกิส์ (E - Learning) 

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้ให้คาํจาํกัดความของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ไว ้2 ลักษณะ คือ 

ลกัษณะแรก บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การเรียนเน้ือหา หรือสารสนเทศสาํหรับ การสอนหรือการอบรม ซ่ึง

ใชก้ารนาํเสนอดว้ยตวัอกัษร ภาพน่ิง ผสมผสานกบัการใชภ้าพเคล่ือนไหว วดีีทศัน์ และเสียงโดยอาศยัเทคโนโลยี

ของเวบ็ ในการถ่ายทอดเน้ือหารวมทั้งในเทคโนโลยีการบริหารจดัการงานสอนต่าง ๆ ลกัษณะท่ีสอง บทเรียน

อิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การเรียนในลกัษณะใดก็ได ้ซ่ึงใชก้ารถ่ายทอดเน้ือหาผ่านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไม่วา่จะ

เป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ตหรือสัญญาณโทรศพัท์ สัญญาณดาวเทียม สรุป

ความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ไดด้งัน้ี “การใชท้รัพยากรต่างๆ ในระบบ

อินเทอร์เน็ตมาออกแบบ และจดัระบบเพ่ือการสร้างระบบการเรียนการสอน โดยการสนบัสนุนและส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตรงกับความตอ้งการของผูส้อน และผูเ้รียน เช่ือมโยงระบบเป็นเครือข่ายท่ี

สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาและทุกคน” 

 

ตวัแปรอสิระ 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลักการ

ทาํงานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ตวัแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้าน

แป้นพิทยาจาํนวน 30 คน 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1364 

 4.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เพชราวลยั ถิระวณัฐพงศ์ และคณะ (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 

การใช้นวัตกรรม Google Apps for Education สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือ

เปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียนและก่อนเรียนของนกัศึกษา ดว้ยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 

คน ผลการวิจยัสรุปว่า เม่ือนาํคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยการ

ทดสอบ t-test พบวา่ผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาท่ีเรียนบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  

ฐิติยา อินตะนา และคณะ (2557) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง พลเมืองดี

ตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัคะแนน

ทดสอบก่อนเรียน ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า

คะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ธนเดช ศกัด์ิสุวรรณ และบญัชา สํารวยร่ืน (2559) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน E-Learning 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ือง คอมพิวเตอร์ในชีวติประจาํวนัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน e-learning กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ือง คอมพิวเตอร์ในชีวติประจาํวนัก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลการวจิยัพบวา่ 

นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียน E-Learning  เร่ือง คอมพิวเตอร์ในชีวิต ประจาํวนัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

บุญญานี เพชรสีเงิน และคณะ (2560) ได้ทาํการวิจัยเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ 

Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ก่อนและ

หลงัท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2560 โรงเรียนทุ่งสง อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 30 คน ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบ

แบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ   และการส่ือสารหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1 แบบแผนการวจิยั  

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนบา้นแป้นพิทยาคม เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง ดาํเนินการทดลองแบบการทดลองกลุ่มเดียว (สุรวาท ทองบุ, 

2550) คือ การทดลองกลุ่มเดียวท่ีมีการวดัผลสองคร้ัง ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 รูปแบบการวจิยัแบบการทดลองกลุ่มเดียวท่ีมีการวดัผล 2 คร้ัง 

Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นรูปแบบการวจิยั 

T1   หมายถึง   การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 

X    หมายถึง   การจดัการเรียนรู้โดยการใชก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองเรียนบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

T2    หมายถึง   การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 

        5.2 สมมตฐิานงานวจิยั 

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 

สามารถกาํหนดสมมติฐานไดด้งัน้ี 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเท่ากบัก่อนเรียน 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

        5.3 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นแป้นพิทยา

คม อาํเภอเมืองลาํพูน จังหวดัลาํพูน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 35 จาํนวน 2 ห้อง จาํนวน

นกัเรียน 30 คน 

       5.4 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ตวัแปรอิสระ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การใช้ส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 

หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยส่ือบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นแป้นพิทยาคม ไดแ้ก่ 

(1) บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวง 

ศึกษาธิการ 2551 : 1-3) 

(2) แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  มี 4 ตวัเลือก จาํนวน 2 

หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ จาํนวน 15 ขอ้ และ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง แผงวงจรหลกัและการรับ - ส่งขอ้มูลระหวา่งหน่วยต่าง ๆ  จาํนวน 15 ขอ้  

(3) แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ละ 10 ขอ้ 

(4) แบบทดสอบหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบมี 4 ตวัเลือก ชุดขอ้สอบเป็นชุด

เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน มีการสลบัขอ้ของแบบทดสอบ และสลบัขอ้ของตวัเลือก 

        5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ทางผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

โดยใชแ้บบทดสอบท่ีสร้างข้ึนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นแป้นพิทยาคม 
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อาํเภอเมืองลาํพูน จงัหวดัลาํพูน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 35 จาํนวน 2 ห้อง จาํนวนนกัเรียน 

30 คน 

 5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัน้ีเป็นการใชถิ้ติเชิงอา้งอิงหรือสถิติอนุมาน  (Inferential Statistics) 

ไดแ้ก่ สถิติที (t-test) และการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาและเปรียบเทียบผลพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏตาม

ตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2 คะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิเปรียบเทียบ ก่อนเรียนและหลงัเรียนชนิดเลือกตอบ  

คนที ่
คะแนน 

D D2 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 20 28 8 64 

2 17 25 8 64 

3 17 28 11 121 

4 16 25 9 81 

5 15 23 8 64 

6 18 27 9 81 

7 15 24 9 81 

8 19 26 7 49 

9 24 30 6 36 

10 18 26 8 64 

11 18 23 5 25 

12 22 28 6 36 

13 30 30 0 0 

14 20 21 1 1 

15 18 28 10 100 

16 25 29 4 16 

17 27 29 2 4 

18 28 30 2 4 

19 21 30 9 81 

20 24 30 6 36 

21 17 16 -1 1 

22 17 25 8 64 

23 17 28 11 121 

24 19 27 8 64 

25 17 25 8 64 
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ตารางที ่2 (ต่อ) คะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิเปรียบเทียบ ก่อนเรียนและหลงัเรียนชนิดเลือกตอบ 
 

คนที ่
คะแนน 

D D2
 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

26 16 26 10 100 

27 21 29 8 64 

28 19 28 9 81 

29 18 26 8 64 

30 24 28 4 16 

รวม 597 798 ΣD =201 ΣD2 =1,647 

ค่าเฉลีย่ 19.9 26.6   

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
3.9422 3.0917 

  

 

จากตางรางท่ี 2 คาํนวณค่าแจกแจง  t – test  แบบ Dependent  Samples (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2561)                        

ดงัสมการท่ี 1 

( )
1

22

−

−
=

∑ ∑
∑

N
DDN

D
t

 ;  df = N-1                                        (1) 

เม่ือ  t  แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน t – distribution 

 D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

 N  แทน จาํนวนคู่ของคะแนนหรือจาํนวนนกัเรียน 

 ∑D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 

 2∑D  แทน ผลรวมของกาํลงัสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 

 

จากนั้นดาํเนินการวิเคราะห์ผลทั้ง 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ตั้งสมมุติฐาน ขั้นท่ี 2 กาํหนดระดบันยัสาํคญั 

ขั้นท่ี 3 กาํหนดขอบเขตวกิฤติ ขั้นท่ี 4 คาํนวณค่าสถิติ ขั้นท่ี 5 สรุปตดัสินใจ โดยมีลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

ขั้นที ่ 1  ตั้งสมมุตฐิาน  

  ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ H0  :  𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

                                 H1   :  𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 > 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

 เม่ือ H0  แทน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเท่ากบัก่อนเรียน 

  H1  แทน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

  𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  แทน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

  𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  แทน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

ขั้นที ่ 2  กาํหนดระดบันัยสําคญั  𝛼𝛼 = 0.05 

ระดบันัยสําคญัท่ี .05 หมายถึง โอกาสท่ีไม่เป็นไปตามขอ้สรุปมีเพียง .05 ใน 1.00 หรือ 5 ส่วนใน 100 

ส่วน นัน่คือ คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ซ่ึงเม่ือมองในมุมกลบัก็คือ เช่ือไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 95% 
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ขั้นที ่ 3   กาํหนดขอบเขตวกิฤต ิ

กาํหนด 𝛼𝛼 = 0.05 และเป็นการทดสอบแบบทางเดียว ( H1  :  prepost µµ > ) ค่าวิกฤตของ  t   เม่ือ             

df  = N – 1 = 29   และ 05.=α   จะได้ค่าวิกฤตของ t ( t ตาราง )  = 1.6991 หาได้จาก ตารางแจกแจง t-test           

(จตุรพกัต ์ประทุม, 2556) 

ขั้นที ่ 4  คาํนวณค่าสถิตทิ ี

( )
1

22

−
∑ ∑−

∑=

N
DDN

D
t

 

130

2)201()647,1(30

201

-
−

=t  

=    

29
401,40410,49

201
−

 

29
009,9

201=t    =
63.17

201
66.310

201 =      11.40=t  

ขั้นที ่ 5 สรุปตดัสินใจ 

พิจารณา        เม่ือ   t คาํนวณ  > t ตาราง     จะปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   

                         เม่ือ   t คาํนวณ  <  t ตาราง    จะยอมรับ  H0 ปฏิเสธ H1   

เน่ืองจาก   tคาํนวณ =11.40  >  tตาราง  =1.6991  ดังนั้น  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  นั่นคือ  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่3  ผลการทดสอบลงในตารางการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ N x� ΣD ΣD2  t 

ก่อนเรียน 30 19.9 
201 1,647 11.40* 

หลงัเรียน 30 26.6 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบในตารางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและ

หลงัเรียน  พบวา่มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 19.9 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 26.6  ตามลาํดบั 

และเม่ือนาํคะแนนไปทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ  t – test  แบบ Dependent  Samples พบวา่ ค่า t จากการ

คาํนวณ เท่ากับ 11.40 ส่วนค่า t จากการเปิดตาราง เท่ากับ 1.6991 ดังนั้น คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของ

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  

 

6. อภิปรายผล  

 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ผูจ้ดัทาํไดห้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยระบบท่ีพฒันาข้ึน โดย
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ใชส้ถิติ  t – test แบบ Dependent  Samples พบวา่ คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน มีค่าเท่ากบั 19.9 และคะแนนเฉล่ียหลงั

เรียน มีค่าเท่ากบั 26.6 ตามลาํดบั และเม่ือนาํคะแนนไปทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ  t – test  พบวา่ ค่า t จาก

การคาํนวณ เท่ากบั 11.40 ส่วนค่า t จากการเปิดตาราง เท่ากบั 1.6991 ดงันั้น คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของ

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็น

วา่การนาํบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสนบัสนุนและ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตรงกับความตอ้งการของผูส้อนและผูเ้รียน เช่ือมโยงระบบเป็น

เครือข่ายท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาและทุกคนนั้น สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพชราวลยั ถิระวณฐัพงศ ์และคณะ(2556) ฐิติยา อินตะนา และคณะ(2557)  ธนเดช ศกัด์ิ

สุวรรณ และบญัชา สาํรวยร่ืน (2559) บุญญานี เพชรสีเงิน และคณะ (2560) ท่ีมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ของผูเ้รียนจากกลุ่มตวัอย่าง ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการทดสอบ t-test 

พบว่าทั้งนักเรียนและนกัศึกษาท่ีเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 เช่นเดียวกบังานวจิยัน้ี 

 

7. ข้อเสนอแนะ  

(1) สามารถปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถแทรกวีดีโอและสามารถเพ่ิมไฟล์ส่ือได้

หลากหลายรูปแบบ 

(2) สามารถปรับปรุงบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ใหผู้เ้รียนสามารถดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารได ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวั

ประกอบของจาํนวนนบั (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนบั 

ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน และ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของ

จาํนวนนบั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนยวุทูตศึกษา กรุงเทพมหานครฯ ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 

1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 3 ฉบบั ไดแ้ก่  (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ตวัประกอบ

ของจาํนวนนับ (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนับ และ (3) แบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย (X�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และ

สถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test  

 ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนับ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE อยู่ในระดบัดีถึงดี

มาก (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE สูงข้ึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

และ (3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสําคญั:   การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจจาก 

 การจดัการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 

The three main objectives of this research were (1) to study the mathematics academic achievement as 

the factor of a number, (2) to compare the mathematics academic achievement as the factor of a number between 

before school and after school, and (3) to study the learning satisfaction mathematics as the factor of a number of 

Prathomsuksa 6 students from learning management blended according to the ADDIE format. The target group 

used in research includes Prathomsuksa 6 students of Youth Exchange School Bangkok academic year 2019, 1 

classroom, 18 students. The research instruments included (1) Learning management plan according to the factor 

of a number (2) Test of achievement on factor of a number, and (3) Satisfaction assessment form, Analyze data 

using Percentage, Average (X�) and Standard Deviation (SD) and Nonparametric Statistics using Wilcoxon 

Signed-Rank Test.  

The research found that (1) Mathematics academic achievement ; factor of a number Prathomsuksa 6 

students after learning management blended according to the ADDIE format in which there are 18 students at  a 

good level to the best level. (2) Mathematics academic achievement as the factor of a number of Prathomsuksa 6 

students after the learning management blended according to the ADDIE format higher with statistically 

significantly at the level of .05, and (3) Students are satisfied with the overall learning management blended 

according to the ADDIE format at  high level. 
 

Keywords: learning management blended according to the ADDIE format, academic achievement,  

 satisfaction from learning management 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดใ้ห้ความสําคญัของแนวทางการจดัการศึกษา คือ 

หมวด 4 ระบุไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่

ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนั

และแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการ

อ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุล

กนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อน

สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความ

รอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั

จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ (กระทรงศึกษาธิการ, 2545) 

 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการแข่งขนัของประเทศในทางการศึกษาถือว่าเป็นเคร่ืองมือสําคญั ท่ีจะ

สร้างความรู้ให้แก่มนุษยเ์พ่ือปรับเปล่ียนทศันคติ สร้างจิตสาํนึก เพ่ิมพนูทกัษะ พฒันาความคิด ส่งเสริมใหมี้ความเจริญ

งอกงามทางปัญญา การนาํส่ือการเรียนการสอนและการนาํเทคนิควิธีสอนเขา้มาใชใ้นการเรียนการสอนนั้น สามารถ

สนบัสนุนการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน เพราะส่ือเหล่าน้ีจะส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
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จึงมีการนาํการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เขา้มาช่วยจดักิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มผูเ้รียน ท่ีทาํ

ใหค้รูสามารถจดักิจกรรมการเรียนเขา้ถึงผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถโตต้อบในกิจกรรมการเรียนการสอน (สายชล จินโจ, 

2550) นอกจากน้ีความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีทาํใหก้ารเขา้ถึง

แหล่งเรียนรู้ไดส้ะดวก ง่าย หลากหลายช่องทาง สามารถรับรู้ไดด้ว้ยการอ่าน ฟัง ดู มีการนาํเสนอในรูปแบบอกัษร

ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Situation) ทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากกวา่การนัง่ฟังการบรรยายในชั้นเรียนปกติ ทั้งน้ีจะใหค้วามสาํคญักบัการเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและ

ถูกตอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการเรียนการสอน (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2555) 

จากผลการท ด สอบ ท าง ก ารศึ กษ าร ะดับ ชาติ ขั้ น พ้ื นฐ า น (O-NET) ชั้ นประถมศึ กษาปี ท่ี  6 

ปีการศึกษา 2560 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2561 (จากเดิมวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2561) พบวา่ ในวิชา คณิตศาสตร์ ซ่ึงมี

จํานวนผู ้เข้าสอบ 704,633 คน มีคะแนนเฉล่ียระดับประเทศเท่ากับ 37.12 คะแนน โดยในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีจาํนวนผูเ้ขา้สอบ 165,221 คน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 42.06 คะแนน ซ่ึง

ตํ่ ากว่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561) และจากผลการทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนยุวทูตศึกษา พบว่า ในรายวิชาคณิตศาสตร์  

ซ่ึงมีผูเ้ขา้สอบ 26 คน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 40.5 ซ่ึงตํ่ากวา่ร้อยละ 50 (โรงเรียนยวุทูตศึกษา,  2561) แสดงให้เห็นว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนส่วนใหญ่ตํ่า จากขอ้มูลดงักล่าว จึงตอ้งการพฒันาและปรับปรุง

การเรียนการสอนของครู ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยนาํวิธีการจดัการเรียนรู้

โดยใชว้ิธีสอนแบบผสมผสานมาใชใ้นชั้นเรียน เน่ืองจากรูปแบบการสอน และการจดักิจกรรมมีความสําคญัและมี

ประโยชน์ต่อครูผูส้อนและนักเรียน ครูผูส้อนไดท้ราบขอ้บกพร่องของนักเรียน ลดความแตกต่างระหว่างนักเรียน 

ทราบความกา้วหนา้และช่วยพฒันาการเรียนรู้แก่นกัเรียน เกิดความสนุกสนานในขณะเดียวกนัก็ทราบความกา้วหนา้

ของตนเองอีกดว้ย นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นวชิาท่ีเนน้ทกัษะท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจ และการจดจาํท่ีแม่นยาํ ดงันั้น

การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบผสมผสาน จึงมีความจาํเป็นในการฝึกฝนจะทาํใหเ้กิดความชาํนาญ ความแม่นยาํ 

มีพฒันาการทางการคิด จึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (นวลพรรณ ไชยมา, 2554) 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนบั 

ครูจึงตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาํการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE 

มาใชใ้นชั้นเรียน เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE มีความสาํคญัและมีประโยชน์ต่อ

ครูผูส้อน ทาํให้ทราบความกา้วหนา้ทางการเรียน ลดภาระค่าใชจ่้ายและประหยดัเวลา สาํหรับในดา้นของนกัเรียน การ

จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจะช่วยให้นักเรียนเขา้ใจบทเรียนมากยิ ่งข้ึน สามารถเรียนรู้อยา่งไม่จํากดัเวลา 

ก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีคงทน เกิดความสนใจความพึงพอใจต่อการเรียน และมีความสนุกสนานในการเรียน 

ช่วยทาํใหก้ารแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ง่ายและแม่นยาํข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนบั ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนบั ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE 

(3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                                                                                                

                     

 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental design) ท่ีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว 

โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียน และทาํการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน หลงัจากนั้นทาํการศึกษา

ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE  

        4.2 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 

กรุงเทพมหานครฯ ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 18 คน  

       4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวั

ประกอบของจาํนวนนบั 

 ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของ

จาํนวนนับ และความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE รายวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั 

      4.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั      

 จาํนวน 16 ชัว่โมง เดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2562 

      4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 (1) แผนการจดัการเรียนรู้ ดาํเนินการโดยนาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวน

นบั ไปเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นวิชาการ ดา้นวดัผล และดา้นวิชาคณิตศาสตร์ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบ

ประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด นาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ีย ผลการ

ประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90 

 (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดาํเนินการโดยนาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั ไปเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ทาํการตรวจเพ่ือประเมินความถูกตอ้ง

เหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ไดค้่า

ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) เท่ากับ 1 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั ท่ีปรับปรุงแลว้ ไปทาํการทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม

รูปแบบ ADDIE 

ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนยวุทูตศึกษา ปีการศึกษา 2562  ท่ีผา่นการเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว้ จาํนวน 20 คน ตรวจสอบ

แบบทดสอบแลว้คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.27 – 0.53 และค่าอาํนาจจาํแนก ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.10 

– 0.80 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 

 (3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ดาํเนินการโดยนาํแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นครูผูส้อน ดา้นส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

และดา้นผู เ้ รียน ไปเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ทาํการตรวจเพ่ือประเมินความถูกตอ้งเหมาะสม โดย

พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งรายการประเมินกบัการวดัความพึงพอใจจากการจดัการเรียนรู้ ไดค้่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) เท่ากบั 1 

       4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 (1) ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองตวัประกอบของจาํนวน

นบั ท่ีสร้างข้ึนและผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จาํนวน 30 ขอ้ 

 (2) ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE เร่ือง  

ตวัประกอบ ของจาํนวนนบั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 16 ชัว่โมง โดยไม่นบัรวมเวลาทดสอบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 (3) ดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จากการจดัการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนับ ท่ีสร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ 

จาํนวน 30 ขอ้ 

 (4) ทาํการประเมินความพึงพอใจ ต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE 

 4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 (1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ 

ADDIE เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั โดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย (X�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ 

ADDIE เ ร่ือง ตัวประกอบของจํานวนนับ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ 

(Nonparametric Statistics) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test 

 (3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE เร่ือง ตวัประกอบ

ของจาํนวนนบั โดยใชค้่าเฉล่ีย (X�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที่ 1 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝐗𝐗�) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนยวุทูตศึกษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร           

ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 18 คน โดยทาํการทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 30 ขอ้ 30 คะแนน 

แลว้จึงดาํเนินการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE จาํนวน 16 ชัว่โมง เม่ือเสร็จส้ินแลว้จึงทาํ            

การทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดียวกบัทดสอบก่อนเรียน ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE 

คะแนน เกณฑ์ ระดบั จาํนวน(คน) ร้อยละ X� SD 

23 – 30 75 – 100 ดีมาก 6 33.33 26.50 2.17 

15 – 22 50 – 74 ดี 12 66.67 18.83 1.70 

7 – 14 25 – 49 พอใช ้ 0 0 0 0 

0 – 6 0 – 24 ควรปรับปรุง 0 0 0 0 

รวม 18 100 - - 

เฉลีย่รวม - 71.30 21.39 4.13 

 

 จากตาราง 1 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนบั ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE อยู่ในระดบัดีถึงดีมาก  

(X� = 21.39 คิดเป็นร้อยละ 71.30) 

 ตอนที ่2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้สถิตทิีไ่ม่ใช้พารามเิตอร์ (Nonparametric Statistics) ด้วยวธีิ Wilcoxon Signed – Rank Test 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ไดน้าํคะแนนมาวิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ 

(Nonparametric Statistics) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test ดงัตาราง 2 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้

สถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test 

การทดสอบ n X� SD p - value 

ก่อนเรียน 18 9.94 3.69 .000* 

หลงัเรียน 18 21.39 4.13  

* p ≤ .05 

 

 จากตาราง 2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนบั ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 
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 ตอนที ่3 ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE โดยใช้

ค่าเฉลีย่ (𝐗𝐗�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ไดใ้ห้

นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จาํนวน 19 ขอ้ หลงัการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ 

ADDIE ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ ต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม

รูปแบบ ADDIE เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั 

รายการประเมนิ X� SD 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

ด้านครูผู้สอน    

1. ครูเตรียมการสอนโดยจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE  4.22 0.88 มาก 

2. ครูมีความรู้ความสามารถในการสอน โดยจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม

รูปแบบ ADDIE 
4.39 0.70 มาก 

3. ครูใหค้วามสนใจแก่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึงขณะสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE 
4.22 0.81 มาก 

4. ครูใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE อยา่งสนุกสนาน

และน่าสนใจ 
4.17 0.79 มาก 

5. ครูใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE สอดคลอ้งกบั

จุดประสงคใ์นการเรียน 
4.00 0.77 มาก 

6. ครูสามารถใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ดึงดูด

ความสนใจก่อให ้ เกิดความสุขแก่ผูเ้รียน 
4.22 0.73 มาก 

7. ครูนาํขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ทาํให้

ผูเ้รียนไดฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล คิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และแกปั้ญหา 
4.06 0.64 มาก 

8. ครูนาํขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ทาํให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
4.06 0.87 มาก 

9. ครูตั้งใจสอน และใหค้าํแนะนาํนกัเรียนในการทาํกิจกรรมต่างๆ 4.22 0.81 มาก 

10. ครูมีความสามารถในการจดัการชั้นเรียนและแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนได ้ 4.44 0.62 มาก 

11. ครูประเมินผลหลงัทาํกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งยติุธรรม 4.28 0.57 มาก 

ด้านส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน    

12. การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE มีเอกสารและส่ือ

ประกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

4.33 0.77 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายการประเมนิ X� SD 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

13. ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม

รูปแบบ ADDIE มีความเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้รียน และสามารถเช่ือมโยง

กบัเน้ือหาท่ีสอนใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ความสามารถ 

4.11 0.58 มาก 

14. ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ 

ADDIE สามารถเก็บรักษาไดค้งทน และใชเ้รียนรู้ในโอกาสต่อไปได ้

4.00 0.69 มาก 

15. มีการนาํเทคโนโลย ีส่ือมลัติมีเดีย ท่ีน่าสนใจ มาใชใ้นการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE 

4.06 0.73 มาก 

ด้านผู้เรียน    

16. นกัเรียนสามารถซกัถามปัญหา จากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม

รูปแบบ ADDIE ได ้

4.50 0.71 มาก 

17. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน โดยการจดัการ

เรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE 

4.22 0.81 มาก 

18. นกัเรียนนาํความรู้จากวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนบั จาก

การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

3.89 0.76 มาก 

19. นกัเรียนชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์ และทาํกิจกรรมจากการจดัการเรียนรู้

แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE อยา่งมีความสุข 
4.17 0.71 มาก 

เฉลีย่รวม 4.19 0.73 มาก 

 

 จากตาราง 3 พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE 

ในระดบัมากทุกขอ้ (X�= 4.19, SD=0.73) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ นกัเรียนสามารถ

ซกัถามปัญหา จากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ได(้X� = 4.50, SD=0.71) และรองลงมา คือ 

ครูมีความสามารถในการจดัการชั้นเรียนและแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนได ้(X� = 4.44, SD=0.62) และมีความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด คือ นกัเรียนนาํความรู้จากวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนบั จากการจดัการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้(X� = 3.89, SD=0.76)  

 

6. อภิปรายผล  

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจาํนวนนบั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดักิจกรรมได้

เป็นไปตามขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE ซ่ึงประกอบด้วย ขั้นวิเคราะห์และ             

การวางแผน ขั้นการออกแบบ ขั้นการพฒันาการเรียนแบบผสมผสาน ขั้นการนาํไปใช ้และขั้นประเมินผล เม่ือนกัเรียน

ไดเ้รียนเน้ือหาตามบทเรียนแลว้ไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม และมีกิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจ 

ทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมทํากิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข  ซ่ึงการแบ่งกลุ่มมีทั้ งกลุ่มเก่ง  
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ปานกลาง และอ่อน คละกนั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดความรู้และทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ไดเ้น้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ศิริวรรณ 

พิริยะสุรวงศ์ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ืองผลของการจดัการเรียนบนเวบ็แบบผสมผสาน วิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการ

ท่องเท่ียว 1 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียน

แบบผสมผสาน วิชาภาษาฝร่ังเศส เพ่ือการท่องเท่ียว 1 มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 86.30 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด

ร้อยละ 80 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบผสมผสานของ ADDIE มีกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีทาํให้นกัเรียนเกิดองคค์วามรู้ เกิดความสนุกสนาน มีความเขา้ใจในบทเรียน มีกิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน ส่งผลใหผู้เ้รียนมี

ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยรุนนัท ์พลายละหาร (2557) ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ือง

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดว้ยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองการสร้างงาน

นาํเสนอ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนดุสิตวทิยา พบวา่ ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง

การสร้างงานนาํเสนอของนกัเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสาน ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกนัโดยมีค่าเฉล่ียก่อน

เรียนเท่ากบั 13.38 และหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.57 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรูปแบบ ADDIE โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย เพราะมีวิธีคิดอย่างเป็น

ขั้นตอน และไดรั้บกาํลงัใจในการทาํงาน จึงทาํให้นักเรียนเกิดการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง นักเรียนสามารถซักถาม

ปัญหาได้ รวมถึงส่ือในการเรียนรู้มีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ และครูมีความรู้ 

ความสามารถในการสอน การจัดการชั้นเรียน และแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ            

ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ ์(2555) ไดศึ้กษางานวจิยั เร่ืองผลของการจดัการเรียนแบบผสมผสาน วชิาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือ

การท่องเท่ียว 1 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 4 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) พบว่า ความพึงพอใจในการเรียนของ

นกัเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน วชิาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ครูผูส้อนควรเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้ และควรเตรียมเน้ือหา วธีิการสอน 

ส่ือการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ช้ินงาน แบบทดสอบใหเ้หมาะสมกบัเวลา 

(2) ควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมให้

มาก เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการต่างๆในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม

รูปแบบ ADDIE กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ เช่น การสอนดว้ยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) การสอน

แบบทดลอง (Laboratory Method) การสอนแบบโครงการ ( Project Method)  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดักิจกรรมการเรียน

การสอนดว้ยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงในบทเรียนมี

การนําเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบของภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สาํหรับกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นทดลอง คือ นกัเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 จาํนวน 40 คน ผลจากงานวจิยั พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน คะแนนเฉล่ียก่อน

เรียนมีค่าเท่ากบั 11.15 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 24.625 ตามลาํดบั และเม่ือนาํคะแนนไปทดสอบ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1382 

ความแตกต่างโดยใชส้ถิติ  t – test  พบวา่ คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง

กวา่คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, เทคโนโลยสีารสนเทศ, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ABSTRACT 

 This research aims to develop a computer assisted instruction (CAI) in information and technology 

subject for grade 8 students and to study the learning achievement of the experimental group that studied with the 

CAI by comparing the pre-test and post-test scores. The contents were presented in illustrations, videos, audio-

visual commentary through the Internet network. The sample were 40 students of grade 8. The results showed 

that the average learning achievement in pre-test score was 11.15 while the average learning achievement in post-

test score was 24.625. The experimental group was significantly higher in posttest than pretest scores at 0.05 

level. 

 

Keywords: Computer Assisted Instruction, Information and Technology, Learning Achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

โรงเรียนธรรมราชศึกษา ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 2 ถนนสามลา้น ตาํบลพระสิงห์ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่       

เปิดการเรียนการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มี

นกัเรียนทั้งหมด 4 หอ้ง จาํนวน 138 คน/รูป  

ในการจกัการเรียนการสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ส่วนใหญ่

ไม่มีความเขา้ใจเร่ืองของการส่ือสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากมีการใชส่ื้อการเรียนการสอนจาก

ตาํราเรียนเท่านั้น ทาํให้นกัเรียนตอ้งจินตนการถึงรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีเป้นเร่ืองเขา้ใจไดย้าก ประกอบกบั

ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนชายลว้นท่ีเรียนร่วมกบัสามเณร นกัเรียนมกัจะพูดคุยกนัในขณะท่ีเรียน ทาํให้นกัเรียนบางคน

ไม่มีสมาธิในการเรียน นกัเรียนจึงไม่ค่อยเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน ทาํใหก้ารเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งชา้ ๆ และ

ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ทาํให้ผูส้อนไม่สามารถท่ีจะอธิบายให้ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลไดท้นัเวลาในการสอน ทาํให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และการเรียนเพียง

คร้ังเดียวก็เป็นการยากท่ีจะเขา้ใจเน้ือหาทั้งหมดไดท้นัที ตอ้งใชเ้วลาเรียนหลายรอบถึงจะเขา้ใจได ้และครูก็ไม่มี

เวลายอ้นกลบัมาสอนซํ้ าในเน้ือหาได ้เพราะเวลาในการสอนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนตก และตอ้งเสียเวลากลบัมาเรียนอีกรอบ 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองการเรียนการสอนของ

ครูผูส้อน โดยแบ่งเน้ือหาของบทเรียนอย่างชดัเจนจะมีการนาํเสนอบทเรียนทั้งหมด 2 หน่วยการเรียนรู้ มีการ

นาํเสนอในรูปแบบส่ือประสม ทั้งแบบมลัติมีเดีย กราฟิก การบรรยายแบบขอ้ความ ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

ซ่ึงจะช่วยให้บทเรียนมีความน่าสนใจ และไม่น่าเบ่ือ ทาํให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน และผูเ้รียน

สามารถหาความรู้จากบทเรียนน้ีไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ียงัมีแบบฝึกหัดทา้ยหน่วยให้ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้
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หลงัเรียน พร้อมยงัมีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

(2) เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research)  ดาํเนินการทดลองแบบการทดลอง

กลุ่มเดียว ( One Group Pretest - Posttest Design) โดยมีตวัแปรอิสระ จาํนวน 1 ตวัแปร คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 1      

ตวัแปร คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน สาํหรับกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงในแผนภาพท่ี 1 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง ดาํเนินการทดลองแบบการทดลองกลุ่มเดียว (สุรวาท ทองบุ, 2550) คือ การทดลองกลุ่ม

เดียวท่ีมีการวดัผลสองคร้ัง ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1 รูปแบบการวจิยัแบบการทดลองกลุ่มเดียวท่ีมีการวดัผล 2 คร้ัง 

Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นรูปแบบการวจิยั 

T1   หมายถึง   การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 

X    หมายถึง   การจดัการเรียนรู้โดยการใชก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองเรียนบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

T2    หมายถึง   การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 

ตวัแปรอสิระ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เ ร่ือง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ตวัแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรม

ราชศึกษา จาํนวน 40 คน 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

(1) กลุ่มประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนธรรมราชศึกษา ตาํบลพระสิงห์     

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 4 หอ้ง มีจาํนวนนกัเรียน 138 คน/รูป 

(2) กลุ่มตวัอยา่ง ทาํการสุ่มเลือกโดยวธีิเฉพาะเจาะจง เลือกจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน     

40 คน/รูป สาํหรับการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ จํานวน 1 ตัวแปร คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ส่วนตัวแปรตาม มีจํานวน 1 ตัวแปร                  

คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดแ้ก่ 

(1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 มีเน้ือหาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มีขอบเขต

เน้ือหา 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ เร่ือง การส่ือสารขอ้มูล ดงัแผนภาพท่ี 2 และ เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดงัแผนภาพ

ท่ี 3 ซ่ึงผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเอง มีปฏิสมัพนัธ์ผา่นส่ือมลัติมีเดีย และแบบฝึกหดัทบทวน ดงัแผนภาพท่ี 4  

(2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบมี 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดยแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นชุดเดียวกนั สามารถทาํผา่นระบบออนไลน์ ดงัแผนภาพท่ี 5  
 

   
แผนภาพที ่2 หนา้จอหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การส่ือสารขอ้มูล 

 

   
 

แผนภาพที ่3 หนา้จอหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
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แผนภาพที ่4 หนา้จอดูวดีีโอส่ือการสอน และ ทาํแบบฝึกหดัทา้ยหน่วย 
 

   
 

แผนภาพที ่5 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน  

 

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ทางผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

ตนเอง โดยใชแ้บบทดสอบท่ีสร้างข้ึนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมราช

ศึกษา ตาํบลพระสิงห์ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 40 คน/รูป 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัน้ีเป็นการใชถิ้ติเชิงอา้งอิงหรือสถิติอนุมาน  (Inferential Statistics) 

ไดแ้ก่ สถิติที (t-test) และการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาและเปรียบเทียบผลพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้งก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
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ตารางที ่2 คะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิเปรียบเทียบ ก่อนเรียนและหลงัเรียนชนิดเลือกตอบ  

คนที ่
คะแนน 

D D2 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 10 21 11 121 

2 16 24 8 64 

3 12 24 12 144 

4 6 22 16 256 

5 9 25 16 256 

6 15 18 3 9 

7 13 28 15 225 

8 11 27 16 256 

9 9 23 14 196 

10 15 26 11 121 

11 11 24 13 169 

12 12 18 6 36 

13 12 21 9 81 

14 10 27 17 289 

15 9 23 14 196 

16 14 23 9 81 

17 9 25 16 256 

18 11 27 16 256 

19 11 28 17 289 

20 8 25 17 289 

21 15 27 12 144 

22 7 25 18 324 

23 16 26 10 100 

24 10 24 14 196 

25 9 24 15 225 

26 12 26 14 196 

27 10 26 16 256 

28 9 26 17 289 

29 9 23 14 196 

30 12 27 15 225 

31 14 28 14 196 

32 10 24 14 196 
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ตารางที ่2 (ต่อ) คะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิเปรียบเทียบ ก่อนเรียนและหลงัเรียนชนิดเลือกตอบ 
 

คนที ่
คะแนน 

D D2 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

33 11 27 16 256 

34 12 29 17 289 

35 10 25 15 225 

36 13 22 9 81 

37 9 27 18 324 

38 12 22 10 100 

39 11 24 13 169 

40 12 24 12 144 

รวม 446 985 ∑D  = 539 2∑D  = 7721 

ค่าเฉลีย่ 11.15 24.625   

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

2.370 

 

2.538 

 

  

 

จากตางรางท่ี 2 คาํนวณค่าแจกแจง  t – test  แบบ Dependent  Samples (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2561)                         

ดงัสมการท่ี 1  

( )
1

22

−

−
=

∑ ∑
∑

N
DDN

D
t

 ;  df = N-1                                        (1) 

เม่ือ  t  แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน t – distribution 

 D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

 N  แทน จาํนวนคู่ของคะแนนหรือจาํนวนนกัเรียน 

 ∑D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 

 2∑D  แทน ผลรวมของกาํลงัสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
 

จากนั้นดาํเนินการวิเคราะห์ผลทั้ง 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ตั้งสมมุติฐาน ขั้นท่ี 2 กาํหนดระดบันยัสาํคญั 

ขั้นท่ี 3 กาํหนดขอบเขตวกิฤติ ขั้นท่ี 4 คาํนวณค่าสถิติ ขั้นท่ี 5 สรุปตดัสินใจ โดยมีลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

ขั้นที ่ 1  ตั้งสมมุตฐิาน  

  ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ H0  :  𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

                                 H1   :  𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 > 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

 เม่ือ H0  แทน สมมติฐานหลกั 

  H1  แทน สมมติฐานรอง 

  𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  แทน ก่อนเรียน 

  𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  แทน หลงัเรียน 
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ขั้นที ่ 2  กาํหนดระดบันัยสําคญั  𝛼𝛼 = 0.05 

ระดบันัยสําคญัท่ี .05 หมายถึง โอกาสท่ีไม่เป็นไปตามขอ้สรุปมีเพียง .05 ใน 1.00 หรือ 5 ส่วนใน 100 

ส่วน นัน่คือ คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ซ่ึงเม่ือมองในมุมกลบัก็คือ เช่ือไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 95% 

ขั้นที ่ 3   กาํหนดขอบเขตวกิฤต ิ

กาํหนด 𝛼𝛼 = 0.05 และเป็นการทดสอบแบบทางเดียว ( H1  :  prepost µµ > ) ค่าวิกฤตของ  t   เม่ือ             

df  = N – 1 = 39   และ 05.=α   จะได้ค่าวิกฤตของ t ( t ตาราง )  = 1.6849 หาได้จาก ตารางแจกแจง t-test           

(จตุรพกัต ์ประทุม, 2556) 

ขั้นที ่ 4  คาํนวณค่าสถิตทิ ี

( )
1

22

−
−

=
∑ ∑
∑

N
DDN

D
t

 

2

539 539 539
21.6721831940(7,721) (539)

3940 -

 24.8

1

70t = = = =
−

 

ขั้นที ่ 5 สรุปตดัสินใจ 

พิจารณา        เม่ือ   t คาํนวณ  > t ตาราง     จะปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   

                          เม่ือ   t คาํนวณ  <  t ตาราง    จะยอมรับ  H0 ปฏิเสธ H1   

เน่ืองจาก   tคาํนวณ =24.870 >  tตาราง  =1.6849 ดงันั้น  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  นัน่คือ  หลงัเรียนของ

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที ่3  ผลการทดสอบลงในตารางการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ N x  ΣD ΣD2 t 

ก่อนเรียน 40 11.15 
539 7,721 24.870* 

หลงัเรียน 40 24.625 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี พบวา่การทดสอบ t - test แบบ Dependent  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.15 และ 24.625 คะแนน ตามลาํดบั และเม่ือเทียบระหวา่งคะแนน

ก่อนและหลงัเรียน พบวา่คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่คะแนนสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 

0.05 

 

6. อภิปรายผล  

 จากท่ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น พบว่า นักเรียนมีคะแนนการทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน โดยใช้

ค่าสถิติ t - test มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 11.15 และ 24.625 คะแนน เม่ือเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียน 

พบวา่คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่คะแนนสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของพิไลวรรณ ชาํนาญเนาว ์และสุรชยั ปิยานุกลู (2558) ยลดา กมุารสิทธ์ิ และอจัฉรีย ์ พิมพิมูล (2559) 
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ท่ีมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนจากกลุ่มตวัอย่าง ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการทดสอบ t-test พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น มี

ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นเดียวกบังานวิจยัน้ี โดยการเรียนการสอนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพฒันาข้ึนมาน้ี มีการเพ่ิมเติมส่วนกระตุน้การเรียนรู้ของนักเรียน ในระหว่างท่ีศึกษา

บทเรียนจะมีกิจกรรมใหน้กัเรียนทาํระหวา่งเรียน คือ การเปิดดูเกร็ดความรู้ การตอบคาํถาม จบัคู่รูปภาพ และเล่น

เกม ทาํให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ จึงมีความตั้งใจในการศึกษาบทเรียน และมีแบบฝึกหัดทา้ยหน่วยเพ่ือเป็น

การทบทวนเน้ือหาของแต่ละหน่วย เพ่ือวดัความเขา้ใจของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมดีใจเม่ือตอบ

คาํถามถูก ทาํให้นกัเรียนไดรั้บทั้งความรู้และความสนุกสนาน เพราะมีการสร้างแรงจูงใจเม่ือตอบคาํถามถูกหรือ

ผิด นอกจากน้ีในบทเรียนยงัมีการนาํเสนอส่ือเน้ือหาในลกัษณะรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และมีเสียงประกอบ ใน

บทเรียนแต่ละหน้าจะมีปฏิสัมพนัธ์กบันักเรียนเพ่ือกระตุน้ใหเ้รียนรู้และทาํความเขา้ใจ โดยท่ีนักเรียนสามารถ

เลือกปุ่มถอยกลบั กลบัเมนูหลกัเพ่ือเลือกเน้ือหาใหม่ หรือการเลือกไปหนา้ถดัไปได ้สามารถเรียนไดไ้ม่จาํกดัเวลา 

แสดงให้เห็นวา่ การใชส่ื้อมลัติมีเดียมาประกอบการเรียนการสอน สามารถช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการ

เรียน เขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย จดจาํไดดี้ สามารถกระตุน้นกัเรียนให้สนใจเน้ือหาท่ีเรียนได ้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ส่ือจึงมีความตั้งใจในการศึกษาบทเรียน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมทรง กล่ินหอม และคณะ (2559) 

อนุวฒัน์  เจริญสุข และคณะ (2561) ท่ีพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้น

ในการศึกษาดว้ยตนเอง ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ ดว้ยภาพประกอบท่ีมีสีสนังดงาม ทาํใหไ้ม่เกิดความเบ่ือหน่ายขณะ

เรียน และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้ 

 

 7. ข้อเสนอแนะ  

(1) เพ่ิมกิจกรรมระหวา่งการศึกษาบทเรียนใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือมากข้ึน เช่น การเล่นเกมส์

ระหวา่งศึกษาบทเรียน เป็นตน้ เพราะผูเ้รียนใหค้วามสนใจและต่ืนเตน้ เม่ือมีเกมส์แทรกระหวา่งศึกษาบทเรียน      

(2) พฒันาแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยใหมี้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจบัคู่ การเติมคาํ แบบถูกผิด เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษาการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 

และ 2) ศึกษาประโยชน์ของการจัดกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกใช ้คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และนักศึกษาวิทยาลยันานาชาติศรีปทุม จาํนวน 50 คน  

ท่ีเขา้ร่วมประกวดแข่งขนักิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 เคร่ืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถามออนไลน์ การวเิคราะห์

ขอ้มูล ใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1.การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบไปด้วย 4 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การกระตุน้และให้ประสบการณ์ 2) การให้ความรู้และลงมือปฏิบติั 3) ผลสะทอ้นกลบั และ  

4) การประเมินผล 2.ส่วนประโยชน์ของการจดักิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ประโยชน์ของการเขา้ร่วม 

มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.32 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52) รองลงมากิจกรรมน้ีช่วยพฒันาทกัษะภาษา  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59) และกิจกรรมน้ีช่วยให้เรียนรู้ดา้นภาษา มีค่าตํ่าท่ีสุด

เท่ากบั 4.08 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62) 

 

คาํสําคญั:  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาษาต่างประเทศ, การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน, นกัศึกษามหาวทิยาลยั 

 ศรีปทุม 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study the management of foreign languages learning by using 

activity-based learning, and 2) to study the benefits of the management of SPU’s Got Talent 2019 activity for 

Sripatum University students. The target groups selected were 50 students from the School of Liberal Arts and 

students from Sripatum International College who participated in the SPU’s Got Talent 2019 competition. The 

research tool was used an online questionnaire. Data analysis was used frequency, percentage, mean and standard 

deviation. 

 The results showed that the management of learning foreign languages by using activity-based learning 

consisted of 4 steps which were as follows: 1) encouragement and giving experiences, 2) giving knowledge and 

implementation, 3) feedback, and 4) evaluation. The overall mean of the benefits of organizing SPU's Got Talent 

2019 activities was at a high level with the average mean of 4.20 (standard deviation 0.52). When considering 

each aspect found that the benefit of participation in this activity mean was the highest mean of 4.32 (standard 

deviation 0.52), followed by this activity for improving language skills with an average mean of 4.18 (standard 

deviation 0.59), and also this activity helped in the language learning with lowest mean at 4.08 (standard deviation 

0.62). 

 

Keywords: Participation in Foreign Languages, Activity Based Learning, Sripatum University Students 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบนั การเรียนการสอนมีรูปแบบท่ีหลากหลายออกไปตามลกัษณะของทั้งผูส้อนและตวัผูเ้รียน การ

เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL: Activity-Based Learning) คือ หน่ึงในวิธีท่ียึดตวัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

(Child Centered) เหมือนกบักระบวนการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม เนน้ใหผู้เ้รียนลงมือทาํ เรียนรู้และจดจาํ 

แก้ปัญหาจากประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมท่ีผูส้อนได้ออกแบบข้ึนมา มีการตั้ งวตัถุประสงค์ของกิจกรรมกับ

ประเมินผลเพ่ือนาํไปพฒันาการเรียนการสอนในคร้ังต่อ ๆ ไป และกิจกรรมส่วนใหญ่ก็มกัจะมีแนวโนม้อิงกบัโลกความ

เป็นจริงมากข้ึน กล่าวคือ เวลาท่ีผูเ้รียนทาํกิจกรรม นอกจากจะเพลิดเพลินแลว้ยงัตอ้งไดท้กัษะการแกปั้ญหาท่ีสามารถ

นาํไปปรับใชจ้ริงในชีวติประจาํวนัได ้นอกเหนือจากความรู้ขั้นพ้ืนฐานท่ีไดรั้บ 

การเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (ABL: Activity-Based Learning) มีการปรับตามเน้ือหาสาระและ

บริบทของสังกดัหรือสถาบนันั้น ๆ ซ่ึงในแต่ละสถาบนัก็มีการออกแบบกิจกรรมให้เขา้กบัคณะ สาขาวิชา เน้ือหาสาระ 

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ไดจ้าํกดัแค่จดัข้ึนภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่มีการจดักิจกรรมนอกชั้นเรียน การนาํกิจกรรมไปบูรณา

การกบักลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ หรือการมีเทคโนโลยีมาเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัว่ากิจกรรมนั้นจัดข้ึนมา

เพ่ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองอะไรและอาจข้ึนอยูก่บัความถนดัของผูส้อนอีกดว้ย คนท่ีสนุกกบัการเรียนรู้อาจไม่ได้

มีเพียงผูเ้รียนเท่านั้น ผูส้อนก็ไดรั้บความสนุกท่ีไดเ้ห็นผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียน ไดเ้ห็นผูเ้รียนพยายามทาํกิจกรรม

ท่ีเราไดอ้อกแบบอยา่งจริงจงั เห็นการมีปฏิสมัพนัธ์กนัของผูเ้รียนท่ีเพ่ิมมากข้ึนระหวา่งการทาํกิจกรรมอีกดว้ย  

การใชว้ิธีสอนต่าง ๆ ท่ีจะพฒันาจริยธรรมให้ประสบผลสําเร็จ สมพงษ์ จิตระดบั (2530) ไดก้ล่าวถึง การ

จดัการเรียนการสอนในแนวคิดและจุดมุ่งหมายใหม่ทางการศึกษาโดยเฉพาะทางจริยศึกษาไวว้า่ ครูควรจดักิจกรรมการ

สอนประเภทต่าง ๆ ข้ึนแทน เพ่ือให้ลกัษณะของเน้ือหาทางดา้นจริยธรรมง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ และนกัเรียนมีส่วน
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ร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ส่งผลให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจึงมีบทบาทสําคญัท่ีจะ

ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ซ่ึงวิธีการสอนดว้ยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based 

Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เนน้ใหผู้เ้รียนท่องจาํ แต่ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริงและมีบทบาท

ในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยเนน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดท้าํจริง (Learning by 

doing) โดยเปิดโอกาส ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน การสร้างองคค์วามรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ และการร่วมมือกนั เพ่ือให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั มีวนิยัในการทางาน และแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบร่วมกนั โดยผูส้อนจะเป็น 

ผูอ้านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง โดยการใชว้ิธีการสอน ดว้ยกิจกรรม

เป็นฐาน มาบูรณาการร่วมกบัเน้ือหาบทเรียน เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมได ้(ฝ่ายส่งเสริมการจดัการเรียน

การสอน สานกัพฒันาคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2555; NCSALL., 2006; Pang, K., 2010)  

ศศิธร ลิจนัทร์พร (2557) ทาํการวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมเป็นฐานโดยใชแ้อพพลิเค

ชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี เพ่ือส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  

มีขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมเป็นฐานโดยใชแ้อพพลิเคชนัเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี 

เพ่ือส่งเสริมความมีวนิยัของนกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

ขั้นที ่1 การกระตุ้นและให้ประสบการณ์  

เป็นการทบทวนและสาํรวจความรู้เดิมเก่ียวกบัความรู้ การคิด และการปฏิบติัในดา้นคุณธรรมจริยธรรมของ

ตนเอง โดยไดน้าํเทคนิคการเสนอตวัแบบในขั้นกระบวนการใส่ใจมาใชร่้วมกนั ซ่ึงในขั้นน้ีผูเ้รียนจะเรียนรู้จากการ

สังเกตลกัษณะของตวัแบบท่ีมีความเด่นชดั จดจาํไดง่้าย ดึงดูดใจ และมีความซบัซ้อนของพฤติกรรมนอ้ย ซ่ึงเป็นการ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจก่อนนาํเขา้สู่บทเรียน โดยการเรียนรู้พฤติกรรมของตวัละครจากการชมวดิีทศัน์การ์ตูน

แอนนิเมชนั  

ขั้นที ่2 การให้ความรู้และลงมือปฏิบัต ิ 

เป็นการให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาบทเรียน และทาํงานร่วมกนัตามกิจกรรมท่ีจดัไว ้โดยไดน้าํเทคนิค การเสนอ

ตวัแบบในขั้นกระบวนการเก็บจาํมาใชร่้วมกนั ซ่ึงในขั้นน้ีผูเ้รียนจะจดจาํตวัแบบในเชิงสัญลกัษณ์ จากการทบทวน

เน้ือหาบทเรียนและการเล่นเกมบนส่ือการเรียนรู้เลิร์นนิงอ๊อบเจ็ค ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจดจาํเน้ือหาบทเรียนได้

ง่ายยิง่ข้ึน  

ขั้นที ่3 ผลสะท้อนกลบั  

เป็นการให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์สถานการณ์และส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และนาํเสนอ

ผลงานของตนเองผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี โดยไดน้าํเทคนิคการเสนอตวัแบบ ในขั้นกระบวนการกระทาํมาใช้

ร่วมกนั ซ่ึงหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาตวัแบบแลว้ จะตอ้งทดลองทาํตามดว้ยตนเอง และทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้มูล

ป้อนกลบัท่ีไดรั้บ จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแสดงพฤติกรรม ไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  

ขั้นที ่4 การประเมนิผล  

เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยไดน้าํเทคนิคการเสนอตวัแบบในขั้นกระบวนการจูงใจ มาใช้

ร่วมกนั ซ่ึงหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งทาํแบบบนัทึกพฤติกรรมดว้ยตนเอง โดยการตรวจสอบความ

ประพฤติของตน หากสามารถทาํตามวินยันักเรียนท่ีพึงปฏิบติัไดค้รบทุกขอ้ ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้นกัเรียนจะเกิดความ

ภูมิใจในตนเอง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความมีวนิยั 

นอกจากน้ีกระบวนการเรียนรู้จาํเป็นจะตอ้งมีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือให้เหมาะกบัผูเ้รียนในยุคปัจจุบนั

เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นดา้นวิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาศาสตร์ จาํเป็นท่ีจะตอ้งเลือกรูปแบบการเรียนรู้ให้
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เหมาะกบัภาษาหรือกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตวัผูเ้รียนและผูส้อน ซ่ึงไปสู่การ

ทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพได ้อีกทั้งการเรียนรู้ภาษาอ่ืนยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการทาํงาน ซ่ึงภาษา

ท่ีสาม นอกเหนือจากภาษาญ่ีปุ่น หรือ ภาษาจีน ควรศึกษาภาษาตะวนัตก เช่น ภาษาเยอรมนั ภาษาฝร่ังเศส ภาษารัสเซีย 

หรือภาษาประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษามาเลเซีย หรือ ภาษาฟิลิปปินส์ เป็นตน้ เพ่ือช่วยให้การ

ส่ือสารสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยอาศยัประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการจากผูส่้งสารโดยผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ี

อาจเป็นการพดู การเขียน สญัลกัษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะใชก้ระบวนการ

ส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม หรือความจาํเป็นของตนเองและผูรั้บสาร โดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้กิดการรับรู้

ร่วมกนัและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนั และมีบริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยให้การส่ือสาร

สมัฤทธ์ิผลมากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน และ  

(2) เ พ่ือศึกษาประโยชน์ของการจัดกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ

กระตุน้และไดป้ระสบการณ์ การใหค้วามรู้และลงมือปฏิบติั ผลสะทอ้นกลบั การประเมินผล และนาํผลการจดัการ

เรียนรู้ มาจดักิจกรรม Final รวมเป็นกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ภาษาต่างประเทศโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (SPU’s Got Talent 2019) สาํหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุมท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม SPU’s Got 

Talent 2019 จาํนวน 100 คน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) โดยการเลือก

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 จํานวน 50 คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะ 

ศิลปศาสตร์ จาํนวน 43 คน และ นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติศรีปทุม จาํนวน 7 คน 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือวิจยั ประกอบดว้ยแบบสอบถามเก่ียวกบัประโยชน์จากกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 โดยปรับ

จากแบบสอบถามของ Jonita Stepp-Greany. STUDENT PERDEPTIONS ON LANGUAGE LEARNING IN A 

TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT: IMPLICATIONS FOR THE NEW MILLENNIUM. เป็นแบบสอบถามแบบ 

Check list ผสมผสานกบั Open-end มีทั้งหมด 3 ตอน ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 ประโยชน์ของกิจกรรม และ ตอนท่ี 

3 ภาพรวมของกิจกรรม/คําแนะนํา/ข้อเสนอแนะ โดยทดลองใช้มี คุ ณภาพด้านความเท่ี ยงตรงระดับ  

0.5 – 1.0 และดา้นความเช่ือมัน่มีค่า .965 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. วางแผนจดัการเรียนการสอน 3 สาขาโดยแยกเป็น 3 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และ

ภาษาญ่ีปุ่น โดยใหเ้สนอกิจกรรมเก่ียวกบัภาษาสาขาละ 3 กิจกรรม  

 2. จดักิจกรรมตามแผนท่ีวางไวโ้ดยจดัแยกตามสาขา  

 3. คดัเลือกผูผ้า่นกิจกรรมทั้ง 3 สาขา จากการทาํกิจกรรมท่ีวางแผนไว ้

 4. จดัเตรียมนกัศึกษาในแต่ละสาขา เพ่ือกิจกรรม Final Project; SPU’s Got Talent 2019 

 5. จดัแข่งขนั Final Project; SPU’s Got Talent 2019  

 6. เขา้ร่วมกิจกรรมและสงัเกตการณ์ Final Project; SPU’s Got Talent 2019 ท่ีจดัข้ึน ณ ลานกิจกรรม 

อาคารสยามบรมราชกมุารี (อาคาร 5) มหาวทิยาลยัศรีปทุม ในวนัพธุท่ี 18 กรกฎาคม 2562 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพ้ืนฐาน ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

5. ผลการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ีนาํเสนอผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

ตอนที ่1 ผลการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน สาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม 

โดยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1) การกระตุน้และใหป้ระสบการณ์ 2) ใหค้วามรู้และลงมือปฏิบติั 3) ผลสะทอ้นกลบั และ 4) การประเมินผล โดยสามารถ

ยกตัวอย่างกิจกรรมและแยกสาขาได้ดังน้ี 1. สาขาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ กิจกรรม คือ 1) SPU Spelling Bees 

Competition 2) พบนักแปลมืออาชีพ 3) English Singing Contest 2. สาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  กิจกรรม คือ 1) ศึกษาดู

งานพิพิธภณัฑท่์าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2)โครงการพิมพภ์าษาจีน คร้ังท่ี 1 3) ค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) และ 3. สาขา

ภาษาญี่ปุ่ นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ กิจกรรม คือ 1) การเตรียมความพร้อมสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น N4 2) การเตรียมความ

พร้อมสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น N3 และ 3) Japanese Day ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 – 3  
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ตารางที ่1 การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษของสาขาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

กจิกรรม/ขั้นตอน SPU Spelling Bees Competition พบนักแปลมืออาชีพ English Singing Contest 

1. การกระตุน้และ

ใหป้ระสบการณ์ 

มีการวางแผนจดักิจกรรม/มีการ 

นําเข้าสู่กิจกรรมโดยอธิบายวิธี 

การและหลกัเกณฑก์ารตดัสินใน

การแข่งขนั  

การวางแผนจัดกิจกรรม/ มีการ

นํ า เข้ า สู่ กิ จก ร ร มโ ดย อ ธิ บ า ย

รายละเอียดความสาํคญัของการแปล

รวมถึงแนวทางของอาชีพการงาน

ในอนาคต 

การวางแผนจดักิจกรรม/ มีการ

นําเข้าสู่กิจกรรมเป็นการให้

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  

2. ใหค้วามรู้และ

ลงมือปฏิบติั 

ดาํเนินกิจกรรม 2 ส่วน 

1. สะกดคาํตามคาํบอกจาํนวน 20 

คาํดว้ยการเขียน  

2. สะกดคาํตามคาํบอกดว้ยการพูด 

นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เทคนิคการแปลท่ี

มีประสิทธิภาพจากนักแปลท่ีมี

ความเช่ียวชาญโดยเน้นการเรียนรู้

พร้ อมกันเป็ นกลุ่ มโดยกา รใช้

กิจกรรมกลุ่ม 

ศึกษาเน้ือหาของเพลงและ

อ า ร ม ณ์ ข อ ง เ พ ล ง เ พ่ื อ                        

การส่ื อสารใช้ ส่ื อส ารกั บ

คณะกรรมการ ผูแ้ข่งขนั และ

ผูช้ม 

3. ผลสะทอ้น

กลบั 

นําความรู้จากการเข้าร่วมโครง 

การไปใช้การฝึกฝนการเรียน

ภาษาองักฤษและสามารถนําไป

ต่อยอดการทาํงานในอนาคตและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุง

การใชกิ้จกรรม  

นั กศึ กษาได้ซั ก ถ า มข้ อ ส ง สั ย

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร แ ป ล ร ว ม ไ ป ถึ ง

แลกเป ล่ี ย น ค วา มคิ ด เ ห็ น จ า ก

วทิยากรและเพ่ือนร่วมชั้น พร้อมทั้ง

สรุป 

วิเคราะห์สถานการณ์หลังจาก

การประกวดแข่ งขันของ

ตนเองและของผูร่้วมแข่งขัน

ท่านอ่ืน 

4. การประเมินผล ประเมินตนเองจากผลคะแนน

การแข่งขันเพ่ือนําไปพัฒนา 

แก้ไข ปรับปรุง สําหรับการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั

และการทาํงานในอนาคต 

รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้

ความสามารถของตนเอง สําหรับ

การประกอบอาชีพล่าม/นักแปลใน

อนาคตได ้

ประเมินผลของการแข่งขัน

ของตนเองร่วมกับผูอ่ื้น เพ่ือ

ศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

ของตนเองและของผูอ่ื้นเพ่ือ

นาํไปปรับปรุงหรือต่อยอดใน

อนาคต 

ตาราง 2 การจดัการเรียนรู้ภาษาจีนของสาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 

กจิกรรม/ขั้นตอน 
ศึกษาดูงานพพิธิภณัฑ์ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

โครงการพมิพ์ภาษาจนี 

คร้ังที ่1 

ค่ายภาษาจนี  

(Chinese Camp 2561) 

1. การกระตุน้และให้

ประสบการณ์ 

อธิบายถึงความเป็นมาและ

ความสาํคญัของสถานท่ีและ

ขอ้มูล 

ฟังบรรยายวิธีการและกฎ

ก ติ ก า จ า ก อ า จ า ร ย์

ผูรั้บผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์แก่ผู ้ท่ี มี

ความสนใจ พร้อมระบุ

เกณฑก์ารสมคัร 

2. ใหค้วามรู้และลงมือ

ปฏิบติั 

ใ ห้ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ต า ม ท่ี

อาจารย์ได้มอบหมายจาก

วทิยากรและสถานท่ีจริง 

อธิบายหลกัการ เทคนิคการ

พิ ม พ์ภาษ า จี น แ ล ะ พิ ม พ์

ภาษาจีนตามโจทยท่ี์ไดรั้บ 

แบ่งทํากิจกรรมตามฐาน

ต่าง ๆ ตามกลุ่มท่ีแยกไว ้

3. ผลสะทอ้นกลบั ถ า ม  –  ต อ บ  ข้ อ ส ง สั ย

เก่ียวกับเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใน

พิพิธภณัฑ ์

แลกเปล่ียนประสบการณ์

แ ล ะ เ ท ค นิ ค ท่ี ใ ช้ใ น ก าร

พิมพ์ภาษา จีนของผูท่ี้เข้า

ร่วมโครงการ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์

การเรียนรู้จากอาจารยแ์ละ

รุ่นพ่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
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ตาราง 2 การจดัการเรียนรู้ภาษาจีนของสาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ (ต่อ) 

กจิกรรม/ขั้นตอน 
ศึกษาดูงานพพิธิภณัฑ์ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

โครงการพมิพ์ภาษาจนี 

คร้ังที ่1 

ค่ายภาษาจนี  

(Chinese Camp 2561) 

4. การประเมินผล สรุปความรู้ ท่ีได้รับนํามา

ประเมินตนเองกบัเพ่ือนใน

ก ลุ่ ม ว่ า ไ ด้ มี ก า ร พัฒ น า

ทางดา้นคาํศพัท์หรือความรู้

เ พ่ิ ม ข้ึ น ห รื อ ไ ม่  ส่ิ ง ท่ี ไ ด้

เรียนรู้จะนําไปปรับใช้ใน

การเรียนหรือการประกอบ

อาชีพในอนาคตได ้

สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้าก

การเข้าร่วมโครง การไป

ประยุกต์ ใช้ในการเรียน

และสามารถนําไปต่อยอด

ใช้สําห รับการประกอบ

อาชีพในอนาคตได ้

สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บ

จากการเขา้ร่วมโครงการ

ไปใชใ้นการเรียนภาษาจีน

และมีความรู้ความเข้าใจ

ต่อศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีปฏิบติัต่อชาวจีน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ตาราง 3 การจดัการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นของสาขาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือกการส่ือสารธุรกิจ 

กจิกรรม/ขั้นตอน 

การเตรียมความพร้อม 

สอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ น 

N4 

การเตรียมความพร้อม 

สอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ น 

N3 

Japanese Day #1 

1. การกระตุ ้นและให้

ประสบการณ์ 

อธิบายความสําคญัและความ

จาํเป็นของการสอบวดัระดับ

และให้เกิดความคุ้นชินเพ่ือ

เตรียมสอบ 

อธิบายความสําคญัและความ

จาํเป็นของการสอบวดัระดับ

และให้เกิดความคุ้นชินเพ่ือ

เตรียมสอบ 

ประชาสัมพนัธ์โครงการ

ให้แก่นักศึกษาเพ่ือเตรียม

ตัวฝึกซ้อมและสมัครเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. ใหค้วามรู้และลงมือ

ปฏิบติั 

บรรยายถึงลกัษณะขอ้สอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน และ

ฝึกทาํขอ้สอบ 

บรรยายถึงลกัษณะขอ้สอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน และ

ฝึกทาํขอ้สอบ 

อ ธิ บ า ย เ ก ณ ฑ์ ก า ร

ดาํเนินงานและเกณฑ์การ

ใหค้ะแนนก่อนการดาํเนิน

กิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง 3 

กิจกรรม 1. พดูสุนทรพจน์ 

2. ร้องเพลง และ 3. การ

แต่งคอสเพลย ์

3. ผลสะทอ้นกลบั ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง

ข้อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง ก า ร ทํา

แ บ บ ท ด ส อ บ  ทํา ใ ห้ เ กิ ด

ความรู้และความเขา้ใจมาก

ข้ึนทั้งการเรียนและการสอบ 

ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง

ข้อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง ก ารทํา

แบบทดสอบ ทําให้ เ กิด

ความรู้และความเขา้ใจมาก

ข้ึ น ทั้ ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ                    

การสอบ 

ฟังคําแนะนําและความ

คิดเห็นจากคณะกรรมการ

และประกาศผลรางวลั 

4. การประเมินผล นาํความรู้และเทคนิคท่ีไดจ้าก

การเรียน/การบรรยาย ไปใช้

ในการเรียนและการสอบวดั

ระดบัได ้

นําความรู้และเทคนิคท่ีได้

จากการเรียน/การบรรยายไป

ใช้ในการเรียนและการสอบ

วดัระดบัได ้

นํ า คํ า แ น ะ นํ า จ า ก

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ป

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น

ชีวติประจาํวนัได ้ 
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ตอนที ่2 ประโยชน์ของการจดักิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

ตารางที ่5 แสดงขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม จาํนวน ร้อยละ 

1 ชาย 

หญิง 

17 

33 

34.00 

66.00 

2 18 – 19 ปี 

20 – 21 ปี  

22 ปี 

18 

24 

8 

36.00 

48.00 

16.00 

3 วทิยาลยันานาชาติศรีปทุม 

คณะศิลปศาสตร์ 

7 

43 

14.00 

    86.00 

4 เขา้ชมการประกวดแข่งขนั 

แข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ 

แข่งขนัทกัษะภาษาจีน 

แข่งขนัทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 

37 

8 

3 

2 

74.00 

16.00 

6.00 

4.00 

รวม 50 100.00 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 และเพศ

ชายจาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ส่วนใหญ่มีอาย ุ20 – 21 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ48.00 รองลงมามีอาย ุ18 

– 19 ปี มีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และอาย ุ22 ปี มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 นกัศึกษาของคณะศิลป

ศาสตร์ มีจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 และนกัศึกษาของวทิยาลยันานาชาติศรีปทุม มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.00 นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูเ้ขา้ชมประกวดแข่งขนั จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 ส่วนผูท่ี้เขา้ประกวดแข่งขนั

ทกัษะภาษาองักฤษ มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมาคือผูท่ี้เขา้ประกวดแข่งขนัทกัษะภาษาจีน มีจาํนวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และผูท่ี้เขา้ประกวดแข่งขนัทกัษะภาษาญ่ีปุ่น มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 
 

ตารางที ่6 ประโยชน์ของการเขา้ร่วม/การประกวด/การแข่งขนัทกัษะทางภาษา 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม x̄ S.D. แปลผล 

5 ช่วยในการเรียนภาษา 

ไดรั้บความรู้และประโยชน์เพ่ิมข้ึน 

มีสมาธิในการเรียนมากข้ึน 

มีความกลา้แสดงออกมากข้ึน 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สามารถนาํทกัษะดา้นต่าง ๆ ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์

สนุกสนาน/ผอ่นคลาย/ลดความตึงเครียดจากชั้นเรียน 

4.26 

4.36 

4.20 

4.30 

4.32 

4.28 

4.44 

4.44 

0.59 

0.63 

0.69 

0.67 

0.68 

0.70 

0.61 

0.57 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.32 0.52 มาก 
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จากตารางท่ี 6 พบว่า ประโยชน์ของการประกวดแข่งขนัทกัษะทางภาษาอยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

4.32 ช่วยให้ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 รองลงมา

คือ ประโยชน์ของการประกวด/แข่งขนัทกัษะทางภาษา ช่วยใหส้นุกสนาน/ผ่อนคลาย/ลดความตึงเครียดจากชั้นเรียน 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 และประโยชน์ของการประกวด/แข่งขนัทกัษะทางภาษา ช่วยให้

ช่วยใหเ้รียนภาษาไดดี้ยิง่ข้ึนนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 

 

ตารางที ่7 ภาพรวมของกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ทั้งหมด 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม x̄ S.D. แปลผล 

6 กิจกรรมน้ีช่วยใหเ้รียนรู้ภาษา 

กิจกรรมน้ีช่วยพฒันาทกัษะภาษา 

ประโยชนข์องการเขา้ร่วม 

4.08 

4.18 

4.32 

0.62 

0.59 

0.52 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.20 0.52 มาก 

 

จากตาราง 7 พบว่า ภาพรวมของกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ทั้ งหมด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .52 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นกิจกรรมน้ีประโยชน์ของการ

เขา้ร่วมทางภาษาสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 รองลงมาคือ กิจกรรมน้ีช่วยพฒันา

ทกัษะภาษา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 และกิจกรรมน้ีช่วยให้เรียนรู้ภาษา มีค่าตํ่าท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 1. ผลการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน มีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

กิจกรรมภาษาองักฤษของสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ไดแ้ก่ 1. SPU Spelling Bees Competition 2. พบนักแปล

มืออาชีพ และ 3. English Singing Contest กิจกรรมภาษาจีนของสาขาวิชาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ ไดแ้ก่ 1. ศึกษาดูงาน

พิพิธภณัฑท่์าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2. โครงการพิมพภ์าษาจีน คร้ังท่ี 1 และ 3. ค่ายภาษาจีน (Chinese Cam) และกิจกรรม

ภาษาญ่ีปุ่นของสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ ไดแ้ก่ 1. การเตรียมความพร้อมสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น N4 2. 

การเตรียมความพร้อมสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น N3 และ 3. Japanese Day ซ่ึงกิจกรรมแต่ละสาขาทั้ง 3 สาขา รวมทั้งหมด 

9 กิจกรรม ไดด้าํเนินการดว้ยการเรียนรู้ของกิจกรรม 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. การกระตุน้และให้ประสบการณ์ 2. ให้ความรู้

และลงมือปฏิบติั 3. ผลสะทอ้นกลบั และ 4. การประเมินผล  

2. การศึกษาประโยชน์ของการเขา้ร่วมกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  

ภาพรวมของกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ทั้งหมด ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นกิจกรรมน้ีช่วยพฒันาทกัษะทางดา้นการฟัง สูงท่ีสุด  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 รองลงมาคือ กิจกรรมน้ีช่วยพฒันาทกัษะทางดา้นความกลา้

แสดงออก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 และกิจกรรมน้ีช่วยใหคุ้ณเรียนรู้ในดา้นการเขียน ตํ่า

ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84  ดา้นประโยชน์ของการประกวดแข่งขนั ช่วยใหใ้ชเ้วลา

วา่งใหเ้กิดประโยชน์ สูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 รองลงมาคือ ช่วยใหส้นุกสนาน/
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ผอ่นคลาย/ลดความตึงเครียดจากชั้นเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 และช่วยใหเ้รียนภาษา

ไดดี้ยิง่ข้ึนตํ่าท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 ดา้นภาพรวมของกิจกรรมน้ี นกัศึกษามีความ

ประทับใจท่ีได้เขา้ร่วมแข่งขนั/ชมกิจกรรมน้ี สูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 

รองลงมาคือ ให้ขอ้คิดและพฒันาทกัษะของนักศึกษา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 และ

ภาพรวมของกิจกรรมน้ี มีลาํดบัขั้นตอน/เน้ือหา/รูปแบบของการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม ตํ่าท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 

 

7. อภิปรายผล  

จากผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาษาต่างประเทศโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานสําหรับ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม ผูว้จิยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  

1. ผลการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน พบวา่ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยกิจกรรม

เป็นฐานของศศิธร ลิจนัทร์พร (2557) ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) กระตุน้และให้ประสบการณ์ ไดแ้ก่ การเร่ิม

บทเรียนท่ีน่าสนใจ การให้คาํแนะนาํ กติการคาํสั่งต่าง ๆ การแบ่งกลุ่ม การรับมอบหมายงานท่ีกาํหนดให้ เพ่ือให้การ

ดาํเนินกิจกรรมในขั้นต่อไปเกิดความเขา้ใจตรงกนัและสามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยดี รวมไปถึงการทบทวนและสํารวจ

ความรู้เดิม การคิดและการปฏิบติั 2) ใหค้วามรู้และลงมือปฏิบติั ไดแ้ก่ การศึกษาเน้ือหาบทเรียนและทาํงาน/แบบฝึกหัด

รวมไปถึงการดาํเนินบทบาทและหน้าท่ีหรือกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย การแยกยา้ยตามกลุ่ม การเสนอความ

คิดเห็น การหาขอ้สรุปคาํตอบท่ีตอ้งการ การเสนอผลงานและการแสดงออก 3) ผลสะทอ้นกลบั ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์

สถานการณ์และส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การซกัถาม การวิพากษว์ิจารณ์ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ และการ

เสนอแนววธีิการต่าง ๆ และ 4) การประเมินผล ไดแ้ก่ การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การประมวลเน้ือหา กิจกรรม 

ประสบการณ์ และความคิดเห็นใน 2 ลกัษณะ คือ สรุปส่ิงท่ีเรียนนรู้ทั้ งหมดตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้และเกิด

ความคิดรวบยอดเป็นหลกัการแนวคิดท่ีชดัเจน มีแนวทางขอ้เสนอหลาย ๆ ดา้นท่ีเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบติัได ้

2. เพ่ือศึกษาประโยชน์ของการจดักิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 จากผลการวิจยัการศึกษาประโยชน์ของ

กิจกรรม SPU’S GOT TALENT 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม พบว่า มีเกณฑ์อยู่ในระดบั มาก จากผลการ

ประเมินแบบสอบถาม ซ่ึงพิจารณารายขอ้แลว้พบว่า สามารถช่วยเพ่ิมพูนทกัษะทางดา้นภาษาให้แก่นักศึกษาไดถึ้ง 3 

ทักษะด้วยกัน คือ ทักษะด้านการพูด ทักษะด้านการอ่าน และ ทักษะด้านการฟัง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสมพร  

โกมารทตั (2559) การศึกษาการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล มีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนภาษา

ของนักศึกษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น  

ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลยักรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 455 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ พบวา่ 1) การใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนทาง

ภาษาของนกัศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัศึกษามีผลการเรียนสูงจะใชก้ลยทุธ์การนาํไปสู่ความสําเร็จ

มากท่ีสุด 2) กลยุทธ์การเรียนมีความสําคญัและจาํเป็นต่อการเรียนภาษาต่างประเทศและจะใชใ้นการเรียนรู้ภาษาต่าง 

ประเทศในระดับและสถานการณ์การเรียนท่ีต่างกัน 3) กลยุทธ์การเรียนส่งผลต่อความสําเร็จในการเรียนภาษาต่าง 

ประเทศ เม่ือเรียงลาํดับจากความสําคญัมากไปหาน้อยเป็นดงัน้ี คือ กลยุทธ์การจาํ กลยุทธ์การนําไปสู่ความสําเร็จ  

กลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง กลยทุธ์ทางสงัคม กลยทุธ์ทางความรู้ความเขา้ใจ และกลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 
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8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรนาํผลการวิจยัไปใชก้บักิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมเป็นฐานไปประยุกตใ์นการสอน

วชิาทางดา้นภาษา 

(2) ควรนํากิจกรรมภาษาไปสอนการเรียนรู้พร้อมกันในชั้ นเรียน ได้แก่ SPU Spelling Bees ใน

ภาษาองักฤษ Chinese Camp ในภาษาจีน และ Japanese Day ในภาษาญ่ีปุ่น  

(3) ควรจดักิจกรรมย่อย (แข่งขนั) แต่ละสาขาแลว้มีความเช่ือมโยงการจดักิจกรรมรวม (Final) เพ่ือให้

นกัศึกษามีส่วนร่วมและเรียนรู้ดา้นภาษา 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ผูว้จิยัควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจดักิจกรรมเป็นฐานระหวา่งภาษาท่ีแตกต่างกนั  

(2) ผูว้ิจยัและผูท่ี้สนใจควรศึกษาเก่ียวกบัประเด็นการเปรียบเทียบระหวา่งการใชกิ้จกรรมเป็นฐานกบั

การใชก้ระบวนการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

(3) ควรศึกษาผลหลงัการจดักิจกรรมต่าง ๆ ควรจดัให้มีการใช ้AAR: After Action Review เพ่ือทราบถึง

ความคิดเห็นในมุมต่าง ๆ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ขอ้ดี และ ขอ้เสียต่าง ๆ ของกิจกรรมนั้น ๆ  
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง 

แรงเสียดทานและโมเมนต์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD กลุ่ม

ตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 35 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แผนการจดัการ

เรียนรู้ จาํนวน 15 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์

เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 50 ขอ้ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.35–0.78 ค่าอาํนาจ

จาํแนกตั้งแต่ 0.27–0.79 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent Sample ผลการวจิยัพบวา่ 

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ท่ีระดับดี ข้ึนไป ร้อยละ 97.14 ของ

นกัเรียนทั้งหมด (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

คาํสําคญั : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การจดัการเรียนรู้ เทคนิค STAD 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare learning achievement in Sciences on friction 

force and moment of Mathayomsuksa 2 student by learning management using STAD Technique.  The sample 

group was 35 students in Mathayomsuksa 2.  Research instruments used in this study were 15 instruction plans, 

50 items of learning achievement test in Sciences were multiple choices test which difficulty value was 0. 35–
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0.78, discriminant value was 0.27–0.79 and reliability value was 0.92. The statistics for analyzing data were used 

frequency percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent sample.  

 The results were as follows: 1) The learning achievement in sciences on friction force and moment for 

Mathayomsuksa 2 student, after learning management using STAD Technique was higher than good rate, 34 

students passed the criterion provided 97.14 percent. 2) After learning sciences on friction force and moment, the 

learning achievement of Matthayomsuksa 2 student were higher than before learning by STAD Technique at the 

.05 level of significance.  

 

Keywords : Learning achievement, Learning management, STAD Technique 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ล่าววา่ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งใน

สังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้ งในชีวิตประจาํวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ 

ตลอดจนเทคโนโลย ีเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พ่ืออาํนวยความสะดวกในชีวติและการทาํงาน 

ดงันั้น ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี

ท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 

92) ซ่ึงสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  ท่ีกล่าววา่ “การ

จดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด  

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” การสอน

วทิยาศาสตร์นั้นจึงตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์ รู้จกัวางแผนแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล รู้จกัหาเหตุผลสนบัสนุน

ประเด็นต่าง ๆ ได้ รวมทั้ งเกิดทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2542: 7) สภาพการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาปัจจุบนั ผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อ

การเรียน ไม่ทํางานตามท่ีครูมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมน้อย และบางคร้ังก็หนีเรียน ซ่ึง

พฤติกรรมดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน นั่นก็คือ ในดา้นตวัผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถ

เขา้ใจเน้ือหาของบทเรียนท่ีครูอธิบายไดช้ดัเจน ติดตามบทเรียนไม่ทนั เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่า และยงัเกิดปัญหาตามมาอีกประการหน่ึงคือ การจดัการศึกษาไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้(วิชยั  

วงษ์ใหญ่. 2526: 13) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เฉพาะในตาํราเรียนอย่างเดียว ไม่

เพียงพอต่อการนาํไปใช ้(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 149) การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนั้น ส่ิงท่ีสําคญัคือ การสอนให้ผูเ้รียนได้รู้จกัการคิดวิเคราะห์เก่ียวกับปัญหาท่ีพบ และสามารถคิด

สังเคราะห์ รวมถึงคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงไดด้ว้ย การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนไดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกคนร่วมมือในการ

ทาํงานกลุ่ม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม มีโอกาสคิด พดู แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทาํอยา่งเท่าเทียมกนั เด็ก

เก่งช่วยเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง ทาํให้เด็กเก่งภูมิใจ รู้จกัสละเวลาส่วนเด็กไม่เก่งเกิดความซาบซ้ึงในนํ้ าใจของเพ่ือนสมาชิก

ดว้ยกนั และส่งเสริมทกัษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกนัดว้ยมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เขา้ใจกนัและกนั อีกทั้งเสริม

ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการทาํงานกลุ่ม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน จนัทร์เพญ็  เช้ือพานิช 

(2542: 7) ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เป็น
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เทคนิคหน่ึงของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ท่ีดี โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 

STAD เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มเล็ก โดยทั่วไปสมาชิกกลุ่มมี 4 คน และมีความสามารถ

ต่างกนั ประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน โดยจะทาํงานร่วมกนัในกลุ่ม เป็นการฝึกให้

นกัเรียนรู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้จกัการส่ือสารในการสร้างความสัมพนัธ์ ทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์กนัมาก

ข้ึน การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน      

3) ขั้นสรุป 4) ขั้นวดัและประเมินผล 5) ขั้นสร้างความประทับใจ สลาวิน (Slavin. 1987: 4) จากการศึกษาวิจัยของ       

เนตรนภา  เกียรติสมกิจ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง พนัธะเคมี และ

ความสามารถทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนแบบ

ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD และเรียนดว้ยวิธีปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา เคมี เร่ือง พนัธะเคมี 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัของ วิชชุตา  อว้นศรีเมือง (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค LT ผลการวิจยั

พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งการศึกษาวิจัยของ ชลนิกาญจน์  ปัตถามงั (2556) ท่ีไดศึ้กษาผลการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบติัของสาร 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัออ้มใหญ่ จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบติัของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 2      

วดัออ้มใหญ่ จงัหวดันครปฐม ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 รวมทั้งการศึกษาวิจยัของ ณัฏฐ์ชญา  อินพูลวงษ ์(2559) ท่ีได้

ศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 

STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและ

โมเมนต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD 

  

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต์ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                       ตวัแปรอิสระ                                              

                    
           ตวัแปรตาม 
       

 

 

 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานในการวจัิย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดสมมติฐานในการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

 (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 2 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD ผา่นเกณฑใ์นระดบัดี ข้ึนไปร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใชแ้บบแผนการวจิยั แบบกลุ่ม

เดียวสอบก่อนและหลงั (One Group Pretest -Posttest Design)  

     5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นทุ่งกราด จาํนวน 3 ห้องเรียน 

จาํนวนนกัเรียน 106 คน ซ่ึงนกัเรียนทั้ง 3 หอ้งไดจ้ดักลุ่มแบบคละความสามารถ และมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั 

  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้น ทุ่งกราด จาํนวน 1  

ห้องเรียน จาํนวนนกัเรียน 35 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของ

การสุ่ม 

 5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์

  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD 

 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา วทิยาศาสตร์ 

เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์

การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

   ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

   ขั้นท่ี 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

   ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป 

   ขั้นท่ี 4 ขั้นวดัและประเมินผล 

   ขั้นท่ี 5 ขั้นสร้างความประทบัใจ 
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      5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

       (1) แผนการจดัการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 

15 แผน มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียความเหมาะสม อยูใ่นช่วง 4.64-

4.87) 

       (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต์ เป็น

แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 50 ขอ้ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.35–0.78 ค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 

0.27–0.79 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92    

 5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 (1) ผูว้ิจยัช้ีแจงขอความร่วมมือกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD 

เพ่ือการวจิยั  

 (2) ดาํเนินการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ในชัว่โมงแรก ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์จาํนวน 50 ขอ้ 

 (3) ดาํเนินการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียด

ทานและโมเมนต ์

 (4) เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ตามกาํหนดแลว้จึงทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน 

(Posttest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์

 (5) ตรวจใหค้ะแนนผลการตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียด

ทานและโมเมนต ์และนาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพ่ือ

ทดสอบสมมุติฐาน 

 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X�) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent 

Sample 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต์ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑ ์ท่ีระดบัดี ข้ึนไป ร้อยละ 

97.14 ของนกัเรียนทั้งหมด ปรากฏดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

              วชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้ 

              โดยใชเ้ทคนิค STAD 
 

 

 

จากตาราง 1 พบวา่ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน ระหวา่ง 41-50 คะแนน 

อยู่ในเกณฑ์ 80-100 ซ่ึงอยู่ในระดบั ดีมาก มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 43.00 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 1.69  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนระหวา่ง 31-40 คะแนน อยูใ่นเกณฑ ์70 - 79 ซ่ึงอยูใ่นระดบั ดี มีจาํนวน 26 

คน คิดเป็นร้อยละ 74.28 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 35.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.85 และมีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนระหวา่ง 

21-30 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 60-69 ซ่ึงอยู่ในระดบั พอใช ้จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 30.00 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0 ดงันั้น นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑร์ะดบั ดี ข้ึนไป มีค่าร้อยละสะสม เท่ากบั 97.14 
 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต์ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

 
 

 ตารางที ่2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและ 

โมเมนต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งก่อน และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD 

ก่อนเรียน มีคะแนนตํ่าสุด เท่ากบั 11 คะแนน คะแนนสูงสุด เท่ากบั 25 คะแนน ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 15.77 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.16 ส่วนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD หลงัเรียน 

มีคะแนนตํ่าสุด เท่ากบั 30 คะแนน คะแนนสูงสุด เท่ากบั 46 คะแนน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 37.17 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 4.18 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียนชั้น

คะแนน เกณฑ ์ ระดบั จาํนวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม X� S.D. 

41 - 50 80 - 100 ดีมาก 8 22.86 22.86 43.00 1.69 

31 - 40 70 - 79 ดี 26 74.28 97.14 35.69 2.85 

21 - 30 60 - 69 พอใช ้ 1 2.86 100.00 30.00 0.00 

11 - 20 50 - 59 ผา่นเกณฑ ์ - - - - - 

0-10 0-49 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ - - - - - 

รวม 35 100 100   

การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด X� S.D. t  Sig 

ก่อนเรียน 11 25 15.77 3.16 
56.88* .00 

หลงัเรียน 30 46 37.17 4.18 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 (t = 56.88) 

 

7. อภิปรายผล  

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD นกัเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ ์ท่ีระดบัดี ข้ึนไป ร้อยละ 97.14 ของนกัเรียน

ทั้งหมด ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการเรียนรู้

โดยใชท้กัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม ประกอบไปดว้ยสมาชิกท่ีคละความสามารถอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงผูว้ิจยัจะเป็นผู ้

กาํหนดสมาชิกของแต่ละกลุ่ม จากนั้นผูว้จิยันาํเขา้สู่บทเรียน โดยช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนและ

รางวลั แนะนาํวิธีการทาํงานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ทบทวนความรู้เดิมโดยการสนทนาซักถาม 

กระตุน้ความสนใจและความพร้อมของนกัเรียน ซ่ึงจะเช่ือมโยงเขา้สู่กิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูว้จิยัใหน้กัเรียนทาํ

แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นผูว้ิจยัดาํเนินการสอนเน้ือหาในบทเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อวิดีโอและ

รูปภาพประกอบการสอน ผูว้ิจยัมอบหมายใบงาน ใบกิจกรรมให้แต่ละกลุ่ม พร้อมอธิบายและยกตวัอย่างประกอบ 

นักเรียนร่วมกันทาํงานกลุ่ม โดยสมาชิกทุกคนร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในขั้นน้ีนักเรียนท่ีมีความสามารถ

ทางการเรียนในระดบัเก่งให้ความช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนท่ีอ่อนกวา่ ทาํให้นกัเรียนภาคภูมิใจ 

รู้จกัสละเวลา ส่วนนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนท่ีอ่อนกวา่ เกิดความซาบซ้ึงในนํ้ าใจของเพ่ือนสมาชิกดว้ยกนั 

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เกิดความรักสามคัคีและผูกพนักนั ผูว้ิจยัสังเกตการทาํงานของกลุ่ม คอยเป็นผู ้

อาํนวยความสะดวก ใหค้วามกระจ่างในกรณีท่ีนกัเรียนสงสยัตอ้งการความช่วยเหลือ จากนั้นนกัเรียนแต่ละกลุ่มรายงาน

ผลจากใบงานท่ีร่วมกนัทาํ ซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือใหเ้กิดความกระจ่าง ซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น 

กลา้แสดงออก รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และก่อนให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นรายบุคคล ผูว้ิจยัทาํ

การสรุปบทเรียนอีกคร้ังซ่ึงใชเ้วลาค่อนขา้งนาน จากนั้นผูว้จิยัประเมินผลการเรียนของนกัเรียนโดยนาํคะแนนสอบหลงั

เรียนของนกัเรียนแต่ละคนมารวมกนั แลว้เฉล่ียดว้ยจาํนวนสมาชิก กลุ่มใดมีคะแนนกลุ่มผ่านเกณฑจึ์งจะไดรั้บรางวลั 

และสร้างความประทบัใจแก่นกัเรียนโดยการชมเชยพร้อมให้รางวลัตามท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ แคทรียา  ใจมูล (2549: 51) ได้ศึกษาเร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนห้วยลา้นยาววทิยา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เชียงราย เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑ ์ท่ีระดบัดี ข้ึนไป ร้อยละ 83.00 ของนกัเรียนทั้งหมด และ

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สายหยดุ  ผุยนวล (2550: 68) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนั

เรียนรู้แบบ STAD และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกและการลบ

จาํนวนนบัท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100,000 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนน

ผา่นเกณฑ ์ท่ีระดบัดี ข้ึนไป ร้อยละ 83.33 ของนกัเรียนทั้งหมด  

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงเสียดทานและโมเมนต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการเรียนรู้โดยใชท้กัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนมีความ

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม คาํนึงถึงความสาํเร็จของกลุ่ม จึงทาํใหน้กัเรียนมีแรงผลกัดนัท่ีจะช่วยเหลือ

เพ่ือนท่ีไม่เขา้ใจดว้ยการอธิบายให้เพ่ือนเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนภายในกลุ่ม และสามารถทาํแบบทดสอบหลงัเรียนไดดี้ 
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เพ่ือใหก้ลุ่มมีคะแนนสูงสุดและไดรั้บรางวลัตามท่ีผูว้จิยัไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สม

จิตร  หงส์ษา (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เซ็ต ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการสอนดว้ยเทคนิคเอส ที เอ ดี(STAD) กบัการสอนปกติ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน โดยการสอนดว้ยเทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ เนตรนภา  เกียรติสมกิจ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง 

พนัธะเคมี และความสามารถทางทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี

เรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD และเรียนดว้ยวิธีปกติ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา เคมี เร่ือง 

พนัธะเคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วนิดา  อารมณ์เพียร (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ความคงทนในการรับรู้ เร่ือง การหารทศนิยม และพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TGT ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ือง การหารทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค STAD และเทคนิค TGT สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

  8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

(1) การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน

เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือน ซ่ึงกิจกรรมจาก

เทคนิค STAD น้ี นอกจากจะเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถของนกัเรียนแลว้ยงัเป็นการปลูกฝังคุณลกัษณะท่ี

ดีให้แก่นกัเรียน เช่น การทาํงานเป็นทีม การช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั การกลา้แสดงออกและการยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้  

 (2) ในการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยแบ่งนกัเรียนเป็น

กลุ่ม   ย่อย ๆ ซ่ึงนักเรียนยงัไม่คุน้เคยกับการเรียนเป็นกลุ่ม ครูผูส้อนควรจดัให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือสร้างความคุน้เคย ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ช่วยใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มกลา้

แสดงความคิดเห็นมากข้ึน  

(3) ในการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD ครูผูส้อนควรอธิบายขั้นตอนการเรียนให้นักเรียน

เขา้ใจก่อนท่ีจะปฏิบติักิจกรรม 

(4) ในขั้นตอนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD ตอ้งใหเ้วลานกัเรียนในการทาํ

แบบทดสอบ จาํเป็นตอ้งใชเ้วลามาก ครูผูส้อนควรควบคุมเวลาใหเ้หมาะสม 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้ใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI, การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TGT  

 

9. กติติกรรมประกาศ 

  สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทัยวรรณ สายพฒันะ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ในการจดัทาํสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน 
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พร้อมทั้ งตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทําสารนิพนธ์ ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบ

ขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นลินี  ณ นคร, ดร.นพรัตน์  ใบยา, อาจารยย์พิุน  ใจตรง, อาจารยอ์จัฉรา  

ไชยโย   และอาจารย์ภานุกร  อ่ิมสุวรรณ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและให้

คาํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ  

 ขอขอบคุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบางละมุง สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

คณะครูท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และขอบใจนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํวจิยัเป็นอยา่งดี  

 ทา้ยสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารยผ์ูมี้พระคุณทุกท่าน ผูบ้งัคบับญัชา และขอบคุณเพ่ือน

ร่วมงาน เพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกท่านท่ีใหก้าํลงัใจดว้ยดีมาโดยตลอด  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย (2) เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย และ(3) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ด

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 1 

ห้องเรียน นักเรียน 20 คน โดยใชป้ระชากรทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยมี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) ชุดกิจกรรม

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย (3) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

 ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรียน                                  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนระหวา่งเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 85.75 และคะแนนหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 

84.14 ดงันั้น ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 

E1/ E2 เท่ากับ 85.75/84.14 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 (2) ศึกษาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อยูใ่นระดบัดีมาก คิด

เป็นร้อยละ 84.25  เป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้และ (3) เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 3 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึก คิดเป็น

ร้อยละ 19.88  

 

คาํสําคญั:  ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1413 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were in 3 issues (1) to examine the efficiency of activities package for 

enhancing the physical fitness (2) to study the students’ physical fitness by using the activities package for 

enhancing the physic fitness, and (3) to compare pretest and posttest the students’ physical fitness of 

Prathomsuksa 3rd students who studied by the activities package for enhancing the physic fitness. The sampling 

of this study consisted of 20 Prathomsuksa 3rd students from Watpailom school (Chareanratch Wittayakom)  

Muang District in Ratchaburi Province, in one classroom. The instruments in this study were 3 items; (1) the 

activities package for enhancing the physical fitness (2) lesson management plans on enhancing the physical 

fitness, and physical fitness testing and (3) the assessment on physical fitness. The data was analyzed by 

percentage, mean (µ) and standard deviation (σ) and Non Parametric statistic with Wilcoxon Signed–Rank Test. 

 The result of this study found that (1) the efficiency of the activities package for enhancing the physical 

fitness for Prathomsuksa 3rd students during study  (E1) was 85.75% and in the post-test (E2)was 84.14% so the 

activities package for enhancing the physical fitmess for Prathomsuksa 3rd  had the efficiency E1/ E2  on 

85.75/84.14 that higher than the criteria 80/80 (2) the physical fitness of Prathomsuksa 3rd students through 

learning management with the activities package for enhancing the physical fitness was at the excellence level 

(84.25%) based on the assumption, and the comparison of the physical fitness of Prathomsuksa 3rd students through learning 

management with the activities package for enhancing the physical fitness in the post-test was higher than pre-test  is 

19.88 percent. 

 

Keywords:  The activities package for enhancing the physical fitness, Efficiency of activities package,  

 The learning achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดาํรัสเก่ียวกบัเร่ืองการออกกาํลงักายใน

พิธีเปิดการสัมมนาระดบัชาติ เม่ือ 17 ธนัวาคม 2523 ความวา่ “ร่างกายของคนเราพ้ืนธรรมชาติสร้างข้ึนมาใชอ้อก

แรงใชแ้รง มิใช่ใหอ้ยูเ่ฉยๆ ถา้ใชแ้รงใหพ้อเหมาะพอดีโดยสมํ่าเสมอ ร่างกายก็เจริญแขง็แรงคล่องแคล่วและคงทน

ยัง่ยืน ถา้ไม่ใชแ้รงเลย หรือใชไ้ม่เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแขง็แรงอยูไ่ม่ได ้แต่จะค่อยๆ เส่ือมไปเป็นลาํดบัและ

หมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอนัสมควร ดงันั้น ผูท่ี้เป็นปกติทาํงานโดยไม่ใชก้าํลงัหรือใชก้าํลงันอ้ยจึงจาํเป็นตอ้ง

หาเวลาออกกาํลงักายใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของธรรมชาติเสมอทุกวนั มิฉะนั้นจะเป็นท่ีน่าเสียดายอยา่งยิ่งท่ี

เขาจะใชส้ติปัญญาความสามารถของเขา  ทาํประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและส่วนร่วมไดน้อ้ยเกินไป เพราะร่างกายอนั

กลบักลายอ่อนแอลงนั้นจะไม่อาํนวยให้ทาํงาน โดยมีประสิทธิภาพได”้ (วิบูลย ์ชลานนัต,์ 2540, น. 1) การจดัการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้   ท่ีมีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาสุขภาพและสมรรถภาพ

ของมนุษยใ์ห้มีความสมบูรณ์ ความสมดุลและมีคุณภาพ  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักและความ

รับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง สามารถตดัสินใจและเลือกวิธีปฏิบติัในการดูแลสุขภาพ 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างความมัน่ใจในชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี  และความปลอดภยัของผูอ่ื้นบนพ้ืนฐาน

ของความเป็นไทย (กรมวชิาการ, 2544, น. 6-9) ในปัจจุบนัเด็กในวยัเรียน  และเยาวชนไม่สนใจการออกกาํลงักาย
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เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเอง เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดเ้ขา้

มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ถูกนาํมาใชท้ดแทนแรงงานของมนุษยม์าก

ข้ึน จึงทาํให้กิจกรรมการเคล่ือนไหวของมนุษยใ์นชีวิตประจาํวนันอ้ยลง เม่ือการดาํเนินชีวติเปล่ียนไปการทาํงาน

ของอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น หัวใจ หลอดเลือดและกลา้มเน้ือหัวใจไม่ไดรั้บการกระตุน้ จากการออกกาํลงั

กาย ทาํให้การทาํงานของอวยัวะต่างๆ อ่อนแอลงหรือผิดปกติไป ส่งผลให้สมรรถภาพทางกายลดลง จึงควรหา

วิธีการท่ีจะเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน สถานศึกษาจึงควรจดักิจกรรมและทดสอบสมรรถภาพ                

ทางกายอย่างต่อเน่ืองโดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จัดเป็นโครงการพิเศษหรือกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ในสถานศึกษาจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองโดยใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์และเป็นกิจกรรมท่ีสามารถช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายไดผ้ลดียิ่งข้ึน (สาํนกังานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 6)  

 สมรรถภาพทางกายเป็นส่ิงสาํคญัในการช่วยเสริมใหบุ้คคลสามารถประกอบภารกิจดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัทาํใหบุ้คคลปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บและมีความแขง็แรงอดทนมีความคล่องแคล่ววอ่งไวท่ี

จะประกอบดว้ยภารกิจประจาํวนัลุล่วงไปดว้ยดี นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดการพฒันาทั้งทางดา้นจิตใจอารมณ์และ

สงัคมควบคู่ไปดว้ย (สุพิตร สมาหิโต , 2555, น. 8) ไดก้ล่าววา่ การออกกาํลงักายเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและมีความสาํคญั

อย่างยิ่งสําหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีอยู่ในวยัเรียน ซ่ึงเด็กตอ้งการออกกาํลงักายเช่นเดียวกบัความตอ้งการของ

อาหารเพ่ือเจริญเติบโตและมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง การออกกาํลงักายในวยัเด็กมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง จะตอ้ง

เลือกกิจกรรมการออกกาํลงักาย  ให้เหมาะสมตามวยั เพศ อายุ เพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั (สุชาติ โสมประยรู, 2535, น.7)  ไดก้ล่าววา่ คุณค่าของการมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีทาํใหมี้สุขภาพ

ท่ีดี ร่างกายมีการเจริญเติบโตแข็งแรง ประสิทธิภาพ ในการทาํงานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

ทาํงานประสานสัมพนัธ์กนัดี สามารถดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ไดอ้ย่างมีความสุขและประหยดัค่าใชจ่้ายในการ

รักษาพยาบาล การมีสมรรถภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงท่ีจะทาํให้มนุษยมี์

คุณภาพดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ จะตอ้งมีการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ เพราะเม่ือออกกาํลงั

เป็นประจาํก็จะทาํใหมี้สมรรถภาพทางกายในดา้นต่างๆ ดีข้ึนอีกดว้ย การจดัการเรียนการสอนในวชิาสุขศึกษาพล

ศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มุ่งใหผู้เ้รียน เรียนรู้ทางดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกาย  ขั้นพ้ืนฐานและมี

การพฒันาสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งข้ึน จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2562 มีนกัเรียนบางคนท่ีมีสมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์ซ่ึงการมีสมรรถภาพทางกายท่ี

ดีเป็นส่ิงสําคญัในการเจริญเติบโต สอดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 22) สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ กาํหนดใหมี้การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยระบุ

ไวว้า่สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาดา้นสุขภาพท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการดาํรงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพ การ

พฒันาคุณภาพชีวติของบุคคลครอบครัวและชุมชนใหย้ ัง่ยนื  

 ชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง เป็นนวตักรรมท่ีครูใชป้ระกอบการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั โดยผูเ้รียนศึกษาและใชส่ื้อต่างๆ ในชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงจะประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีจะเรียน วธีิสอน 

กิจกรรม วสัดุอุปกรณ์  การวดั การประเมินผลและขั้นตอนการทาํกิจกรรมต่างๆ อย่างชดัเจน โดยผูเ้รียนเป็นผู ้

ศึกษาชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพียงท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ ซ่ึงผูส้อนสามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ี

แนวทางในการสอนเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละช่วยลดภาระการสอนของครูดว้ย (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2550, น. 3) 
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สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ (Good, 1973, 306)  กล่าวว่า ชุดกิจกรรมคือโปรแกรมทางการสอนทุกอย่างท่ีจัดไว้

โดยเฉพาะ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน คู่มือครู เน้ือหา แบบทดสอบ ขอ้มูลท่ีเช่ือถือ

ไดมี้การกาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน ชุดกิจกรรมน้ีครูเป็นผูจ้ดัใหน้กัเรียนแต่ละคนไดศึ้กษาและ

ฝึกฝนดว้ยตนเองโดยครูเป็นผูค้อยแนะนาํเท่านั้น กล่าวโดยสรุป ชุดกิจกรรมคือนวตักรรมการสอนในลกัษณะของ

ส่ือประสมท่ีครูสร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนตามความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพและผูเ้รียน เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม               

การเรียนโดยไดจ้ากประสบการณ์หรือการฝึกหดัโดยใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา จุดประสงค ์และประสบการณ์ต่างๆ 

การจะทาํใหผู้เ้รียนมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีข้ึน ครูควรมีการสร้างส่ือการสอนท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้กบั

ผูเ้รียนและผูเ้รียนสามารถนาํไปเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง ดงันั้น การใชชุ้ดกิจกรรมมาสู่การเรียนการสอนจึงมีความ

เหมาะสมกบัการพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้เร็วข้ึน 

ช่วยใหเ้กิดการถ่ายทอดความคิดระหวา่งการเรียน ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียนในดา้นความสามารถใน

การเรียน ความสนใจและความถนดัทางการเรียนท่ีไม่เท่ากนั อีกทั้งเป็นการแกปั้ญหาการขาดแคลนส่ือการสอน

และอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยลดภาระของผูส้อน โดยผูส้อนแนะนาํในแต่ละขั้นตอน

มีผลชัดเจนท่ีผูเ้รียน การสร้างชุดกิจกรรมจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนอย่างเช่ือถือได้ และจะเป็น

ประโยชน์เพ่ือตอบสนองการเรียนการสอนรวมทั้งพฒันาการศึกษาไดอี้กดว้ย (ชชัชยั โกมารทตั, 2549, น.3) 

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ครูผูส้อนจึงควรสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภายในวชิาสุขศึกษาและพละศึกษา เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาในดา้นความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายต่างๆ 

ไดดี้ ความแข็งแรง ของกลา้มเน้ือเป็นส่วนท่ีสําคญัอย่างยิ่งต่อเด็กประถมศึกษา เพราะถา้เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วยก็จะส่งผลดีต่อพฒันาการดา้นอ่ืนๆ ตามมา อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ 

พฒันารูปแบบการออกกาํลงักาย เพ่ือสุขภาพและรูปแบบการฝึกกีฬาใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 

(2) เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 

   

 

 

  

 

                                                                                                                                                                      

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัแบบ Pre Experimental Research ท่ีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (One 

group pretest posttest design) โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดย

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนและทาํการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 4.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2562 โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) อาํเภอเมือง จังหวดัราชบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียน 

นกัเรียน 20 คน โดยใชป้ระชากรทั้งหมด 

 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สมรรถภาพทางกาย 

 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

                 (1) ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดาํเนินการ

โดย การนาํชุดกิจกรรมการสอนท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ

ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการสอนซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating  Scale) โดยกาํหนดเกณฑ ์          

การประเมินเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จากนั้ นนําผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ีย ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.87 จากนั้นนําไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ ดังน้ี โดยในขั้นตอนของการทดลองแบบ 1:1 คร้ังท่ี 1 กับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัพเนินพลู อ.เมือง จ.ราชบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 3 คน โดยสุ่ม

จากกลุ่มท่ีมีสมรรถภาพทางกายดี ปานกลาง และตํ่า กลุ่มละ 1 คน  และทดลองใช้คร้ังท่ี 2 แบบกลุ่มย่อยกับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัพเนินพลู อ.เมือง จ.ราชบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 9 คน โดยสุ่ม

จากกลุ่มท่ีมีสมรรถภาพทางกายดี ปานกลาง และตํ่า กลุ่มละ 3 คน เพ่ือแน่ใจวา่ ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพ

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้                

ชุดกิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตวัแปรอิสระ 

สมรรถภาพทางกาย                           

ตวัแปรตาม 
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ทางกาย ท่ีสร้างข้ึน นกัเรียนสามารถเขา้ใจและเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทาํการปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไป

ทดลองใชค้ร้ังท่ี 3 แบบภาคสนามกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัพเนินพลู อ.เมือง จ.ราชบุรี ท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 1 ห้องเรียน เพ่ือแน่ใจว่าชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีนํามาศึกษา 

นักเรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้ ผลการทดลองพบว่าชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มี

ประสิทธิภาพ (E1/ E2) = 85.75/ 84.14 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด จากนั้ นนําชุดกิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายฉบบัสมบูรณ์ไปใชใ้นการวจิยั 

 (2) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดาํเนินการโดย นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมและ

ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑ์การ

ประเมินเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ

ทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ียผล การประเมินโดยรวม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.87 เม่ือ

ทาํการปรับปรุงใหส้มบูรณ์แลว้ จึงจดัทาํเป็นแผน การจดัการเรียนรู้ วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ืองการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฉบบัสมบูรณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการวจิยั 

  (3) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดาํเนินการโดยนาํร่างแบบประเมินการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือประเมินความถูกตอ้งเหมาะสมของแบบประเมิน

สมรรถภาพทางกาย โดยพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม จากนั้นดาํเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ

และให้ผู ้เ ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective 

Congruence (IOC) เท่ากบั 0.67 – 1.00  เม่ือทาํการปรับปรุงแบบประเมินผลงานใหส้มบูรณ์ นาํไปหาคุณภาพดา้น

ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาค่า Cronbach’s Alpha  มีค่า 0.814 แลว้จดัทาํเป็นฉบบัสมบูรณ์เพ่ือนาํ ไปใชใ้น

การวจิยั 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  (1) ดาํเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนท่ีเป็นประชากรทั้งหมด                

ก่อนใช ้ ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

  (2) ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 30 ชัว่โมง โดยไม่นับรวมเวลา

ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรียนและหลงัเรียน ดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

   (3) ดาํเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลงัเรียน (Posttest) กบันกัเรียนท่ีเป็นประชากรทั้งหมด 

โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพแลว้  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 (1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษา ปีท่ี 3 โดยนาํค่าสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนท่ีไดจ้ากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ระหว่างการเรียนโดยใช ้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายมารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียร้อยละ เทียบกบั               

ค่าสมรรถภาพทางกายหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 ตามเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพ 80/80 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1418 

 (2) ศึกษาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 (3) เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่3  

 ไดด้าํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 30 คร้ัง คร้ังละ 1 ชัว่โมง โดยดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2562 พร้อมเก็บคะแนนสมรรถภาพทางกายระหวา่งเรียน เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้แลว้ จึงทาํการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ดงัตารางท่ี 1 

  

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

การทดสอบ N µ  σ P เกณฑป์ระสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน (E1) 20 85.75 4.31 85.75 80 

หลงัเรียน (E2) 20 84.14 5.03 84.14 80 

 ประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากบั 85.75/84.14 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

มีคะแนนระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 85.75 และคะแนนหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 84.14 ดังนั้น ชุด

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากบั 

85.75/84.14 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 80/80 

 

ตอนที ่2 การศึกษาสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 จากการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้ชุดกจิกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 ไดท้ดลองเก็บนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) อาํเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรี สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวนนกัเรียน 20 

คน โดยให้นกัเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย จาํนวน 40 คะแนนก่อนเรียน เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายเดิม

ของนกัเรียน แลว้จึงดาํเนินการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 30 แผน ใชเ้วลา 30 ชัว่โมง เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้แลว้ จึงให้นกัเรียนทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรียน ดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2  ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกาย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

 ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  

คะแนน เกณฑ ์ ระดบั N ร้อยละ µ σ 

31 - 40  75 - 100 ดีมาก 18 90.00 34.11 2.08 

21 - 30 50 - 74 ดี 2 10.00 30.00 0.00 

11 - 20 25 - 49 พอใช ้ - - - - 

  0 - 10  0 - 24 ปรับปรุง - - - - 

รวม 20 100.00 64.11 2.08 

เฉล่ียรวม - 84.25 33.70 2.34 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ คะแนนสมรรถภาพทางกาย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดัการ

เรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จาํนวน 20 คน อยู่ในระดบัดีมาก  (µ = 33.70  คิดเป็น               

ร้อยละ 84.25) 

 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนการฝึกและหลัง

การฝึกจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกจิกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  

 จากการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนการฝึกและหลงัการ

ฝึก จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหวา่งก่อนการฝึกและหลงัการฝึก ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนการฝึกและหลงัการฝึก 

 โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ µ      σ       p-value 

ก่อนการฝึก 20 40 25.75 5.49 
.000 

หลงัการฝึก 20 40 33.70 2.34 

*α = .05 

  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลงัการฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรม

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนโดยพิจารณาจาก ค่าเฉล่ียสมรรถภาพทางกาย หลงั

เรียนมีค่า 33.70 และ ก่อนเรียน มีค่า 25.75 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 19.88 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุด

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายดงัน้ี 

 1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

พบวา่  มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากบั 85.75/84.14 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมได้
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ผ่านการตรวจ การแนะนาํ แกไ้ขขอ้บกพร่องและประเมินความถูกตอ้งเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ ผ่านการทดลอง

ใชเ้พ่ือปรับปรุงแกไ้ข ให้สมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบัประชากร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารศึกษาขั้นตอนการสร้างชุด

กิจกรรมจนเขา้ใจแลว้จึงนาํมาสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ซ่ึงประกอบด้วยคาํนาํ คาํช้ีแจง องค์ประกอบ แผนภูมิของชุดกิจกรรม คาํแนะนําการใชชุ้ดกิจกรรม สาระสําคญั 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกสมรรถภาพางกาย แบบทดสอบหลงัเรียนและ

บรรณานุกรม มีขั้นตอนการฝึกจาํนวน 8 สัปดาห์ แบบฝึกสมรรถภาพทางกาย ไดก้าํหนดขั้นตอนการฝึกออกเป็น 1) 

ขั้นเตรียมและอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) 2) ขั้นอธิบายและสาธิต   3) ขั้นฝึกปฏิบัติฝึกด้วยแบบฝึกเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายจาํนวน 3 รูปแบบ รูปแบบท่ี 1 วนัจันทร์ รูปแบบท่ี 2 วนัพุธ รูปแบบท่ี 3 วนัศุกร์ 4) ขั้น

นําไปใช้ 5) สรุปและการคลายกล้ามเน้ือ (Cool Down) ทําให้นักเรียนท่ีฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีสมรรถภาพทางกายพฒันาสูงข้ึน เกิดจากการใช้                  

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เสริมศกัด์ิ ศรีโพธ์ิกลาง, 2554, น. 3) ได้

ศึกษางานวิจัยเร่ือง การพฒันาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การละเล่นแบบไทย ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกการละเล่นแบบไทย เพ่ือพฒันาสมรรถภาพทาง

กายของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ E1 /E2  เท่ากบั 95.42/90.10 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 

 2. การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ด

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

84.25 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สาํหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทาํให้นกัเรียนเกิดองคค์วามรู้ เกิดความสนุกสนาน มีความเขา้ใจในบทเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนมี

สมรรถภาพทางกายท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เสริมศกัด์ิ ศรีโพธ์ิกลาง, 2554, น. 4) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ือง การสร้างแบบฝึกทกัษะการพฒันาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะการละเล่นแบบไทย ผลการวิจยัพบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกทกัษะการละเล่น

แบบไทยเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลมีการ

พฒันาเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 0.9080 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90.80 

 3. เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ด

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะมีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 

จนทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายไดด้ว้ยตนเอง เป็นผลทาํใหก้าร

ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลงัเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เสริมศกัด์ิ ศรีโพธ์ิกลาง, 

2554, น. 3) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การสร้างแบบฝึกทักษะการพฒันาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการละเล่นแบบไทย ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนัพบว่า การพฒันา

สมรรถภาพทางกายของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการละเล่นแบบไทย มีคะแนนการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีไดรั้บการฝึกโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการละเล่น

แบบไทย เพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกาย พบวา่ นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายหลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึกอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วุฒิพงษ์ สีหามาตย์, 2548,น. 38 – 39)                      

การสร้างแบบฝึกทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วนั
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พบวา่ แบบฝึกทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีคะแนนผลการทดสอบหลงัการ

ฝึกตามแบบฝึก  สูงกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิภาค อินทวิ

จกัร, 2550, น. 50-51) ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง การใชโ้ปรแกรมการฝึกทกัษะการยดืหยุน่แบบมา้นหนา้และมว้นหลงั

ท่ีมีต่อทกัษะการยืดหยุน่พ้ืนฐานสาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ระยะเวลา 8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วนัวนัละ 50 นาที 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการมว้นหนา้จาํนวน 8 ท่า การมว้นหลงัจาํนวน 6 ท่า หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะสัปดาห์ท่ี 8 

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

                 ครูผูส้อนตอ้งเตรียมความพร้อมในการจดัการฝึก ทาํความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการฝึก

เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เพ่ือให้การจดักิจกรรมการฝึกมีประสิทธิภาพ ฝึกไดต้ามวตัถุประสงค์ ส่งผลให้ชุด

กิจกรรมมีประโยชน์สูงสุด  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาและติดตามผลการฝึกสมรรถภาพทางกายจากการใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กายและนาํมาพฒันาเป็นรูปแบบการฝึกใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละบุคคล 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้

คาํปรึกษา แนะนาํในการจดัทาํสารนิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสาร

นิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ นายนิพนธ์ ภิรมณ์แก้ว , นายมานพ กล่ินสุคนธ์ และนายพุฒิธร ภมรศุภกุล ท่ีกรุณา

เสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงและแกไ้ขเคร่ืองมือ  
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือพฒันาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายออนไลน์ในการเพ่ิม

ศกัยภาพการส่ือสารของผูป้กครองครอบครัวท่ีมีลูกหลานวยัรุ่น และ (2) เพ่ือสร้างขอ้เสนอแนะในการนาํระบบ

ฝึกอบรมออนไลน์ไปใชเ้พ่ือขยายเครือข่ายท่ีรองรับกบัความตอ้งการของผูป้กครองกลุ่มเป้าหมาย โดยตอ้งการ

ทดลองเพ่ือหาระบบการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาศักยภาพด้านการส่ือสารของผูป้กครอง ให้

ผูป้กครองกลุ่มเป้าหมายไดต้ระหนักรับรู้ถึงปัญหาการส่ือสารภายในครอบครัว รู้วิธีการในการจดัการปัญหาท่ี

เกิดข้ึนภายในครอบครัวของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยงานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัแบบผสมผสาน โดยใชก้ารวจิยัเชิง

คุณภาพนําเชิงปริมาณ มีกลุ่มตวัอย่างคือผูป้กครองท่ีมีลูกหลานวยัรุ่น มีเคร่ืองมือในการวิจยัคือแบบประเมิน

สัมพนัธภาพและการส่ือสารของผูป้กครอง การสัมภาษณ์ผูป้กครองท่ีผ่านเกณฑ์ และแผนการฝึกอบรม การ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการวเิคราะห์เน้ือหา การวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการตอบแบบประเมินและการทาํ

การทดสอบ โดยใชส้ถิติ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ (1) สามารถพฒันาระบบท่ี

ใชใ้นการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายออนไลน์ในการเพ่ิมศกัยภาพการส่ือสารของผูป้กครองในครอบครัวท่ีมีลูกหลาน

วยัรุ่น โดยมีอตัราการเรียนจบอยู่ท่ี 82%  และ (2) พบว่าการจดัการอบรมออนไลน์นั้น จะตอ้งคาํนึงถึง 3 ปัจจยั

หลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นผูน้าํกระบวนการและอาสา ปัจจยัดา้นสารสนเทศ 

 

คาํสําคญั: การฝึกอบรมออนไลน์ ทกัษะการส่ือสารในครอบครัว Self-Help Group 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this experimental research are (1) to develop a platform to help parents of teenagers 

improve their family communication through online social network; (2) to find suggestions to increase the 

capacity of the platform in order to respond to the demand from its target group. The aim of the platform is to 

help the target group realize the communication issues in their families and educate them on how they can improve 
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their communication skills. Research instruments were online quiz, interview questions, and training schedule. 

Data was analyzed using content analysis and percentage, mean, and standard deviation calculations. The results 

show that (1) the platform was successfully implemented with 82% success rate; (2) in order to expand or 

implement the platform, leaners, facilitators and volunteers, and learning resources are the factors that need to be 

taken into consideration. 

 

Keywords: Online training, family communication skills, Self-Help Group 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การส่ือสารเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัต่อความสุขและความเขม้แขง็ของครอบครัว การส่ือสารท่ี

สร้างสรรค ์(Constructive Communication) ในครอบครัวจะทาํใหส้มาชิกในครอบครัวเกิดความ เขา้ใจกนัในเร่ือง

ต่างๆ เช่น ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของกนัและกนั ซ่ึงจะก่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั แต่จากสถิติของ

โครงการวิจยัครอบครัวไทยในเขตเมือง พ.ศ. 2557 (Thai Urbanized Fmily, 2014) ระบุวา่ 1 ใน 3 ของครอบครัว

ในเมืองมีสมัพนัธภาพน่าเป็นห่วง ขาดการปฏิสมัพนัธ์ มีครอบครัวถึง 40% ท่ีไม่ค่อยเล่าหรือไม่เล่าอะไรให้คนใน

ครอบครัวฟัง ซ่ึงจากงานวจิยัเร่ืองสมัพนัธภาพครอบครัวกบัปัญหาการกระทาํความผิดในวยัรุ่นของ วนญัญา แกว้

แกว้ปาน (2560) กล่าววา่สมัพนัธภาพในครอบครัวนั้นมีผลโดยตรงกบัพฤติกรรมของวยัรุ่น การขาดปฏิสัมพนัธ์

ภายในครอบครัวสามารถก่อให้เกิดปัญหาและนาํไปสู่พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคใ์นวยัรุ่นได ้ในขณะเดียวกนั 

สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวก็สามารถป้องกนัปัญหาพฤติกรรมท่ีจะนาํไปสู่การกระทาํความผิดของวยัรุ่นใน

อนาคตได ้  

ปัจจุบนัมีการพฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารนั้นมีการทาํผ่านการจดัคอร์สอบรม แต่การจดัอบรมนั้น มี

ความไม่สะดวกในหลายๆดา้น ทั้งในเร่ืองของเวลา สถานท่ี เน้ือหาท่ีไม่เฉพาะเจาะจงทาํใหผู้เ้รียนขาดความสนใจ 

การขาดการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง การพฒันานวตักรรมการเพ่ิมศักยภาพการส่ือสารของครอบครัวท่ีมีลูกหลาน

วยัรุ่นผ่าน Platform Online เพ่ือแก้ไขปัญหาสัมพนัธภาพในครอบครัว โดยเฉพาะประเด็น การส่ือสารของ

ผูป้กครองในครอบครัวท่ีมีลูกหลานวยัรุ่น ซ่ึงถือเป็นประชากรท่ีอยูใ่นช่วงอ่อนไหวต่อส่ิงเร้ารอบตวั หากแต่ละ

ครอบครัวสามารถดูแลลูกวยัรุ่นในครอบครัวของตนเองได้ จะช่วยลดความเส่ียงท่ีนําไปสู่วงจรการกระทํา

ความผิดของวยัรุ่น  และจะสามารถช่วยทาํให้เขาเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพของสังคมในอนาคต รวมถึงจะทาํให้

ครอบครัวอบอุ่นมากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาระบบการฝึกอบรมผา่นเครือข่ายออนไลน์ในการเพ่ิมศกัยภาพการส่ือสารของครอบครัวท่ี

มีลูกหลานวยัรุ่น 

(2)  เพ่ือสร้างขอ้เสนอแนะในการนาํระบบฝึกอบรมออนไลน์ไปใชเ้พ่ือขยายเครือข่ายท่ีรองรับกบัความ

ตอ้งการของผูป้กครองกลุ่มเป้าหมาย  
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การฝกอบรมออนไลนท่ีรองรับความตองการของกลุม

ผปกครองท่ีมีลกหลานวัยรนเพ่ิมขี้น 

ระยะท่ี 2 : สรางขอเสนอแนะสําหรับการนําระบบการฝกอบรม

ระยะท่ี 1 : ระบบการฝกอบรมออนไลน 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix methodology) โดยใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพนําเชิงปริมาณ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เร่ิมจาการออกแบบระบบคัดกรอง

กลุ่มเป้าหมาย โดยทาํการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 12 คน จาํนวน 2 กลุ่ม จากนั้นทาํ

การออกแบบระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ออกแบบการอบรมกลุ่มผูน้าํกระบวนการและพ่อ

แม่อาสา ดาํเนินการฝึกอบรม จากนั้นทาํการเก็บขอ้มูลยอ้นกลบัจากผุป้กครองกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมการอบรม  

 ระยะท่ี 2 จะเป็นการนาํขอ้มูลจากการจดักลุ่มในระยะแรกมาออกแบบและพฒันาระบบการฝึกอบรม 

โดยเร่ิมจากการออกแบบระบบการคดักรองกลุ่มเป้าหมาย โดยในระยะน้ี ไดท้าํการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 

40 คน เพ่ือแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 20 คน จาํนวน 2 กลุ่ม  ออกแบบการอบรมกลุ่มผูน้ําอาสาท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 

ดาํเนินการฝึกอบรมออนไลน์ ทาํการเก็บขอ้มูลยอ้นกลบัจากกลุ่มผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมการอบรม และทาํการถอด

บทเรียนเพ่ือสรุปรูปแบบของการอบรมออนไลน ์

 4.2 กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ระยะท่ี 1 มีผูป้กครองเขา้ร่วมจาํนวน 24 คน โดยมีผูน้าํกลุ่มจาํนวน 2 คน

และแม่อาสาจาํนวน 2 คน รวมเป็น 28 คน และระยะท่ี 2 มีผูป้กครองเขา้ร่วมจาํนวน 40 คน โดยมีผูน้าํกลุ่มจาํนวน 

3 คนและแม่อาสาจาํนวน 3 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างนั้น จดัทาํโดยการพิจารณาจากผลการประเมินจากการทาํ

แบบประเมินสมัพนัธภาพและการส่ือสารออนไลน์และการสมัภาษณ์ 
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       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรต้น 

1. Flipped Classroom: หอ้งเรียนกลบัทาง 

2. Experiential Learning: การเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

3. การออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ออนไลน ์

ตวัแปรตาม 

ศกัยภาพการส่ือสารของผูป้กครองท่ีมีลูกหลานวยัรุ่น 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีจาํนวน 3 ชุด แบ่งออกเป็น (1) แบบประเมินความสัมพนัธ์และทกัษะการ

ส่ือสาร ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยใชแ้บบประเมินความสมัพนัธ์จากสถาบนัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล และทาํ

การปรับลดคาํถามเพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริบทของการวดัระดบัความสัมพนัธ์ จากนั้นจึงออกแบบคาํถามเพ่ือวดั

ระดับของทกัษะการส่ือสาร (2) แบบสัมภาษณ์เพ่ือคดัเลือก ซ่ึงมีคาํถามเพ่ือสอบถามประวติัและสถานการณ์

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และการส่ือสารระหวา่งผูป้กครองและบุตรหลาน คาํถามเพ่ือสอบถามเก่ียวกบัเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วมการฝึกอบรม และ (3) แผนการฝึกอบรม ผูว้จิยันาํร่างแบบประเมินความสมัพนัธ์และ

ทกัษะการส่ือสารใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. อภิชาติ จาํรัสฤทธิรงค ์และ ผศ.ดร. จรัม

พร  โห้ลาํยอง อาจารยป์ระจาํสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล รวมถึงคุณแก้วตา สัตยา

ประเสริฐ นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวทิยาลยัมหิดล ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  

 

ตารางที ่2 แผนการฝึกอบรม 

ช่วงเวลา/

กิจกรรม 
วนัท่ี 1 วนัท่ี 2-3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5-8 วนัท่ี 9 วนัท่ี 10 

ช่วง

กลางวนั 

- แนะนาํกลุ่ม 

- Pre-Test 

- เรียนรู้ดว้ย

ตนเอง  

- ทาํการบา้น 

ทดลองคุยกบั

ลูกคร้ังท่ี 1 

- เรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 

- ทาํการบา้น 

ทดลองคุยกบั

ลูกคร้ังท่ี 2 

- ปิดกลุ่ม 

- Post-Test 

ช่วงเยน็ 

- อธิบายวธีิเรียน 

- แบ่งปัน

ประสบการณ์ 

- ทบทวน

การบา้น 

- แบ่งปัน

ประสบการณ์ 

- รับคาํแนะนาํ 

- แบ่งปัน

ประสบการณ์ 

- รับคาํแนะนาํ 

- ทบทวน

การบา้น 

- แบ่งปัน

ประสบการณ์ 

- รับคาํแนะนาํ 

- แบ่งปัน

ประสบการณ์ 

- รับคาํแนะนาํ 

- แบ่งปัน

ประสบการ

ณ์ 

 

 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. รวบรวมขอ้มูลขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาขั้นตอนในการ

จดัการฝึกอบรม ตั้งแต่การคดัเลือกผูเ้ขา้อบรม รวมถึงการออกแบบแผนการเรียนการสอน   
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2. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับระดับความสัมพนัธ์และทักษะการส่ือสาร จัดทําผ่านเว็บไซต์แบบ

ประเมินความสมัพนัธ์และทกัษะการส่ือสาร เพ่ือใชใ้นการคดัเลือกผูเ้ขา้อบรม  

3. รวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังฝึกอบรมผ่านแบบทดสอบบน Google form เ พ่ือ

ประเมินผลจากการฝึกอบรม 

4. รวมรวมขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม จากการโทรสอบถาม เพ่ือหาแนวทางการ

พฒันาและปรับปรุงระบบ 

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาระบบฝึกอบรมออนไลน์ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการเพ่ิมศกัยภาพการส่ือสารของครอบครัวท่ีมีลูกหลานวยัรุ่น และตอนท่ี 2 ลกัษณะของระบบท่ี

เหมาะกับการขยายเครือข่าย การวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นสังเคราะห์เอกสาร ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนสัมพนัธภาพและการส่ือสารของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมนั้น รวมถึงการวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้น วดัจากการตอบแบบประเมินและการทาํการทดสอบของกลุ่มเป้าหมาย โดยใชส้ถิติ

การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ผลการพฒันาระบบฝึกอบรมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมศกัยภาพการส่ือสารของ

ครอบครัวท่ีมีลูกหลานวยัรุ่น ผลการพฒันาศกัยภาพผูป้กครองของครอบครัวท่ีมีลูกหลานวยัรุ่นดา้นทกัษะการ

ส่ือสารนั้น พบวา่ จากการจดัการอบรมทั้งหมด 4 คร้ัง มีผูเ้รียนทั้งหมด 64 คน เรียนจบทั้งหมด 53 คนและเรียนไม่

จบทั้ งหมด 11 คน คิดเป็นอัตราการเรียนจบ 82% ซ่ึงนับว่าประสบความสําเร็จมากเม่ือเปรียบเทียบกับการ

ฝึกอบรมออนไลน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีอตัราการเรียนจบอยู่ท่ี 5-15% โดยเม่ือออกจากกลุ่ม self-help แล้ว 

ผูป้กครองถึงร้อยละ 82 ลงคะแนนวา่เห็นดว้ยและเห็นดว้ยอยา่งยิง่ วา่ตนเองรู้วธีิจดัการความรู้สึกของตวัเองไดเ้ม่ือ

ไม่พอใจลูก เพ่ิมข้ึนจากก่อนหนา้ท่ีผูป้กครองจะเขา้กลุ่มท่ีมีผูเ้ห็นดว้ยและเห็นดว้ยอย่างยิ่งเพียงร้อยละ 15  และ

ผูป้กครองส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 74 ลงคะแนนวา่เห็นดว้ยและเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง วา่ความมัน่ใจวา่ตนเองส่ือสารกบั

ลูกไดห้ากอยากให้ลูกทาํตามอยา่งท่ีอยากให้ทาํ จากก่อนเขา้กลุ่มท่ีมีผูป้กครองแสดงความเห็นวา่มัน่ใจเพียงร้อย

ละ 22   

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะของระบบท่ีเหมาะกบัการขยายเครือข่าย จากการวิจยัพบวา่ ผลจากการขยายเครือข่าย

การฝึกอบรมจาก 3 กลุ่มยอ่ย เป็น 5 กลุ่มยอ่ย มีเพ่ิมจาํนวนผูน้าํกระบวนการจาก 3 คน เป็น 5 คน และเพ่ิมจาํนวน

ผูป้กครองอาสาจาก 3 คนเป็น 5 คน โดยปรับให้ผูป้กครองอาสาจาํนวน 2 คน ในการทดสอบคร้ังท่ี 1 และ 2 ให้

เป็นผูน้าํกระบวนการกลุ่มในการทดสอบคร้ังท่ี 3 และ 4 พบว่าผูป้กครองอาสาสามารถดาํเนินกิจกรรมกลุ่มได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผ่านประสบการณ์การดาํเนินกิจกรรมการอบรมมาแลว้ ทาํให้ทราบวิธีการในการ

ดาํเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นอยา่งดี ในส่วนของการคดัเลือกผูป้กครองอาสานั้น นอกจากจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบกาณ์

ในการเล้ียงดูบุตรหลานแลว้ ยงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารเชิงบวก จากการจัด

กิจกรรมพบวา่ ผูป้กครองอาสาหลายท่าน มีประสบการณ์รวมถึงความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารเชิงบวกเป็นอยา่งดี แต่

ขาดความมัน่ใจ เน่ืองจากไม่เขา้ใจรูปแบบของการอบรมออนไลน์ จึงมีการเปิดโอกาสให้ผูป้กครองกลุ่มน้ีเขา้ไป

สังเกตการณ์อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง จากนั้นจึงเขา้ร่วมเป็นผูป้กครองอาสา จะเห็นไดว้า่การอบรมท่ีเหมาะกบัการขยาย
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เครือข่ายนั้น จะตอ้งเป็นการอบรมในหัวขอ้ซํ้ าๆ ซ่ึงจะทาํให้สามารถสร้างผูน้าํกลุ่มและผูป้กครองอาสา จากการ

สงัเกตการณ์และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความเช่ียวชาญและสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน  

 

6. อภิปรายผล  

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มศักยภาพการส่ือสาร

ของครอบครัวทีม่ลูีกหลานวยัรุ่นผ่าน Platform  online 

 ผลจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมการอบรมมีความรู้และความ

เขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการส่ือสารเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากไดท้าํการรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน

ไดมี้การนาํเทคนิคท่ีเรียนไปใชไ้ดจ้ริง (Practice by doing) ในบริบทท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียนแต่ละคน โดยมีผูน้าํ

กลุ่มและพ่อแม่อาสา รวมทั้ งสมาชิกกลุ่มคอยให้ค ําแนะนํา การเรียนรู้ในรูปแบบน้ีจะทําให้ผู ้เ รียนเกิด

ประสบการณ์ตรงจากผลของการกระทาํ และสามารถสร้างองคค์วามรู้ของตนเอง เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

(Experiential learning)   

 นอกจากน้ีการเขา้ร่วม Self Help Group ยงัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้บ่งปันประสบการณ์ของตน 

(Discussion) ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกข้ึน โดยจากงานวิจยัของ เทพยพงษ ์เศษคึมบง (2555) พบวา่จดัการ

เรียนการสอนใหผู้เ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ทาํงานร่วมกนั เพ่ือความสาํเร็จของงานร่วมกนั เป็นการเรียนรู้ท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่การทาํงานคนเดียว เน่ืองจากผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนแนวความคิด แชร์ประสบการณ์ โดยจากการ

วจิยัของ Sher (2009) พบวา่ปฏิสมัพนัธ์ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนในการเรียนหลกัสูตรออนไลน์นั้น ส่งผลอยา่งมาก

ต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของผูเ้รียนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ตอนที ่2 ลกัษณะของระบบทีเ่อื้อต่อการขยายเครือข่าย 

 การเปิดโอกาสให้ผูป้กครองอาสาเข้ามาสังเกตการณ์ก่อนการปฏิบติังานจริง และการเพ่ิมบทบาท

ผูป้กครองอาสาให้เป็นผูน้าํกระบวนการนั้น ถือเป็นขั้นท่ี 3 ของโมเดล Train-the-trainer (O'Carroll, 2014) ซ่ึงคือ

ขั้น Pair โดยการจดัคู่อาสา กบัผูน้าํกระบวนการและผูป้กครองอาสา เพ่ือเปิดโอกาสใหเ้รียนรู้ผา่นการสงัเกตุการณ์

การทาํงานของผูน้าํกระบวนการและผูป้กครองอาสา การจดัตั้งกลุ่มเพ่ือสนบัสนุนอาสานั้น ยงัเป็นการทาํให้อา

สามีช่องทางในการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตนจะตอ้งปฏิบติั ทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีมากข้ึน  

 การรับบทบาทเป็นผูป้กครองอาสานั้น ถือเป็นขั้นท่ี 4 ในโมเดล Train-the-trainer ซ่ึงคือขั้นของการเป็น

ผูช่้วยสอน (Co-Teach) โดยนอกจากจะรับบทบาทเป็นผูป้กครองอาสา เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองแลว้ 

จะเป็นการทาํให้อาสามีโอกาสได้ฝึกฝนการทาํงานในฐานะครูฝึก โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผูน้ํา

กระบวนการท่ีทาํงานร่วมกนั และเม่ืออาสามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอ ก็สามารถเล่ือนข้ึนมา

เป็นผูน้าํกระบวนการอยา่งเตม็ตวั (Take-Over) ได ้ การให้อาสารไดเ้รียนรู้ผ่านการปฏิบติังานจริงนั้น ทาํให้อาสา

ไดมี้โอกาสเรียนรู้ผา่นระบบการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ Informal Learning ซ่ึงถือเป็นส่วนสาํคญัในการทาํงานอาสาและ

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัต่ออาสาสมคัร (Elsdon, 1995) ทาํให้อาสาสมคัรรู้สึกถึงการพฒันาในส่วนของ

การเรียนรู้ ความมัน่ใจ ทกัษะในการส่ือสาร การไดรั้บอาํนาจ (Empowerment) การเรียนรู้เก่ียวกบัองคก์ร และเกิด

ความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือมากข้ึน 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 การจดักิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์ในรูปแบบน้ีสามารถนาํไปปรับใชก้บัการฝึกอบรมในหวัขอ้

อ่ืนๆ ได ้เน่ืองจากสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกทั้งทางดา้นเวลาและสถานท่ี สามารถรองรับกบัความตอ้งการ

ของผูเ้ขา้อบรมไดดี้ เน่ืองจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม สามารถเลือกใชเ้วลาในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในเวลาท่ีตนเอง

สะดวก อยา่งไรก็ตามผูจ้ดัการการอบรมจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการอบรม 3 ปัจจยั ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัดา้นผูเ้ขา้รับการอบรม  

 ผู ้จัดการอบรมจะต้องคํานึงถึงความคาดหวงั ความต้องการของผู ้เข้ารับการอบรม รวมทั้ ง

ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรม และเน่ืองจากการอบรมในลกัษณะน้ี เป็นการอบรมออนไลน ์ท่ี

ผูเ้ขา้อบรมนั้นจะตอ้งทาํการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ดว้ยตนเอง ผูเ้ขา้อบรมจึงตอ้งมีความรับผิดชอบมากกวา่การเขา้

รับอบรมทัว่ไป  

2. ปัจจยัดา้นผูน้าํกระบวนการและอาสา 

 ผูน้าํกระบวนการจึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัทกัษะนั้นๆ รวมถึงเป็นผูท่ี้สามารถ

สร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแต่ละคน รู้สึกมีส่วนร่วม เกิดความเช่ือใจกัน จึงจะสามารถดาํเนิน

กิจกรรมการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของอาสาสมคัรในการดําเนินกิจกรรมนั้น ตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการอบรม และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์นั้นๆ พร้อมทั้ งเช่ือมโยง

ประสบการณ์นั้นๆ ใหเ้ขา้กบัหวัขอ้ท่ีทาํการอบรมได ้ 

3. ปัจจยัดา้นสารสนเทศ 

 ในการอบรมลกัษณะน้ี ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งทาํการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูจ้ดัการอบรมจึงตอ้ง

คาํนึงถึงความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถในการทาํความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ของผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรม  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ตอ้งมีการจดัตารางการอบรมและทาํการนดัหมายการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีชดัเจน และทาํการตกลง

กบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเร่ิมกิจกรรม เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมทุกคนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. เน่ืองจากเป็นการจดัการอบรมผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตของผูเ้ขา้ร่วมจึง

มีผลกับการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก จึงควรมีการช้ีแจงกับผูเ้รียนเพ่ือให้เตรียมความพร้อมในเร่ืองของ

สญัญาณอินเตอร์เน็ตก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมในช่วงเยน็ของแต่ละวนั 

3. ควรจะมีการช้ีแจงรวมถึงอบรมในเร่ืองทกัษะในการนาํกลุ่ม เพ่ือให้พ่อแม่อาสามีบทบาทท่ีมาก

ข้ึนในการจดักิจกรรม และลดบทบาทของผูน้าํกลุ่มได ้จะทาํใหส้ามารถลดทรัพยากรบุคคลในการจดักิจกรรมได ้

4. ควรมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมให้กบัทีมงานให้

เกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งทัว่ถึง จะทาํใหก้ารจดักิจกรรมเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนได ้ 

5. ควรจะมีการพฒันาระบบเพ่ือจัดเก็บขอ้มูลท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมไปถึงการจดัเก็บเน้ือหา และการบา้นใหเ้ป็นระบบมากข้ึน เพ่ือทาํให้สามารถจดัการขอ้มูล

และวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้

แห่งวิชาชีพ ในการจดัการศึกษาเชิงรุก สาํหรับครูสังกดักรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย 1) 

ครูโรงเรียนประชาอุทิศ (จนัทาบอนุสรณ์) สงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 16 คน  2) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ 

ความสามารถดา้นการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ  จาํนวน 9 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบบันทึกการวิเคราะห์

เอกสาร  แบบประเมินความสอดคลอ้ง แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพฒันาชุมชนการ

เรียนรู้แห่งวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถ่ี ค่า IOC  และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) เพ่ือกาํหนดกระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ  

ผลการวิจยั พบวา่ การพฒันากระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพในการจดัการศึกษา

เชิงรุก สาํหรับครูสังกดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลกั 21 องคป์ระกอบย่อย และ 35 

กระบวนการดําเนินการ มีค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย

กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพในการจัดการศึกษาเชิงรุก  สําหรับครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร (IOC) 0.99  และมีค่าดชันีความเหมาะสมของกระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่ง

วิชาชีพในการจดัการศึกษาเชิงรุก สาํหรับครูสงักดักรุงเทพมหานคร (IOC) 0.90 

 

คําสําคัญ : กระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ,  การจดัการศึกษาเชิงรุก 
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ABSTRACT 

 The objective of this study was to  development of Professional Learning Community in 

proactive education  Management  Teachers of  Bangkok Metropolitan Administration  sample 1) Number 

of sample 16  people Pracha Uthit (Chanthap Annsorn) School Teachers of Bangkok Metropolitan 

Administratio 2) Experts with knowledge to professional learning community such as 9 people by 

purposive sampling. The data were collected by the In-depth interview research, Process professional 

learning community Evaluation form. Data were analyzed by frequency, IOC and content analysis for 

determine development process of professional learning community.   

 The result showed that development of Professional Learning Community in proactive  education  

 Management  Teachers of  Bangkok Metropolitan Administration  there are 6 main components, 21 sub- 

components and 35 operational processes. The Item Objective Congruence Index (IOC) was 0.99 and 

Item Congruence Index of process develop professional learning community (IOC) was 0.90.   

 

Keywords : Professional Learning Community, proactive education  Management   

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ซ่ึงระบุวา่  

การจัดการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมี

ความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตาม

ศกัยภาพ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ 

เน่ืองจากกระบวนการเป็นส่ิงสําคญัท่ีนําไปสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผูเ้รียน เป็นการฝึกทักษะ

กระบวนการคิด ส่งผลให้ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น ตดัสินใจเลือกอย่างชาญฉลาด การจดัการศึกษาเพ่ือให้สามารถ

พฒันาผูเ้รียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาหรือคนไทยยคุใหม่นั้น นายแพทยป์ระเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์ได้

กล่าวไวใ้นคาํนิยมของหนงัสือทกัษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21 (21 Century Skills: Rethinking 

How Students Learn) ว่าจะต้องมีการปฏิรูปการเรียนการสอนแบบ Problem-Base Learning (PBL) แล้วสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษยท่ี์เรียกว่า Professional Learning Community (PLC) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2558, 

140) สอดคลอ้งกบังานวจิยั เร่ือง Professional Learning Community ของ สโตล แอล (Stoll L., 2010, 8) ท่ีกล่าววา่ 

มีการใหก้ารยอมรับและพดูถึงในวงกวา้งเก่ียวกบั PLC ในหลายประเทศวา่ทาํใหเ้กิดการรวมตวั การช่วยเหลือ การ

ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งมีการสะทอ้นกระบวนการดาํเนินงาน วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพ่ือความกา้วหนา้ทาง

วิชาชีพ ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และ โฮร์ด เอ็ม (Hord M., 2009, 40 – 42) กล่าววา่ เป้าหมายหลกัของ

สถานศึกษาคือการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพการจดัการเรียนการสอน โดยคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนจะตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแบบมืออาชีพ บริบทท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพคือ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
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จากหลกัการและแนวคิดในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบกบัปัญหาดงักล่าว

ขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะพฒันากระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพในการจดัการศึกษาเชิงรุก 

สาํหรับครูสังกดักรุงเทพมหานคร  เพ่ือเป็นการยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน

ตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทั้งเป็นการพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมี้ทกัษะในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลตามศกัยภาพตอบสนอง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 -  เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ ในการจดัการศึกษา

เชิงรุก สาํหรับครูสงักดักรุงเทพมหานคร   

 

3. กรอบแนวคิดในการวจิยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

แนวคดิ/หลกัการ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

มอร์ริสเซย ์(Morrissey. 2000) 

สโตล และคณะ (Stoll; et al. 2006) 

เวสวดิอ รอสส์ และอดมัส์  (Vescio;  Ross; & Adams. 2008 )  

 ออร์ด (Hord, 2008) 

วจิารณ์  พานิช (2555) / ณรงคฤ์ทธ์ิ  อินทนาม (2553) 

กระทรวงศึกษาธิการ(2560) 

 

 

 

 

 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูเชิงรุก 

แมคคินนีย ์(McKinney. 2008) /โบนเวล (Bonwell. 1991) 

มเียอร์ส และ โจนท์(Meyers and Jones, 1993)  

ณชันนั แกว้ชยัเจริญกิจ (2550) 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2558 

นนทลี พรธาดาวทิย ์(2559)   

 

การพฒันากระบวนการพฒันาชุมชน

การเรียนรู้แห่งวชิาชีพ ในการจดั

การศึกษาเชิงรุก 

1)  การสร้างค่านิยมและบรรทดัฐาน

ร่วมกนั 

 2)  การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัเพ่ือการ

เรียนรู้ของนกัเรียน  

3)  การร่วมมือรวมพลงั 

4)  การช้ีแนะหรือการใหค้าํแนะนาํจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ 

5)  การสนทนาเพ่ือสะทอ้นผล   

6)  เง่ือนไขการสนบัสนุน    

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X07000066
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X07000066
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X07000066
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 ระยะท่ี 1  ศึกษาแนวทางการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ เพ่ือการจดัการเรียนรู้เชิงรุก สาํหรับ

ครูสงักดักรุงเทพมหานคร   

 ระยะท่ี 2  การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือการจดัการเรียนรู้เชิงรุก สําหรับครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 ระยะท่ี 3  ประเมินประสิทธิผลการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพสาํหรับครูสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

   4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

               ประชากร  ครูสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตดอนเมือง จาํนวน 150 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง ครูโรงเรียนประชาอุทิศ (จนัทาบอนุสรณ์) จาํนวน 16 คน 

  4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาเชิงรุก สําหรับครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตรวจสอบการกระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ 

ในการจดัการศึกษาเชิงรุก สาํหรับครูสังกดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัใชป้ระเด็นการสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือใน

การวิเคราะห์การตรวจสอบยนืยนัองคป์ระกอบย่อยในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามขั้นตอน

ดงัน้ี 

   1)  จดัเตรียมเอกสารและส่ือนาํเสนอ สรุปการดาํเนินการวจิยัเพ่ือประกอบการประชุมกลุ่มสนทนา 

   2)  ติดต่อประสานงานเชิญผูท้รงเช่ียวชาญ เขา้ร่วมสนทนากลุ่มตามวนั เวลา  และสถานท่ีท่ีกาํหนด 

พร้องส่งเอกสารใหล่้วงหนา้ 

   3)  มีผูด้าํเนินรายการ (Moderator) ดาํเนินการสนทนาตามขั้นตอนวธีิการสนทนากลุ่ม 

  4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัติดต่อ เตรียมสถานท่ี  และประสานงานผูร่้วมสนทนากลุ่มตามท่ีนดัหมาย กาํหนดตวัผูช่้วยวจิยัใน

การบนัทึกขอ้มูลการสนทนาดว้ยเทปบนัทึกเสียง  และมีผูช่้วยวิจยัอีก 1 ท่าน เพ่ือสังเกตและจดบนัทึกเหตุการณ์

รวมทั้งบรรยากาศการสนทนากลุ่ม  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาจดัเป็นหมวดหมู่ตามองคป์ระกอบของประเด็นการสนทนาจากนั้น

ดาํเนินการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของขอ้มูลแต่ละองค์ประกอบและสรุปองค์ประกอบหลกัและ

องค์ประกอบย่อยเพ่ือการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาเชิงรุก สําหรับครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปองคป์ระกอบและกระบวนการดาํเนินงานใน

การพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัและ
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องคป์ระกอบยอ่ยการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพ่ือการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC) 0.99 การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ ในการจดัการศึกษา

เชิงรุก มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.90 พบวา่ การพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวชิาชีพ ในการจดัการศึกษาเชิง

รุก สาํหรับครูสงักดักรุงเทมหานครนั้น ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) การสร้างค่านิยมและบรรทดัฐาน

ร่วมกนั 2) การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัเพ่ือการเรียนรู้ของนกัเรียน 3) การร่วมมือรวมพลงั 4) การช้ีแนะหรือการ

ใหค้าํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ 5) การสนทนาเพ่ือสะทอ้นผล  และ 6) เง่ือนไขการสนบัสนุน    

องคป์ระกอบและกระบวนการดาํเนินงานในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพในการจดัการศึกษา

เชิงรุก หรือ SCCERS Model มีรายละเอียด ดงัน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 การมีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (Shares values & norms) มีกระบวนการ

ดาํเนินงาน   1) กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพซ่ึงเนน้ท่ีนักเรียน

หรือผูเ้รียน 2) กาํหนดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพโดยคาํนึงถึงบริบทของโรงเรียน 3) กาํหนดแนวปฏิบติั

ของครู ผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4) กาํหนดค่านิยมและบรรทดัฐานโดยมุ่งเนน้ท่ีตวันกัเรียนหรือผูเ้รียน  

องค์ประกอบท่ี 2 กําหนดเป้าหมายร่วมกันเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective focus on student 

learning) มีกระบวน การดาํเนินงาน 1) กาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของนกัเรียนร่วมกนั 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 3) จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) พฒันา

ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครู 5) พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั 6) นิเทศ ติดตาม

การจดัการเรียนรู้โดยเพ่ือนครู ผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

องค์ประกอบท่ี 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) มีกระบวนการดําเนินงาน 1) การวิเคราะห์

มาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 2) จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้และวิพากษแ์ผนการจดัการเรียนรู้

ร่วมกนั 3) ออกแบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 4) จดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามแผนการจดัการเรียนรู้

โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 5) ช่วยเหลือและร่วมมือกนัอยา่งกลัยาณมิตรในการจดัการเรียนรู้ 6) การ

แลกเปล่ียนความรู้หรือทกัษะใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนรู้  

องค์ประกอบท่ี 4  การช้ีแนะหรือการให้คาํแนะนําจากผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Advice) มีกระบวนการ

ดาํเนินงาน      1) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 2) เปิดใจรับคาํแนะนาํจากเพ่ือนครูและผูเ้ช่ียวชาญในการวาง

แผนการจดัการเรียนรู้     3) นาํคาํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ 4) สร้างเครือข่าย

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือยกระดบัผลสมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามบริบท

ของโรงเรียน  

องคป์ระกอบท่ี 5 การสนทนาเพ่ือสะทอ้นผล (Reflection) มีกระบวนการดาํเนินงาน 1) สนทนาร่วมกนั

ระหว่างครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเตรียมการจดัการเรียนรู้ 2) สนทนาร่วมกนัเพ่ือให้ขอ้มูลยอ้นกลบั

เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 3) สนทนาร่วมกนัเพ่ีอให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 4) 

สนทนาวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 5) กาํหนดวิธีการแกปั้ญหากรณีศึกษาร่วมกนัอยา่ง

สร้างสรรค ์ 

องค์ประกอบท่ี 6 เง่ือนไขการสนับสนุน (Supportive Condition) เป็นองค์ประกอบท่ีสนับสนุนการ

ดาํเนินงาน 5 องคป์ระกอบขา้งตน้ มีกระบวนการดาํเนินงาน 1) การสร้างแรงจูงใจและการเสริมแรงจากผูบ้ริหาร 

2) การส่งเสริม สนับสนุน และให้กาํลงัใจจากผูบ้ริหาร 3) จดัสถานท่ีสําหรับการพบกลุ่มชุมชนแห่งเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ 4) จดัอาคาร สถานท่ีให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) จดัเวลาสาํหรับการพบกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของ
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 6) จดัเวลาสาํหรับกระบวนการ Lesson Study 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนการ

จดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ และการตรวจสอบ 7) สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวชิาชีพ 8) สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความตอ้งการจาํเป็น  

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ การพฒันากระบวนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้

แห่งวิชาชีพเป็นการเดินไปสู่เป้าหมายหรือความสําเร็จร่วมกนัของนักเรียน ครูผูป้ระกอบวิชาชีพ และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบั เชลเลห์, โจนาทาน  และคนอ่ืน ๆ (Salleh Hairon, Jonathan Wee Pin Goh & others, 2017, 

72) ท่ีกล่าววา่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัวิชาชีพครูและเพ่ิมขีดความสามารถ

ของครูเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และ ชาร์ไรน์ และเบรน (Sharyn L. Batters & Brain 

Verdi, 2015, 23) กล่าวว่า การสร้างวฒันธรรมทางวิชาชีพช่วยให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอนหรือจัดการ

เรียนรู้ให้นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาํเร็จตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ผลการตรวจสอบ

การพัฒนากระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาเชิงรุก สําหรับครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร นําเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและวิเคราะห์ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง พบว่า ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบย่อยการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.99 และผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพฒันา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.90 ซ่ึงสามารถนาํไปใชไ้ด ้โดยมีรายละเอียด

กระบวนการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดงัน้ี องคป์ระกอบท่ี 1 การมีค่านิยมและบรรทดัฐานร่วมกนั 

(Shares values & norms) มีกระบวนการดาํเนินงาน 1) กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันาชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพซ่ึงเนน้ท่ีนกัเรียนหรือผูเ้รียน 2) กาํหนดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยคาํนึงถึง

บริบทของโรงเรียน 3) กาํหนดแนวปฏิบติัของครู ผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4) กาํหนดค่านิยมและบรรทดั

ฐานโดยมุ่งเนน้ท่ีตวันกัเรียนหรือผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2558, 34) มอร์ริสเซย ์(Morrissey, 

2000, 16) สโตล, โบลาม, แม็คมาโฮน, วาลล์าซ และโทมสั (Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & 

Thomas, S., 2006, 266 - 267)  และ เคนอเยอร์ (Kenoyer, 2012, 113) องค์ประกอบท่ี 2 กาํหนดเป้าหมายร่วมกนั

เพ่ือการเรียนรู้ของนกัเรียน (Collective focus on student learning) มีกระบวน การดาํเนินงาน 1) กาํหนดเป้าหมาย

การเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกนั 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 3) จดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 4) พฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครู 5) พฒันากระบวนการ

จดัการเรียนรู้โดยเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 6) นิเทศ ติดตามการจดัการเรียนรู้โดยเพ่ือนครู ผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย สอดคลอ้งกบั ณรงค ์ อินทนาม (2553, 20 - 21) อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2558, 34) คุรุสภา (2560) มอร์ริส

เซย์ (Morrissey, 2000, 16) โฮร์ด (Hord, 2008, 8 – 16)   และ เกล ริชมอนด์  และ ไวโอลา มาโนกอร์ (Gail 

Richmond & Viola Manokore, 2010, 555 – 566) องค์ประกอบท่ี  3 การ ร่วมมือรวมพลัง  (Collaboration) มี

กระบวนการดาํเนินงาน 1) การวิเคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 2) จดัทาํแผนการจดัการ

เรียนรู้และวิพากษแ์ผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 3) ออกแบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 4) จดัการเรียนรู้โดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 5) ช่วยเหลือและร่วมมือกนั

อยา่งกลัยาณมิตรในการจดัการเรียนรู้ 6) การแลกเปล่ียนความรู้หรือทกัษะใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้ง

กบั เกียรติสุดา  กาศเกษม (2557, 203 – 204) สมพร  ญาณสูตร (2558,87 - 88) สโตล, โบลาม, แม็คมาโฮน, วาล์
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ลาซ และโทมสั (Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas, S., 2006, 266 - 267) เจมส์ เอฟ คิล

บาเน (Jame F. Kilbane, 2009, 191) และ ทามารา เนลสัน, ลินดา เลบาร์ด และชาร์ลอตเท วอเตอร์ (Tamara H. 

Nelson, Linda  LeBard & Charlotte Waters, 2010, 39) องค์ประกอบท่ี 4  การช้ีแนะหรือการให้คาํแนะนําจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Advice) มีกระบวนการดาํเนินงาน 1) สังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 2) เปิดใจรับคาํ

แนะนาํจากเพ่ือนครูและผูเ้ช่ียวชาญในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 3) นาํคาํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะไปปรับปรุง

พฒันาการจดัการเรียนรู้ 4) สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพ่ือยกระดบัผลสมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน สอดคลอ้งกบั คุรุสภา (2560) วคิกิ, ดอร์เรน, อไลสนั (Vicki 

Vescio, Dorene Ross, Alyson Adams, 2008, 81) และ ทามารา เนลสัน, ลินดา เลบาร์ด และชาร์ลอตเท วอเตอร์ 

(Tamara H. Nelson, Linda  LeBard & Charlotte Waters, 2010, 39) องค์ประกอบท่ี 5 การสนทนาเพ่ือสะทอ้นผล 

(Reflection) มีกระบวนการดาํเนินงาน 1) สนทนาร่วมกนัระหวา่งครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเตรียมการ

จดัการเรียนรู้ 2) สนทนาร่วมกนัเพ่ือใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 3) สนทนาร่วมกนัเพ่ีอใหข้อ้มูล

ยอ้นกลบัเก่ียวกบัการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 4) สนทนาวเิคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

5) กาํหนดวิธีการแกปั้ญหากรณีศึกษาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบั อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2558, 34) คุรุ

สภา (2560) วคิกิ, ดอร์เรน, อไลสนั (Vicki Vescio, Dorene Ross, Alyson Adams, 2008, 81)  และ ทามารา เนลสนั

, ลินดา เลบาร์ด และชาร์ลอตเท วอเตอร์ (Tamara H. Nelson, Linda  LeBard & Charlotte Waters, 2010, 39)  และ 

องคป์ระกอบท่ี 6 เง่ือนไขการสนบัสนุน (Supportive Condition) เป็นองคป์ระกอบท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงาน 5 

องคป์ระกอบขา้งตน้ มีกระบวนการดาํเนินงาน 1) การสร้างแรงจูงใจและการเสริมแรงจากผูบ้ริหาร 2) การส่งเสริม 

สนับสนุน และให้กาํลงัใจจากผูบ้ริหาร 3) จัดสถานท่ีสําหรับการพบกลุ่มชุมชนแห่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4) จัด

อาคาร สถานท่ีให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) จดัเวลาสําหรับการพบกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ 6) จดัเวลาสาํหรับกระบวนการ Lesson Study 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนรู้ และการตรวจสอบ 7) สนับสนุนงบประมาณในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 8) 

สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความตอ้งการจาํเป็น สอดคลอ้งกบั วรลกัษณ์ ชูกาํเนิด และ เอกรินทร์ สังขท์อง 

(2557, 97 - 100) สมพร  ญาณสูตร (2558,87 - 88) นิชาภทัร  วิลเล่ียมส์ (2559, 33 – 34) มอร์ริสเซย ์(Morrissey, 

2000, 16) โฮร์ด (Hord, 2008, 8 – 16) ทามารา เนลสนั, ลินดา เลบาร์ด และชาร์ลอตเท วอเตอร์ (Tamara H. Nelson, 

Linda  LeBard & Charlotte Waters, 2010, 39)    เคนอเยอร์ (Kenoyer, 2012, 113) และ ซิลเวีย (Sylvia Segura 

Pirtle, 2014, 2 - 6) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1.  การวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาํให้เกิดการ

รวมกลุ่มท่ีเขม้แขง็เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ 

2.  การวิจัยน้ีมุ่งเน้นเสนอกระบวนการในการพฒันาชุมชนแห่งเรียนรู้แห่งวิชาชีพในการจัด

การศึกษาเชิงรุก เพ่ือใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดป้รับกระบวนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการในการจดัการเรียนรู้ปกติกบัการจดัการ

เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนใน

หลาย ๆ ตวัแปร เช่น ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

  

8. กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงดว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณา ช่วยเหลือ และให้คาํแนะนาํ  จากผูมี้

พระคุณหลายฝ่าย ผูว้จิยั รู้สึกซาบซ้ึงและขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหค้าํปรึกษา แนะนาํเพ่ือ

การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองจาก รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณีย ์ สิกขาบณัฑิต  และรองศาสตราจารย ์ดร.มน

สิช  สิทธิสมบูรณ์  

 ผูว้จิยัไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งเป็นกลัยาณมิตรท่ีดียิง่ จากผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลเชิง

ลึกจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)    ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีไดก้รุณาตรวจสอบเคร่ืองมือในทุกขั้นตอนของการ

วจิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 

        สุรัญญา  กอ้งวฒันโกศล 
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บทคัดย่อ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดของแต่ละบุคคลท่ีเกิดข้ึน

ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตาย โดยเกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอธัยาศยัท่ีมีรูปแบบหลากหลายและมีความต่อเน่ืองในชีวิต โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตยึดจาก 4 เสาหลกัท่ีเป็น

รากฐาน ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do) การเรียนรู้

เพ่ือท่ีจะอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น (Learning to Live Together) และการเรียนรู้เพ่ือชีวิต 

(Learning to Be) เพ่ือส่งเสริมและพฒันาบุคคลใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะชีวติซ่ึงเป็นความสามารถขั้น

พ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวติท่ีเหมาะสมในการดาํรงชีวติ เพ่ือสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ 

ท่ีอยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงช่วยพฒันาทกัษะชีวิตให้บุคคล

สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในยคุปัจจุบนัน้ี 

 

คาํสําคญั: การเรียนรู้ตลอดชีวติ  ทกัษะชีวติ 

 

ABSTRACT 

 Life Long Learning is the entire learning activity of an individual that occurs from birth to death. Caused 

by a combination of formal education non-formal education and informal education that has various forms and is 

continuous in life by lifelong learning based on the 4 pillars that are the foundation, namely learning to know, 

learning to do, learning to live together and learning to live together and learning learning to be to promote and 

develop the person to have knowledge, ability and life skills, which is the basic ability of the person to adjust and 

choose the appropriate pathway in life.  In order to be able to face the problems that surround us in the present 

society and prepare for the future effectively in accordance with the ever- changing environment.  Therefore, 

lifelong learning helps develop life skills so that people can stay aware of the changes in society. In this modern 

era. 

 

Keywords: Lifelong learning Life skills 
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1. บทนํา 

ตามท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ไดมี้การกาํหนดให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์

ของการพฒันาประเทศ ซ่ึงมีเน้ือหาสาระภายใต ้“การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย”์ โดยการพฒันาท่ี

ให้ความสาํคญักบัการวางรากฐานการพฒันาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทศันคติ และพฤติกรรมตาม

บรรทดัฐานท่ีดีของสังคม ไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต คนทุกช่วงวยัมีทกัษะการใชชี้วิต  มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีแนวทางการพฒันาท่ี

สาํคญั ประกอบดว้ย (1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ี

พึงประสงค ์อาทิ ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ความมีระเบียบวนิยั และจิตสาธารณะ (2) พฒันาศกัยภาพคนใหมี้ทกัษะ ความรู้และความสามารถในการดาํรงชีวติ

อยา่งมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมให้มีการพฒันาทกัษะทางสมองและทางการใชชี้วิตในสังคมท่ีเหมาะสม (3) ยกระดบั

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจดั

ทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจาํนวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิง

สร้างสรรคแ์ละมีชีวติ 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขา้งตน้ท่ีไดเ้ล็งเห็นความสําคญัการพฒันาศกัยภาพทุน

มนุษยโ์ดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาทกัษะชีวิต เพ่ือให้ประชาชนดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมได้

อย่างมีความสุข มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน

สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในสงัคมยคุปัจจุบนั 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือมีความรู้ความเขา้ใจการเรียนรู้ตลอดชีวติกบัการพฒันาทกัษะชีวติ 

(2) สามารถนําความรู้ความเขา้ใจการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพฒันาทักษะชีวิตไปประยุกต์ใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

 

3. การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life Long Learning)  

ปัจจุบนัสังคมโลกกาํลงัเผชิญกบัสภาพความเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงลว้นส่งผลถึงวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องทุกคนในสงัคม ดงันั้น การพฒันา

คนให้มีศกัยภาพและรู้เท่าทนักระแสการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข จึง

เป็นส่ิงสาํคญัและมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง ในการท่ีจะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพราะหากสังคมหรือองคก์รใดมีคนท่ี

มีศกัยภาพสูงย่อมไดเ้ปรียบกว่าในการท่ีจะช่วย กนัขบัเคล่ือนสังคมหรือองคก์รไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย 

ดงันั้น มนุษยเ์ราจึงตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือท่ีจะไดก้า้วทนัโลกท่ี เปล่ียนแปลง การเรียนรู้ของคนเราจึงไม่

หยดุเพียงท่ีโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั แต่เราสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา มนุษยเ์รียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วง

สุดทา้ยของชีวิต นั้นคือการรวมเอาการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) นอกระบบโรงเรียน (Non-

formal Education) และการศึกษาตามอธัยาศยั (Informal Education) เขา้ดว้ยกนั และการเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กแห่ง

ไม่ว่าจะ ในครอบครัว วดั ชุมชน สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งวิชาความรู้ต่างๆ ดงันั้น การ
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เรียนรู้ตลอดชีวติกลายเป็นความจาํเป็นของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัน้ี ซ่ึงไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายของการเรียนรู้

ตลอดชีวติ ดงัน้ี 

Mackenzie, Eraut, and Jones (1970) ไดใ้หค้วามหมาย ของการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong Learning) วา่

เป็นการเรียนรู้ในภาพรวมท่ีสนองต่อความตอ้งการทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลหรือของแต่ละกลุ่มอย่างเป็น

กระบวนการท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิต สอดคลอ้งกบัความหมายของ Peterson (1979) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(Lifelong Learning) คือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลตลอดช่วงชีวิตของผู ้นั้ น อันเป็นผลมาจาก 

กระบวนการพฒันาสติปัญญา สังคมและบุคคล การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะการศึกษาของ

ผูใ้หญ่ แต่เป็นการศึกษาสาํหรับทุก ๆ ช่วงชีวติตั้งแต่แรกเกิด การศึกษาระดบัประถม ศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา

ไปจนถึงผู ้สูงอายุ โดยจะเกิดข้ึนตั้ งแต่เกิด และยงัสอดคล้องกับ Kamble and Sidhaye (2010) ท่ีได้อธิบาย

ความหมายของ การเรียนรู้ตลอดชีวิต วา่เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นวยัเด็กหรือ ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่เป็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนตลอดชีวิต และในช่วงสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของสถานท่ี เวลาท่ีไดรั้บความรู้และการ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั สุนทร สุนนัท์ชยั (2549) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการรับ

ความรู้ ทกัษะ และเจตคติตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตาย ทั้งท่ีไดรั้บจากโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยตั้งใจและไม่ได้

ตั้งใจ มีการจดัและไม่จดัตั้ง อีกทั้งมีการวางแผนและไม่มีการวางแผนอีกดว้ย 

จากนิยามความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 

Long Learning)” หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดของแต่ละบุคคล ตั้ งแต่แรกเกิดจนถึงตายท่ีเกิดจากการ

ผสมผสานระหวา่งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีมีรูปแบบหลากหลายและ

มีความต่อเน่ืองในชีวิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเรียนรู้

ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื พร้อมท่ีจะดาํรงชีวติ ประกอบอาชีพ และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป

ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการ

เรียนจากวิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้ เหตุการณ์และสถานการณ์ มีความหลากหลายทั้งในดา้นปัจจยัของการเรียนรู้และ

วิธีการเรียนรู้ สนองความตอ้งการและความสนใจของแต่ละบุคคล มุ่งให้บุคคลสามารถปรับตวัและแกไ้ขปัญหา

ชีวติได ้ซ่ึงการเรียนรู้ตลอดชีวติจะตอ้งไดรั้บการคํ้าจุนจากเสาหลกั 4 เสาหลกัท่ีเป็นรากฐานของการศึกษา ไดแ้ก่  

1. การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิด กระบวนการ

เรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวิต 

กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ ความจาํ ความคิด ผสมผสานกบัสภาพจริงและประสบการณ์ ในการ

ปฏิบติั  

2. การเรียนรู้เพ่ือปฏิบติัไดจ้ริง (Learning to do) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความสามารถและความ 

ชาํนาญรวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบติังานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้ ไปสู่การ

ปฏิบติังานและอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการระหวา่งความรู้ ภาคทฤษฎีและการ

ฝึกปฏิบติังานท่ีเนน้ประสบการณ์ต่างๆ ทางสงัคม  

3. การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะอยูร่่วมกนัและการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น (Learning to Live Together) หมายถึง 

การเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมพหุวฒันธรรมได้อย่างมีความสุข มีความ

ตระหนกัในการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การแกปั้ญหาการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัติวธีิมีความเคารพสิทธิและ
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ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และเขา้ใจความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ของแต่ละบุคคลใน

สงัคม  

4. การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to Be) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกด้านทั้ งจิตใจและ

ร่างกาย สติปัญญา ให้ความสาํคญักบัจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ภาษา และวฒันธรรม เพ่ือพฒันา ความ

เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดลอ้ม ศีลธรรม สามารถปรับตวั และปรับปรุงบุคลิกภาพ

ของตน เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถช่วยใหบุ้คคลหรือผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม กบั

สภาพการดาํเนินชีวิตและการงานอาชีพพร้อมท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํลงัจะ

เปล่ียนแปลงไปในอนาคต รวมทั้งยงัเป็น การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั

ใน ทุกช่วงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนตาย เน่ืองจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการบูรณาการการเรียนรู้กบัชีวิตซ่ึง

บุคคลมีอิสระในการเรียนรู้ ในการพฒันาตนเอง ให้เป็นผูมี้ความรู้และทกัษะชีวิตในการแสวงหาความรู้ไดด้้วย

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถพ่ึงตนเองและนาํตนเองไดใ้นการเรียนรู้และสามารถนาํมาประยกุต ์ใชก้บัชีวิต

จริงจนทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติทั้งของตนเอง บุคคล และสงัคมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสงัคมแห่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตไดอ้ย่างอย่างย ัง่ยืน อีกทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตยงัช่วยให้บุคคลมีการพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือ

ส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึนได ้

 

4. ทกัษะชีวติ (Life Skills) 

ทกัษะชีวิต (Life Skills) ไดมี้คาํนิยามอยูใ่นหลายแห่งดว้ยกนั ดงัน้ี องค์การอนามยัโลก (WHO: 1997) 

ได้บัญญติัศพัท์คาํว่าทกัษะชีวิต (Life Skills) ข้ึน และให้ความหมายว่า คือ ความสามารถในการปรับตวัและมี

พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ในการท่ีจะเผชิญกับส่ิงท้าทายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และยงัเป็นส่ิงท่ีจรรโลงใหเ้กิดการดาํรงไวซ่ึ้งสภาวะสุขภาพจิตท่ีดี สามารถปรับตวัและมีพฤติกรรม

ไปในทางท่ีถูกตอ้งในขณะท่ีเผชิญแรงกดดนั หรือกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั ความสามารถน้ี

ประกอบด้วย ความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติและทกัษะในการจดัการกับปัญหาท่ีอยู่รอบตวัภายใตส้ังคมปัจจุบนั 

ทกัษะชีวิต (Life Skills) ตามคาํนิยามขององคก์ารอนามยัโลกเนน้ความสาํคญัในการดาํรงตนของบุคคลท่ีมีความ

เหมาะสมและทนักบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม ซ่ึงปัญหาของสังคมในยคุปัจจุบนัมีความซํ้ าซ้อนบางปัญหามี

ความรุนแรง เช่น ปัญหาเร่ืองยาเสพติด โรคเอดส์ บทบาทชายหญิง ชีวติครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลส่ือส่ิงแวดลอ้ม 

ฯลฯ ซ่ึงคาํนิยามดงักล่าวได้ช้ีให้เห็นว่าจะตอ้งมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและรู้จกัปรับตวั การฝึกฝนเป็นการเปิด

โอกาสใหค้นเตรียมความพร้อมของตนเองและดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

ส่วนองค์การยูนิเซฟ (UNICEF, 2001) ได้กล่าวถึงทักษะชีวิตว่า เป็นความสามารถในการใช้ความรู้     

เจตคติ และทกัษะต่าง ๆ ท่ีช่วยในการสนบัสนุนพฤติกรรมของบุคคล ให้สามารถรับผิดชอบตนเอง สาํหรับการ

ดาํเนินชีวติโดยมีการสร้างทางเลือกท่ีดี การต่อตา้นความกดดนัจากกลุ่มเพ่ือน และการจดัการกบัส่ิงท่ีเขา้มาคุกคาม

ชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมสุขภาพจิต (2547) ไดใ้ห้ความหมายทกัษะชีวิตไวว้่า เป็นความสามารถของบุคคลท่ี

ประกอบดว้ย ความรู้ เจตคติ และทกัษะ ท่ีสามารถจดัการปัญหารอบตวัปัญหาชีวติ เพ่ือใหอ้ยูร่อดในสงัคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข และเตรียมความพร้อมในการปรับตวัในอนาคต ดงันั้น จากนิยามขา้งตน้ ทกัษะชีวิต (Life Skills) จึง

หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ เพ่ือการดาํรงชีวิต ทั้ งท่ีมีติดตวัมาตั้งแต่เกิดรวมกบั

ความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนรู้และไดรั้บการพฒันาและฝึกฝนทักษะจนเกิดเป็นความชํานาญ หรือเป็น
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คุณลกัษณะประจาํตวั สามารถนาํเอาทกัษะต่าง ๆ เหล่านั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต และสามารถปรับตวั

ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งมีความสุข 

ทกัษะชีวิตจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทั้งความรู้และทกัษะของแต่ละบุคคลและเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อ

การดําเนินชีวิตอย่างอิสระในวัยผู ้ใหญ่ ซ่ึง Brolin (1989, อ้างถึงใน มัณฑรา  ธรรมบุศย์, 2553) ได้แบ่ง

องคป์ระกอบของทกัษะชีวติเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

1.  ทักษะการดํารงชีวิตประจําว ัน (Daily life skills)  เ ป็นทักษะท่ีจํา เ ป็นต้องใช้ในการดําเนิน

ชีวติประจาํวนั ผูท่ี้มีทกัษะดา้นน้ีจะแสดงความสามารถออกมาใหป้รากฏจนเป็นนิสยัท่ีเห็นไดอ้ยา่ง ชดัเจน ไดแ้ก่   

1.1 ความสามารถในการบริหารจดัการระบบการเงิน (Managing personal finances) เช่น นบั และ

ทอนเงินไดถู้กตอ้ง รู้จกัออมทรัพยแ์ละตรวจสอบบญัชีเงินฝากของตน รู้จกัควบคุมงบประมาณ การใชจ่้ายใหค้งท่ี 

รู้วิธีบนัทึกค่าใชจ่้าย ใชจ่้ายโดยใชเ้งินสด และบตัรเครดิตดว้ยความรับผิดชอบ สามารถคาํนวณภาษีเงินได ้ไม่

หลีกเล่ียงการเสียภาษี ชาํระเงินตามใบเรียกเก็บเงินตรงตามกาํหนดเวลา   

1.2 ความสามารถในการเลือกและจดัการงานบา้น (Selecting and managing a household) เช่น รู้จกั

ดูแลรักษาบา้นใหส้ะอาดน่าอยู ่ทาํงานบา้นได ้รู้จกัวางแผนและ เตรียมอาหารการกินของ ตนเอง   

1.3 ความสามารถในการดูแลตนเอง (Caring for personal needs) เช่น รู้จกั เอาใจใส่สุขภาพ ของ

ตนเอง มีจิตใจเบิกบาน แต่งกายไดเ้หมาะสม หลีกเล่ียงการใชส้ารเสพติด มีความรู้เก่ียวกบัโรคภยั ไขเ้จ็บและ

สามารถดูแลป้องกนัตนเอง รู้จกัออกกาํลงักาย รู้หลกัโภชนาการและการควบคุมนํ้ าหนกั 

1.4 การตระหนักถึงความปลอดภยั (Safety awareness) เช่น มีความรู้เก่ียวกับ เคร่ืองหมาย หรือ

สญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความปลอดภยั มีความไวต่อการรับรู้เสียงหรือกล่ินท่ี ผิดแผกไปจากเดิม สามารถถอนตวัออก

จากเหตุการณ์ท่ีคบัขนั   

1.5 ความสามารถในการจดัหา จดัเตรียม และการบริโภคอาหาร (Raising, preparing and consuming 

food) เช่น รู้จกัเลือกซ้ือและวางแผนรายการอาหาร รู้จกัทาํความ สะอาดบริเวณประกอบ อาหาร รู้วิธีเก็บถนอม

อาหารและวิธีเตรียมอาหาร อ่านป้ายฉลาก และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนฉลากได ้แสดงนิสัยการกินท่ีดี วางแผน

รับประทานอาหารแต่ละม้ือในสดัส่วนท่ีสมดุล  

1.6 ความสามารถในการซ้ือและถนอมเคร่ืองแต่งกาย (Buying and caring for clothing) เช่น รู้วธีิซกั

รีดเส้ือผา้ชนิดต่าง ๆ สามารถซ่อมแซมเส้ือผา้และเก็บรักษาเส้ือผา้ ตลอดจนต่อรองราคาเส้ือผา้ได ้  

1.7 การแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี (Exhibiting responsible citizenship) เช่น แสดงความ

รับผิดชอบและมีความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน รายงานเร่ืองอาชญากรรมได ้มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย และการ

ปกครองระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศ และปฏิบติัตาม กฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

1.8 ความสามารถในการใชเ้คร่ืองนนัทนาการและการใชเ้วลาวา่ง (Using recreational facilities and 

engaging in leisure activities) เช่น รู้จกัหาแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจเท่าท่ีมีอยู่ในชุมชน รู้จกัเลือกและวางแผนทาํ

กิจกรรมกบับุคคลและกลุ่ม ฯลฯ   

1.9 ความสามารถในการอยูร่่วมกบัชุมชน (Getting around the community) เช่น สามารถแยกแยะ

บริเวณต่าง ๆ ในชุมชนและระบุสถานท่ีตั้งของชุมชนได ้รู้กฎจราจร และวิธีรักษาความ ปลอดภยัในชุมชน เขา้ใจ

และรู้จกัใชแ้ผนท่ีของชุมชน ฯลฯ 

2. ทกัษะเฉพาะบุคคลและทกัษะทางสงัคม (Personal and social skills) เป็นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการทาํงาน

และการสร้างมิตรภาพ ไดแ้ก่   
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2.1 ความสามารถในการรู้จกัตนเอง (Self – awareness) เช่น สามารถบอกความตอ้งการดา้น ร่างกาย

และจิตใจของตนเอง ระบุความสนใจ ความสามารถ และลกัษณะอารมณ์ของตนได ้รู้วิธีดูแลบาํรุงรักษาสุขภาพ 

ฯลฯ 

2.2 การสร้างความมัน่ใจในตนเอง (Self-confidence) เช่น สามารถทาํให้ผูอ่ื้นเห็นถึงคุณค่าของตน 

บอกไดว้า่ผูอ่ื้นมีการรับรู้ในตนเองอยา่งไร ยอมรับผูอ่ื้น กล่าวคาํชมและวจิารณ์ผูอ่ื้นได ้ฯลฯ   

2.3 การแสดงพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม (Socially responsible behavior) เช่น ยอมรับในสิทธิ

และทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นตระหนกัในอาํนาจหนา้ท่ีและรู้จกัปฏิบติัตาม คาํแนะนาํต่าง ๆ แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

ในท่ีสาธารณะมีมารยาททางสงัคมและมารยาทในการรับประทานอาหาร ฯลฯ 

2.4 ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ (Good interpersonal) เช่น รู้จักฟังและ โต้ตอบผู ้อ่ืนมี

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นและสามารถดาํรงความสมัพนัธ์นั้นใหย้นืยาว เป็นตน้   

2.5 ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง (Independence) เช่น สามารถทาํส่ิงต่างๆ ไดโ้ดยไม่ร้องขอ

ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น สามารถท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่างๆ ในชุมชนไดต้ามลาํพงั รู้จกัเปล่ียนแปลงตารางการ

เดินทางเม่ือเผชิญกบัปัญหา รู้วธีิเลือกคบหาเพ่ือน ฯลฯ   

2.6 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา (Problem-solving) เช่น รู้จกัขอความช่วยเหลือจาก ผูอ่ื้นใน

ยามจาํเป็นรู้จกัพฒันาและประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหา สามารถหาทางแกปั้ญหาและวางแผนแกปั้ญหาได้

อยา่งถูกตอ้ง   

2.7 ความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น (Communicating with others) เช่น สามารถรับรู้และ

โตต้อบกบัผูอ่ื้นไดทุ้กสถานการณ์ ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นดว้ยความในยามจาํเป็น รู้จกัพฒันาและประเมินทางเลือก

ในการแกปั้ญหาสามารถหาทางแกปั้ญหาและวางแผนแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

3. ทกัษะการประกอบอาชีพ (Occupational skills) เป็นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อความสําเร็จในการประกอบ

อาชีพ ไดแ้ก่   

3.1 ความรอบรู้และความสามารถในการสํารวจทางเลือกอาชีพ (Knowing and exploring 

occupational choices) เช่น รู้วธีิสาํรวจความเป็นไปไดข้องอาชีพบอกผลตอบแทนท่ีเกิดจากการทาํงานแต่ละอาชีพ

ได ้สามารถจดักลุ่มงานออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได ้  

3.2 ความสามารถในการคดัเลือกและวางแผนทางเลือกอาชีพ (Selecting and planning occupational 

choices) เช่น บอกความถนดัในงานแต่ละประเภทไดร้ะบุความ ตอ้งการท่ีจาํเป็นของงานแต่ละชนิดได ้  

3.3 การแสดงนิสัยและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการทาํงาน (Exhibiting appropriate work habits 

and behavior) เช่น รู้จกัปฏิบติัตามกฎ/ระเบียบของสาํนกังานได ้เห็นความสาํคญัของการไป ทาํงานและการตรง

ต่อเวลา ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ตั้งใจทาํงาน และทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

3.4 ความสามารถในการแสวงหางาน / การรักษาความปลอดภัยและการรักษางาน (Seeking, 

securing, and maintaining employment) เช่น รู้วิธีหางาน วิธีสมคัรงาน วิธีการตอบสัมภาษณ์ และ รู้จกัปรับตวั

หลงัจากเขา้ไปทาํงานแลว้ 

3.5 ความสามารถในการดูแลสุขภาพ (Exhibiting sufficient physical and manual skill) เช่น มี ความ

แขง็แรง อดทน ทนทาน ร่างกายมีการทาํงานประสานกนัเป็นอยา่งดี   

3.6 ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Obtaining specific occupational skills) เช่น รู้จักนํา

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการฝึกงานในโรงเรียนหรือจากการทดลองปฏิบติังานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการทาํงาน 
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บุคคลท่ีสามารถนาํทกัษะชีวติไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลจะทาํใหบุ้คคลรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 

รับรู้และเขา้ใจคนอ่ืน ซ่ึงทกัษะชีวิตจะช่วยสนบัสนุนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถแห่งตน (Self-efficacy) ความ

เช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมี

สุขภาพจิตท่ีดี สนับสนุนหรือจูงใจท่ีจะทาํให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอ่ืนได ้อีกทั้ งสามารถใช้ชีวิตและ

ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมได ้ดงันั้นทกัษะชีวิตจึงเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือก

ทางเดินชีวติท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพสงัคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อม

สาํหรับในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ยการฝึกฝนอบรม ซ่ึงทกัษะชีวิต

เป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ เจตคติและค่านิยม เพ่ือนาํไปสู่ความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเองได ้ 

 

5. สรุป 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดของแต่ละบุคคล ตั้งแต่แรก

เกิดจนถึงตาย โดยเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อธัยาศัยท่ีมีรูปแบบหลากหลายและมีความต่อเน่ืองในชีวิต โดยยึดจากเสาหลกั 4 เสาหลกัท่ีเป็นรากฐานของ

การศึกษา ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do) การเรียนรู้

เพ่ือท่ีจะอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น (Learning to Live Together) และการเรียนรู้เพ่ือชีวิต 

(Learning to Be) ซ่ึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถช่วยให้บุคคลหรือผูด้อ้ยโอกาสได้รับการศึกษาในรูปแบบท่ี

เหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินชีวติและการงานอาชีพพร้อมท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีกาํลงัจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต รวมทั้งยงัเป็น การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งเสมอภาคและเท่า

เทียมกนัในทุกช่วงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนตาย เน่ืองจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการบูรณาการการเรียนรู้กบั

ชีวติซ่ึงบุคคลมีอิสระในการเรียนรู้ ในการพฒันาตนเอง ใหเ้ป็นผูมี้ความรู้และทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถพ่ึงตนเองและนาํตนเองไดใ้นการเรียนรู้และสามารถนาํมาประยกุต ์ใชก้บัชีวิต

จริงจนทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติทั้งของตนเอง บุคคล และสงัคมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสงัคมแห่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวติไดอ้ยา่งอยา่งย ัง่ยนื 

ทกัษะชีวิต (Life Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ เพ่ือการดาํรงชีวิต ทั้ง

ท่ีมีติดตวัมาตั้งแต่เกิดรวมกบัความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนรู้และไดรั้บการพฒันาและฝึกฝนทกัษะจนเกิดเป็น

ความชาํนาญหรือเป็นคุณลกัษณะประจาํตวัท่ีสามารถนาํเอาทกัษะต่าง ๆ เหล่านั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ 

และสามารถปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งมีความสุข โดยทกัษะชีวติเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ความรู้และทกัษะของแต่ละบุคคลและเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการดาํเนินชีวติอยา่งอิสระในวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงทกัษะ

ชีวติมีองคป์ระกอบแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ทกัษะการดาํรงชีวติประจาํวนั (Daily life skills) ทกัษะเฉพาะบุคคล

และทกัษะทางสังคม (Personal and social skills) และทกัษะการประกอบอาชีพ (Occupational skills) ซ่ึงบุคคลท่ี

สามารถนาํทกัษะชีวิตไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลจะทาํใหบุ้คคลรู้จกัและเขา้ใจตนเองรับรู้และเขา้ใจคน

อ่ืน ทกัษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถแห่งตน (Self-efficacy) ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

(Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพจิตท่ีดี 

สนบัสนุนหรือจูงใจท่ีจะทาํใหส้ามารถดูแลตนเองและบุคคลอ่ืนได ้อีกทั้งสามารถใชใ้นชีวติและปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สังคมได ้ดงันั้นทกัษะชีวิตจึงเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัเพ่ือท่ีจะสามารถเผชิญปัญหา

ต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพสงัคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อมสาํหรับในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด บุคคลไม่ควรหยดุการเรียนรู้ถึงแมว้า่อายขุยัเพ่ิม

มากข้ึน อยา่ใหก้ารหยดุการเรียนรู้มาเป็นอุปสรรคในการพฒันาหาความรู้ส่ิงใหม่ๆในตวัเราเอง 

 6.2 การศึกษาประเด็นทกัษะชีวิตยงัมีประเด็นแยกย่อยท่ีควรศึกษาอีก เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจใน

ทกัษะชีวติและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งลึกซ้ึงเพ่ิมมากข้ึน 
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หลากหลายนั้นเป็นปัจจัยทางตรงท่ีมีผลต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําบนความหลากหลายกับ

องคป์ระกอบตามแนวคิดเร่ือง VUCA World ท่ีเกิดข้ึน 

 

คาํสําคญั: ภาวะผู้นํา, ความหลากหลาย, VUCA WORLD 

 

ABSTRACT  

This article has aims to describe the inter-relationship of leadership of diversity and elements of VUCA 

World which has drawn from the concept of VUCA World, concept of diversity focusing on identity and 

personality, and the findings of key success factors of the modern organizations. This paper has shown the casual 

relationship model between all factors of VUCA World and factors of leadership of diversity. Otherwise, the 
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model has points out that diversity is the factor that has direct effect on the occurred inter-relationship between 

VUCA World and leadership of diversity.        

           

Keywords: Leadership, Diversity, Vuca World 

 

1. บทนํา 

 ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 โลกมีการเปล่ียนแปลงแบบโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ท่ีเนน้ถึงความเป็น

หน่ึงเดียวกนัทั้งหมด (Homogenous World) ซ่ึงส่งผลต่อแนวคิดทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองอยา่งมาก กระแส

โลกาภิวฒัน์ทาํให้เกิดการขยายตวัทางการคา้และเศรษฐกิจในระดบัมหภาค ในขณะเดียวกนัก็ส่งผลกระทบต่อ

ทอ้งถ่ินหรือชุมชนในหลายมิติ ดงัเช่น ผลกระทบดา้นแรงงานในกรณีชุมชนชายแดนในอนุภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง  

(Pittaya Fhusai, 2008) ท่ีช้ีให้เห็นถึง การเติบโตของกลุ่มบรรษทัขา้มชาติท่ีมีผลต่อแรงงานในท้องถ่ิน หรือมิติ

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจาํเป็นตอ้งพฒันาแนวคิดดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนข้ึนมาแทนท่ีทฤษฎีเดิมท่ีมีอยู ่(Sitang 

Jaroenwong, 2019) ซ่ึงช้ีให้เห็นถึง การเปล่ียนแปลงแบบโลกาภิวฒัน์ไดก่้อให้เกิดวิกฤตทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ต่อสังคมโลกอย่างมาก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลของการเปล่ียนแปลงแบบโลกาภิวฒัน์ได้กระตุ ้นให้เกิด                      

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ อยา่งกา้วกระโดด (Melanie U. 

Pooch, 2016) ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของโลกในยคุปัจจุบนัหลงักระแสการเปล่ียนแปลงแบบโลกาภิวฒัน์ในช่วง

ตน้ศตวรรษท่ี 21 นั้น ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นปัจจัยท่ีสําคญัท่ีทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงอยา่งถอนรากถอนโคน หรือท่ีเรียกวา่ การเปล่ียนแปลงแบบร้ือร้าง (disruptive) ซ่ึงนาํไปสู่นิยามโลก

สมยัใหม่ ท่ีเรียกวา่ “VUCA World” ท่ีมีองคป์ระกอบของความผนัผวน (volatility) ความไม่แน่นอน (uncertainty) 

ความสลบัซบัซอ้น (complexity) และความคลุมเครือ (ambiguity)  

แนวคิดหน่ึงท่ียงัคงมีความสําคญัต่อแนวคิดทางดา้นการบริหารในปจจุบนัคือ แนวคิดเร่ืองภาวะผูน้าํ 

เน่ืองจาก ขอ้คน้พบท่ีวา่ภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลอยา่งมากต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ ท่ามกลางโลก

ธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัระหวา่งกนัอยา่งรุนแรงเพ่ือสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงและลดตน้ทุนการผลิตให้ไดม้ากท่ีสุด

ในปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่น Hall R.D. and Rowland C.A. (2016) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของภาวะผูน้าํท่ีจาํเป็นตอ้ง

มีทักษะด้านความรวดเร็วและไวต่อสถานการณ์ท่ีมีความเคล่ือนไหวและไม่แน่นอนอย่างฉับพลัน (Agile 

Leadership) คุณสมบติัของผูน้าํในปัจจุบนัจึงตอ้งเล็งเห็นถึงความหลากหลาย (Diversity) และมีกระบวนทศัน์ท่ี

เขา้ใจถึงความแตกต่างของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยท่ี์เตม็ไปดว้ยความแตกต่าง

และหลากหลายทางดา้นเช้ือชาติ เพศ อาย ุศาสนาและความเช่ือ และในเวลาต่อมาไดพ้ฒันาเป็นแนวคิดเร่ืองภาวะ

ผูน้ําบนความหลากหลาย (Leadership on Diversity) ซ่ึงถูกจัดว่าเป็นกระบวนทศัน์สําคญัประการหน่ึงสําหรับ

ภาวะผูน้าํในปัจจุบนั ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัแนวคิดของความเท่าเทียมกนั หรือแนวคิดการเคารพสิทธิมนุษยชนได้

เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะในบริบทของประเทศตะวนัตกท่ีมีรากฐานความคิดท่ีใหค้วามสาํคญักบัคุณค่าของความเป็น

ปัจเจกบุคคลอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ี  บทความช้ินนีจึงมีเป้าหมายเพ่ือช้ีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเร่ือง

ภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกบัองคป์ระกอบของ VUCA World วา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
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2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ืออธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกบัองคป์ระกอบตามแนวคิดเร่ือง 

VUCA World  

 

3. VUCA WORLD และแนวคิดเร่ืองภาวะผู้นําบนความหลากหลาย  

    (VUCA World and Leadership of Diversity) 

ปัจจุบนัน้ีเราอยูใ่นยคุสมยัของการปฎิวติัคร้ังแรกของมนุษยชาติท่ีความรู้เป็นเร่ืองท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงินซ้ือใน

ราคาแพงอีกต่อไป และไม่มีขอบเขตของการส่ือสารอีกต่อไป โลกในปัจจุบนัจึงกลายเป็น “โลกแห่งการเปิดกวา้ง

ของแหล่งขอ้มูลอยา่งไร้ขีดจาํกดั” (open source world) ดว้ยอานุภาพของการไร้ขอ้จาํกดัของการส่ือสารน้ีนั้นทาํ

ให้เกิดปรากฎการณ์ทางธุรกิจใหม่ๆ ข้ึนมากมายในปัจจุบนั เช่น บริษทัแท็กซ่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกกลบัไม่ได้

เป็นเจ้าของรถยนต์แม้แต่คันเดียว หรือบริษัทเจ้าของห้องพักเพ่ือการท่องเท่ียวขนาดใหญ่กลับไม่ได้มี

อสังหาริมทรัพยใ์นมือแมแ้ต่ห้องเดียว เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงท่ีค่อยเกิดข้ึนในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมาน้ีไม่ไดส่้งผล

แค่รูปแบบทางธุรกิจ แต่รวมถึงชีวติและสงัคมของพวกเราอีกดว้ย ความสามารถในการเช่ือมโยงตลอด 24 ชัว่โมง

นั้นทาํให้ทุกอยา่งถูกเปิดเผยอยา่งง่ายดาย ดงันั้น พลงัของคนธรรมดาหน่ึงคนจึงสามารถก่อให้เกิดแรงกระเพ่ือม

ขนาดใหญ่อยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน และการคน้หาแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือสร้างนวตักรรมใหม่ๆนั้น 

จึงเกิดข้ึนไดเ้พียงชัว่ขา้มคืนและรวดเร็วเกินกว่ายุคใดๆในประวติัศาสตร์จะสามารถทาํได ้(Rajeev Peshawaria, 

2018) (ดูตารางท่ี 1. ประกอบ) 

 

ตารางที ่1  ปรากฎการณ์ของโลกแห่งการเปิดกวา้งของขอ้มูลอยา่งไร้ขีดจาํกดั  

ปี คศ. 1976 1996 2016 

ประชากรโลก 4.1 พนัลา้นคน 5.8 พนัลา้นคน 7.4 พนัลา้นคน 

รูปแบบการส่ือสาร โทรศทัพ ์แฟกซ์ จดหมาย อีเมล ์วดีีโอคอนเฟอเรนต ์ ทวติเตอร์ สไกฟ โมบาย  

ความรู้ ขาดแคลนและมีราคา ไม่ขาดแคลน ยงัคงมีราคา ฟรี ธรรมดาและมีมากมาย 

ทาํเลท่ีตั้ง สาํคญัในเชิงการแข่งขนั ยงัคงมีความจาํเป็น เก่ียวขอ้งกนัเป้นวงกวา้ง 

การเดินทาง ยากและมีราคาสูง ยากและมีราคาสูง ง่ายและมีราคาถูก 

สินคา้และบริการ ขาดแคลน เขา้ถึงแหล่งยาก ขาดแคลน เขา้ถึงแหล่งยาก เขา้ถึงไดง่้ายทุกท่ีทุกเวลา 

ทกัษะเพื่อความสาํเร็จ STEM: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี STEM: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี ดีไซน์ สุนทรียศาสตร์ 

 วศิกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วศิกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค ์

ความตอ้งการส่วนบุคคล เงินและความมัน่คงทางการเงิน อิสรทางการเงิน ความหมายท่ีมากกวา่เงิน 

ความสามารถและทกัษะ ยากและขาดแคลน แข่งขนัในเชิงทกัษะ มากมายและเขา้ถึงง่าย 

 

3.1 VUCA WORLD 

“VUCA World” เป็นนิยามท่ีปรากฎในพจนานุกรมคาํศัพท์ทางธุรกิจ ซ่ึงใช้ในการอธิบายถึงบริบท

ทางดา้นสภาพแวดลอ้มในโลกยคุปัจจุบนัท่ีวุน่วายและป่ันป่วน เปล่ียนแปลงไดง่้ายและยากต่อการคาดเดาถึงผลท่ี

จะตามมา VUCA World นั้นเกิดข้ึนเน่ืองมาจากปรากฎการณ์ของโลกแห่งการเปิดกวา้งของขอ้มูลอยา่งไร้ขีดจาํกดั 

(open source world) ซ่ึงเป็นผลมาความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารและสารสนเทศ และส่งผลทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงสาํคญัใน 4 ลกัษณะ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีทาํใหเ้กิดนิยามของ VUCA World ข้ึนในภายหลงั 

องคป์ระกอบของ VUCA World ประกอบไปดว้ย (Bennett, 2014) 
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1. ความผนัผวน (volatility)  

2. ความไม่แน่นอน ยากต่อการตดัสินใจ (uncertainty)  

3. ความสลบัซบัซอ้นท่ีมากข้ึนในเชิงระบบ (complexity)  

4. ความคลุมเครือไม่ชดัเจน ไม่สามารถคาดเดาผลไดช้ดัเจน (ambiguity)  

ผลกระทบของ VUCA World ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิถีชีวิตในอดีตท่ีมีความมัน่คง ความ

แน่นอน ความเรียบง่าย ความชดัเจนและควาสะดวกสบาย ไปสู่รูปแบบใหม่ท่ีเตม็ไปดว้ยความผนัผวน ไม่แน่นอน 

สลบัซบัซอ้น คลุมเครือและไม่สบายนั้นเป็นปรากฎการณ์ท่ีคนส่วนใหญ่มกัไม่ชอบ และนาํไปสู่ปัญหาเร่ืองความ

ผูกพนัของพนกังาน ปัญหาดา้นบุคคลากรเน่ืองจากคนท่ีมีความสามารถและประสิทธิภาพตํ่าจะอยูย่ากใน VUCA 

World (ศศิมา สุขสวา่ง, 2560) เช่นเดียวกบั ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์เลขานุการคณะกรรมการภาคีเพ่ือการศึกษา 

อธิบายว่า เพราะโลกสมยัก่อนเปล่ียนแปลงชา้ และเพ่ิงจะเปล่ียนจริง ๆ ในช่วง 200 ปีก่อนหน้าน้ีจากการปฏิวติั

อุตสาหกรรม และมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดเกิดข้ึนในรอบ 20 ปีมาน้ี จากการปฏิวติัเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผล

ให้การเปล่ียนแปลงมีความเร็วสูงข้ึน มีขนาดใหญ่ข้ึนกวา่แต่ก่อนมาก ทาํให้ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ อะไรจะ

เกิดข้ึนในปีน้ีหรือปีหนา้ไดอ้ยา่งชดัเจน (ท่ีมา: https://www.prachachat.net/columns/news-338977) โดยกล่าววา่ 

““โลกจึงเกิดความพลิกผนั เพราะซบัซอ้นข้ึน VUCA เกิดจากการพฒันาเทคโนโลยอียา่งกา้วกระโดด (exponential 

technology) ภาคธุรกิจรู้แลว้ว่าเทคโนโลยี คือ การเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดด แมว้นัน้ีอาจยงัไม่มีอะไร แต่

พรุ่งน้ีจะมากกวา่น้ี 2 เท่า มะรืนน้ีจะมากกวา่ 4 เท่า 8 เท่า และมีความเช่ือมโยงกนั” ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 เปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอดีตและปัจจุบนั ภายใตแ้นวคิด VUCA World 

ท่ีมา: www.sasimasuk.com (2560) 

 

3.2 ภาวะผู้นําบนความหลากหลาย (Leadership on Diversity)  

VUCA world ท่ีมีลกัษณะของความผนัผวน ความไม่แน่นอน ความสลบัซับซ้อนและความคลุมเครือ 

(Bennett, 2014) นั้นเกิดข้ึนมาจากการผสมผสานของ “ความหลากหลาย” (Diversity) ในมิติต่างๆเขา้ดว้ยกนั ทั้ง

ความหลากหลายในแง่ผูค้น วฒันธรรม เทคโนโลย ีความคิดและความเช่ือ ปัจจยัต่างๆเกิดข้ึนบนความหลากหลาย

ท่ีเขา้มาหล่อหลอมรวมกันจนเป็นส่ิงใหม่ๆ หรือกล่าวได้ว่า ความหลากหลายก่อให้เกิดวิวฒันาการของการ

เจริญเติบโตนัน่เอง ดงันั้นความหลากหลายจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ รวมทั้งเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการ

กา้วขา้มกบัดกัความคิดในแบบยคุอุตสาหกรรม และยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีเนน้ความเป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

ความเป็นไปในยคุสมยัของการเปล่ียนแปลงบริบทของ VUCA World 

https://www.prachachat.net/columns/news-338977)%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2
http://www.sasimasuk.com/
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ความหลากหลาย หมายถึง “ความเขม้แขง็และความแตกต่างของผูค้น” เป็นคุณสมบติัสาํคญัท่ีควรค่าแก่

การดาํรงอยู่เพ่ือนาํไปสู่ส่ิงใหม่ กระบวนทศัน์เร่ืองภาวะผูน้าํท่ีผ่านมานั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสาํคญัใน 4 

ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองความยติุธรรมในสังคม ปัญหาความเหล่ือมลํ้ าทางดา้นโอกาสและการเขา้ถึง ปัญหา

เร่ืองความเสมอภาคในสังคม รวมทั้งปัญหาความแตกต่างทางเช้ือชาติ ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากความคิดของการ

ไม่ยอมรับหรือเล็งเห็นถึงความแตกต่างและความหลากหลายท่ีมีอยู่จริงในสังคม ความหลากหลายของผูค้นได้

ก่อให้เกิดกระแสการให้ความสาํคญักบัการมีตวัตน (identity) และภาวะส่วนบุคคล (personalization) โดยเฉพาะ

ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดดา้นการผลิตและการบริโภคในปัจจุบนั

อยา่งมาก และทาํใหเ้กิดปรากฎการณ์ในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่ข้ึนนัน่เอง (Lumby, 2007)   

แนวคิดเร่ืองความหลากหลายกับภาวะผูน้าํได้ถูกศึกษาและวิจัยผ่านการศึกษาเร่ืองความสําเร็จของ

องคก์รสมยัใหม่ในระดบัโลก เช่น บริษทั APPLE หรือ GOOGLE INC. เป็นตน้ ดงัเช่นท่ี Sarkar A. (2016)  พบวา่ 

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จขององคก์รในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่ ไดแ้ก่ หลกัการในการประกอบธุรกิจอยา่ง

มีเหตุมีผล ความสามารถในการรับมือกบัการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว โครงข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ นวตักรรม

ทางธุรกิจและมาตราฐานทางจริยธรรม และภาวะผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จในโลกยคุใหม่ตอ้งเป็นผูน้าํท่ีมีความไว

ต่อการตอบสนอง (Agile Leadership) และมีความรับผิดชอบสูง (Responsible Leadership) ซ่ึงเกิดจากการ

ผสมผสานระหวา่งผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลง ผูน้าํแบบผูต้ามและผูน้าํท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่แนวคิดภาวะผูน้าํ

ในยคุใหม่นั้นมีความแตกต่างกบัแนวคิดภาวะผูน้าํใน 3 แนวทางเดิม (Classic Approach) ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํในเชิง

ตวับุคคล (Trait Approach) ภาวะผูน้าํในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) และภาวะผูน้าํในเชิงสถานการณ์ 

(Situational Approach) อยา่งเห็นไดช้ดั และนาํไปสู่แนวคิดสมยัใหม่ อาทิเช่น VUCA Agile CCPR Model Talent 

Management (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2560)    

ในทรรศนะของผูรู้้และผูบ้ริหารระดบัสูงกล่าวว่า ในโลกของ VUCA สาระสําคญัในการขบัเคล่ือน

องค์กรดว้ยประสิทธิภาพการทาํงานนั้นเป็นความพยายามท่ีไม่ไดผ้ลอีกต่อไป (Bennett , 2014)  ดงัเช่นงานวิจยั

ส่วนใหญ่ท่ีวนเวียนอยู่กับนิยามของคาํว่าประสิทธิภาพ และมกัได้ขอ้สรุปท่ีว่า ประสิทธิภาพขององค์กรและ

พนกังานมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมากต่อความสาํเร็จขององคก์ร และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีต่อความทา้ทายของผูน้าํ

องค์กรในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคของการร้ือร้างทางเทคโนโลยี และนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงส่งผลต่อ

วฒันธรรมองคก์รและรูปแบบการทาํงานท่ีเปล่ียนแปลงไป (Salomi., 2018) 

 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําบนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเร่ือง  

    VUCA World 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกบัองคป์ระกอบตามแนวคิดเร่ืองVUCA 

World นั้นถูกพฒันาข้ึนมาจากแนวคิดเร่ืององค์ประกอบของ VUCA World (Bennett, 2014) แนวคิดเร่ืองความ

หลากหลายท่ีทาํให้เกิดกระแสการให้ความสําคญักบัการมีตวัตน และภาวะส่วนบุคคล (Lumby, 2007) และขอ้

คน้พบของ Sarkar A. (2016) วา่ดว้ยปัจจยัแห่งความสาํเร็จขององคก์รในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่ โดย

บทความช้ินน้ีไดท้าํการสรุปความเช่ือมโยงของแนวคิดทั้งสาม เพ่ือใชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ

ผูน้าํบนความหลากหลายกบัองคป์ระกอบตามแนวคิดเร่ืองVUCA World สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. VUCA World มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) ท่ีมีต่อภาวะผูน้าํบนความหลากหลาย  

หรือ VUCA World เป็นตวัแปรเชิงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดภาวะผูน้าํบนความหลากหลาย เน่ืองจากองคป์ระกอบทั้งส่ี
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ประการของ VUCA World ไดส่้งผลต่อรูปแบบและวถีิชีวติของคนในยคุปัจจุบนัอยา่งมาก (ศศิมา สุขสวา่ง, 2560) 

ซ่ึงมีผลต่อรูปแบบการบริหารมนุษยใืนยคุใหม่ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ี VUCA World 

จึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหแ้นวคิดเร่ืองภาวะผูน้าํมีการเปล่ียนแปลง อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากงานวิจยัท่ีใชใ้นการอธิบาย

ถึงสภาพของความผนัผวน ความไม่แน่นอน ความสลบัซบัซ้อนและความคลุมเครือ ยงัมีไม่มากนกัจนทาํให้ไม่

สามารถวดัผลได ้ทาํใหอ้งคป์ระกอบทั้งส่ีประการถูกจดัวา่เป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถนบัไดใ้นบทความช้ินน้ี 

2. ความหลากหลายจดัวา่เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งภาวะผูน้าํบนความ

หลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเร่ือง VUCA World เน่ืองจาก ความหลากหลายไม่ได้เป็นผลมาจาก

องค์ประกอบของ VUCA World และไม่ไดเ้ป็นสาเหตุโดยตรงให้เกิดภาวะผูน้าํบนความหลากหลาย แต่ความ

หลากหลายเป้นตวัแปรท่ีทาํให้รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่ง VUCA World กบัภาวะผูน้าํมีการเปล่ียนแปลงไป 

กล่าวคือ VUCA World ส่งผลให้เกิดการปล่ียนแปลงภาวะผูน้าํ ท่ามกลางสภาวะการณ์ของความหลากหลายท่ี

เกิดข้ึนในบริบทต่างๆ ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนใหค้วามสัมพนัธ์ดาํเนินต่อไป และเกิดรูปแบบภาวะผูน้าํในแบบใหม่ๆ 

ซ่ึงถูกสร้างข้ึนบนความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูน่ัน่เอง  

ดว้ยเหตุน้ี บทความช้ินน้ีจึงนาํเสนอโมเดลความสมัพนัธ์ในเชิงสาเหตุ ระหวา่งตวัแปร VUCA World ซ่ึง

ประกอบไปด้วยตวัแปรท่ียงัไม่สามารถวดัได ้ จาํนวน 4 ตวัแปรได้แก่ ความผนัผวน ความไม่แน่นอน ความ

สลบัซบัซอ้นและความคลุมเครือ และภาวะผูน้าํบนความหลากหลายตามขอ้คน้พบเร่ืองปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ

องค์กรในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่กับภาวะผูน้ําบนความหลากหลาย ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปรท่ี

สามารถวดัได ้จาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ หลกัการในการประกอบธุรกิจอยา่งมีเหตุมีผล ความสามารถในการรับมือ

กบัการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว โครงข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ นวตักรรมทางธุรกิจและมาตราฐานทางจริยธรรม 

และภาวะผูน้ําท่ีประสบความสําเร็จในโลกยุคใหม่ตอ้งเป็นผูน้ําท่ีมีความไวต่อการตอบสนอง และมีความ

รับผิดชอบสูง ในขณะท่ีความหลากหลายท่ีทาํใหเ้กิดการมีตวัตนและภาวะส่วนบุคคลนั้นเป็นเสมือนปัจจยัทางตรง

ท่ีมีผลต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกบัองคป์ระกอบตามแนวคิดเร่ือง VUCA 

World ท่ีเกิดข้ึน (ดูภาพท่ี 2 โมเดลความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกับองคป์ระกอบตาม

แนวคิดเร่ือง VUCA World ประกอบ)     
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        ภาพที ่2 โมเดลความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกบัองคป์ระกอบตามแนวคิดเร่ือง  

                       VUCA World 

 

5. สรุป 

 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกบัองคป์ระกอบตามแนวคิดเร่ือง VUCA 

World นั้ นถูกพัฒนาข้ึนมาจากแนวคิดเร่ืององค์ประกอบของ VUCA World (Bennett, 2014) แนวคิดเร่ือง                 

ความหลากหลายท่ีทาํให้เกิดกระแสการใหค้วามสาํคญักบัการมีตวัตน และภาวะส่วนบุคคล (Lumby, 2007) และ

ขอ้คน้พบของ Sarkar A. (2016) ว่าดว้ยปัจจยัแห่งความสําเร็จขององคก์รในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่               

โดยนาํเสนอโมเดลความสัมพนัธ์ในเชิงสาเหตุ ระหวา่งตวัแปร VUCA World และภาวะผูน้าํบนความหลากหลาย

ตามขอ้คน้พบเร่ืองปัจจยัแห่งความสาํเร็จขององคก์รในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่กบัภาวะผูน้าํบนความ

หลากหลาย ในขณะท่ีความหลากหลายท่ีทาํใหเ้กิดการมีตวัตนและภาวะส่วนบุคคลนั้นเป็นเสมือนปัจจยัทางตรงท่ี

มีผลต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกบัองค์ประกอบตามแนวคิดเร่ือง VUCA 

World ท่ีเกิดข้ึน มากกว่าท่ีจะมีผลโดยตรงต่อภาวะผูน้าํบนความหลากหลาย หรือเกิดข้ึนจากองคป์ระกอบตาม

แนวคิดเร่ืองVUCA World เน่ืองจากความหลากหลายมีคุณสมบติัในการสร้างการเจริญเติบโตหรือสร้างส่ิงใหม่ๆ

ข้ึนจากกระบวนการหรือรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหน่ึงกบัอีกตวัแปรหน่ึงนัน่เอง  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกบัองคป์ระกอบตามแนวคิดเร่ืองVUCA World ใน

บทความช้ินน้ีสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นเชิงการวจิยัต่อยอดใน 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 
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1. การวิจัยต่อยอดในเชิงปรัชญาว่าดว้ยภาวะผูน้ําสมยัใหม่ภายใตบ้ริบท VUCA World ทั้ งน้ี แนวคิด

ภาวะผูน้าํยคุใหม่นั้นตอ้งการการร้ือร้างชุดแนวคิดเดิม และใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายบนความแตกต่างท่ี

มีอยู ่เพ่ือนาํไปสู่การอยูร่่วมกนัและการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆอยา่งย ัง่ยนื แนวคิดเร่ืองภาวะผูน้าํบนความหลากหลาย 

(Leadership on Diversity) ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาสมยัใหม่อย่างมากบนความหลากหลายทางสังคมและ

สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้เกิดแนวคิดสมยัใหม่ เช่น แนวคิดเร่ืองผูน้าํท่ีมีความไวต่อการตอบสนอง 

(Agile Leadership) และมีความรับผิดชอบสูง (Responsible Leadership) แนวคิดเร่ือง VUCA Agile CCPR Model 

Talent Management หรือแนวคิดเร่ืองภาวะผูน้าํในโลกแห่งการเปิดกวา้งของแหล่งขอ้มูลอยา่งไร้ขีดจาํกดั (Open 

Source Leadership) เป็นตน้  

2. การวิจยัต่อยอดในเชิงการพฒันาเทคนิค วิธีการวดั วิธีการสร้างและพมันาโมเดลเพ่ือใชใ้นการอธิบาย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํบนความหลากหลายกบัองคป์ระกอบตามแนวคิดเร่ืองVUCA World ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีวดัไม่ไดน้ั้นสามารถทาํการวิจยัต่อยอดเพ่ืออธิบายถึงคุณลกัษณะขององคป์ระกอบใหเ้ป็น

รูปธรรมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ 

การคูณ และการหาร (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัลาดปลาเคา้ สาํนกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบง่ายโดยการจบัฉลาก (Simple Random Sampling) จาํนวน 1 

ห้องเรียน ไดแ้ก่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/3 มีนกัเรียนจาํนวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนการ

จดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ การคูณและการหาร จาํนวน 4 แผน 31 คาบ (2) แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร จาํนวน 30 ขอ้ วิเคราะห์คุณภาพของ

ขอ้สอบโดยการหาค่าความยากง่าย ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 0.8 และค่าอาํนาจจาํแนก ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.7 

และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติที t-test (Dependent Sample( 

 ผลการวจิยั พบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล โดยมีนกัเรียนจาํนวน 23 คน  

อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 77.23 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การบวก                

การลบ การคูณ และการหาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการแก้

โจทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คาํสําคญั:  วธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were (1) to study on the learning achievement in Addition, Subtraction, 

Multiplication and Division (2) to compare the learning achievement in Addition, Subtraction, Multiplication and 

Division of Prathom suksa 4 students through mathematical problem solving by using Polya and Bar model. The 

sampling were used 23 Pathom suksa 4/3 students in the first semester of 2019 academic year from Watladplakao 

school, Ladphrao District Office, Bangkok. They were selected by Simple Random Sampling for one section. 

The research instruments were (1) 4 lesson management plans in Addition, Subtraction, Multiplication and 

Division for 31 periods (2) 30 items of the learning achievement test in Addition, Subtraction, Multiplication and 

Division. The data were analyzed by using frequency percentage, mean, standard deviation and t-test Dependent 

Sample. The research finding revealed that (1) the learning achievement in Addition, Subtraction, Multiplication 

and Division of 23 Prathom suksa 4th students through mathematical problem solving by using Polya and Bar 

model was at a good level (77.23%) based on the assumption (2) the learning achievement in Addition, 

Subtraction, Multiplication and Division of 23 Prathom suksa 4th students through mathematical problem solving 

by using Polya and Bar model was statistically higher at the .05 level of significance.  

 

Keywords: Mathematical problem solving by using Polya and Bar model, learning Achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อความสําเร็จในการเรียนรู้ เน่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษยมี์

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้

อยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถ

นาํไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศให้ทดัเทียมกบันานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

เ พ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี

เจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวฒัน์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนโดยคาํนึงถึงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 เป็นสาํคญั นัน่คือ การเตรียมผูเ้รียนให้มีทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งปลอดภยั ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียน

รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้ม สามารถแข่งขนัและอยู่

ร่วมกบัประชาคมโลกได ้ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีประสบความสําเร็จนั้น จะตอ้งเตรียมผูเ้รียนให้มี

ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ดงันั้นสถานศึกษาควรจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

 จากรายงานผล คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2560 (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2561)  

ในสาระท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 พบว่า โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 30.99 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1459 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 39.50 โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 60.17 และโรงเรียนในสังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (สกท.) มีค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ 33.34  โดยรวมทุกสังกดัในประเทศไทยมีค่าเฉล่ีย ในสาระท่ี 1 ร้อยละ 37.12 พบว่า โรงเรียนในสังกดั

สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (สกท.) มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ ซ่ึงสาระท่ี 1 มีรากฐานมาจาก

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในเร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เห็นไดว้า่ถา้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจในเน้ือหาของชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จะส่งผลในการศึกษาในระดบัชั้นต่อไปท่ีสูงข้ึน 

 จาการศึกษาปัญหาผลการทดสอบโรงเรียนในสังกดั สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ในกลุ่ม

สาระท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร์ท่ีมีผลการทดสอบตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ ทาํใหค้รูผูส้อนควรหาวิธีการสอนท่ีจะ

ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการบวก การลบ การคูณ และการหาร เพ่ือให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาซ่ึงวิธีการสอนท่ี

เหมาะสมในการสอนวิชาคณิตศาสตร์และจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดน้ั้น ไดแ้ก่ วิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบ

โพลยาร่วมกบับาร์โมเดล เป็นวธีิท่ีนาํวชิาศิลปะเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นวธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยา ช่วยในการ

แสดงความสัมพนัธ์ของโจทยปั์ญหาเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ของโจทยปั์ญหามากข้ึนโดย

การวาดภาพส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาดความสั้นและความยาวไม่เท่ากนัตามโจทยปั์ญหา ทาํให้เด็กเกิดความผอ่นคลาย ได้

วาดรูประบายสีไปพร้อมกบัแกโ้จทยปั์ญหา เหมาะสาํหรับผูท่ี้เร่ิมเรียนโจทยปั์ญหาในระดบัตน้ๆ ทาํให้เห็นความ

แตกต่างชดัเจนมากข้ึน เม่ือวาดภาพแสดงความสัมพนัธ์เรียบร้อยแลว้จะนาํวิธีการแกปั้ญหาแบบโพลยามาใชใ้น

การหาผลลพัธ์เน่ืองจากโพลยามีการวิเคราะห์โจทย ์แยกประเด็นสาํคญัต่างๆของโจทย ์และหาผลลพัธ์ พร้อมทั้ง

ตรวจคาํตอบ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความคิด วิเคราะห์ และประยกุตค์วามรู้ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างแม่นยาํ จึงทาํให้

เหมาะกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเป็นผูเ้ร่ิมเรียนเน้ือหาของโจทยปั์ญหาในระดบัตน้ๆ โดยวิธีการแก้

โจทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกนับาร์โมเดลสามารถใชแ้กปั้ญหาไดใ้นบทเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหาร การชัง่ ตวง วดั เวลา ทศนิยม และเศษส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัการวิจยั

ของ นวลฤทยั ลาพาแว (2558) ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลสําหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาของ

โพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก การ

ลบ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละหลงัเรียน เท่ากบั 87.67 ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียร้อยละก่อนเรียนท่ีมีค่าเท่ากบั 57.67 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล 

(2) เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเ ร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดลระหวา่งก่อนเรียน

และหลงัเรียน 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                                                                                                

                     

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐาน 

 4.1 ผลสมัสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 โดยใชว้ธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดลหลงัเรียนสูงกวา่ ก่อนเรียน 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดย

การวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียน และทาํการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน การจดัการเรียนรู้โดยใช้

วธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล โดยผลการวจิยันาํมาเปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

        5.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัลาดปลาเคา้ สาํนกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 4 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 126 คน 

 5.3 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั  

 เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัลาดปลาเคา้ สาํนกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบง่ายโดยการจบัฉลาก (Simple Random Sampling) จาํนวน 1 

หอ้งเรียน ไดแ้ก่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/3 มีนกัเรียนจาํนวน 23 คน 

      5.4 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การสอนโดยใชว้ธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร 

 5.5 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั      

 จาํนวน 3 เดือน (กรกฎาคม 2562 ถึง กนัยายน 2562) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 วดัผลการ

เรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยา

ร่วมกบับาร์โมเดล และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน  

  5.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มี 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 (1) แผนการจดัการเรียนรู้ ดาํเนินการโดยนาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ การคูร 

และการหาร ไปเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ ดา้นวชิาการ ดา้นวดัผล และดา้นวชิาคณิตศาสตร์ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

    

การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการแกโ้จทย์

ปัญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล รายวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ 

และการหาร 
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ความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้

ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 

ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด นาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ีย ผล

การประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  

 (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดาํเนินการโดยนาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ไปเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความชาํนาญ จาํนวน 3 คน ทาํการตรวจ

เพ่ือประเมินความถูกตอ้งเหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากบั 1 นาํ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ท่ีปรับปรุงแลว้ ไปทาํการ

ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัลาดปลาเคา้ ปีการศึกษา 2562  ท่ีผา่นการเรียนเน้ือหาน้ี

มาแลว้ จาํนวน 10 คน ตรวจสอบแบบทดสอบแลว้คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.6 – 0.8 และค่าอาํนาจ

จาํแนก ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.2 – 0.7 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 

       5.7 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 (1) ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองการบวก การลบ การ

คูณ และการหาร ท่ีสร้างข้ึนและผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จาํนวน 30 ขอ้ 

 (2) ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยา

ร่วมกบับาร์โมเดล เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 31 

ชัว่โมง โดยไม่นบัรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 (3) ดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จากการจดัการเรียนรู้โดย

ใชว้ธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์มเดล เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ท่ีสร้างข้ึนและ

ผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จาํนวน 30 ขอ้ 

 5.8 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 (1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหา

แบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x�) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบ

โพลยาร่วมกบับาร์โมเดล เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ

ที t-test (Dependent Sample) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนท่ี  1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน เ ร่ือง  การบวก การลบ การคูณ และการหาร  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล โดยใช ้ความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 การวิจัยคร้ังน้ีได้ทดลองกับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 23 คน โดยทาํการทดสอบก่อน

เรียนจาํนวน 30 ขอ้ 30 คะแนน แลว้จึงดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบั
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บาร์โมเดล จาํนวน 31 คาบ เม่ือเสร็จส้ินแลว้จึงทาํการทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนฉบบัเดียวกนักบัทดสอบก่อนเรียน ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณ 

และการหาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์

โมเดล 

คะแนน เกณฑ์ ระดบั จาํนวน(คน) ร้อยละ x� SD 

23 – 30 75 – 100 ดีมาก 12 52.17 26.50 1.83 

15 – 22 50 – 74 ดี 11 47.83 19.55 1.80 

7 – 14 25 – 49 พอใช ้ 0 0 0 0 

0 – 6 0 – 24 ควรปรับปรุง 0 0 0 0 

รวม 23 100 - - 

เฉลีย่รวม - 77.23 23.17 3.63 

   

 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยมีค่าเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 77.23 

นกัเรียนไดค้ะแนนระหวา่ง 23 – 30 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์75 – 100 อยูใ่นระดบั ดีมาก มีจาํนวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.17 ค่าเฉล่ีย 26.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.83 และมีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนระหวา่ง 15 – 22 คะแนน 

อยู่ในเกณฑ์ 50 – 74 ซ่ึงอยู่ในระดับดี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 ค่าเฉล่ีย 19.55 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.80 

 ตอนที ่ 2 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 โดยใช้วธีิการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล ระหว่างก่อนเรียนและ

หลงัเรียน โดยใช้สถิตทิ ีt-test (Dependent Sample) 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณและการหาร ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล ไดน้าํคะแนนมาวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติที t-test (Dependent Sample( ดงั

ตาราง 2 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล ระหวา่งก่อนเรียนและ

หลงัเรียน โดยใชส้ถิติที t-test (Dependent Sample) 

การทดสอบ 
คะแนน

ตํา่สุด 

คะแนน

สูงสุด 
n x� SD p - value 

ก่อนเรียน 7 17 23 12.83 2.74 .000 

หลงัเรียน 17 29 23 23.17 3.97  

* p .05 
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 จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนคะแนนตํ่าสุด 7 คะแนน คะแนนสูงสุด 

17 คะแนน ค่าเฉล่ีย 12.83 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.74 ส่วนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัการ

จดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล มีคะแนนตํ่าสุด 17 คะแนน คะแนน

สูงสุด 29 คะแนน ค่าเฉล่ีย 23.17 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.97 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัลาดปลาเคา้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้วธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์

โมเดล หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. อภิปรายผล  

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล อยู่ใน

ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 77.23 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูส้อนไดน้าํวธีิการแกปั้ญหาแบบ

โพลยาร่วมกบับาร์โมเดลมาใชส้อนจึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ และสามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาไดง่้ายข้ึน 

โดยจะมีการแยกความสัมพนัธ์ของโจทย ์ส่ิงท่ีโจทยถ์าม ส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดให้ เพ่ือนาํมาวาดภาพแทนส่ิงท่ีโจทย์

กาํหนดให้แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนัเพ่ือหาผลลพัธ์ ดว้ยส่ิงน้ีจะทาํให้ผูท่ี้เร่ิมเรียนโจทยปั์ญหาในระดบัตน้ จะ

เขา้ใจจากภาพวาดไดง่้ายกวา่การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์จากตวัหนงัสือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นวลฤทยั 

ลาพาแว (2558) ได้ศึกษางานวิจัย เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ตามกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลสาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยาร่วมกบั

เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก การลบ มีคะแนน

เฉล่ียร้อยละหลงัเรียน เท่ากบั 87.67 ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียร้อยละก่อนเรียนท่ีมีค่าเท่ากบั 57.67 และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ งามพิศ ม่ิงไชย (2551) ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ือง การวิจยัเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาความสามารถในการ

แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอาํนาจเจริญ พบว่า ผลการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองการประยุกต์

สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอาํนาจเจริญ หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการปฏิบติัการวจิยัและประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย

ใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ผลปรากฏวา่นกัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบ

วดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 73.21 และมีนกัรียนท่ีผ่านเกณฑจ์าํนวน 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 75  

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล 

สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการแกโ้จทยปั์ญหาแบบ

โพลยาร่วมกบับาร์โมเดล มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดองคค์วามรู้ เกิดความสนุกสนาน มีความเขา้ใจ

ในบทเรียน มีกิจกรรมท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ทาํให้เกิด

ความรู้ความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความคิด วิเคราะห์ และประยุกตค์วามรู้ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

แม่นยาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพงศ์ วฒัศิริพงษ ์(2560) ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ือง การสอนแบบบาร์โมเดล 

เร่ือง เศษส่วน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
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บรมราชูปถมัภ ์พบวา่ ประสิทธิภาพของการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ใน เร่ือง เศษส่วน โดยใชว้ธีิการสอนแบบ

บาร์โมเดลสําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เท่ากบั 82.50 ต่อ 82.84 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยใชว้ิธีสอนแกโ้จทยปั์ญหาแบบบาร์โมเดล เร่ือง เศษส่วน ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะสูง

กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นักเรียนมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชว้ิธีสอนแกโ้จทย์

ปัญหาแบบบาร์โมเดลเร่ืองเศษส่วนอยูใ่นระดบัดีมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิขัอง หน่ึงนุช เตน็ตารัมย ์(2558) ได้

ศึกษางานวจิยั เร่ือง ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ือง สมการ โดยใชเ้ทคนิคการแกปั้ญหาของโพลยา สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง สมการ โดยใชเ้ทคนิคการ

แกปั้ญหาของโพลยา สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
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 ควรนาํเทคนิคการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบับาร์โมเดลไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนใน

ระดบัชั้นอ่ืนๆ  

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาวิจยัวิธีการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาแบบโพลยาร่วมกบับาร์โมเดล โดยใชว้ิธีการสอนแบบ

ออนไลน์ เช่น การจดัทาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) และวดัผลการเรียนรู้เปรียบเทียบกบัการสอนในชั้นเรียน
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  ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้

คาํปรึกษา และในการจดัทาํสารนิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสาร

นิพนธ์ 

  ขอขอบพระคุณ นางสุดี ม่วงศรี, นางชรินพร บุญเลิศ และนายธรชยั ถนนทิพย ์ท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการใช้นวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ของครู

สถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค และ 2) วิเคราะห์ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์และส่งผลต่อการใชน้วตักรรมการเรียน

การสอนในยคุ 4.0 ของครูสถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ครู

สถานศึกษาเอกชน ในเครือไทย-เทค ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 255 คน  เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามเก่ียวกบั

การใช้นวตักรรมการเรียนการสอนแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามแบบของไลเคร์ท 

(Likert) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.807 และค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.000- 0.763 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติ

เชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงสรุปอา้งอิง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว  การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และ

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลวจิยัพบวา่  

1) ระดับการใช้นวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ของครูสถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค 

ภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.69, S.D. = 0.89)  

2) ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์และส่งผลต่อการใช้นวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ของครูสถานศึกษา

เอกชนในเครือไทย-เทค พบว่า เจตคติต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 และ แรงจูงใจในการใช้

นวตักรรมการเรียนสอนในยุค 4.0 มีความสัมพนัธ์กับการใช้นวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: การใชน้วตักรรม, ยคุ 4.0, ครูสถานศึกษาเอกชน 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to 1)  Study the level of innovation in teaching and learning in the 4.0 

era of teachers private school in Thai- Tech group.  and 2)  Analyze the related variables and affect the use of 

teaching and learning innovation in the 4.0 era of private school teachers in Thai-Tech group. The population and 

samples used in the research were teachers, private education institutions. In the Thai-Tech group, the academic 

year 2018, the number of 255 people. The tool used is a questionnaire about the use of innovative teaching scale 

by 5 rating scale according to likert model.  Reliability is 0. 807 and Discrimination is 0. 000- 0. 763.  Using 

descriptive statistics including, frequency, percentage, mean, standard deviation Statistical value, pearson product 

moment correlation coefficient and multiple regression analysis.  

The research found that: 

1)  The level of the use of teaching and learning innovation in the 4. 0 era of the Thai- Tech affiliated 

private school teachers The overall picture is at a high level. (�̅�𝑥 = 3.69, S.D. = 0.89) 

2) Related variables and affecting the use of teaching and learning innovation in the 4.0 era of teachers 

private school in Thai-Tech group found that the characteristics of teachers are attitude towards using innovation 

in teaching and learning in the 4.0 era and motivation to use innovation in teaching and learning in the 4.0 era is 

related to the use of innovation in teaching and learning in the 4. 0 era.  Of teachers, including motivation to use 

innovation in teaching and learning in the 4.0 era, affecting the use of teaching and learning innovation in the 4.0 era. 

 

Key Words: Using innovation, 4.0 Era, Teachers private school 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

   การศึกษาในยุค 4.0 เป็นการศึกษายุคใหม่เพ่ือตอบสนองคนยุคใหม่ท่ีตอ้งการนําองค์ความรู้มา

ตอบสนองความตอ้งการสังคม สถานศึกษาจึงตอ้งมีโมเดลการจดัการศึกษาท่ีเปล่ียนไป โดยมีอุปกรณ์สมาร์ท

สมยัใหม่ (Smart Machine) เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเบลต็ เพ่ือช่วยในการแสวงหาการเรียนรู้โดยการใชเ้คร่ืองมือท่ี

สมาร์ทสมยัใหม่เช่ือมโยงส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั รวมถึงการสามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง อย่างทา้ทาย 

สร้างสรรค ์เพ่ือหาความรู้ใหม่มาต่อยอดความรู้เดิม โดยการนาํมาคิดและ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์กบั

ตนเอง และสงัคม ตามสถานการณ์ ดงันั้นการเรียนการสอนในยคุ 4.0 จึงตอ้งเปล่ียนวธีิการสอนไม่เป็นเพียงแค่ให้ 

ความรู้และการท่องจาํ แต่ตอ้งหนัไปใหน้ํ้ าหนกักบัการสร้างทกัษะในการเรียนรู้และปรับตวัของผูเ้รียนใหส้ามารถ

เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยให้ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนกลา้คิดและกลา้

สร้างสรรคผ์ลงานใหอ้อกมาเป็นรูปธรรมเพ่ือประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืน ๆ ดว้ยทกัษะการศึกษาท่ี

เนน้การลงมือทาํ แลว้ออกมาเป็นผลผลิตอยา่งสร้างสรรคใ์นลกัษณะท่ีกา้วทนัโลกไดอ้ย่างชาญฉลาด (สุนนัท์ สี

พาย และ ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2561) 

 อีกทั้งบทบาทหน่ึงท่ีสาํคญัของครูในทุกระดบัการศึกษา คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

โดยให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของการบริหารการศึกษา ซ่ึงหลกัสูตรท่ีโรงเรียนจดัทาํข้ึนมาจะตอ้งสอดคลอ้งกบั

ศกัยภาพ และความถนดัของผูเ้รียน อีกทั้งตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่าง หลากหลายของวิถีชีวิต 

วฒันธรรม ชุมชน และสงัคมได ้ถือเป็นความทา้ทายของครูในยคุปัจจุบนัซ่ึงภาครัฐมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคดักรองผูท่ี้
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มีคุณสมบติัเหมาะสมจะมาเป็นครู โดยเฉพาะสถานศึกษาของเอกชนสามารถจดัการศึกษาไดทุ้กรูปแบบ แต่ทั้งน้ี

ตอ้งดาํเนินการภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ท่ีตอ้งการความเป็นอิสระ

และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา จึงตอ้งมีการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยจะการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังใน 5 ปี (ราช

กิจจานุเบกษา, 2562) เพ่ือการศึกษาสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงในสงัคม 

  จากความตอ้งการเพ่ือปฏิรูปการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศไทยเกิดจาก

ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยตกตํ่า มีสาเหตุหลกัๆ มาจากโครงสร้างการบริการการศึกษาของกระทรวง

การศึกษาท่ีกระจายเกินไป ครูและผูบ้ริการขาดคุณภาพ คุณภาพการศึกษายงัไม่ตอบโจทย ์และหลกัสูตรการศึกษา

ไม่มีความทนัสมยั ทาํให้เกิดความไม่ชดัเจนในเน้ือหาการเรียนก่อให้เกิดกระแสต่อตา้นจากองคก์รครูต่าง ๆ ทัว่

ประเทศ สถานศึกษาจึงต้องเร่งพฒันาบุคลากรครู และมุ่งพฒันาการศึกษาตั้ งแต่วยัทารกแรกเกิด จนถึงวยั

อุดมศึกษา อาชีวศึกษาหลงั 18 ปี ข้ึนไปใหเ้ป็นไปตามรูปแบบสากลนิยม โดยการผลิตครูใหมี้ความรู้ในการพฒันา

นกัเรียน และเขา้ใจจิตวทิยาของนกัเรียนในแต่ละช่วงวยั (เพชร เหมือนพนัธ์ุ, 2562) 

  ดังนั้นการจดัการเรียนการสอนในยุค 4.0 นั้น ครูผูส้อนควรตอ้งจดัการศึกษา/จัดการเรียนรู้ไปใน

ทิศทางเชิงสร้างสรรค์ มากยิ่งข้ึน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละสร้าง นวตักรรมใหม่ ๆ ได ้เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความสุขและสนุกกบัการเรียนรู้ เช่น การให้

ผูเ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์และใชส้ถานการณ์ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem Base Learning) และใชก้ารเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning) เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ลกัษณะเหล่าน้ีเป็นการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางใน

การเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนไดเ้สาะแสวงหาความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีกระบวนการและมี

ขั้นตอน ซ่ึงจะทําให้ได้มาซ่ึงความรู้ท่ีทันต่อเหตุการณ์และเป็นความรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถนําไปใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจาํวนั นอกจากนั้นสถานศึกษาจึงตอ้งควรจดัให้มีห้องเรียนห้องปฏิบติัการ ห้องแสดงนิทรรศการ และ

ห้องสาธิต เพ่ือให้ผูเ้รียนไดม้าศึกษาดูงานไดส้ะดวก เพราะการเรียนรู้ในยคุ 4.0 ไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะในห้องเรียน

แลว้อีกต่อไป แต่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนไดต้ลอดเวลาดว้ยเช่นกนั  ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึง

จาํเป็นตอ้งปรับปรุงตาํราเรียนท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ เกิดความสงสัย เกิดคาํถาม และอยากคน้ควา้หา

คาํตอบ ดังนั้นตาํราเรียนจึงควรตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน และระบบการประเมินตอ้งมีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรด้วยเช่นกนัโดยเฉพาะขอ้สอบท่ีใช้วดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ควรเป็น

ขอ้สอบอตันยัหรือเป็นสถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นในลกัษณะการคิดวเิคราะห์ การคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ การคิดสร้างสรรค ์และการคิดแกปั้ญหา เป็นตน้ อนัจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิด

สามารถสะทอ้นความรู้ผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง (พาสนา จุลรัตน์, 2561) 

  สถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาครูและ

ผูเ้รียนใหเ้ป็นคนไทย 4.0 เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะการส่งเสริมใหค้รู

นาํนวตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด การศึกษาเก่ียวกบั

ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 มาใชจ้ะทาํให้การกาํหนดนโยบาย

การพฒันาครูของสถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค ทาํไดง่้ายข้ึนและเป็นนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัยคุสมยัใน

ปัจจุบนัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการพฒันาคนไทยใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นและเหมาะสม

ในยคุประเทศไทย 4.0 
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2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการใช้นวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ของครูสถานศึกษาเอกชนในเครือ            

ไทย-เทค 

2. เพ่ือวิเคราะห์ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์และส่งผลต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ของครู

สถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค 

 

3. กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

นวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 มาใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวคิดการศึกษา 4.0 การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในกลุ่มเครือไท-เทค แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 และบทบาท

ของครูและแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาครูในยคุไทยแลนด ์4.0  เพ่ือนาํมาทาํกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัภาพประกอบ

ท่ี 1.1 

 

                                ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่1.1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัภูมิหลงัของครูส่งผลต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 

  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณลกัษณะของครูมีความกบัพนัธ์กบัการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 

  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัคุณลกัษณะของครูส่งผลต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 

 

 

ภูมหิลงัของครู  

อายขุองครู  

วฒิุการศึกษาของครู  

ประสบการณ์ในการสอน  

ระดบัชั้นท่ีสอน  

รายไดต้่อเดือน  

ภาระงานสอน 

การใช้นวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 

ของครูสถานศึกษาเอกชน 

ในเครือไทย-เทค 

คุณลกัษณะของครู  

ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0  

เจตคติต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0  

แรงจูงใจในการใชน้วตักรรมการเรียนสอนในยคุ 4.0 
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4. วธีิการดําเนินการวจัิย  

 4.1 รูปแบบการวจิยั 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัแบบผสมระหวา่งการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ของครูสถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-

เทค  และเพ่ือวเิคราะห์ตวัแปรท่ีสมัพนัธ์และส่งผลต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ของครู

สถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  

ครูผูส้อนในวทิยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณาบริหารธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยไีทย

อยธุยาบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุขฤทยักรุงเทพ  โรงเรียนพฒันวทิย ์ โรงเรียนสุขฤทยัชลบุรี โรงเรียนสุขฤทยั

ขอนแก่น โรงเรียนสิริวฒันาเชียงราย โรงเรียนสิริวฒันาพิจิตร จาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อลละ 100 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ซ่ึงแต่ละโรงเรียนมีกลุ่มตวัอยา่งแสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่3.1 แสดงขนาดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

สถานศึกษาเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

คน 

วทิยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจ 30 

วทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณาบริหารธุรกิจ 34 

วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยอธุธยาบริหารธุรกิจ 28 

โรงเรียนสุขฤทยักรุงเทพ 49 

โรงเรียนพฒันวทิย ์ 20 

โรงเรียนสุขฤทยัชลบุรี 12 

โรงเรียนสุขฤทยัขอนแก่น 9 

โรงเรียนสิริวฒันาเชียงราย 26 

โรงเรียนสิริวฒันาพิจิตร 47 

รวม 255 

อา้งอิง: ขอ้มูลโรงเรียนกลุ่มเครือไทย-เทค จาํนวน 9 โรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

 

 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรตน้ คือ  

  ภูมิหลงัของครู ไดแ้ก่ อายขุองครู  วฒิุการศึกษาของครู  ประสบการณ์ในการสอน  

ระดบัชั้นท่ีสอน รายไดต้่อเดือน และภาระงานสอน 

  คุณลกัษณะของครู ไดแ้ก่  ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0  เจตคติต่อการใช้

นวตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 และแรงจูงใจในการใชน้วตักรรมการเรียนสอนในยคุ 4.0 

 ตวัแปรตาม คือ การใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ของครูสถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค 
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4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภูมิหลงัของครู  มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check – 

List)  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครู แบ่งออกเป็น 3 ตอนย่อย ไดแ้ก่  ความรู้

เก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 เจตคติต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0  แรงจูงใจ

ในการใชน้วตักรรมการเรียนสอนในยุค 4.0 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

ของ Likert   

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้นวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0  ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ของ Likert   

ตอนที่ 4 เป็นคาํถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) เพ่ือให้ผูต้อบแบบ สอบถามไดเ้สนอ

ความคิดเห็นประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การสร้างและคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. ผูว้ิจัยได้ดําเนินการการศึกษาค้นควา้จากเอกสาร (Document study) โดยศึกษาจากหนังสือ 

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  ทฤษฎีแนวคิด  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาสร้างเคร่ืองมือ

การวจิยั 

2. นําเคร่ืองมือการวิจัยตรวจสอบความถูกต้องในเน้ือหา และนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามและนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 

3. ทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือนําแบบสอบถามไปสอบถามกับบุคคลท่ีคลา้ยกับกลุ่ม

ตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จํานวน 30 ราย แล้วนําไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธี   

สมัประสิทธิอลัฟาของ ครอนบคั (Cronbach’s Alpha) ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.807  จึงสามารถใชไ้ด ้

4. นาํแบบสอบถามฉบบัจริงท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ เพ่ือนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํการศึกษาวจิยั 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการ เก็บแบบสอบถามกบั

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 255 คน ซ่ึงเป็นจาํนวนทั้งหมดของครูวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย-เทค จาํนวน 9 

โรง ปีการศึกษา 2561 

 4.6 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชข้ั้นตอนต่อไปน้ี 

  1. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดยการนาํขอ้มูลเชิงคุณภาพมา

วิเคราะห์ความถ่ีและจัดกลุ่ม (Qualitative themes) และแปลความหมายโดยใช้หลกัการให้เหตุผลเชิงตรรกะ 

(Logical reasoning) 

 2. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงวเิคราะห์ (Analytical 

statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สันโพรดคัโมเมน้ (Pearson’s product moment correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 
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5. สรุปผลการวจัิย 

  1. จากการศึกษา ภูมิหลงัของครู พบวา่ ครูวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย-เทค ปีการศึกษา 2561 

จาํนวน 255 คน ส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 36-46 ปี  จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 มีวฒิุการศึกษาครูปริญญา

ตรี จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30 มีประสบการณ์ในการสอน16 ปีข้ึนไป จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.10 มีระดบัชั้นท่ีสอน ประถมศึกษา จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีรายไดต้่อเดือน 20,001– 30,000 

บาท จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60 และมีภาระงานสอน ไม่ตํ่ากวา่ 18 ชัว่โมง/สปัดาห์ จาํนวน 132  คน คิด

เป็นร้อยละ 51.80 

  2. จากการศึกษา คุณลกัษณะของครูทั้ง 3 ดา้น ส่วนใหญ่ครูมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก สามารถแยก

เป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

  คุณลกัษณะของครู  ดา้นความรู้เก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ไดด้งัน้ี ยคุ 4.0 เป็นยคุท่ี

ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนและเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน ตอบใช่  245 คน ไม่ใช่ 10 คน ยคุ 4.0 

เป็นยคุใหเ้กิดการนาํเทคโนโลยเีหล่านั้นมาประยกุตใ์ชแ้ละส่งเสริมการเรียนรู้ ตอบใช่  248 คน ไม่ใช่ 7 คน ยคุ 4.0 

เป็นยคุของการใชส่ื้อและสงัคมออนไลน์ท่ีมีวจิารณญาณมากข้ึน ตอบใช่  251 คน ไม่ใช่ 4คน กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยคุ 4.0 จะตอ้งมุ่งเนน้สร้างมูลค่า สร้างนวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ตอบใช่  13 คน ไม่ใช่ 242 คน บทบาทของครูในยุค 4.0 น้ีจะตอ้งเป็นโคช้ของผูเ้รียน ตอบใช่  250 คน 

ไม่ใช่ 5 คน บทบาทของครูในยคุ 4.0 น้ีจะตอ้งช่วยส่งเสริมองคค์วามรู้ท่ีผูเ้รียนเกิดการจากเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ตอบ

ใช่  250 คน ไม่ใช่ 5 คน วธีิการสอนจะตอ้งมุ่งเนน้พฒันาทกัษะและกระบวนการคิดวเิคราะห์ใหผู้เ้รียน ตอบใช่  15 

คน ไม่ใช่ 240 คน ส่ือการสอนในยคุดิจิทลั จะตอ้งพฒันาปรับปรุงตาํราเรียนใหมี้มาตรฐาน 5 ดาว ตอบใช่  250 คน 

ไม่ใช่ 5 คน จะตอ้งมีการปรับหลกัสูตรการเรียนการสอน ให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัโลกยคุใหม่ ตอบใช่  252 คน 

ไม่ใช่ 3 คน และยคุ 4.0 จะตอ้งส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนโดยใชส้องภาษา ตอบใช่  253 คน ไม่ใช่ 2 คน 

  คุณลกัษณะของครู ดา้นเจตคติต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ การใชน้วตักรรมการสอนจะลดภาระให้กบัครูผูส้อน อยู่

ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 รองลงมา การใช้นวตักรรมการเรียนการสอนจะตอ้งกระตุน้ให้นักเรียน

กระตือรือร้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และการใช้นวตักรรมการสอนจะเป็นงานท่ีต้องศึกษา

นวตักรรมใหม่ๆ ทาํใหก้ารสอนสะดวก และมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 

  คุณลกัษณะของครู  ดา้นแรงจูงใจในการใชน้วตักรรมการเรียนสอนในยคุ 4.0 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 เ ม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานจาก

ผูบ้งัคบับญัชา บุคคลภายนอก และเพ่ือนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 รองลงมา การไดรั้บการ

ยกย่องชมเชย อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และการไดรั้บความไวว้างใจ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.70 

  3. จากการศึกษาระดบัการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ของครูสถานศึกษาเอกชนในเครือ

ไทย-เทค พบวา่ การใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีการใชน้วตักรรมเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 รองลงมา กาํลงัเรียนรู้เก่ียวกบัการนาํนวตักรรมไปใชใ้นการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และเผยแพร่วิธีการสอนเรียนการสอนโดยใชน้วตักรรมให้เพ่ือนครูและบุคคลอ่ืนๆ เม่ือมี

โอกาส อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ดงัรายละเอียดตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย  และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ภาพรวม  

การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 𝛍𝛍 𝝈𝝈 แปลผล อนัดบั 

กาํลงัเรียนรู้เก่ียวกบัการนาํนวตักรรมไปใชใ้นการเรียนการสอน 3.93 0.99 มาก 2 

มีการใชน้วตักรรมเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน 4.03 1.11 มาก 1 

มีการนาํนวตักรรมทางการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียน

การสอนโดยมีการออกแบบวธีิการสอนเหมาะสมกบัเดก็นกัเรียน

ของตนเอง 

3.68 0.82 มาก 6 

ตั้งใจท่ีจะใชน้วตักรรมในการเรียนการสอนเป็นส่ือการเรียนการ

สอนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

3.71 0.77 มาก 5 

ศึกษาและพฒันาวธีิการสอนโดยใชน้วตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 3.78 0.82 มาก 4 

เผยแพร่วธีิการสอนเรียนการสอนโดยใชน้วตักรรมให้เพ่ือนครูและ

บุคคลอ่ืนๆ เม่ือมีโอกาส 

3.82 0.87 มาก 3 

แมว้า่จะพบกบัปัญหาในการใชง้านนวตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

แต่จะยงัคงใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอนต่อไป 

3.44 0.83 มาก 10 

มีการปรับปรุงวธีิการสอนจากการใชน้วตักรรมเพ่ือการจดัการเรียน

การสอนอยา่งต่อเน่ือง 

3.51 0.83 มาก 8 

มีการแบ่งปันขอ้มูลวธีิการแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนการสอนให้

เพ่ือนครูคนอ่ืนๆ ท่ีประสบกบัปัญหาเดียวกนั 

3.47 0.91 มาก 9 

หลงัจากใชน้วตักรรมเพ่ือการจดัการเรียนการสอน รู้สึกไดถึ้ง

ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีดีมากข้ึน 

3.57 0.91 มาก 7 

รวม 3.69 0.89 มาก  

 

  4. เม่ือวิเคราะห์ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์และส่งผลต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ของครู

สถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค พบวา่ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยภูมิหลงัของครู ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน และภาระงานสอน ส่งผลต่อการใช้

นวตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig. 

อาย ุ 3.292 .021* 

วฒิุการศึกษา .259 .772 

ประสบการณ์การสอน 1.200 .310 

ระดบัชั้นท่ีสอน 1.165 .324 

รายไดต่้อเดือน 4.998 .007* 

ภาระงานสอน 3.269 .022* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณลกัษณะของครู ไดแ้ก่ เจตคติต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 

และ แรงจูงใจในการใชน้วตักรรมการเรียนสอนในยคุ 4.0 มีความกบัพนัธ์กบัการใชน้วตักรรมการเรียนการสอน

ในยคุ 4.0   ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1473 

ปัจจัยคุณลกัษณะของครู   

การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนใน 

ยุค 4.0 

r  Sig. 

ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 -.017 .786 

เจตคติต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 .290* .000 

แรงจูงใจในการใชน้วตักรรมการเรียนสอนในยคุ 4.0 .483* .000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัคุณลกัษณะของครู ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการใชน้วตักรรมการเรียนสอนในยุค 4.0 

ส่งผลต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 

การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 B SE t Sig. 

ค่าคงท่ี (constant) 1.464 .512 2.859 .005* 

ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 (X1)  .212 .519 .409 .683 

เจตคติต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 (X2) .121 .070 1.730 .085 

แรงจูงใจในการใชน้วตักรรมการเรียนสอนในยคุ 4.0 (X3) .437 .060 7.254 .000* 

R square = 0.243                   F = 26.845               Sig =0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล 

1. ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะของครูภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มี

การใช้นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีสร้างการกระตุน้ให้นักเรียนกระตือรือร้น นอกจากนั้นครูยงัได้รับการ

สนับสนุนในการปฏิบติังานจาก ผูบ้งัคบับญัชา บุคคลภายนอก และเพ่ือนร่วมงาน อีกทั้งการไดรั้บการยกย่อง

ชมเชย และการไดรั้บความไวว้างใจในการทาํงาน ทาํให้งานมีประสิทธิภาพและลดภาระให้กบัครูผูส้อน ทาํให้

การสอนสะดวก และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษา 4.0 พบวา่ ครูท่ีมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมจะตอ้งมีคุณลกัษณเมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้ ซ่ึงอาจร่วมคิด

นวตักรรมกบับุคคลภายยอกองคก์ร เพ่ือกระตุน้ความคิดริเร่ิม เพ่ือผลิตนวตักรรมให้ดีข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  วิไลลกัษณ์  จุลเสริม (2552) ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูดา้นความมุ่งมัน่

พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพและดา้นการรายงานผลการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ โรงเรียนอัว่เค้ียว อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ การพฒันาครูตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงต่อกระบวนการพฒันาครูและผูบ้ริหาร  เช่นการ

นําเอากลยุทธ์การอบรมมาใช้ เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกตอ้ง 

นอกจากนั้นครูยงัตอ้งการคาํแนะนาํส่งเสริมการทาํงานเพ่ือนาํเอากลยทุธ์  การพฒันาระหว่างปฏิบติังานมาใช้

ควบคู่กับการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญรัศม์  จอกสถิตย์ (2553) 

ศึกษาวจิยัเร่ืองโมเดลการพฒันาการปฏิบติังานครู โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดการประเมินครูท่ีเนน้การปฏิบติังานเป็น

ฐานและการประเมินแบบเสริมพลงัอาํนาจ พบวา่ การพฒันาการปฏิบติังานของครู มีเป้าหมายท่ีมุ่งสร้างสมรรถนะ

ดา้นการพฒันาการปฏิบติังาน เพ่ือบรรลุความกา้วหนา้ในอาชีพการงานของครูในอนาคต 

2. การใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงตอบวตัถุประสงค์ขอ้ 1              

อาจเป็นเพราะการใช้นวตักรรมเป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ งกาํลงัเรียนรู้เก่ียวกับการนํา
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นวตักรรมไปใชใ้นการเรียนการสอน และเผยแพร่วิธีการสอนเรียนการสอนโดยใชน้วตักรรมให้เพ่ือนครูและ

บุคคลอ่ืนๆ เม่ือมีโอกาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษา 4.0 พบวา่ ประเทศไทยกาํลงัผลกัดนัพฒันาประเทศ

ตามแนวทาง Thailand 4.0 ซ่ึงการเรียนการสอนตอ้งจัดการศึกษาให้สอดคลอ้งกับยุค 4.0 ด้วย เพ่ือให้ ผูเ้รียน

สามารถนาํองคค์วามรู้มาพฒันานวตักรรมต่าง ๆมาตอบสนองความตอ้งการของสังคม ซ่ีงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Baurain (2013) ไดศึ้กษาโปรแกรมพฒันาการเล่าเร่ืองของครูในการสัมมนาผูส้าํเร็จ การศึกษาของเวียดนาม 

พบวา่ การพฒันาครูทุกหลกัสูตรจะตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาอยา่งมืออาชีพจากประสบการณ์ชีวิตท่ีไดรั้บ ดงันั้น การ

พฒันาครูจะไม่ไดอ้ยูเ่พียงการสร้าง ทกัษะเท่านั้นแต่ตอ้งเป็นกระบวนการหลายมิติไม่วา่จะเป็นการใชน้วตักรรม 

การเผยแพร่วิธีการเรียนการสอน เพ่ือกระตุน้ใหส้ร้างเร่ืองราวจากประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป อีกทั้ง

ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ดิเรก พรสีมา (2559)  ได้ทาํการศึกษาครูไทย 4.0 กล่าวว่า ครูผูส้อนควรตอ้งจดั

การศึกษา/จดัการเรียนรู้ไปในทิศทางเชิงสร้างสรรค ์ให้มากยิ่งข้ึน โดยการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถ 

มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้าง นวตักรรมใหม่ ๆ ได้ เม่ือใดท่ีผูเ้รียนมีความสุขและสนุกกบั               

การเรียนรู้ และคิดว่าส่ิงใดยิ่งยากส่ิงนั้นยิ่งทา้ทาย นั่นแสดงว่าการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของชาติประสบ

ความสาํเร็จแลว้ ในบทความน้ี ผูเ้ขียนขอนาํเสนอ ประเด็นสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั “การจดัการเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน

ในยคุ Thailand4.0 

  3. จากการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์และส่งผลต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ของครู

สถานศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค พบวา่  เจตคติต่อการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 และ แรงจูงใจ

ในการใชน้วตักรรมการเรียนสอนในยคุ 4.0 มีความกบัพนัธ์กบัการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ซ่ึง

ตอบวตัถุประสงค์ข้อ 2 อาจเป็นเพราะเจตคติในการใช้นวัตกรรมท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น สังคมรอบข้าง 

ประสบการณ์ท่ีเคยผา่นมาจากการทาํงาน ทาํใหเ้ป็นตวัแปรสาํคญัในการเรียนการสอนยกุปัจจุบนั อีกทั้งยงัจะเป็น

แรงจูงใจในการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา 4.0 พบว่า ครูต้องมีความรู้

ความสามารถเพียงพอในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมสาํหรับพฒันาประเทศในยคุประเทศไทย 

4.0 ดงันั้นครูจะตอ้งคิดทุกดา้นอยา่งรอบคอบเพ่ือคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมๆ อาจมีความคิดตน้แบบมาจาก

ประสบการณ์ท่ีไดอ้บรมมา การศึกษา หรือการพบเห็น เพ่ือผลิตหรือสร้างผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

นาํมาพฒันาการศึกษาไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วไิลลกัษณ์  จุลเสริม (2552) ไดท้าํวจิยัเร่ือง การพฒันาครู

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูดา้นความมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพและดา้นการรายงานผลการพฒันา

ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ โรงเรียนอัว่เค้ียว อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ การมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ

เกิดจากเจตคติท่ีผา่นมากของครู จึงจะมีแรงจูงใจผลกัดนัพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ ข้ึนมา อีกทั้งยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Baurain (2013) ไดศึ้กษาโปรแกรมพฒันาการเล่าเร่ืองของครูในการสัมมนาผูส้าํเร็จ 

การศึกษาของเวียตนาม พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้จะมีเจตคตินวตักรรมการเรียนการสอน

เพ่ิมข้ึนและแรงจูงใจจะช่วยทาํใหค้รูไม่ไดอ้ยูเ่พียงการสร้างทกัษะเท่านั้นแต่จะสร้างกระบวนการแกไ้ขปัญหาการ

เรียนการสอนดว้ยนวตักรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 1) ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ โดยให้

ครูสนุบสนุนให้นกัเรียนใชค้วามคิดโดยฝึกการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ อยา่งมีเหตุผล การใฝ่หาความรู้ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาตนเอง และแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมากท่ีสุด 
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  2) ควรทาํระบบเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง เช่น 

ส่ือมวลชน ทุกแขนง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น และหน่วยงานต่างๆ ให้ผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้พฒันาตนเอง และพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

   3) ควรมีการจดักิจกรรมทั้งใน และนอกหลกัสูตร โดยใหน้กัเรียนจดัสรรคแบ่งเวลาการทาํกิจกรรม

เพ่ือเสริมประสบการณ์ทางสงัคมใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1) ควรมีการทาํวจิยัการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ของครูสถานศึกษาเอกชนในกลุ่ม

เครือไทย-เทค ในลกัษณะการวจิยัเชิงคุณภาพ เช่น วธีิการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มูลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 

  2) ควรทาํการศึกษา เพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนๆ ในการวจิยั ท่ีอาจส่งผลต่อการวจิยัท่ีชดัเจนข้ึน 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึน และสามารถนาํมาพฒันาปรับปรุง การใชน้วตักรรมการเรียนการสอนในยคุ 4.0 ของ

ครูสถานศึกษาเอกชนในกลุ่มเครือไทย-เทค ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ และเพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลอง

หลวง) ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิด

วิเคราะห์คณิตศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลอง

หลวง) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง

จาํนวนตรรกยะ ตามหลกัการสอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์ จาํนวน 5 

แผน เวลา 29 ชัว่โมง ใชเ้วลาในการทดลอง 10 สปัดาห์  2) แบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์เร่ืองจาํนวน

ตรรกยะ 2 หน่วยการเรียนรู้ มีคุณภาพของแบบฝึกทกัษะอยูใ่นระดบัดีมาก และดีเยีย่ม ตามลาํดบั  3. แบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ  2 ชุด ชุดท่ี 1 แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองจาํนวนตรรก

ยะ และชุดท่ี 2 แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากับ 0.76 และ 0.73 

ตามลาํดบั ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใช้

แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับค่อนข้างดี และด้านทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ ดา้นความรู้

ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิด

ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to study of the scholastic achievement on rational numbers, and to 

compare the scholastic achievement on rational numbers of Mathayomsuksa 1 students at Thairatwittaya 69 

( Khlongluang)  school between before learning and after learning through learning management by cognitively 

guided instruction with the critical thinking mathematic analytical exercises.  The sample used in this study 

comprised Mathayomsuksa 1 students at Thairatwittaya 69 ( Khlongluang)  school, in the first semester of the 

2019 academic year, one class consisted of 23 students.  The instruments in this study were 1)  5 learning 

management plans on rational numbers by cognitively guided instruction with critical thinking mathematical 

exercises for 29 hours:  ten weeks 2)  2 units of critical thinking mathematical exercises which had a quality on 

exercise at a good level and at the excellent level respectively 3) 2 sets of scholastic achievement tests on rational 

numbers, the first set was learning comprehension test on rational numbers and the second set was the critical 

thinking mathematical analytical test.  They were reliabilities on 0. 76 and 0. 73 respectively.  The results of this 

study found that 1)  the scholastic achievement on rational numbers of Mathayomsuksa 1 students at 

Thairatwittaya 69 ( Khlongluang)  school after learning through learning management by cognitively guided 

instruction with the critical thinking mathematical analytical exercises in the comprehension aspect was fairly 

well , and in the critical thinking mathematical analytical aspect was fairly well. 2) the scholastic achievement on 

rational numbers on comprehension aspect and mathematical skill through learning management by cognitive 

guided instruction with critical thinking mathematical analytical exercises was higher at the .05 level of statistical 

significance. 

 

KEYWORDS: Cognitive guided instruction, Critical thinking Mathematical analytical exercises,        

                          Scholastic achievement on rational numbers 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 หลกัสูตรคณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ จดัทาํข้ึนโดยคาํนึงถึงการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ี

จาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นสาํคญั นัน่คือ การเตรียมตวัผูเ้รียนใหมี้ทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์ 

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์การใชเ้ทคโนโลยี การส่ือสารและการร่วมมือ ทั้งน้ี

การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีประสบความสาํเร็จนั้น จะตอ้งเตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 

พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 1) 

 จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) พบว่า ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 23.76 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน วชิาคณิตศาสตร์ 

ในระดบัประเทศ เท่ากบั 30.04 แสดงให้เห็นวา่ การจดัการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ควรเร่งพฒันาเน่ืองจากคะแนน

เฉล่ียของโรงเรียนตํ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
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 แนวทางในการปรับปรุงการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ ถือเป็นหนา้ท่ีของครูโดยตรง ครูผูส้อนตอ้ง

คาํนึงถึงระดบัความสามารถและวฒิุภาวะของผูเ้รียน ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะใหรู้้คิดโดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะประกอบ ถือเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีเน้นให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะจากประสบการณ์จริง เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง และสามารถคิดวเิคราะห์ถึงวธีิการแกปั้ญหาได ้

 การจัดการเ รียนการสอนตามหลักการสอนแนะให้ รู้ คิด  (Cognitive Guided Instruction:  CGI) 

(Carpenter,T.P. et al. 2000: 1) เป็นการจดัการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นวิธีการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีจะช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจเหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได ้ เพราะเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีอยู่บนพ้ืนฐานความคิดความเขา้ใจของนักเรียน เน้นให้

นกัเรียนสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูแ้นะแนวทางให้นักเรียนคิดอย่างต่อเน่ือง จนเกิดการ

เรียนรู้ในเน้ือหา มีงานวจิยัหลายช้ินสรุปผลการวจิยัไวว้า่ การจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้้คิด (CGI) 

ช่วยให้นกัเรียนพฒันาความเขา้ใจคณิตศาสตร์ไดด้ว้ยตนเอง ทาํให้นกัเรียนรู้จกัการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล และ

คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 การจดัการเรียนรู้ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะ ถือเป็นส่ือหรือนวตักรรมท่ีจาํเป็นอยา่งหน่ึง ท่ีจะทาํให้

การจดัการเรียนรู้บรรลุผล อีกทั้งยงัสามารถช่วยในการฝึกความชาํนาญในทกัษะต่าง ๆ จนเกิดความคิดรวบยอดใน

เร่ืองท่ีฝึกและสามารถนาํทกัษะไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้จะเห็นไดว้า่การสร้างแบบฝึกทกัษะประกอบการจดัการ

เรียนรู้เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางดา้นการเรียนรู้ ความชาํนาญ ความสามารถใน

การแกปั้ญหาไดดี้ยิง่ข้ึน (วนัเพญ็  คุณพิริยะทว.ี 2548:63) 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้การนาํวิธีการสอนตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะ

การคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ เป็นแนวทางหน่ึงท่ีใชเ้พ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองจาํนวน

ตรรกยะ ท่ีอยูใ่นสาระจาํนวนและพีชคณิต เพราะเป็นสาระท่ีสาํคญัและนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นเร่ืองท่ีใกล้

ตวันักเรียน โดยทาํการวิจยักับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการ

จัดการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็น

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง ฝึกให้นกัเรียนคิด สามารถคิด

วิเคราะห์และให้เหตุผลได ้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ในการนําเสนอสถานการณ์และ

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจาํวนั เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนัได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะ

การคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิด

ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบั

การใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ืองจาํนวนตรรกยะ 

1. ขั้นนาํเสนอปัญหา 

2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 

3. ขั้นนาํเสนอคาํตอบ 

4. ขั้นอภิปรายและสรุป 

 1. ความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองจาํนวนตรรกยะ 

2. ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัเร่ืองน้ีไดท้าํการทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลองชนิด แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ดงัน้ี 

                           T1                            X T2 

 เม่ือ T1   แทน   การทดสอบก่อนเรียน 

  T2   แทน   การทดสอบหลงัเรียน 

  X    แทน   การจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 

     การคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ (คลองหลวง) 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ (คลองหลวง) ท่ี

กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) จากการจบัฉลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม มีนกัเรียนจาํนวน 23 คน 

4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

     ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 

การคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 

      ตวัแปรตาม  คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนตรรกยะ  

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

      (1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองจาํนวนตรรกยะ ตามหลกัการสอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึก

ทกัษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 15 แผน คิดเป็นเวลา 29 ชัว่โมง มี

คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก (x�=4.00)  

      (2) แบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์เร่ืองจาํนวนตรรกยะ ประกอบดว้ย ชุดแบบฝึกทกัษะ

การคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ จาํนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองจาํนวนเต็ม หน่วยการ

เรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน แบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 มีคุณภาพอยู่

ในระดบัดีมาก (x�=4.17)  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (x�=4.67)  

(3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ ประกอบดว้ย ชุดท่ี 1 แบบทดสอบ

ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ มีค่า IOC รายขอ้ ระหวา่ง 0.67 – 1.00  ค่าความยาก (p) ระหวา่ง 0.33 – 
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0.77  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหวา่ง 0.20 – 0.73 และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.76  และชุดท่ี 2 แบบทดสอบแสดงวธีิ

ทาํ จาํนวน 3 ขอ้ มีค่า IOC รายขอ้ ระหวา่ง 0.67 – 1.00  ค่าความยาก (PE) ระหวา่ง 0.58 – 0.60  ค่าอาํนาจจาํแนก 

(D) ระหวา่ง 0.21 – 0.43 และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.73 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ 

ทดสอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนกบันักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองจาํนวนตรรกยะ ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิด

ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ เป็นเวลา 29 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียน โดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัการทดสอบก่อนเรียน 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิตพืิ้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติเปรียบเทียบ โดยใช ้The willcoxon Matched Pairs Signed-

Ranks Test (ไพฑูรย ์ โพธิสาร และสุนนัท ์ ศลโกสุม. 2561: 13-14) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจํานวนตรรกยะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ไทยรัฐวทิยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คดิร่วมกบัการใช้แบบฝึกทกัษะการ

คดิวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ 

(คลองหลวง) จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์

คณิตศาสตร์ ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะของ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการ 

สอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์ จาํแนกตามดา้นของ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ดา้น n k x� SD  ระดบัคุณภาพ 

ความรู้ความเขา้ใจ 23 30 19.61 3.94 ค่อนขา้งดี 

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 23 15 9.87 2.05 ค่อนขา้งดี 

รวม 23 45 29.48 5.72 ค่อนขา้งดี 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใช้

แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี (x� = 29.48) เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง

ดา้นความรู้ความเขา้ใจและดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (x� = 19.61 และ x� = 

9.87) ตามลาํดบั 

 5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจํานวนตรรกยะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิด

ร่วมกบัการใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์คณิตศาสตร์  
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นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนน ผลต่าง 

ของคะแนน 

D = Y-X 

ลาํดบัท่ี 

ของความ

แตกต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย T 

X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 
บวก ลบ 

13 13 21 8 9 +  0* 

14 16 27 11 19.5 +   

15 9 15 6 3 +   

16 11 19 8 9 +   

17 13 25 12 22 +   

18 13 21 8 9 +   

19 13 24 11 19.5 +   

20 12 21 9 13.5 +   

21 12 19 7 5.5 +   

22 11 21 10 16.5 +   

23 10 23 13 23 +   

รวม T+ = 276 T- = 0  

 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิด

ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์ ดงัตารางท่ี 2 – 3 

 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้น 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ (คลองหลวง) ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตาม 

 หลกัการสอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 

 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะใหรู้้คิด

ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ (คลองหลวง)ระหวา่งก่อนและหลงัการ 

 จดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 

 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนน ผลต่าง 

ของคะแนน 

D = Y-X 

ลาํดบัท่ี 

ของความ

แตกต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย T 

X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 
บวก ลบ 

1 8 15 7 5.5 +  0* 

2 13 21 8 9 +   

3 9 10 1 1 +   

4 10 16 6 3 +   

5 12 22 10 16.5 +   

6 8 19 11 19.5 +   

7 7 15 8 9 +   

8 12 21 9 13.5 +   

9 10 16 6 3 +   

10 10 19 9 13.5 +   

11 13 24 11 19.5 +   

12 8 17 9 13.5 +   

 

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนน ผลต่าง 

ของคะแนน 

D = Y-X 

ลาํดบัท่ี 

ของความ

แตกต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย T 

X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 
บวก ลบ 

1 2 6 4 16 +  0* 

2 7 9 2 2 +   

3 4 6 2 2 +   

4 7 11 4 16 +   

5 8 11 3 7.5 +   

6 3 7 4 16 +   

7 5 9 4 16 +   

8 6 10 4 16 +   

9 5 8 3 7.5 +   

10 5 10 5 22 +   

11 8 12 4 16 +   

12 4 7 3 7.5 +   

 

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนน ผลต่าง 

ของคะแนน 

D = Y-X 

ลาํดบัท่ี 

ของความ

แตกต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย T 

X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 
บวก ลบ 

13 9 11 2 2 +  0* 

14 10 13 3 7.5 +   

15 4 8 4 16 +   

16 8 11 3 7.5 +   

17 8 13 5 22 +   

18 9 12 3 7.5 +   

19 7 11 4 16 +   

20 7 10 3 7.5 +   

21 8 11 3 7.5 +   

22 6 10 4 16 +   

23 6 11 5 22 +   

รวม T+ = 276 T- = 0  
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจํานวนตรรกยะ ด้านทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจดัการเรียนรู้ตาม

หลกัการสอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05  

 

6. อภิปรายผล  

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้

ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัค่อนขา้งดี       

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์

คณิตศาสตร์ มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยเร่ิมจากให้นักเรียนศึกษาปัญหาจากแบบฝึกทักษะ มีครูเป็นผูใ้ห้

คาํแนะนาํ และช้ีแนวทางในการแกปั้ญหา เม่ือนักเรียนหาคาํตอบไดแ้ลว้ จะมีการอภิปรายคาํตอบท่ีแตกต่างกนั 

เน่ืองจากหลกัการทางคณิตศาสตร์สามารถเรียงลาํดบัการคิดคาํนวณไดห้ลายรูปแบบ อีกทั้งความคิดของนกัเรียน

แต่ละคนมีความแตกต่างกนั การอภิปรายสรุปคาํตอบร่วมกนัเป็นแนวทางให้นกัเรียนไดมี้การอธิบายท่ีมาของ

คาํตอบ เพ่ือนกัเรียนจะไดท้ราบถึงเหตุผลของผูอ่ื้นท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา ซ่ึงครูมีการยอมรับในเหตผุลตลอดจนมี

การคิดคาํตอบของตนเองไวห้ลายแนวทางเช่นกนั การจดัการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการฝึกใหน้กัเรียนคิดเชิงเหตุผล 

คิดอยา่งมีระบบ ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิดอยา่งมีเหตุผล ถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถนาํหลกัการต่าง ๆ 

ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์  (อา้งอิงในสุรางค์  

โคว้ตระกูล. 2541: 47-59) ซ่ึงสรุปไดว้า่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 12 – 13 ปี จะมีการพฒันา

ความรู้ความเขา้ใจในระดับสูง สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และมีระบบได้ในเวลาเดียวกัน สามารถ

แกปั้ญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาได ้และนาํหลกัการต่าง ๆ ไปใชใ้นสถานการณ์จริงได้ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองการชัง่และการตวงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการสอนแนะให้รู้คิด 

(CGI) ท่ีเนน้ทกัษะการเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์กบัชีวติประจาํวนั พบวา่ ผลสมฤัทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ืองการชัง่และการตวงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะ

ให้รู้คิด (CGI) ท่ีเนน้ทกัษะการเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจาํวนั สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียน

การสอนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนแนะให้รู้คิดว่าเป็นการ

จดัการเรียนการสอนท่ีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดแกปั้ญหา สร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง ทาํใหส้นบัสนุน

และพฒันาความเขา้ใจของนักเรียน โดยการจดัการเรียนการสอนควรมีการเช่ือมโยงกบัชีวิตประจาํวนั เพ่ือให้

นกัเรียนเห็นความสาํคญั เห็นคุณค่าของเน้ือหา และนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 

การใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู้ เป็นส่ือประกอบการจดัการ

เรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิด ซ่ึงมีการนาํเสนอปัญหาในรูปแบบของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีใกลต้วันกัเรียน 

เพ่ือกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจปัญหา และมองเห็นคุณค่าของการเรียน มีการเรียงลาํดบัความยากง่ายของปัญหา อีก

ทั้ งมีความสอดคลอ้งและต่อเน่ืองกันของหลกัการต่าง ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและทบทวนความรู้ในส่ิงท่ี

นกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้ สอดคลอ้งกบัลกัษณะแบบฝึกท่ีดี สุจินดา พชัรภิญโญ. (2548: 57) ไดก้ล่าวไวว้า่ แบบฝึกท่ี

ดีจะตอ้งเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก มีคาํสั่ง และอธิบายท่ีชดัเจน มีเน้ือหารูปแบบท่ีน่าสนใจ เพ่ือไม่ให้นกัเรียน

เบ่ือหน่ายในการเรียนและนกัเรียนสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั สอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของอนุรักษ ์เร่งรัด (2557) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการประยกุต ์1 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะ สูงกวา่ก่อนใชแ้บบฝึกทกัษะ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจาํนวนตรรกยะ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์

คณิตศาสตร์สูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอน

แนะใหรู้้คิด มีหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความเขา้ใจของนกัเรียน โดยเนน้ท่ีความสาํคญัระหวา่งทกัษะและ

การแกปั้ญหา ฝึกให้นักเรียนลงมือทาํกิจกรรม เพ่ือสามารถสร้างความรู้ เช่ือมโยงปัญหาไดด้ว้ยตนเอง พบว่า

นักเรียนให้ความสนใจในการแกปั้ญหาเป็นอยา่งดี ในระหว่างการคิดหาคาํตอบมีการพูดคุยกบัเพ่ือนร่วมชั้นถึง

การจินตนาการสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัญหาท่ีไดรั้บ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุผล และเป็นระบบมากข้ึน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุธารัตน์  สมรรถการ (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะ

ให้รู้คิด (CGI) เร่ืองวิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ

แกปั้ญหาและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด 

(CGI) เร่ืองวิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจดัหมู่ สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 และสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 16.20 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 81.00  

การใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ประกอบการจดัการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ีช่วยให้นกัเรียน

สามารถฝึกคิดวเิคราะห์ ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีหลกัการ มีเหตุผล คิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และชดัเจน 

อีกทั้ งเป็นส่ือท่ีช่วยกระตุน้ให้นักเรียนสนใจในการแก้ปัญหา เน่ืองจากมีการนําเสนอปัญหาในรูปแบบของ

สถานการณ์ท่ีใกลต้วันกัเรียน มีการใชภ้าพประกอบ และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนเขา้ใจไดง่้าย พบวา่นกัเรียน

ให้ความสนใจในการแกปั้ญหา และเกิดความสนุกสนานในการทาํแบบฝึกทกัษะ รวมถึงคิดวิเคราะห์แนวทางใน

การแก้ปัญหาได้ง่ายยิ่งข้ึน สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (อ้างอิงในชัยวฒัน์             

สุทธิรัตน์. 2552: 27-28) ไดส้รุปไวว้า่พฒันาการทางสติปัญญาเกิดจากการเรียนรู้จากส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดจ้ะตอ้งผ่าน

กระบวนการกระทาํ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการใชส้ัญลกัษณ์ มีการฝึกให้เด็กปฏิบติัจริง โดยใชส่ื้อเป็น

รูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ ฉายา (2558) ได้ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่านักเรียนท่ีเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ครูผูส้อนควรมีการเตรียมคาํตอบท่ีแตกต่างกนัของแบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์คณิตศาสตร์

ใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน  

(2) ขั้นตอนการอภิปรายผลของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้ ครูตอ้งเช่ือมโยงใหน้กัเรียนคิด

วเิคราะห์เก่ียวกบัคาํตอบท่ีแตกต่างกนั โดยการอภิปรายแต่ละคร้ังครูควรช้ีแนะใหน้กัเรียนทุกคนไดอ้ภิปราย

คาํตอบของตนเองเชิงวเิคราะห์ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสอนแนะใหรู้้คิด สามารถเลือกศึกษาไดใ้นทุก  

ช่วงวยัของผูเ้รียน โดยเร่ิมตั้งแต่ระดบัปฐมวยั  
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บทคัดย่อ 

การเลือกสายการเรียนท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงกบัความถนดัของนกัศึกษา ส่งผลใหน้กัศึกษาบางส่วน

สําเร็จการศึกษาล่าชา้ นักศึกษามีผลการเรียนไม่ผ่าน เน่ืองจากไม่ใช่วิชาท่ีตนเองถนดั งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์

ดงัน้ี 1) เพ่ือคน้หาเทคนิคการจาํแนกท่ีเหมาะสมในการเลือกสายการเรียนท่ีเหมาะสมของนกัศึกษา 2) เพ่ือพฒันา

แบบจาํลองการเลือกสายการเรียนท่ีเหมาะสมของนกัศึกษาโดยใชเ้ทคนิคการจาํแนก และ 3) เพ่ือนาํเสนอวิธีการ

เพ่ือแกปั้ญหานกัศึกษาเลือกสายการเรียนท่ีไม่เหมาะสมกบัตนเอง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย ขอ้มูล

ผลการเรียนรวม ผลการเรียนรายวิชาแกน ผลการเรียนวชิาเฉพาะดา้น ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 ของหลกัสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต จาํนวน 126 คน จากนั้นจึงทาํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

เทคนิคการจาํแนกขอ้มูล ได้แก่ J48, Random Forest, Naïve Bayes และ REPTree เพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสมในการ

เลือกสายการเรียน ลดปัญหาในการเรียนของนกัศึกษา และเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมโอกาสในการไดง้านทาํหลงัจาก

จบการศึกษา ผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accuracy) และประสิทธิภาพ

โดยรวม (F-Measure) ผลจากเปรียบเทียบพบวา่ เทคนิค Naïve Bayes เป็นเทคนิควธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะนาํมาใช้

งานกบัแบบจาํลองท่ีใชใ้นการเลือกสายการเรียน โดยความถูกตอ้งแม่นยาํ ท่ี 50.98 และประสิทธิภาพโดยรวม ท่ี 

0.514 ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยัน้ี คือ ควรทาํการศึกษาและเลือกใชแ้อตทริบิวตท่ี์เหมาะสม  

 

คาํสําคญั: การจาํแนก, ตน้ไมต้ดัสินใจ, นาอีฟเบย,์ การเลือกสายการเรียน 

 

ABSTRACT 

Selection an inappropriate major or not match to student's ability causes some students graduate late. 

Some students gain failed grade because they are not good at the selected subject. The objectives of this research 

are 1)  to find the suitable classification technique for appropriated major selection 2)  to develop a model for 

appropriated major selection using classification technique as well as 3)  to present the method for solving 

students' problems in selecting the inappropriate major.  Data using in the experiment were GPA, Core and 
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Specific requirement subject’ s grade of year 3 and 4 student who study in Computer Science Department at Suan 

Dusit University for 126 records. Then, the comparison in term of efficiency of each data classification technique 

as follow J48, Random Forest, Naïve Bayes and REPTree was done in order to find the suitable method to apply 

with major selection, reduce the problems of learning, moreover, increase the opportunity to get a job after 

graduated.  The researchers compared the efficiency of each method using accuracy rate and F- Measure.  From 

the comparison, the result shown that Naïve Bayes is the most suitable technique to be used as the model with 

accuracy rate at 50.98 and F-Measure at 0.514.  The suggestion from this research is that the study and selection 

of suitable attributes should be conducted. 

 

Keywords: Classification, Decision Tree, Naïve Bayes, Major Selection 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัญหาท่ีพบบ่อยสาํหรับนกัศึกษาท่ีจะตอ้งทาํการเลือกสายการเรียนหรือวิชาเอก คือ การเลือกสายการ

เรียนท่ีไม่เหมาะสมกบัตนเอง ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนสําเร็จการศึกษาล่าชา้ นักศึกษามีผลการเรียนไม่ผ่าน 

เน่ืองจากไม่ใช่วิชาท่ีตนเองถนดั นกัศึกษาบางส่วนท่ีคน้พบความถนดัหรือความสามารถของตนเองหลงัจากเลือก

สายการเรียนจะแกปั้ญหาโดยการเลือกเรียนคร่อมสาย โดยจะตอ้งเรียนวชิาในสายท่ีเลือกไวใ้นตอนแรก 5 รายวชิา 

และเลือกเรียนในสายท่ีตนเองสนใจอยา่งแทจ้ริงเพียง 2 วชิา ทาํใหน้กัศึกษาไม่ไดเ้รียนตามความถนดัท่ีแทจ้ริงของ

ตนเอง รวมทั้งทาํใหน้กัศึกษาเสียโอกาสและเวลาในการทาํงาน เน่ืองจากจะตอ้งไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้

มีคุณสมบัติท่ีเพียงพอต่อการทํางานในสายท่ีตนเองถนัดและตรงกับความสามารถท่ีแท้จริง งานวิจัยน้ีได้

ทาํการศึกษา พฒันา พร้อมทั้งนาํเสนอเคร่ืองมือท่ีสามารถใชเ้ป็นตวัช่วยแนะนาํและนาํเสนอแนวทางประกอบการ

ตดัสินใจใหน้กัศึกษาเขา้ใจเห็นถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง และสามารถเลือกสายการเรียนไดเ้หมาะสม

ตามความถนัด เพ่ือลดปัญหาในการเรียนของนักศึกษา และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้งานทาํหลงัจากจบ

การศึกษา โดยไดน้าํเทคนิคการจาํแนกมาใชใ้นการคน้หาสายการเรียนท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษา เน่ืองจาก

นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเลือกสายการเรียนเอง ไม่มัน่ใจ ไม่รู้ถึงความถนดัและความสามารถท่ีแทจ้ริงของ

ตนเอง จึงตดัสินใจเลือกสายการเรียนตามกลุ่มเพ่ือนและความช่ืนชอบอาจารยผ์ูส้อนเป็นหลกั  

การประยุกต์ใชง้านเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล เพ่ือการสกดัความรู้จากฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บความนิยม

อยา่งแพร่หลาย เช่น ดา้นธุรกิจ การเงิน การแพทย ์เน่ืองจากสามารถดึงเอาความรู้มาใชป้ระกอบการตดัสินใจใน

การทาํงานไดใ้นทุกส่วนของงานไดอ้ยา่งหลากหลายและเห็นผลไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นจึงเร่ิมมีการนาํเทคนิคการ

ทาํเหมืองขอ้มูลมาใชใ้นการทาํวิจยัทางดา้นการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ เทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล

สามารถตอบปัญหาและคน้พบความรู้ใหม่จากฐานขอ้มูลท่ีมีอยูม่ากมายและซบัซอ้นไดดี้ โดยเฉพาะเทคนิคการ

จาํแนก (Classification) ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงในการทาํเหมืองขอ้มูลท่ีนิยมนาํมาใชจ้าํแนกหรือทาํนายผลกลุ่มประชากร

จากพฤติกรรมไดอ้ยา่งแม่นยาํและมีความถูกตอ้งในระดบัสูง ในบทความน้ีไดร้วบรวมตวัอยา่งงานวิจยัท่ีเป็นการ

นาํเอาเทคนิคเหมืองขอ้มูลมาประยกุตใ์ชก้บังานดา้นการศึกษา เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจดาํเนินงานต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เทคนิคการจาํแนกมีกระบวนการในการสร้างแบบจาํลองเพ่ือจดัการขอ้มูลให้อยู่

ในกลุ่มท่ีกาํหนดมาให ้ตวัอยา่งเช่น จดักลุ่มนกัเรียนวา่ ดีมาก ดี ปานกลาง หรือไม่ดี โดยพิจารณาจากประวติัและ

ผลการเรียน หรือแบ่งประเภทของลูกคา้ว่าเช่ือถือได้หรือไม่ โดยอาศัยการเรียนรู้แบบมีผูส้อน (Supervised 
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Learning) ซ่ึงเทคนิคในประเภทน้ีจะเนน้การเรียนรู้จากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นอดีตเพ่ือนาํมาสร้างโมเดลสาํหรับทาํนาย

หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ขอ้มูลสอน (Training Data) จะประกอบดว้ยขอ้มูลนาํเขา้และผลท่ีตอ้งการ 

ผลจากการเรียนรู้จะอยู่ในรูปแบบฟังก์ชนัท่ีให้ค่าต่อเน่ืองหรือการทาํนายประเภทของวตัถุ ตวัอย่างเทคนิคการ

เรียนรู้แบบมีผูส้อน ไดแ้ก่ Naïve Bayes, Decision Tree และ Neural Networks เป็นตน้ ปัจจุบนัมีการประยุกตใ์ช้

เทคนิคการจาํแนกในงานดา้นต่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย เช่น 1) ดา้นธุรกิจ การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การทาํวิจยัตลาด

เพ่ือหาความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งวิเคราะห์จนไดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํมาประกอบการตดัสินใจในการส่งเสริม

การขาย 2) ด้านธนาคารและการเงิน การวิเคราะห์เครดิตของลูกคา้ การตดัสินใจให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ การจัด

โปรโมชัน่ต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดนกัลงทุน 3) ดา้นการแพทย ์การวเิคราะห์ขอ้มูลความเจ็บป่วยและอาการของโรคต่าง ๆ 

เป็นตน้ และ 4) ดา้นการศึกษา การคน้พบความรู้ใหม่ ท่ีสามารถนาํมาสนับสนุนการตดัสินใจทาํงานทางด้าน

การศึกษาไดดี้ยิง่ข้ึน (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2558) 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการศึกษาไดมี้การนาํเอาเทคนิคการจาํแนกมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ 

อยา่งแพร่หลาย ดงัเช่น การวเิคราะห์พฤติกรรมของนกัเรียน นกัศึกษา โดยใช ้เทคนิค Classification และ Decision 

Tree เพ่ือวางแผนจัดการเรียนการสอน จัดทาํแผนการรับสมคัรในอนาคต ตลอดจนการตดัสินใจในการวาง

แผนการผลิตบณัฑิต เป็นตน้ (วีณา คงพิษ และ จรัญ แสนราช, 2558) (ธีระพงศ์ สังขศ์รี, 2557) (บุญมา เพ่งซ่วน, 

2548) (สุณี รักษาเกียรติศกัด์ิ, 2552) การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูลในการแกปั้ญหาในการเรียนท่ีไม่ตรงตาม

สาย ความถนดั และความสามารถของตนเองของนกัศึกษา โดยใชเ้ทคนิค Classification ร่วมกบั Decision Tree K-

mean Neural Network และ Association Rule โดยพบวา่เทคนิคเหมืองขอ้มูลสามารถช่วยในการแกปั้ญหาไดแ้ละ

ยงัสามารถนาํมาใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันางานและการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีรูปแบบเดียวกนัได ้(กฤษณะ ไวยมยั 

และคณะ, 2554) (สุธีรา วงศอ์นนัทรัพย ์และคณะ, 2559) (อนนัต ์ปินะเต และคณะ, 2559) การทาํนายผลการศึกษา

รวมทั้งสถานภาพของนกัศึกษา ดว้ยเทคนิค Classification รวมทั้ง MLP SVM และ Decision Tree (มานิตา สองสี 

และคณะ, 2556) (ศิริกาญจนา พิลาบุตร, 2559) (เสกสรรค ์วลิยัลกัษณ์ และคณะ, 2558) รวมไปถึงการจาํแนกขอ้มูล

การเลือกอาชีพอตัโนมติัดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูลเพ่ือวางแผนพฒันาโครงสร้างหลกัสูตรหรือวางแผนการศึกษา

ให้กบันิสิต โดยทาํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาํแนกขอ้มูลของเทคนิคเหมืองขอ้มูลแบบต่าง ๆ การ

เปรียบเทียบประสิทธิภพในการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา (ชชัชฎา วนัดี และคณะ, 

ม.ม.ป.) (เยาวภา ภารสาํเร็จ และคณะ, ม.ป.ป.) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือคน้หาเทคนิคการจาํแนกท่ีเหมาะสมในการเลือกสายการเรียนท่ีเหมาะสมของนกัศึกษา 

2. เพ่ือพฒันาแบบจาํลองการเลือกสายการเรียนท่ีเหมาะสมของนกัศึกษาโดยใชเ้ทคนิคการจาํแนก 

3. เพ่ือนาํเสนอวธีิการเพ่ือแกปั้ญหานกัศึกษาเลือกสายการเรียนท่ีไม่เหมาะสมกบัตนเอง 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

  3.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

จาํนวน 126 คน ซ่ึงคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มประชากรทั้งหมด 
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  3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลการเรียนรวม ผลการเรียนรายวชิาแกน ผลการเรียนวชิาเฉพาะดา้น 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สายการเรียนท่ีเหมาะสม 

 3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1.  แบบสอบถามผลการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

2.  โปรแกรม WEKA 3.8.3 

 3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลสายการเรียนและผลการเรียนของนักศึกษา จดัทาํโดยใชแ้บบสอบถามผลการ

เรียนรวมและผลการเรียนในรายวิชาแกนและวิชาเฉพาะดา้น ของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา จาํนวน 9 รายวิชา ไดแ้ก่ แคลคูลสัและเรขาคณิต

วิเคราะห์, หลกัวิทยาการคอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้สําหรับนักวิทยาศาสตร์, โครงสร้างขอ้มูล

และอลักอริท่ึม, การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ, ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้, คอมพิวเตอร์กราฟิก, การวเิคราะห์และออกแบบ

ระบบ และการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทั้ ง 9 รายวิชาท่ีเลือกใช้ในงานวิจัยน้ีได้จากการ

สมัภาษณ์อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ และเห็นตรงกนัวา่เป็นรายวิชาเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะส่งผล

ต่อความสาํเร็จในการเลือกสายการเรียนและการเรียนรู้ของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเลือกสายการเรียนแลว้ เน่ืองจากทั้ง 

9 รายวชิานั้นถือเป็นวชิาเบ้ืองตน้ท่ีใหค้วามรู้พ้ืนฐานสาํคญัท่ีเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาในเชิงลึกของแต่ละสายการเรียน  

 3.5 การเตรียมข้อมูล 

 จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากนกัศึกษาและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา มาทาํความสะอาดและตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง และทาํการแปลงรูปแบบของขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถนาํไปใชใ้นการจาํแนก

ได ้ตามขั้นตอนของการทาํเหมืองขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. Pre-Processing เป็นขั้นตอนในการเตรียมขอ้มูลใหเ้หมาะสม โดยทาํการเลือกขอ้มูลท่ีจะนาํมาทาํ

เหมืองขอ้มูลจากขอ้มูลทั้งหมด จากนั้นนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาจดัให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้งาน

ร่วมกบัเหมืองขอ้มูลได ้

 2. Data Mining เป็นขั้นตอนในการเลือกเทคนิควิธีท่ีเหมาะสมสําหรับใชง้านร่วมกบัขอ้มูลท่ีผ่าน

การ Pre-Processing เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ โดยเทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

ไดแ้ก่ Clustering, Association Rules และ Classification 

 3. Post-Processing เป็นขั้นตอนในการนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทาํเหมืองขอ้มูลมาพิจารณาวา่ถูกตอ้ง

และตรงตามความตอ้งการหรือไม่ และอาจมีการปรับแกแ้ละนาํขอ้มูลกลบัเขา้สู่กระบวนการทาํเหมืองขอ้มูลใหม่ 

เพ่ือใหไ้ดผ้ลตามท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

ผลลพัท์จากการเตรียมขอ้มูลก่อนนาํเขา้สู่ขั้นตอนเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการจาํแนก ดงั

ตารางท่ี 1 – 4 
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ตารางที ่1 สายการเรียน 

รหัสสายการเรียน ช่ือสายการเรียน 

1 Networking  

2 Database  

3 Multimedia 

 

ตารางที ่2 ผลการเรียนรวม (GPA) 

ระดบัผลการเรียนรวม การอ้างถงึข้อมูล 

มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 high 

มากกวา่หรือเท่ากบั 3.00 แตต่ ํ่ากวา่ 3.50 medium_high 

มากกวา่หรือเท่ากบั 2.50 แตต่ ํ่ากวา่ 3.00 medium 

มากกวา่หรือเท่ากบั 2.00 แตต่ ํ่ากวา่ 2.50 medium_low 

ตํ่ากวา่ 2.00 low 

 

ตารางที ่3 รายวชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา การอ้างถงึข้อมูล 

4121404 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ s1 

4121501 หลกัวทิยาการคอมพิวเตอร์ s2 

4121307 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้สาํหรับนกัวทิยาศาสตร์ s3 

4121203 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริท่ึม s4 

4124112 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ s5 

4122312 ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ s6 

4122311 คอมพิวเตอร์กราฟิก s7 

4122510 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ s8 

4122209 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  s9 

 

ตารางที ่4 ผลการเรียน (Grade) 

ผลการเรียน การอ้างถงึข้อมูล 

A excellent 

B+, B good 

C+, C fairly 

D+, D poor 

F, I fail 
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4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

งานวิจยัน้ีใชโ้ปรแกรม WEKA 3.8.3 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการสร้างแบบจาํลองผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ 

Split Test ในการแบ่งขอ้มูลดว้ยการสุ่มออกเป็น 2 ส่วน โดยขอ้มูล 60% ใชใ้นการสอนและขอ้มูล 40% ในการ

ทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคการจาํแนก เทคนิคการจาํแนกท่ีผูว้ิจยัเลือกใช ้จาํนวน 4 วิธี ไดแ้ก่ J48, Random 

Forest, Naïve Bayes และ REPTree เพ่ือเปรียบเทียบค่าร้อยละของความถูกต้องแม่นยาํ (Correctly Classified 

Instances) และหาเทคนิควธีิท่ีเหมาะสมสาํหรับนาํมาใชส้ร้างแบบจาํลอง 

1. J48 เป็นเทคนิคท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการจาํแนกขอ้มูลแบบมีผูส้อน (Supervised Learning) ในการ

สร้างตน้ไมภ้ายใตว้ิธีการแบบ Top - Down Recursive Divide and Conquer ท่ีทาํการพิจารณาชุดขอ้มูลสําหรับ

เรียนรู้ด้วยการแบ่งขอ้มูลออกเป็นส่วนย่อยในระหว่างกระบวนการสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ โครงสร้างตน้ไมน้ี้

สามารถนาํไปใชส้าํหรับการคดัแยกกลุ่มขอ้มูล (Classification) วธีิการสร้างแบบจาํลองดว้ยตน้ไมต้ดัสินใจจะเร่ิม

จากการคดัเลือกแอตทริบิวตท่ี์มีความสัมพนัธ์กบัคลาสซ่ึงเป็นผลลพัธ์มากท่ีสุดเป็นโหนดบนสุดของตน้ไม ้แต่ละ

โหนดจะแสดงคุณสมบติัท่ีใชใ้นการทดสอบและแต่ละก่ิงจะแสดงผลของการทดสอบและใบของตน้ไมจ้ะแสดง

ถึงคลาสหรือการแบ่งคลาส ตน้ไมต้ดัสินใจช่วยในการแปลงเป็นกฎในการแบ่งคลาส 

2. Random Forest เป็นแบบจาํลองประเภท Ensemble Learning ท่ีเกิดจากการสร้างแบบจาํลอง

หลาย ๆ แบบ และนาํมารวมเขา้ดว้ยกนัเพ่ือให้ไดแ้บบจาํลองท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี การสุ่มเลือกใชข้อ้มูลและแอ

ตทริบิวต ์โดยใชว้ธีิการสุ่มเลือกตวัอยา่งแบบเลือกแลว้ใส่กลบั (Sampling with Replacement) จากนั้นจึงสร้างเป็น

ตน้ไมต้ดัสินใจ ส่วนขอ้มูลท่ีไม่ถูกเลือก เรียกวา่ Out-of-Bag (OOB) จะถูกนาํ มาใชใ้นการทดสอบตน้ไมต้ดัสินใจ 

3. Naïve Bayes ใชห้ลกัความน่าจะเป็นในการจาํแนกขอ้มูล ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของ Bayes' Theorem 

และสมมติฐานท่ีให้การเกิดของเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นอิสระต่อกัน (Independence) หลกัการทาํงานของ Naïve 

Bayes เร่ิมจากวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของส่ิงท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึน โดยการคาดเดาจากส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนมาก่อน 

และเป็นเทคนิคในการแกปั้ญหาแบบจาํแนกประเภทท่ีสามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ได ้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรเพ่ือใชใ้นการสร้างเง่ือนไขความน่าจะเป็น โดยกาํหนดให ้P(h) ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 

h และ P(h|D) คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด เหตุการณ์ h เม่ือเกิดเหตุการณ์ D จากตวัแปรท่ีกาํหนดและแนวคิดของ 

Bayes' Theorem ทาํใหส้ามารถทาํนายเหตุการณ์ท่ีพิจารณาไดจ้ากการเกิดของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

4. REPTree หรือ Reduced Error Pruning Tree เป็นเทคนิคการจาํแนกขอ้มูลท่ีใช ้Regression Tree 

Logic โดยการสร้างตน้ไมห้ลาย ๆ ตน้ท่ีแตกต่างกนั จากนั้นจึงทาํการคดัเลือกตน้ท่ีดีท่ีสุดมาเป็นตวัแทน และมี

กระบวนการตดัก่ิงโดยใชค้่า Mean Square Error เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการตดัก่ิง REPTree ใชชุ้ดขอ้มูลการตดัก่ิง 

(Pruning Set) ท่ีแยกออกจากชุดขอ้มูลฝึก (Training Set) เพ่ือประเมินความถูกตอ้ง ทาํให้การจาํแนกมีอตัราความ

ผิดพลาดนอ้ย เม่ือนาํไปใชก้บัตวัอยา่งท่ีไม่เคยเห็น 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพในการทาํงานของเทคนิคการจาํแนก จาํนวน 4 วิธี โดยใชข้อ้มูลชุด

เดียวกนั  

 1. ความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accuracy) พบว่า Naïve Bayes มีความถูกตอ้งแม่นยาํในการวิเคราะห์ผลท่ีสุด 

โดยมีค่าความถูกตอ้งร้อยละ 50.98 ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accuracy) 

 

 2. ความแม่นยาํของโมเดล (Precision) ในการกาํจัดขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไปได้มากน้อยเพียงใด 

พบว่า Naïve Bayes มีสามารถในการกาํจดัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไปไดดี้ท่ีสุด โดยมีค่า Precision ท่ี 0.521 ดงั

ตารางท่ี 5 

3. ความครบถว้นของโมเดล (Recall) วา่มีความประสิทธิภาพในการจาํแนกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละ

คลาสออกมาไดม้ากหรือนอ้ย พบวา่ Naïve Bayes มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีค่า Recall เท่ากนั ท่ี 0.510 ดงัตาราง

ท่ี 5 

4. ประสิทธิภาพโดยรวม (F-Measure) ท่ีคาํนวนไดจ้ากค่า Precision และ Recall โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีค่า

ระหว่าง 0 - 1 ค่าท่ีเขา้ใกล ้1 หมายถึง การมีประสิทธิภาพจาํแนกกลุ่มสูงและมีความถูกตอ้งในการพยากรณ์สูง 

พบวา่ Naïve Bayes มีค่า F-Measure สูงสุด ท่ี 0.514 ดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 ประสิทธิภาพของเทคนิคการจาํแนก โดยพิจารณารวมทุกคลาส 

Model Precision   Recall    F-Measure   

J48 0.466 0.417 0.461 

Random Forest 0.480 0.451 0.455 

Naïve Bayes 0.521 0.510 0.514 

REPTree 0.514 0.471 0.476 

 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยรวม พบว่า Naïve Bayes เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้

เลือก Naïve Bayes มาใชใ้นการพฒันาแบบจาํลองการเลือกสายการเรียนท่ีเหมาะสมของนกัศึกษา 

 

6. อภิปรายผล  

จากการดาํเนินการวิจยัท่ีไดท้าํการศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคการจาํแนก จาํนวน 4 วิธี ไดแ้ก่ J48, 

Random Forest, Naïve Bayes และ REPTree  พบวา่ ผลท่ีไดจ้ากการทดลองเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั

ท่ีตั้ งไว ้คือ การคน้หาเทคนิควิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการนํามาพฒันาเป็นแบบจาํลองการเลือกสายการเรียนท่ี

เหมาะสมของนักศึกษา หลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต และนาํเสนอวิธีการแก้ปัญหา
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นกัศึกษาเลือกสายการเรียนท่ีไม่เหมาะสมกบัตนเอง แบบจาํลองท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิค Naïve Bayes ใหผ้ลลพัธ์ท่ี

ดีท่ีสุด โดยมีค่าความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accuracy) ท่ี 50.98 และประสิทธิภาพโดยรวม (F-Measure) ท่ี 0.514 ในขณะ

ท่ีแบบจาํลองท่ีไดจ้ากเทคนิค J48 และ REPTree  มีค่าความถูกตอ้งแม่นยาํเท่ากนัท่ี  47.05 และเทคนิค Random 

Forest มีค่าความถูกตอ้งแม่นยาํนอ้ยท่ีสุด ท่ี 45.09  

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่เทคนิคการจาํแนกดว้ยวิธี Naïve Bayes จะใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดจากเทคนิคต่าง ๆ ท่ี

ผูว้ิจยัใชใ้นการทดลอง จาํนวน 4 วิธี แต่ยงัคงมีค่าความถูกตอ้งแม่นยาํอยู่ในระดบัท่ีไม่สูง ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อ

ความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง ผูว้ิจยัเห็นวา่อาจจะเป็นผลท่ีเกิดจากการเลือกแอตทริบิวต ์จาํนวนท่ีเหมาะสมของ

แอตทริบิวต์ท่ีใช้ในการทดลอง รวมทั้ งจํานวนของชุดข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองท่ีน้อยและอาจจะไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัคลาสอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น เม่ือขอ้มูลผา่นกระบวนการหาความน่าจะเป็นดว้ยเทคนิค Naïve Bayes 

จึงทาํให้ไดผ้ลลพัท์ท่ีหลากหลายและเม่ือนาํมาใชท้ดสอบกบัขอ้มูลชุดทดลองจึงไดค้่าความถูกตอ้งแม่นยาํใน

ระดบัท่ีไม่สูงมาก นอกจากน้ี การเลือกแอตทริบิวตแ์ละจาํนวนของแอตทริบิวตท่ี์ใชใ้นการทดลอง อาจจะมีผลต่อ

ความถูกตอ้งแม่นยาํในการจาํแนกขอ้มูลของเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น เทคนิค J48 เน่ืองจากแอตทริบิวตท่ี์เลือก ถือเป็น

ปัจจยัสําคญัต่อการคน้หาสัมพนัธ์และสร้างแบบจาํลอง หรือเทคนิค Random Forest และ REPTree ท่ีใชแ้อตทริ

บิวตใ์นกระบวนการสร้างตน้ไม ้ก่อนนาํมาใชเ้ป็นแบบจาํลอง เป็นตน้  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการทดลอง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการศึกษาและคน้หาแอตทริบิวตห์รือตวัแปรตน้ รวมทั้ง

จาํนวนของแอตทริบิวตท่ี์เหมาะสมในการนาํมาใชส้ร้างแบบจาํลอง เพ่ือให้ไดค้่าความถูกตอ้งแม่นยาํท่ีเหมาะสม

ในการจาํแนกขอ้มูลท่ีมีความแม่นยาํและใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากร และพฒันาต่อยอดเป็นระบบท่ีสามารถใชง้าน

ไดก้บันกัศึกษาหลกัสูตรอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาผลการใชห้นังสือนิทานภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการ

สอน เพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 1) ทาํแบบ

ประเมินตรวจสอบคุณภาพของหนังสือนิทานภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษ 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน และ 3) เพ่ือ

ศึกษาผลการใช้จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้หนังสือนิทานภาษาองักฤษในการจัดการเรียน                  

การสอน เพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (x�) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ผลการวจิยัพบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อนิทานสามารถสรุปผลวิจยัได้ว่า  ผูเ้ช่ียวชาญมี

ความคิดเห็นต่อนิทานโดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19  

2. การหาประสิทธิภาพของหนงัสือนิทาน ผลท่ีได ้79.30/79.41 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์  

3. ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาภาษาองักฤษ รวมทั้งหมด 60 

คน พบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46  

 

คาํสําคญั : “การใชนิ้ทานประกอบการจดัการเรียนรู้” , “ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ” 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were: to 1) create and monitor the quality of English storybooks in learning 

and teaching for promoting reading English, 2) to determine the effectiveness of English storybooks in learning 

and teaching. and 3) study the effects from  the opinion questionnaire for student English major level 2 for 60 

students. The evaluation of storybooks in learning and teaching for promoting reading English and a questionnaire 
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was used on the student’ opinion of storybooks. Statistical analysis was used to analyze by using the average 

mean and the standard deviation (S.D.). 

The results of this study were as follows: 

1. The analysis of experts’ opinion on the story showed that that the experts’ opinion on the fabled 

storybooks with the total of an average mean was 4.19. 

2. Results of effectiveness of English storybooks was 79.30/79.41     

3. Results of analysis of student English major level 2 for 60 students found that students’ opinion on 

the fabled storybooks with the total of an average mean was 4.46. 

 

Key words: “Learning by using the fabled storybooks”, “English reading skills” 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว สังคมแห่งโลกาภิวฒัน์ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพสังคมท่ี

เป็นอยู่ตอ้งเตรียมคนให้สามารถเผชิญกบัยุคสมยัของการเปล่ียนแปลงการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัและมี

บทบาทต่อการพฒันาประเทศให้มีความรุ่งเรืองทั้งตา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและเทคโนโลยีใน

การจดัการศึกษาตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม สามารถ

ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข ประเทศไทยนับเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันา

การศึกษา จะเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 (สาํนกังานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

2542 : 11 ) มาตรา 42 และมาตรา 43 โดยใหก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาคน ใหโ้อกาสทุกคนไดรั้บ

การศึกษา อยา่งทัว่ถึง และให้มีเสรีภาพทางวิชาการส่งเสริมให ้มีการคิดคน้หารูปแบบวิธีการการจดัการเรียนการ

สอนใหม่ ๆ การวิจยั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน จึงไดเ้กิดพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้ึนเป็นกรอบ และแนวปฏิบติัในการพฒันาการศึกษา 

 สังคมโลกปัจจุบนัการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดส้ร้างสภาพโลกท่ีไร้พรมแดน ทาํให้

การติดต่อส่ือสารระหวา่งประเทศสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในการติดต่อส่ือสารภาษา ถือวา่เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีสาํคญัยิ่งในการแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และการเรียนรู้วิทยาการอ่ืน ๆ ตลอดจนการประกอบอาชีพ 

การท่ีนกัเรียนจะสามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารไดน้ั้น นกัเรียน จาํเป็นตอ้งฝึกฝนทกัษะทั้งส่ี คือ การฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียนไป พร้อม ๆ กนั อีกทั้งยงั สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์อย่างแทจ้ริง 

(บญัชา อ้ึงสกลุ. 2545: 53) ซ่ึงในบรรดา ทกัษะการใชภ้าษา ทกัษะการฟังเป็นทกัษะท่ีสาํคญัยิง่ของมนุษย ์และเป็น

พ้ืนฐานสาํคญัท่ีจะพฒันา ความสารถในทกัษะอ่ืน (Oxford. 1993: 205) ซ่ึงหมายความว่า ในลาํดบัแรก นกัเรียน

ตอ้งมี ความสามารถในการฟัง เพราะเม่ือฟังเขา้ใจแลว้จะมีผลต่อการพฒันาทกัษะการพูด การอ่าน และ การเขียน 

นอกจากน้ี ลนัส์สทีน (Lundsteen. 1976: 213) ไดก้ล่าววา่ การส่ือสารในชีวติประจาํวนั ของคนเราใชท้กัษะการฟัง

มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั มอร์เลย ์(Morley. 1991: 82) กล่าววา่ การฟังเป็น ทกัษะรับสารท่ีสาํคญัในการส่ือสารใน

ชีวติประจาํวนั ซ่ึงใชก้นัมากท่ีสุดถึงร้อยละ 50 ในขณะท่ีทกัษะ การพดูใชร้้อยละ 25 ทกัษะการอ่านร้อยละ 15 และ

ทกัษะการเขียนมีเพียงร้อยละ 10  

 แม้ว่าทักษะการฟังจะมีความสําคัญดังได้กล่าวมาแล้ว แต่จากการศึกษางานวิจัยการจัดการเรียนรู้

ภาษาองักฤษของ จารุพรรณ เพ็งศรีทอง (2544: 173-75) พบว่า นักเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะ การฟังน้อยมากเม่ือ
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เปรียบเทียบกับทกัษะอ่ืน การจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นการฝึกทกัษะการอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะ ใน

ระดับประถมศึกษา ผลจากการสังเคราะห์งานวิจยัการสอนภาษาองักฤษ ของ พนัธณีย ์วิหคโต (2546: 26-27) 

พบวา่ ครูในระดบัประถมส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 86 ไม่จบวชิาเอก ภาษาองักฤษโดยตรง จึงขาดความรู้ความเขา้ใจใน

เน้ือหา และขาดทกัษะการสอน โดยเฉพาะดา้นการสอนฟังและพดู 

 จากประสบการณ์ของผูว้จิยัท่ีสอนภาษาองักฤษ พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัการอ่าน ภาษา

ท่ีใชใ้นชั้นเรียน ขาดความสนใจในการอ่าน เพราะไม่เขา้ใจคาํศพัท์ และไม่สามารถบอกสาระสําคญั หรือตอบ

คาํถามของเร่ืองท่ีอ่านได ้ เหล่าน้ีเป็นผลกระทบต่อทกัษะทางภาษาดา้นอ่ืน ๆ ทาํให้การสอนภาษาองักฤษไม่

ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร และเม่ือพิจารณาการจดักิจกรรมการอ่านให้กบันกัเรียน พบวา่ การจดักิจกรรมใน

หอ้งเรียนปกติไม่สร้างแรงจูงใจในการฝึกทกัษะการอ่าน 

 จากสภาพปัญหาและความสําคญัของทักษะการอ่าน ครูผูส้อนภาษาอังกฤษจึงมีหน้าท่ีในการช่วย

นกัเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในดา้นการอ่านมากยิ่งข้ึน โดยเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสนใจ

ของนกัเรียน จากการศึกษาพบวา่ มีนกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการ

อ่าน เทเลอร์ (Taylor. 2000: 4-15) ได้กล่าวว่า นิทานสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทาง

ภาษาองักฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะนาํมาสอนแบบบูรณาการทกัษะทั้งส่ี หรือแยกสอนแต่ละทกัษะ ก็

ตาม ทั้งน้ีเพราะ   เน้ือเร่ืองในนิทานมีการเรียงลาํดบั เหตุการณ์ ซ่ึงนักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์การใชค้าํ 

เหตุการณ์ท่ีคลา้ย ๆ กนั ช่วยให้นกัเรียนจาํคาํศพัท ์ประโยค รวมทั้งโครงสร้างทางไวยากรณ์ นอกจากน้ีภาพท่ีใช้

ประกอบนิทานสามารถส่ือความหมายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อภิญญา เบญจวรรณากร (2540: 45) และประนอม 

สุรัสวดี (2541: 29) ซ่ึงกล่าววา่ การเล่านิทานสามารถสร้างความกา้วหนา้ในการฟังและการอ่าน การจาํคาํศพัท ์รูป

ประโยค เพราะเด็กสามารถรู้ความหมายจากเร่ืองในนิทานภาษาองักฤษได ้แมจ้ะยงัไม่เขา้ใจโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ อยา่งไรก็ตามในการจดั การเรียนรู้โดยใชนิ้ทานควรคาํนึงถึงรูปแบบการนาํเสนอท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีเพ่ือ 

ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน จากการศึกษาพบวา่นิทานมีหลากหลายรูปแบบ ครูผูส้อนสามารถเล่า

นิทานให้น่าสนใจไดห้ลากหลายวิธี วยพุา ทศศะ (2541: 1-6) ไดศึ้กษาผลของการเล่านิทาน และนาํเสนอการเล่า

นิทานแบบต่าง ๆ เช่น การเล่านิทานประกอบการวาดภาพ การเล่านิทาน เป็นภาษาองักฤษท่ีมีการแปลภาษา

พ้ืนบา้นและภาษาไทย การเล่านิทานประกอบการแสดงละคร และการเล่านิทานโดยการร้องเพลง การศึกษาพบวา่ 

ครูผูส้อนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้โดยใชนิ้ทาน ซ่ึงสามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นห้องเรียนได้อย่าง

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การศึกษาของบราวน์ (Brown. 2006: 1) พบวา่การนาํบทกลอน การพูดเป็นจงัหวะ บท

เพลงนิทานและเร่ืองเล่า มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียน ทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการอ่าน

และเขา้ใจคาํศพัท ์การออกเสียงคาํและประโยคได ้

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว และจากการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช้นิทานเป็นกิจกรรม                   

การเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษา ผูว้จิยัจึงนาํนิทานมาใชเ้ป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือ

พฒันาความสามารถในการอ่านของนกัเรียนโดยหวงัวา่ผลการวิจยัท่ีไดค้ร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์มาสู่การปรับปรุง

และพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษของนกัศึกษา โดยเฉพาะความสามารถในการอ่านให้มีประสิทธิภาพ       

มากยิง่ข้ึน และบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหนงัสือนิทานภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ

ส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนงัสือนิทานภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

3. เพ่ือศึกษาผลการใชห้นงัสือนิทานภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

 

 3. กรอบแนวความคิดของโครงการวจัิย  

การพฒันาหนงัสือนิทานภาษาองักฤษ เป็นการจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถ

ส่งเสริมทกัษะการอ่าน โดยใชห้นงัสือนิทานเป็นส่ือในการพฒันาความสามารถทางดา้นการเรียนรู้คาํศพัท ์การ

อ่านเป็นประโยค และการอ่านเป็นเร่ืองราวได ้ตามกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 

  

    

 

 

 

4. สมมุติฐานการวจัิย 

การพฒันาหนงัสือนิทานภาษาองักฤษเพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ส่งผลใหน้กัศึกษามี

ความสามารถทางการอ่านสูงข้ึน 

 

5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจิยัคร้ังนี ้ได้แก่ 

1. โดยคดัเลือกนิทานประกอบภาพ จาํนวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 

 1. นิทานเร่ือง The Clever Fish  

 2. นิทานเร่ือง The Ants and the Grasshopper  

 3. นิทานเร่ือง The fox and the Crow 

 4. นิทานเร่ือง The Lion and the Mouse 

 5. นิทานเร่ือง The Motner Crab and Her Son 

2.   แบบประเมินคุณภาพของหนงัสือนิทาน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ่การใชห้นงัสือนิทาน สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

 

 

 

การพฒันาหนงัสือนิทาน

ภาษาองักฤษในการจดัการเรียน

การสอน 

เพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 

1. ดา้นการเรียนรู้คาํศพัท ์

2. การอ่านเป็นประโยค 

3. การอ่านเป็นเร่ืองราว 
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6. วธีิดําเนินการวจัิย 

ขั้นที ่1  สร้างและตรวจสอบคุณภาพหนงัสือนิทาน จาํนวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 

 1. นิทานเร่ือง The Clever Fish  

 2. นิทานเร่ือง The Ants and the Grasshopper  

 3. นิทานเร่ือง The fox and the Crow 

 4. นิทานเร่ือง The Lion and the Mouse 

 5. นิทานเร่ือง The Motner Crab and Her Son โดยผูเ้ช่ียวชาญ        

1. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มากาํหนดขอบเขตเน้ือหา วตัถุประสงคแ์ละดาํเนินการพฒันาหนงัสือ

นิทานเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่าน   

2. ออกแบบโครงร่างหนงัสือนิทาน จดัทาํ storyboard และแต่งเร่ืองใหมี้ความน่าสนใจและเหมาะสมกบั

นกัศึกษา 

3. สร้างหนงัสือนิทานเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่าน ตามแผนท่ีวางไว ้

4. ตรวจสอบคุณภาพหนงัสือนิทานโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือหาคุณภาพโดยใชแ้บบประเมิน

คุณภาพของหนงัสือนิทานเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่าน โดยผูเ้ช่ียวชาญก่อนการนาํไปทดลองใช ้  

5.  ปรับปรุงหนงัสือนิทานตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ใหมี้ความสมบูรณ์ 

6. จดัทาํหนงัสือนิทานฉบบัจริงเพ่ือนาํไปใชใ้นการเรียนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่าน 

 

ขั้นที ่2 หาประสิทธิภาพของหนงัสือนิทาน จาํนวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 

 1. นิทานเร่ือง The Clever Fish  

 2. นิทานเร่ือง The Ants and the Grasshopper  

 3. นิทานเร่ือง The fox and the Crow 

 4. นิทานเร่ือง The Lion and the Mouse 

 5. นิทานเร่ือง The Motner Crab and Her Son 

 1. นาํหนงัสือนิทานฉบบัจริงเพ่ือนาํไปใชใ้นการเรียนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่าน และหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์75/75 

2. ผูส้อนใชเ้ป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยทดลองใชห้นงัสือนิทานเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน         

1 เดือน 

ขั้นที ่3 ศึกษาผลการใชห้นงัสือนิทาน จาํนวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 

 1. นิทานเร่ือง The Clever Fish  

 2. นิทานเร่ือง The Ants and the Grasshopper  

 3. นิทานเร่ือง The fox and the Crow 

 4. นิทานเร่ือง The Lion and the Mouse 

 5. นิทานเร่ือง The Motner Crab and Her Son 

                 1. ศึกษาผลการใชห้นงัสือนิทานเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่านโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ

การใชห้นงัสือนิทาน สาํหรับสาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

                 2. สรุปผลการใชห้นงัสือนิทานเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่าน พร้อมเขียนรายงาน 
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     6.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

                1. สร้างแบบประเมินคุณภาพของหนังสือนิทานเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่าน สําหรับสําหรับ

นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาํหรับให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมเป็น

แบบสอบถามประเมินค่า (Rating scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑด์งัน้ี 

 5 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง/ถูกตอ้ง/ชดัเจนมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง/ถูกตอ้ง/ชดัเจนมาก 

 3 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง/ถูกตอ้ง/ชดัเจนปานกลาง 

 2 หมายถึง    มีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง/ถูกตอ้ง/ชดัเจนนอ้ย 

 1 หมายถึง    มีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง/ถูกตอ้ง/ชดัเจนนอ้ยท่ีสุด 

                 2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้หนังสือนิทานเพ่ือ

ส่งเสริมทกัษะการอ่าน สําหรับสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาองักฤษ เป็นแบบสอบถาม

ประเมินค่า (Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑด์งัน้ี 

 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

                 3. นาํขอ้ความท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณา เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างคาํถาม 

                 4. ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญจดัพิมพเ์คร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 

                 5. นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนท่ีวางไว ้

      6.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์หาคุณภาพของหนังสือนิทานเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่าน สําหรับสําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาองักฤษ โดยใชค้่าสถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

คะแนนท่ีไดจ้ากทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 104-106) 

 2. วิเคราะห์หาระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสือนิทาน เพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่าน 

สําหรับสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยหาค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยรวมคะแนนแลว้วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑซ่ึ์งเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 105)  

 

สถิตทิีใ่ช้ในการการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉล่ีย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 105)  
 

x� 
 

   เม่ือ x� แทน    ค่าเฉล่ีย 

   ∑ X แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           N       แทน    จาํนวนคะแนน 
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2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 106)  

      เม่ือ S.D.  แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    X แทน   คะแนนแต่ละจาํนวน 

                   x�            แทน   ค่าเฉล่ียคะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 

           ∑ (X -  x�) แทน   ผลรวมของค่าเบ่ียงเบนของคะแนนแต่ละตวัจากค่าเฉล่ีย 

                   n แทน   จาํนวนผูเ้รียน 
 

7. ผลการวจัิย 

 จากการวจิยัเร่ือง การพฒันาหนังสือนิทานภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที ่2 สาขาวชิาภาษาองักฤษ มวีตัถุประสงค์เพ่ือสร้างและตรวจสอบ

คุณภาพของหนงัสือนิทานภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ และศึกษา

ผลการใช ้หนงัสือนิทานภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษกบันกัศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

ขั้นตอนที ่1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ทาํการประเมินคุณภาพ

ของหนงัสือนิทานจากแบบประเมินคุณภาพของหนงัสือนิทานเพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา 60 

คน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชห้นงัสือนิทานเพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงได้ดาํเนินการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลจากเคร่ืองมือวจิยัทั้ง 2 ประเภท และมปีรากฏผลสรุปได้ดงัตาราง 1 ดงันี ้
 

ตาราง 1 

ข้อการประเมิน x� (S.D.) แปลผล 

1. ดา้นเน้ือหา 

1.1 นิทานมีเน้ือหาถูกตอ้ง อ่านและเขา้ใจง่าย 

1.2 นิทานมีความเหมาะสมกบัช่วงวยัของผูเ้รียน 

1.3 นิทานมีความเหมาะสมต่อกระบวนการพฒันาผูเ้รียน 

 

4.6 

 

0.5 

 

มากท่ีสุด 

4.3 0.5 มากท่ีสุด 

3.6 0.5 มาก 

รวม 4.16 0.5 มาก 

2. ดา้นการออกแบบ 

2.1 ภาพสีสนั สวยงาม เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

2.2 ขนาดตวัอกัษรถูกตอ้ง ชดัเจนเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

 

4.6 

 

0.5 

 

มากท่ีสุด 

4.6 0.5 มากท่ีสุด 

รวม 4.6 0.5 มากท่ีสุด 

3. ดา้นการใชภ้าษา 

3.1 การใชภ้าษาถูกตอ้ง เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

3.2 ส่ือความหมายไดช้ดัเจนเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

 

3.6 

 

1.15 

 

มาก 

4.0 1.0 มาก 

รวม 3.8 1.07 มาก 

4. ดา้นการประยกุตใ์ช ้

4.1 ครูสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

4.2 นกัศึกษาสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

  4.3 นิทานไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 

 

3.6 

4.0 

4.6 

 

0.5 

  0 

0.5 

 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 4.2 0.3 มาก 

รวมเฉลีย่ทั้งหมด 4.19 0.59 มาก 
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ตารางที ่1  สรุปผลการวิเคราะห์ของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของหนงัสือนิทาน เพ่ือ

ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ จากนั้ นจึงวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า

ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 คะแนน และ จากการศึกษาระดบัความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญไดแ้บ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา  ดา้นการออกแบบ  ดา้นการใชภ้าษา  ดา้นการ

ประยุกต์ใช ้ผลการวิเคราะห์พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นนอ้ยสุดคือดา้นการใชภ้าษา โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.8 คะแนน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นการออกแบบโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.6  คะแนน ดงัตาราง 1 

 

 ขั้นตอนที ่2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ 

หนงัสือนิทาน ผูว้จิยัไดน้าํหนงัสือนิทานเพ่ือความสามารถในการอ่านมาวเิคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนดคือ 75/75 ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของหนงัสือนิทานเพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษตามเกณฑ ์75/75  

 ดงัต่อไปน้ี 

หนังสือนิทาน E1 E2 E1/ E2 ความหมาย 

1 82.18 81.25 82.18/81.25 สูงกวา่เกณฑ ์

2 80.33 81.25 80.33/81.25 สูงกวา่เกณฑ ์

3 77.98 77.92 77.98/77.92 สูงกวา่เกณฑ ์

4 75.72 75.42 75.72/75.42 เท่ากบัเกณฑ ์

5 80.33 81.25 80.33/81.25 สูงกวา่เกณฑ ์

เฉลีย่ 79.30 79.41 79.30/79.41 สูงกว่าเกณฑ์ 

            

 ตาราง 2  สรุปผลการหาประสิทธิภาพของหนงัสือนิทานเพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ผูว้จิยัไดน้าํ

หนงัสือนิทานเพ่ือความสามารถในการอ่านมาวเิคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดคือ 75/75 ผลท่ีได้

จากการหาประสิทธิภาพ 79.30/79.41 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์

 

ขั้นตอนที ่3  สรุปผลการการใชข้องกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

โดยใช้นักศึกษาจํานวน 60 คน ท่ีใช้หนังสือนิทานเพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ จากนั้ นจึงวิเคราะห์                    

คะแนนเฉล่ีย (x�)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  พบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.46 คะแนน จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของนักศึกษา ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา     

ดา้นการใชภ้าษา ดา้นภาพ ผลการวิเคราะห์พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นนอ้ยสุดคือดา้นเน้ือหาโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36  คะแนน และขอ้ประเมินค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ้ประเมินท่ีวา่รูปภาพมีสีสนัสวยงามเหมาะกบั

เน้ือหาโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52  คะแนน ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 

ขอ้การประเมิน x� (S.D.) แปลผล 

1. นกัศึกษาอ่านเน้ือหาแลว้เขา้ใจง่าย 4.40 0.64 มากท่ีสุด 

2. นกัศึกษาสามารถนาํความรู้จากการอ่านนิทานไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

4.50 0.64 มากท่ีสุด 

3. นกัศึกษามีความสุข สนุกกบัการอ่านนิทาน 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

4. นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะทางภาษา อ่าน พดู 4.52 0.54 มากท่ีสุด 

5. นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึน 4.50 0.54 มากท่ีสุด 

6. นกัศึกษามีความเพลิดเพลินกบัเล่มนิทาน 4.50 0.61 มากท่ีสุด 

7. นกัศึกษาชอบรูปภาพการ์ตูนในนิทาน 4.36 0.72 มากท่ีสุด 

8. รูปภาพมีสีสนัสวยงามเหมาะกบัเน้ือหา 4.50 0.61 มากท่ีสุด 

9. ตวัละครในการ์ตนูมีบทบาทท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.46 0.61 มากท่ีสุด 

10. นกัศึกษามีความรู้ทางภาษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึน 4.44 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.61 มากท่ีสุด 

 

ตาราง 3  สรุปผลการการการใช้ของกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาปริญญาตรีชั้ นปีท่ี 2 สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ โดยใช้นักศึกษาจํานวน 60 คน ท่ีทําแบบสอบถามการใช้หนังสือนิทานเพ่ือส่งเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษ พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 คะแนน ขอ้ท่ีมีคะแนน

มากท่ีสุด คือ นกัศึกษา   ไดฝึ้กทกัษะทางภาษา การอ่าน การพดู ดงัตาราง 3 

 

8. อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัเร่ือง “ การพัฒนาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการ

อ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ”  พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อ

นิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 คะแนน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั (เรไร ไพรวรรณ์ .2546) วา่ดว้ยลกัษณะ

ของนิทานท่ีดี คือมีตวัละครท่ีเป็นจริง ไม่ไดห้มายความวา่เอาตวัจริงเป็นตวัละคร แต่ให้มีลกัษณะจริงจงั เป็นไป

ได้บ้างมีอุปนิสัยชัดเจนน่าสนใจชวนติดตาม เด็กจะเอาใจไปผูกกับตวัละครนั้น และติดตามอย่างตั้งใจเพราะ

ลกัษณะท่ีเป็นจริงซ่ึงเป็นจริงอยา่งท่ีเด็กจะไม่ สนใจไม่เอาใจไปผูกและเลิกฟัง และการใชภ้าษาให้เหมาะกบัเน้ือ

เร่ือง ให้น่าสนใจ เป็นภาษาท่ีต่ืนเตน้และเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั (วรรณี  ศิริสุนทร .2532) ว่าดว้ยลกัษณะ

ของนิทานท่ีดี กล่าวคือ   การเลือกใชค้าํพูด เพ่ือกระตุน้และเร้าความสนใจของผูฟั้งจากภาพประกอบและการใช้

ภาษาถ่ินควรใชเ้ม่ือจาํเป็นและตอ้งใชอ้ย่างระมดัระวงั จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญไดแ้บ่ง

ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา  ดา้นการออกแบบ  ดา้นการใชภ้าษา  ดา้นการประยุกต์ใช ้ผลการวิเคราะห์

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นนอ้ยสุดคือดา้นการใชภ้าษา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.8  คะแนน ซ่ึงอาจจะมา

จากคาํศพัท์ภาษาองักฤษบางคาํอาจจะเลือกมาใชใ้นการแปลนิทานเป็นคาํศพัทท่ี์ยากเกินไปทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจ

ภาษาไดย้าก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นการออกแบบโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.6  คะแนน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

(เรขา  ทองสวสัด์ิ .2516) กล่าววา่ การวาดภาพประกอบในนิทานนั้นจะสนุกสนาน และน่าสนใจมากข้ึน เพราะ
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นอกจาก เสียงท่ีไดย้ินแลว้เด็กยงัไดเ้ห็นลีลาการเคล่ือนไหวของลายเส้น ซ่ึงประกอบเป็นภาพท่ีดูคลา้ยมีชีวิต และ

สามารถเคล่ือนไหวได ้ทาํใหเ้ด็กเกิดจิตนาการ มีใจจดจ่ออยูก่บัเร่ืองราวท่ีเล่าโดยตลอด 

 ผลการวิจยัเร่ือง “ การพัฒนาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการ

อ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ” พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

นิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 คะแนน จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษา  ผลการวเิคราะห์

พบว่า ขอ้ประเมินท่ีว่า นักศึกษาชอบรูปภาพการ์ตูนในนิทานท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นน้อยสุด คือ โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 คะแนนอาจเป็นเพราะภาพการ์ตูนในนิทานอาจจะไม่เป็นการ์ตูนสมยัใหม่จึงทาํให้นกัศึกษา

ให้คะแนนนอ้ยสุด และขอ้ประเมินค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ้ประเมินท่ีว่ารูปภาพมีสีสันสวยงามเหมาะกบัเน้ือหา

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52  คะแนน สอดคลอ้งกบั (วรรณี  ศิริสุนทร. 2532) วา่ดว้ยลกัษณะของนิทานท่ีดี กล่าวคือ 

ภาพท่ีมีสีสนัสวยงามจะกระตุน้และเร้าความสนใจในนิทาน  

 

9. สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อนิทาน สามารถสรุปผลวิจยัได้ว่า ผูเ้ช่ียวชาญมี

ความคิดเห็นต่อนิทานโดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 คะแนน จากการศึกษาระดบัความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญไดแ้บ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบ ดา้นการใชภ้าษา ดา้นการประยกุตใ์ช ้       

ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นน้อยสุดคือด้านการใชภ้าษา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.8 

คะแนน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นการออกแบบโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.6 คะแนน 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาองักฤษ รวมทั้งหมด     

60 คน พบว่าครูมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 คะแนน จากการศึกษาระดบัความ

คิดเห็นของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่า ขอ้ประเมินท่ีว่า นักศึกษาชอบรูปภาพการ์ตูนในนิทานท่ีมีค่าเฉล่ีย       

ของความคิดเห็นนอ้ยสุดคือโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.36 คะแนน และขอ้ประเมินค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ้ประเมินท่ีวา่

รูปภาพมีสีสนัสวยงามเหมาะกบัเน้ือหาโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 คะแนน 

 

10. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 

         1. การเลือกประเภทนิทาน ควรเลือกให้สอดคลอ้งกบัวยัของนักศึกษา ถา้หากนิทานเป็นเร่ืองยาว 

ครูผูส้อนควรแบ่งนิทานเป็นตอนๆ เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจําข้อมูลท่ีเป็นความคิดรวบยอด และ

รายละเอียดไดดี้กวา่การฟังเร่ือง หรือขอ้ความยาว นอกจากน้ีการแบ่งนิทานท่ีเป็นตอนๆ ทาํให้ผูส้อนสะดวกใน

การจดัเตรียมเน้ือหา และกิจกรรมการฟังไดอ้ยา่งเหมาะสม 

         2. ครูผูส้อนควรฝึกการร้องเพลง ทาํท่าทางประกอบ ในนิทาน หรือฝึกการเล่านิทานก่อนการสอน    

ทุกคร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในการสอน และดึงดูดใจนกัศึกษาใหป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน 

         3. ในการปฏิบัติกิจกรรม ครูควรอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจถึงวิธีการอย่างชัดเจน มีการสาธิตและ

ตรวจสอบความเขา้ใจ เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจและสามารถปฏิบติักิจกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

        4. ผูส้อนควรเตรียมความพร้อมของเคร่ืองเล่น รวมทั้งส่ืออุปกรณ์ต่าง ก่อนสอนทุกคร้ัง เพ่ือความ

สมบูรณ์ของอุปกรณ์ เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดจะไดส้ามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา  
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        5. นักศึกษาควรมีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะ และปรับปรุงเร่ืองการหาอุปกรณ์ประกอบฉาก 

เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายนกัแสดง ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้แ้สดงเกิดความภาคภูมิใจ และเหมือนอยูใ่นสถานการณ์จริงมากข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ออกแบบและพฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (2) ศึกษาประสิทธิผลของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา ดงัน้ี  

2.1) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุง 2.2)  เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์  เ ร่ือง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง ของนักเ รียน                                  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา  

และ 2.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบ้านเรา                             

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน จังหวดัพทัลุง ภาคเรียนท่ี 1          

ปีการศึกษา 2562  จาํนวน 30  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  (1)  หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ย

บา้นเรา  (2) แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง ทะเลน้อยบา้นเรา จาํนวน  8 แผน  

เวลา  20 ชั่วโมง  (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของ

จงัหวดัพทัลุง  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85  (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชห้นังสืออ่าน

เพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Statistics)  ผลการวิจยัพบวา่ (1) หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้น

เรา มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.64 / 80.20 เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด  (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

ในสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจังหวดัพทัลุง  จาํนวนร้อยละ 93.34 อยู่ในระดับดีข้ึนไป            

(3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา

หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ (3)  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชห้นงัสือ

อ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเราในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

คาํสําคญั :  หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม  ทะเลนอ้ย   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  

 จงัหวดัพทัลุง 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1507 

ABSTRACT 

 The research objectives were (1) to design and develop supplementary reading books on Thale Noi Ban 

Rao for students in Prathomsuksa 4 (2) to finding the effectiveness of supplementary reading books on Thale Noi 

Ban Rao which was divided into 3 dimensions 2. 1)  to assess learning achievement of students in Prathomsuksa 

4 in the title of Phatthalung’s physical geography from Thale Noi Ban Rao supplementary reading books 2.2) to 

compare Prathomsuksa 4 students in learning achievement before and after learning Phatthalung’ s physical 

geography toward Thale Noi Ban Rao supplementary reading books 2. 3)  to finding a satisfaction of students in 

Prathomsuksa 4 toward Thale Noi Ban Rao supplementary reading books. The sample was  a class of 30 students 

in Prathomsuksa 4 from Anuban Khuan Khanun school, Primary educational Phatthalung service area 1 on the 

1st semester of academic year 2019.  It was simple random sampling.  The research instruments were ( 1)  Thale 

Noi Ban Rao supplementary reading books ( 2)  8 instructional plans from Thale Noi Ban Rao supplementary 

reading books which took a total of 20 hours.  ( 3)  The geography test on the title of  Phatthalung’ s physical 

geography which has reliability value of 0.85 (4) A satisfaction of questionnaire on studying by using Thale Noi 

Ban Rao supplementary reading books.  The analytic al statistics were percentage, arithmetic means, standard 

deviation, and sample ( t- test Dependent Statistics) .  The research findings were summarized as follows; 1)  The 

efficiency of Thale Noi Ban Rao supplementary reading books was 88. 64/  83. 20 which was as standard as the 

criteria. (2) The learning achievement in the title of Phatthalung ’s  physical geography from Thale Noi Ban Rao 

supplementary reading books was 93.34 percent  which  was up to the high  level. (3) The learning achievement 

after students studying with Thale Noi Ban Rao supplementary reading books was higher with statistical 

significance level at . 01 ( 4)  The satisfaction of students toward the use of Thale Noi Ban Rao supplementary 

reading books were in high . 

 

Keywords: supplementary reading books, Thale Noi. Students in Prathomsuksa 4 at Anuban Khuan khanun school  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3)  พุทธศกัราช 2553 

ในหมวดท่ี 4 ว่าด้วยแนวการจดัการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มุ่งพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนในทุก ๆ ด้าน                                

มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  คิดเป็น ทาํเป็น รวมทั้ง

มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบและการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และในมาตรา 23 

ได้บัญญัติไวว้่าการจัดการศึกษาตอ้งให้ความสําคญัทั้ งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ         

ตามความเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองและสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว 

ชุมชน ประเทศชาติและสงัคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สงัคม       การ

ดาํรงชีวติ การเมืองการปกครอง ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ชีวติจริงของตนเอง

ในทอ้งถ่ิน ตลอดจนใหมี้ความรักความผกูพนั มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเองรวมทั้งสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติิในสงัคม 
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 นอกจากน้ีกรอบยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ซ่ึงเกิดในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ และสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและเช่ือมโยงใกลชิ้ดกนั

มากข้ึน  โดยจดัทาํบนพ้ืนฐานของกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2578)  ซ่ึงเป็นแผนหลกัของการพฒันา

ประเทศ และเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  รวมทั้งการปรับโครงสร้าง

ประเทศไปสู่ประเทศไทย  4.0  ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ 20 ปี ต่อจากน้ี  

เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ “ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” เป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการ

พฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงศึกษาธิการโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไดพิ้จารณาปรับปรุงหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดักลุ่มสาระ                    

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระเทคโนโลยี  และสาระภูมิศาสตร์  ให้สอดคลอ้ง

กบัแผนดงักล่าวเพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคนรองรับ                 

การเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัใหมี้ความชดัเจน และมีความเป็นสากลยิง่ข้ึน 

สาระภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์  สามารถบูรณาการกบัศาสตร์

อ่ืนๆ ได ้เช่น ประวติัศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  รวมทั้งจะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัประเทศ

ไทย และพ้ืนท่ีต่างๆ ของโลกเกิดภาวะวิกฤตดา้นกายภาพ  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และมีผลกระทบอยา่งรุนแรงมากข้ึน

เร่ือยๆ นอกจากนั้นกระแสโลกาภิวตัน์  ความทนัสมยัของวิทยาการและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีมากข้ึน  ตลอดจนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการสร้างความ

ยัง่ยืน  ซ่ึงการเรียนรู้เพียงสาระสําคญัของสาระภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  

และบางคร้ังเกิดข้ึนโดยคาดการณ์ไม่ได ้ ผูเ้รียนจึงตอ้งมีทกัษะ กระบวนการ และความสามารถทางภูมิศาสตร์  

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ประกอบกนั   

ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมีการจดัการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน

เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์                          

วิถีการดาํเนินชีวิตเพ่ือให้รู้เท่าทัน ปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ  

กระบวนการ  ความสามารถทางภูมิศาสตร์  และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ตามสาเหตุและปัจจยั อนัจะนาํไปสู่การปรับใชใ้นการดาํรงชีวติตามเป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ซ่ึงการ

จัดกิจกรรมภาคสนามจะเป็นการส่งเสริมการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี  เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวเป็นการ   

บูรณาการความรู้ทางภูมิศาสตร์ในประเด็นต่างๆ ผา่นกระบวนการและการใชท้กัษะทางภูมิศาสตร์ในการตอบและ

แกไ้ขประเด็นและ/หรือปัญหาท่ีผูส้อนไดต้ั้งข้ึนดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงในพ้ืนท่ีหน่ึงๆ   

 ทั้งน้ีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ใหผู้เ้รียนจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง

คาํนึงถึงความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน  ซ่ึงการจดั         การ

เรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ท่ีเนน้การเรียนรู้เร่ืองภูมิศาสตร์โดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ทอ้งถ่ินของตนเอง  และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดต้ั้งคาํถาม สืบคน้ขอ้มูล และ

ปฏิบัติจริงจึงเป็นการพัฒนาผู ้เ รียนให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และคําตอบท่ีเก่ียวข้องกับ

ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ บนพ้ืนผิวโลก  และสามารถดาํรงตนอยูใ่นวิถีของการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  ตลอดจน

เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   และดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็นความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง

ทาํใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัในการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์   
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือออกแบบและพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4  

(2)  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา ดงัน้ี 

         2.1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุง  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4  จากการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา 

    2.2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดั

พทัลุง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4   ระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติม 

เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา   

   2.3)  ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบ้านเรา ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การพฒันา 

หนังสืออ่านเพิม่เตมิ 

เร่ือง ทะเลน้อยบ้านเรา 

 

บทท่ี 1  สภาพทางภูมิศาสตร์ 

            ของตาํบลทะเลนอ้ย  

บทท่ี 2  วถีิชีวติและภูมิปัญญา     

             ของชุมชนทะเลนอ้ย  

บทท่ี 3  ทรัพยากรธรรมชาติ 

             ของตาํบลทะเลนอ้ย  

บทท่ี 4  สถานท่ีสาํคญั   

             ของตาํบลทะเลนอ้ย 

บทท่ี 5  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

             ในตาํบลทะเลนอ้ย 

 

การจดัการเรียนรู้จากการ 

ใช้หนังสืออ่านเพิม่เร่ืองทะเลน้อยบ้านเรา 

 
 

ขั้นที ่1  ขั้นนํา    

1. แนะนาํหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม  

เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา 

2. ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ในการสอน 

3. ทบทวนความรู้เดิมเช่ือมโยงความรู้ใหม่ 
 

ขั้นที ่2   ขั้นสอน 

1. นกัเรียนอ่านบทเรียนในหนงัสือ  

2. ครูอธิบายเน้ือหาในบทเรียนเพ่ิมเติมและ

ตั้งคาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน       

3. นกัเรียนสรุปเน้ือหา 

4. นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

5.  ครูเฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

และอธิบายเพ่ิมเติม  
 

ขั้นที ่3  ขั้นสรุป 

        ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ 

        ในรูปแบบแผนท่ีคิด (Mind Mapping) 

ประสิทธิผล 

ของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 

เร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา 

  

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

    ในสาระภูมิศาสตร์ 

 2. ความพึงพอใจต่อการเรียน  

     โดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม 

 

 

ประสิทธิภาพ 

ของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 

เร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา 
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 สมมตฐิานของการวจิยั 

1. หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจังหวดัพทัลุง ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบา้นเรา ของ

นกัเรียนร้อยละ 80 อยูใ่นระดบัดีตามเกณฑข์องการประเมินผลระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบ้านเรา                          

อยูใ่นระดบัมาก จากมาตรวดั 5 ระดบั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัก่ึงเชิงทดลอง (Quasi - Experimental Research)  ใชรู้ปแบบการวจิยัแบบกลุ่มเดียว  

โดยไดท้าํการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest - Posttest Design) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน จงัหวดั

พทัลุง  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  จาํนวน  4  หอ้งเรียน  รวม  120  คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  

จงัหวดัพทัลุง  ในภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2562   จาํนวน 1 ห้องเรียน  ไดจ้ากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยการจบัฉลาก  จาํนวน  30 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 1. ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา 

2. ประสิทธิผลของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา   

  2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจังหวดัพทัลุง 

 2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

   (1) หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึน

เพ่ือใชป้ระกอบการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจังหวดัพทัลุง ประกอบดว้ย

เน้ือหา 5 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของตาํบลทะเลนอ้ย บทท่ี 2 วถีิชีวติและภูมิปัญญาของชุมชนทะเล

น้อย  บทท่ี 3  ทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลทะเลนอ้ย บทท่ี 4  สถานท่ีสําคญัของตาํบลทะเลนอ้ย  และบทท่ี 5                        

การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในตาํบลทะเลน้อย ทุกบทประกอบดว้ยเน้ือหา  แบบฝึกหัด แบบทดสอบทา้ยบท และ                   

การตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน้จากการทดลองใชก้บันกัเรียน 

 (2)  แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา  มีลกัษณะ 

เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกบัหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลน้อยบา้นเรา  โดยไดจ้ดัทาํเป็นแผนการ

จดัการเรียนรู้ในหน่วยมหศัจรรยพ์ทัลุง  ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ยอ่ย 6 หน่วย  ดงัน้ี  หน่วยยอ่ยท่ี 1 รอบรู้

พทัลุง หน่วยยอ่ยท่ี 2 กายภาพพทัลุง หน่วยยอ่ยท่ี 3 มองดูพทัลุงเปล่ียนแปลง และหน่วยยอ่ยท่ี 4  หวงแหนพทัลุง                 

รวมจาํนวน 8 แผนการเรียนรู้ ใชเ้วลาเรียนรวม 20 ชัว่โมง 
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(3)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดั

พทัลุง  เป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลน้อยบ้านเรา                                  

เป็นแบบทดสอบชนิดตวัเลือก จาํนวน  30  ขอ้  มีค่าความเช่ือมัน่ท่ากบั 0.85 

 (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา 

โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในเร่ือง มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า จาํนวน 5 ระดบั  คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง  นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด     

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

                  ผูว้จิยัดาํเนินการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยนาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยั               

สร้างข้ึนไปทดสอบกบันกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลนอ้ย

บา้นเรา  และเก็บผลการทดสอบไวเ้ปรียบเทียบกบัผลการทดสอบหลงัเรียน 

 2.  จดัการเรียนรู้โดยใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลน้อยบา้นเรา โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  

จาํนวน 8 แผนการจดัการเรียนรู้  ใชเ้วลา 20 ชัว่โมง   

 3. ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนหลงัจากเรียนจบในแต่ละบทเรียน  และบนัทึกคะแนนเก็บ

ไว ้

 4.  ดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยนาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 

ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุงไปทดสอบกบันกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือ

อ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา 

 5. สอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ     

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

        วเิคราะห์ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา โดยใชเ้กณฑ ์80/80 สถิติจาํนวน  

ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติทดสอบที (t – test dependent) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1  ผลการออกแบบและพฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบ้านเรา สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบดว้ย 5 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของตาํบลทะเลนอ้ย  บทท่ี 2  วิถีชีวิต

และภูมิปัญญาของชุมชนทะเลนอ้ย  บทท่ี 3  ทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลทะเลนอ้ย  บทท่ี 4  สถานท่ีสาํคญัของ

ตาํบลทะเลนอ้ย  และบทท่ี 5 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในตาํบลทะเลนอ้ย  เม่ือนาํหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมไปใชจ้ริงกบั

กลุ่มตวัอยา่ง ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.68/ 80.66 

5.2 การศึกษาประสิทธิผลของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา ดงัน้ี 

5.2.1 ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุง  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4  จากการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเราผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4  

จากการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา  พบวา่มีนกัเรียนร้อยละ 93.34  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุงอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปตามเกณฑ ์
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ตารางที ่2   การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุง   

  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4  จากการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา 

   เกณฑก์ารประเมินผล

การเรียนรู้ของ สพฐ. 

ระดบั 

คุณภาพ 

 คะแนนเตม็ 

(30) 

        จาํนวน 

         (คน) 

ร้อยละ ร้อยละสะสม 

80 – 100 ดีเยีย่ม   24.00 - 30.00          23  76.67     76.67  

70 – 79 ดี 21.00 - 23.99            5 16.67     93.34  

60 – 69 พอใช ้  18.00 - 20.99            1  3.33      96.67    

50 – 59 ผา่น  15.00 - 17.99            1  3.33       3.33    

0 - 49 ไม่ผา่น       0 - 14.99            0    0        100    

รวม             30                  100       
 

จากตารางท่ี 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดั

พทัลุง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4  จากการใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบา้นเราผลการศึกษา  

พบว่านกัเรียนร้อยละ 93.34  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดั

พทัลุงอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปตามเกณฑ ์

  5.2.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดั

พทัลุง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ตารางที ่3   การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุง   

  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4  ระหวา่งก่อนและหลงัการจดั การเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่าน 

  เพ่ิมเติม  เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา   
 

ผลการเรียนรู้                N x�      . .S D               t        p     

ก่อนเรียน                     30    13.70            2.29               

          20.53  

                                                 

.000 

หลงัเรียน                     30    24.97            2.11   

     

    

  จากตารางท่ี 3  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุง  ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4  ภายหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบา้นเรา  

สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

                5.2.3  การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบา้นเรา                 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง

ทะเลนอ้ยบา้นเรา  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57  จากมาตรวดั 5 อนัดบั 
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6. อภิปรายผล  

 6.1 ผลการพฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบา้นเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.68/ 83.23  เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

การวิจยัท่ีตั้งไว ้ ขอ้คน้พบดงักล่าว  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่เป็นผลมาจากกระบวนการสร้างหนงัสืออย่างเป็นระบบ  

โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติม นอกจากน้ี

หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีผูว้ิจยัออกแบบและพฒันาข้ึนมาประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้   

อีกทั้งมีการนาํเร่ืองราวของทอ้งถ่ินท่ีใกลต้วันกัเรียนมาจดัทาํเป็นหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีมีสอดคลอ้งกบั มาตรฐาน 

ตวัช้ีวดั  และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง  และผ่านการประเมินจาก

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  ดา้นการพฒันาหนงัสือ และนาํหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนการหา

ประสิทธิภาพจึงทาํให้หนังสือมีคุณภาพเหมาะสมในการใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนหรือการศึกษา

คน้ควา้เพ่ิมเติมของนกัเรียน  สอดคลอ้งกบัวาสินี พอ้งพงษศ์รี (2552 : 91)  ซ่ึงไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง

ตาํนานเมืองสระบุรี  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยั พบวา่หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม  มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 91.66/84.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้  

               6.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที 4 จากการเรียนโดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเรา  พบวา่นกัเรียนร้อยละ 93.34 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุงอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปตามเกณฑ ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ืองทะเลน้อยบ้านเราท่ีสร้างข้ึนเป็นหนังสือท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  เน่ืองจากมีขั้นตอนการสร้างอยา่งเป็นระบบ คือ 1) การศึกษาหลกัสูตรแกนกลาง

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  2) ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํบลทะเลน้อยในดา้นต่างๆ โดย

พิจารณาเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางสาระ

ภูมิศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  3) ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติม                         

4) ออกแบบหนังสืออ่านเพ่ิมเติมและดําเนินการสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติมตามท่ีได้ออกแบบไว ้  และ 6) หา

ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80  ประกอบกบัมีการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็น

ขั้นตอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ และเน้ือหาของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมยงัเป็นเร่ืองราวภายในทอ้งถ่ินของตนเอง   

6.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัพทัลุงหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้

โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมประกอบกับการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจและจดจาํเน้ือหาอย่างมีประสิทธิภาพ                      

มีขั้นตอนการสอนท่ีชดัเจนตามแผนการจดัการเรียนรู้  จึงทาํใหน้กัเรียนสนใจ สนุกสนาน  และมีความสุขในการ

เรียนรู้  ตลอดจนนกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้

อยา่งรวดเร็ว  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน  สอดคลอ้งกบัธีรศกัด์ิ เสือจุย้ (2554 : 44) 

ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทอ้งถ่ินลาํลูกกา ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการใช้

หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง ทอ้งถ่ินลาํลูกกา สูงกวา่ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

6.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองทะเลน้อยบ้านเรา   

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง
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ทะเลนอ้ยบา้นเรา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.57  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการสร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง ทะเลนอ้ยบา้นเรา  มีการสร้างอยา่งเป็นขั้นตอน  ผูว้ิจยัได้

แบ่งเน้ือหาออกเป็นบทๆ โดยในแต่ละบทจะมีภาพถ่ายท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาประกอบจึงทาํให้นกัเรียนเขา้ใจ

เน้ือหาของแต่ละบทไดง่้ายข้ึน  มีการใชภ้าษาง่ายต่อการอ่านและทาํความเขา้ใจ  นอกจากน้ียงัไดมี้การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้อย่างหลากหลาย  สอดคลอ้งกับสุกุลธีร์                   

จรัสศรีสุนทร (2551 : 108)  ได้พฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ืองการอนุรักษ์มรดกโลกทางวฒันธรรมของไทย 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 93.91/84.83 

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมสูงกวา่ก่อนเรียนและนกัเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมในระดบั มากท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

       (1)  เป็นแนวทางในการสร้างหนังสือเพ่ือเป็นส่ือการสอนสําหรับครูผูส้อนท่ีประสงค์จะจัดทํา

หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมสาํหรับนกัเรียนอยา่งเป็นระบบและมีสาระสาํคญัต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียน 

       (2)  สามารถนาํหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ืองทะเลนอ้ยบา้นเราไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัวิธีการ

สอนอ่ืนๆ ได ้ เช่น  วธีิการสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง วธีิการสอบแบบสืบเสาะ  วธีิการสอนแบบโครงการ เป็นตน้ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

       ควรมีการสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น หนังสือการ์ตูน  หนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือใหมี้หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียน  
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Excel (2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel  และ (3)  เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย

ใชโ้ปรแกรม Moodle ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนวดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกลู) จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

มี 4 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) เวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การใช้

โปรแกรม Microsoft Excel (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

และ (4) แบบประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) 

ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test   

ผลการวิจัยพบว่า  (1) ประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle มีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.11/80.17  (2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้โปรแกรม 

Moodle อยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.17 และ (3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft 

Excel ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั:  ประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were 3 items which are ( 1)  to find out the efficiency of Web-  Based 

Instruction on Microsoft Excel program (2) to study the students’ learning achievement  on using Microsoft Excel 

program and ( 3)  to compare the students’  learning achievement on using Microsoft Excel program for  

Prathomsuksa 6 students through Moodle program between pre- test and post- test.  The sample of this study was 

20 students in Watdonmanora ( Rangsiyanukul)  school from one section.  The instruments used in this study 

comprised 4 sets which were (1) Web- Based Instruction on using Microsoft Excel program (2) the lesson plans 

on using Microsoft Excel program ( 3)  a learning achievement test on using Microsoft Excel program and                           

( 4)  formative performance evaluation form during the course of using Microsoft Excel program.  Data were 

analysed by percentage, mean (x�) and Standard Deviation (SD) and nonparametric statistic by Wilcoxon Signed–

Rank Test.  

The study revealed that (1) the efficiency of Web- Based Instruction on using Microsoft Excel program 

for Prathomsuksa 6 students through Moodle program had an efficiency of  82.11/80.17 (2) the students’ learning 

achievement on Microsoft Excel program for Prathomsuksa 6 students through Moodle program was at the 

excellent level (80.17%) and (3) learning achievement on Microsoft Excel program for Prathomsuksa 6 students 

through Moodle program in the post-test was higher than pre-test with the statistical significance level of .05. 

 

Keywords:  Efficiency of Web-Based Instruction, Learning achievement   

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ ผูเ้รียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะนําพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับผูเ้รียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสงัคม กระบวนการ

เผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการวจิยั กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย 

ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนและพฒันา เพราะจะช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อนจาํเป็นตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจกระบวนการ

เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูส้อนตอ้งศึกษา

หลกัสูตรของสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแลว้พิจารณาการออกแบบการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธีสอนและ

เทคนิคการสอน ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพ่ือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพและบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 20) 

 การจัดการเรียนการสอนจึงถือว่ามีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้ส่ือการเรียนรู้มาเป็นเคร่ืองมือส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของ

หลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี 

และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน การเลือกใชส่ื้อควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลีลา

การเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาข้ึนเอง หรือ
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ปรับปรุงเลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมการ

ส่ือสารให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งพอเพียง เพ่ือพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง

แทจ้ริง ซ่ึงการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีครูผูส้อนนิยมนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนเพ่ือใหท้นัต่อเทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.22) 

 การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมากทั้ งตวัผูเ้รียนและระบบการศึกษา  

วงการศึกษาของไทยไดมี้ความต่ืนตวัเก่ียวกบัพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดงัจะเห็นไดจ้ากสถานศึกษาหลาย

แห่งไดเ้ร่ิมโครงการพฒันาบทเรียน CAI/CBT เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนในลกัษณะต่างๆ ทั้งการสอนเสริมใน

กรณีท่ีผูเ้รียนขาดเรียน เรียนไม่ทันเพ่ือน หรือสอนแทนครูในกรณีท่ีเน้ือหาสลบัซับซ้อน ซ่ึงกล่าวได้ว่า เป็น

แนวความคิดท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสาระหลกัท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี

มุ่งเนน้การจดัการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการจดัการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงประมาณการไวว้า่จาํนวนผูใ้ชใ้นอินเทอร์เน็ตปัจจุบนัทัว่โลกมีเกินกวา่ 1,500 ลา้นคน พฒันาการ

ของบทเรียน CAI/CBT จึงปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอ เป็นบทเรียนท่ีนาํเสนอผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือ

สอดคลอ้งกบัการใชง้านและกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้ทเรียน (มนตช์ยั เทียนทอง, 2544, น. 60)  

 จากการศึกษาขอ้มูลรายงานผลการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

วดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) พบวา่ นกัเรียนบางส่วนไม่เขา้ใจการสร้างตารางคาํนวณโดยเฉพาะการใชฟั้งก์ชัน่

การทาํงานท่ีมีเง่ือนไขท่ีซับซ้อนและไม่สามารถนาํไปประยกุต์ใชง้านได ้ความรู้พ้ืนฐานแตกต่างกนั คนท่ีเรียน

อ่อนตามคนท่ีเรียนเก่งไม่ทนั ถา้สอนชา้คนท่ีเรียนเก่งก็เกิดความเบ่ือหน่าย คิดเป็นร้อยละ 70 ของนกัเรียนทั้งหมด 

จาํนวน 20 คน ทาํให้ครูผูส้อนตอ้งนาํวธีิการสอนโดยใชเ้วบ็ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Moodle 

มาใชใ้นการสอน เน่ืองจากเวบ็ช่วยสอนโดยใชโ้ปรแกรม Moodle มีเทคนิคการนาํเสนอเป็นตวักระตุน้ท่ีน่าสนใจ 

ทาํให้นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนไดท้นัทีหลงัจากท่ีนักเรียนเรียนจบบทเรียนแลว้ อีกทั้งยงัสามารถ

ทบทวนความรู้ไดต้ลอดเวลา เพ่ือส่งเสริมพฒันานักเรียนให้มีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

ช่วยเพ่ิมทกัษะในการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศของนักเรียน และถือว่าเวบ็ช่วยสอน 

โดยใชโ้ปรแกรม Moodle เป็นการนาํเทคโนโลยีทางดา้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชเ้พ่ือให้นักเรียน มีความรู้ 

ความเขา้ใจ สามารถประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานดา้นต่างๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ (ธนิดา ศิรดาโชติการ, 

2562, สมัภาษณ์) 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของการเรียนการสอน วชิาคอมพิวเตอร์ ทาํใหค้รูผูส้อนตอ้งนาํเวบ็ช่วย

สอน โดยใชโ้ปรแกรม Moodle มาใชใ้นการสอน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจ การนาํเสนอ

ดว้ยภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ร็ว ดว้ยวิธีท่ีง่ายๆ เปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนหรือนกัเรียนท่ีขาดเรียนสามารถเขา้ไปทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนได ้ครูผูส้อนสามารถนาํส่ือการเรียน

การสอนโดยใชเ้วบ็ช่วยสอนไปใชใ้นรายวชิาอ่ืน ๆ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมไป

ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถกาํหนดเป็นนโยบายในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนให้เป็นแนวทาง

เดียวกนั และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle 

(2) เ พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle  

(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                                                                                                ตวัแปรตาม 

 

 

                    ตวัแปรอิสระ 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi- Experimental Research) ท่ีกลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยหาประสิทธิภาพของเวบ็

ช่วยสอน วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และทาํการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียน    

 4.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัดอนมะโนรา(รังสิยานุ

กลู) จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 20 คน  

 4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การเรียนผ่านเวบ็ช่วยสอน เร่ือง 

การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel โดยใชโ้ปรแกรม Moodle ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ประสิทธิภาพ

ของเวบ็ช่วยสอน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel        

         4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 

2562) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือระยะท่ี 1 วดัผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการ

 

ประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน 

การเรียนผา่นเวบ็ช่วยสอน  

โดยใชโ้ปรแกรม Moodle 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนกัเรียน 
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เรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ระยะท่ี 3 ประเมินผลการปฏิบติังาน

ระหวา่งเรียน และระยะท่ี 4 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มี 4 ชุด ไดแ้ก่ 

  (1) เวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ดาํเนินการโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นวิชาการ 

ครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และ

ความเหมาะสมของเวบ็ช่วยสอน ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 

นาํไปทดลองใชค้ร้ังท่ี 1 แบบ 1 : 1 กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศาลเจา้อามา้ จาํนวน 3 คน โดยสุ่ม

จากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คน เพ่ือตรวจสอบความชดัเจนของเน้ือหา ความสามารถในการใชเ้วบ็ช่วย

สอน เวลาท่ีใช ้ความเขา้ใจของนกัเรียน พบวา่เน้ือหาท่ีทาํส่วนใหญ่นอ้ยเกินไปหรือยาวเกินไป ทาํการปรับเน้ือหา

ให้สั้นอ่านแลว้เขา้ใจง่าย และปรับปรุงแกไ้ข ออกแบบเน้ือหาให้ดูน่าสนใจและมีความชดัเจนก่อนนาํไปทดลอง

ใชค้ร้ังท่ี 2 ทดลองใชค้ร้ังท่ี 2 แบบกลุ่มยอ่ยกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศาลเจา้อามา้ จาํนวน 9 คน 

โดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คน เพ่ือแน่ใจวา่เวบ็ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน นกัเรียนสามารถเขา้ใจและ

เรียนรู้ได ้พบวา่เวลาทาํแบบฝึกหัดไม่มีการกาํหนดระยะเวลาการส่งงาน ปรับปรุงแกไ้ข กาํหนดเวลาการส่งงาน

ก่อนนาํไปทดลองใชค้ร้ังท่ี 3 และทดลองใชค้ร้ังท่ี 3 แบบภาคสนามกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

ศาลเจา้อามา้ จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวนนักเรียน 12 คน เพ่ือแน่ใจว่าเวบ็ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน นักเรียนสามารถ

เขา้ใจและเรียนรู้ได ้ผลการทดลองพบวา่เวบ็ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ (E1 / E2) = 82.11/80.17 ไดป้รับปรุงแกไ้ข 

ตามคาํแนะนาํผูเ้ช่ียวชาญและการนาํไปทดลองใชค้ร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

  (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ดาํเนินการโดย ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นวชิาการ ครูผูส้อนดา้นวชิาคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ 

โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยท่ีสุด ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ีย ผลการประเมินโดยรวมมีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

  (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ดาํเนินการโดย

การนาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel จาํนวน 30 ขอ้ ไปเสนอให้

ผู ้เ ช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ทําการตรวจเพ่ือประเมินความถูกต้องเหมาะสม จากนั้ นดําเนินการแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item-Objective Congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้

โปรแกรม Microsoft Excel ท่ีปรับปรุงแลว้ ไปทาํการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 

วดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกลู) ท่ีผา่นการเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว้ จาํนวน 6 คน ตรวจสอบแบบทดสอบแลว้คาํนวณค่า

ความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.33 – 0.67 และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.33-1.00 และหาค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .926 

  (4) แบบประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ดาํเนินการ

โดยนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ไปเสนอให้

ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิชาการ ครูผูส้อนด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและแบบ

ประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเกณฑก์ารประเมินผลงานโดยใชเ้กณฑใ์นการใหค้ะแนน
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แบบรูบริกส์ (Scoring Rubrics) โดยกาํหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพของงานเป็น 3 ระดับ คือ ดี(3) พอใช้(2) และ

ปรับปรุง(1) แบ่งออกเป็น 5 ขอ้ ดงัน้ี 1) ความถูกตอ้งของผลงาน 2) ความสวยงามของผลงาน 3) ความชดัเจนของ

ตัวอักษร 4) การใช้ค ําและตัวสะกด และ 5) ผลงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด จากนั้ นดําเนินการแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item-Objective Congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  (1) ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  เร่ืองการใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel ท่ีสร้างข้ึนและผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จาํนวน 30 ขอ้ 

  (2) ดาํเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 18 ชัว่โมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

  (3) ดาํเนินการเก็บผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียน ตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

  (4) ดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กบันักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เร่ือง การใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Excel ท่ีสร้างข้ึนและผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จาํนวน 30 ขอ้ 

 4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  (1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel โดยนาํ

คะแนนของนกัเรียนทุกคนท่ีไดจ้ากการทาํแบบประเมินก่อนเรียนทุกชุดมารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียร้อยละ เทียบกบั

คะแนนจากการทาํแบบประเมินหลงัเรียนของนกัเรียนทุกคนมารวมกนั แลว้หา ค่าเฉล่ียร้อยละตามเกณฑก์ารหา

ประสิทธิภาพ 80/80 

   (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยเวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft 

Excel โดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistic) ด้วยวิธี Wilcoxon 

Signed–Rank Test 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที ่1 การศึกษาประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โดยใช้โปรแกรม Moodle 

 จากการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle จาํนวน 4 แผนการเรียนรู้ ใชเ้วลา 18 ชัว่โมง พร้อมเก็บคะแนน

ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

                 ปีท่ี 6โดยใชโ้ปรแกรม Moodle 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ x� SD E เกณฑป์ระสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน (E1) 20 30 24.63 2.45 82.11(E1) 80 

หลงัเรียน (E2) 20 30 24.05 3.69 80.17(E2) 80 

 ประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากบั 82.11/80.17 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ เวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle มีคะแนนระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.11 และคะแนนหลงัเรียน (E2)  

คิดเป็นร้อยละ 80.17 ดงันั้น เวบ็ช่วยสอน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั  82.11/80.17 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 80/80 

 

 ตอนที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่6 โดยใช้โปรแกรม Moodle ระหว่างก่อนและหลงัเรียน  

 

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

                 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle 

คะแนน เกณฑ์ ระดบั 

จาํนวนนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จาํนวน

(คน) 

จาํนวนคนคดิ

เป็นร้อยละ 
x� SD ร้อยละ 

23 – 30  75 – 100  ดีมาก 13 65.00 26.46 1.33 71.52 

15 – 22  50 – 74  ดี 7 35.00 19.57 1.90 28.48 

7 – 14  25 – 49  พอใช ้ 0 0 0 0 0 

0 – 6  0 – 24  ควรปรับปรุง 0 0 0 0 0 

รวม 20 100 - - 100 

เฉลีย่รวม - - 24.05 3.69 80.17 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.17  

โดยอยูใ่นระดบั ดีมาก จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 และอยูใ่นระดบั ดี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 

ตามลาํดบั 

 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โดยใช้โปรแกรม Moodle    

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle ผลลพัธ์ท่ีไดถู้กนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
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ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Nonparamagnetic Statistics) ดว้ยวิธี Wilcoxon Signed–

Rank Test ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของ 

                 นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ x� SD T p-value 

ก่อนเรียน  20 30 19.55 3.46 
10.72* .000 

หลงัเรียน  20 30 24.05 3.69 

P*< .05 

 

   จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

1. ประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอน เ ร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.11/80.17 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะไดมี้การ

ออกแบบเวบ็ช่วยสอนท่ีมีการจดัเมนูและเรียงเน้ือหาเป็นลาํดบัขั้นตอน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาบทเรียนได้

ดว้ยตนเอง สามารถทบทวนเน้ือหาไดต้ลอดเวลาท่ีมีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูเ้รียนสามารถ

เขา้ไปท่ีเมนูของการแนะนาํการใชง้านบทเรียน ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียนมากข้ึน 

และสามารถเลือกเรียนไดต้ามตอ้งการ นอกจากนั้นยงัมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนใหช่้วยเหลือกนัและ

ใหค้าํแนะนาํแก่กนั รวมถึงผูเ้รียนกบัครูผูส้อน จึงทาํใหเ้วบ็ช่วยสอนมีประสิทธิภาพใชใ้นการเรียนการสอนไดเ้ป็น

อยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัจิมา บาํรุงนา (2557 , น. 75-76) ท่ีไดท้าํวจิยั เร่ือง การพฒันาการสอนผ่าน

เว็บด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิภาพของสอนผ่านเว็บดว้ยการเรียนรู้แบบนาํตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีได้ทาํการสร้างและพฒันามี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ จากการหาประสิทธิภาพไดค้่าร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนเท่ากบั 

81.92 (E1) และร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 80.83 (E2) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สายชล ศรีพูล (2555, น. 5) ไดว้ิจยั เร่ือง การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใชใ้นรูปแบบการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง งานเกษตรน่ารู้สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นปางเก๊ียะ สังกดั สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

จาํนวน 22 คน ผลการวิจยัวา่ ประสิทธิภาพของบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใชใ้นรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โดยใชโ้ปรแกรม Moodle อยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.17 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไดมี้การนาํเวบ็ช่วยสอนมา

ใชใ้นการเรียนการสอนและไดมี้การจดัเรียงเน้ือหาเป็นลาํดบัขั้นตอน ทาํใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจ สนใจในการเรียน 

เม่ือไม่เขา้ใจเน้ือหาส่วนใดสามารถยอ้นกลบัไปทบทวนเน้ือหาบทเรียนเพ่ิมเติมในเน้ือหาส่วนนั้น จนผูเ้รียนมี
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ความรู้ความเข้าใจเน้ือหาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้เรียนตามความสามารถ 

นอกเหนือจากในห้องเรียนยงัสามารถเขา้ไปศึกษาดว้ยตนเองจากสถานท่ีใดหรือเวลาใดก็ไดเ้ม่ือมีการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณีรัตน์ บุญทว้ม (2554, น. 116) ท่ีไดท้าํวจิยั เร่ือง การศึกษาผลการใช้

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ลาํดบัและ

อนุกรมอนนัตข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือ (x�  = 15.33 , SD = 2.55) สูงกวา่ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน (x�  = 11.55 , S.D. = 2.74) 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัด์ิ ศรีรุ่งเรือง (2552, น. 3) ท่ีไดท้าํวิจยั เร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

บนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 21 คน โรงเรียนชุมชนบา้นหมากค่า อาํเภอแกดาํ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม Moodle หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการจดักระบวนการเรียนรู้โดยการนาํเวบ็ช่วยสอนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ผูเ้รียน

สามารถเขา้ไปทบทวนเน้ือหาบทเรียนไดต้นเองไดต้ลอดเวลาจากสถานท่ีใดหรือเวลาใดก็ได ้ตามความสามารถ

และความสนใจของตนเอง จนทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนสามารถทาํกิจกรรมไดด้้วย

ตนเองเป็นผลทาํให้ผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สําเนา หม่ืนแจ่ม 

(2550, น. 66)  ท่ีได้ทาํวิจยั เร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเวบ็รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับ

นกัศึกษาปริญญาตรี ผลการวิจยัพบวา่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเวบ็กบันักศึกษาท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนปกติพบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของ

นักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บกับนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนปกติแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา แสงศรี (2555, น. 98-99) ท่ีไดท้าํวจิยั เร่ือง การพฒันา

บทเรียนบนเวบ็ช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมเพ่ือส่งเสริมความสามคัคีสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนบนเวบ็ช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีม

เพ่ือส่งเสริมความสามคัคี สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไดผ้ลการทดสอบหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ครูผูส้อนควรมีการปรับปรุงเวบ็ช่วยสอนโดยการทาํคลิปวดีีโอใส่ในเน้ือหาบทเรียนแต่ละบทเรียน และ

นําส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาในเน้ือหาบทเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้สามารถเขา้ไปศึกษาและสามารถทาํตาม

ขั้นตอนได ้รวมทั้งการกาํหนดระยะเวลาในการส่งแบบฝึกหดัใหช้ดัเจน โดยกาํหนดเง่ือนไขร่วมกบันกัเรียน 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการพฒันาเวบ็ช่วยสอนโดยเฉพาะในส่วนเน้ือหาบทเรียนให้สอดคลอ้งกบัโปรแกรมเวอร์ชัน่ปัจจุบนั

เพ่ือใหโ้ปรแกรมท่ีเรียนมีความทนัสมยัทนัยคุปัจจุบนั 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้

คาํปรึกษา แนะนาํในการจดัทาํสารนิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสาร

นิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ นางนันทวดี เทียนไชย ว่าท่ีร้อยตรีอาํนาจ อินทรสุนทร และนางสาวสาวิตรี จรัสศรี  

ท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและให้คาํแนะนําในการปรับปรุงและแก้ไข

เคร่ืองมือ 
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ส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่บกพร่องทางการเห็น 

EDUCATION AUDIO DESCRIPTION FOR LEARNERS WITH VISUAL 
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บทคัดย่อ 

 ส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็น คือ ส่ือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนท่ีตาบอด

หรือสายตาเลือนราง เข้าถึงขอ้มูล โดยนํามาใช้กับรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานําเสนอส่ิงต่างๆ ให้รับรู้

เหมือนกับผูเ้รียนปกติ ซ่ึงจะสอดแทรกบทพูดเก่ียวกับขอ้มูลดา้นภาพท่ีจาํเป็นของรายการท่ีฉากนั้นๆ ท่ีไม่มี

เสียงพูดหรือมีเพียงเสียงดนตรีหรือมีแค่ขอ้ความ เพ่ือให้ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นรับรู้ เขา้ใจ ส่ือความหมาย

เพ่ิมมากข้ึนจากเดิมและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  โดยหลกัการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสาํหรับ

ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางเห็น ประกอบไปดว้ย 1) ผูเ้รียน 2) เน้ือหา 3) กระบวนการผลิต 4) การนาํไปใช ้และ 5) การ

ประเมิน 

 

คาํสําคญั: ส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษา, ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็น 

 

ABSTRACT 

 Educational audio description for Learners with Visual Impairment is media that help learners who are 

blind or have low vision to access information. Audio description is used with educational television programs to 

enable learners  with low vision to perceive the content like a normal learner. The audio description will explain 

necessary visual information in the scene that does not have an audio or contain only music or text. This will 

enable learners with visual impairment to perceive, understand, and communicate better, thus enhancing learning 

efficiency. The production principles of educational audio description for learners with visual impairment consist 

of  1) students, 2) content, 3) production processes, 4) usage, and 5) assessment.   

 

Keywords: educational audio description, learners with visual impairment 
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1. บทนํา 

สังคมยุคปัจจุบัน การศึกษาเรียนรู้นั้นได้ขยายวงกวา้งครอบคลุมกลุ่มคนทุกกลุ่มให้มีโอกาสได้รับ

การศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เวน้แม่แต่ผูท่ี้มีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีความพิการ  โดยวิธีการเรียนรู้นั้น

อาจใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัเพ่ือเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของกลุ่มคนนั้นๆเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นไป

อย่างราบร่ืนและให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด  กระบวนการเรียนรู้และการสอนได้มีการนําส่ือและ

เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้  ถือว่าเป็นส่ิงสําคญัท่ีใชร่้วมหรือบูรณาการออกแบบการเรียนรู้ของผูส้อน

ให้กบัผูเ้รียนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเน้ือหา ข่าวสาร ความรู้ให้กบัผูเ้รียนทุกๆกลุ่ม  ไม่เวน้แม่แต่กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นนั้น หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น

ตั้งแต่ระดบัเล็กนอ้ยจนถึงตาบอดสนิท แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชินูปถมัภ,์ 2542)   

ประเภทท่ี 1. คนตาบอด หมายถึง คนท่ีสูญเสียการเห็นมากจนตอ้งสอนให้อ่านอกัษรเบรลล์หรือใช้

วิธีการฟังเทปหรือแผ่นเสียง หากตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั 6 ส่วน 60 หรือ 20 

ส่วน 200 (20/200) ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึง คนตาบอดสามารถมองเห็นวตัถุไดใ้นระยะห่างน้อยกว่า 6 

เมตร หรือ 20 ฟุต ในขณะท่ีคนปกติสามารถมองเห็นวตัถุเดียวกนัไดใ้นระยะ 60 เมตร หรือ 200 ฟุต) หรือมีลาน

สายตาแคบกวา่ 20 องศา (หมายถึง สามารถมองเห็นไดก้วา้งนอ้ยกวา่ 20 องศา)    

ประเภทท่ี 2. คนเห็นเลือนราง หมายถึง คนท่ีสูญเสียการเห็นแต่ยงัสามารถอ่านอกัษรตวัพิมพท่ี์ขยาย

ใหญ่ไดห้รือตอ้งใชแ้วน่ขยายอ่าน หากตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบัระหวา่ง 6 ส่วน 

18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70) ถึง 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 30 

องศา 

 จากสถิติจากสถิติขอ้มูลคนพิการท่ีมีบตัรประจาํตวัคนพิการทัว่ประเทศ ทั้งหมด 1,995,767 ราย ซ่ึงมี

จาํนวนผูบ้กพร่องทางการเห็น 192,604 ราย แบ่งเป็น ชายจาํนวน 91,118 ราย และหญิงจาํนวน 101,486 ราย โดย

ยงัไม่รวมถึงจาํนวนท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนไว ้(ขอ้มูล ณวนัท่ี 30 กนัยายน 2562) (รายงานขอ้มูลสถานการณ์ดา้นคน

พิการในประเทศไทย, 2562) และสถิติการเขา้ศึกษาของผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็น สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

พบว่ามีจาํนวน 3,706 คนและอยู่ในระดับอุดมศึกษา 1,541 คน (ขอ้มูล ณ พ.ศ. 2559) (รายงานการศึกษาไทย, 

2561) จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ยงัมีผูบ้กพร่องทางการเห็นท่ีอยูใ่นระบบการศึกษาของประเทศ 

 สําหรับผูบ้กพร่องทางการเห็นนั้น การจดัการศึกษาโดยให้ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นเรียนร่วมกบั

นักเรียนทัว่ไปในโรงเรียนปกติจะช่วยให้ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดง่้ายข้ึน 

ส่วนสถานศึกษาเฉพาะความพิการสําหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็น  อาจจะมีขอ้ดีในแง่ท่ีผูเ้รียนท่ีบกพร่อง

ทางการเห็นมีครูท่ีมีความรู้ดา้นการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ มีอุปกรณ์และส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ี

จดัไวส้ําหรับผูบ้กพร่องทางการเห็นโดยเฉพาะแต่ตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในอตัราท่ีสูงมาก   ดงันั้นการจดัการศึกษา

แบบเรียนร่วมจะเป็นการช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นให้ไดรั้บการศึกษามากข้ึน โดยเสียค่าใชจ่้ายต่อ

หัวน้อยลง  และยงัเป็นการช่วยให้ผูบ้กพร่องทางการเห็นไดเ้ผชิญกบัสภาพความเป็นจริงของสังคมท่ีจะตอ้งอยู่

ร่วมกบัคนปกติ   และสามารถพฒันาทกัษะทางสงัคมไดอี้กดว้ย (กองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา, 2523)   

 การเรียนรู้ของผูท่ี้บกพร่องทางการเห็นนั้น ส่ือการศึกษาสําหรับผูบ้กพร่องทางการเห็นอาจจะยิ่งมี

ความสาํคญัมากข้ึนสาํหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็น เม่ือเขา้เรียนร่วมกบันกัเรียนปกติในโรงเรียนเรียนร่วม 

ในขณะท่ีโรงเรียนเรียนร่วมแต่ละแห่งอาจจะยงัไม่มีความพร้อมเพียงพอในการเตรียมส่ือการศึกษาสาํหรับผูเ้รียน
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ท่ีบกพร่องทางการเห็นโดยเฉพาะส่ือหนงัสืออกัษรเบรลล ์และส่ือหนงัสือเสียง ซ่ึงเป็นส่ือประกอบการเรียนการ

สอนท่ีสาํคญัสาํหรับการเรียนของผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็น (ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 

2542) 

 โดยวิธีการเรียนรู้ของกลุ่มผูท่ี้มีความบกพร่องทางการเห็นนั้น ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของผูเ้รียน

กลุ่มน้ี โดยทัว่ไปแลว้ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ผ่านทางการไดย้ินและการสัมผสั โดยส่ือท่ี

สนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนกลุ่มน้ี จะแบ่งได ้2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ส่ือประเภทกายสมัผสั (Tactual Aids) และ

ส่ือส่ือประเภทโสตสมัผสั (Auditory Aids) 

  1) ส่ือประเภทกายสมัผสั (Tactual Aids) หมายถึงการใชมื้อสมัผสัและปลายน้ิว ผูเ้รียนท่ีบกพร่อง

ทางการเห็นจะรับรู้การเรียนรู้และรับรู้จากการสมัผสัวตัถุ ส่ิงของต่าง ไดรั้บประสบการณ์และจดจาํจากส่ิงท่ีสมัผสั 

เช่น การใช้หนังสือท่ีมีอกัษรเบรลล์ การใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น แผนท่ีนูน เคร่ืองมือ

เรขาคณิต หุ่นจาํลองแต่ส่ือประเภทสัมผสัควรตอ้งมีลกัษณะคลา้ยของจริงเพ่ือทาํใหผู้บ้กพร่องทางการเห็นไม่เกิด

ความเขา้ใจผิด อีกทั้งการเรียนรู้  โดยการสัมผสันั้นผูส้อนสามารถนาํวสัดุจริงหรือส่ิงของท่ีใชป้ระจาํวนัมาใชไ้ด้

อีกดว้ย 

  2) ส่ือประเภทโสตสมัผสั (Auditory Aids) ในท่ีน้ีหมายถึงการรับรู้ทางหู (การฟัง) จมูก(กล่ิน) ส่ือ

ประเภทน้ีช่วยพฒันาทกัษะการฟังให้ผูบ้กพร่องทางการเห็นไดเ้รียนรู้และบอกเสียงต่างๆในสภาพแวดลอ้มได ้

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วและง่ายข้ึน เช่น การใชเ้คร่ืองเสียงหรือการใชห้นงัสือเสียง (Daisy) หรือวิธีการเรียนรู้

โดยใชว้สัดุจริงท่ีเกิดเสียงเพ่ือการคน้หาหรือการเรียนรู้ หรือการใชก้ล่ินในการบอกใหรั้บรู้ เป็นตน้ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้นั้น เห็นไดว้่าการเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการเห็นนั้นจะใชว้ิธีการเรียนรู้โดยใชส่ื้อ

ประเภทกายสมัผสัและส่ือประเภทโสตสมัผสับูรณาการร่วมกบัเน้ือหาวชิาท่ีผูส้อนตอ้งการถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียนท่ี

บกพร่องทางการเห็น โดยเฉพาะส่ือประเภทโสตสัมผสั ท่ีมีการใชห้นงัสือเสียง ประกอบการเรียนรู้ จึงถือวา่เป็น

ส่ิงสาํคญัส่ือหน่ึงท่ีใหผู้เ้รียนท่ีบกพร่องทางเห็นเรียนรู้ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจเน้ือหาไดม้ากข้ึน ผา่นการฟังเสียงของ

เน้ือหารายวิชานั้นๆ เน่ืองจากผูบ้กพร่องทางการเห็นไม่สามารถอ่านไดเ้หมือนผูเ้รียนปกติ  การเรียนรู้โดยการฟัง

ของผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นไม่เพียงมีแต่หนงัสือเสียง การดูรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาก็ยงัสามารถช่วย

ในการเรียนรู้ได ้แต่ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นนั้นมีขอ้จาํกดัในการดู ทาํให้ไม่สามารถเขา้ใจเน้ือหาทั้งหมด 

เน่ืองจากในรายการโทรทัศน์ทั่วไปนั้ น บางช่วงไม่มีบทพูดหรือมีแต่เพียงเสียงดนตรีประกอบ รายการการ

โทรทศัน์เพ่ือการศึกษาก็เช่นเดียวกนั จึงทาํใหผู้เ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นไม่เขา้ใจในเน้ือหาของบางช่วงของ

รายการนั้น  

จากขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการมองเห็น มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รายหน่ึง

ไดบ้อกวา่ “ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัยงัคงใชส่ื้อหลกัและส่ือเสริมในการเรียนการสอนเช่นเดียวกบัผูเ้รียนปกติ ซ่ึงเป็น

ความลาํบากท่ีจะให้ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารและความรู้ไดเ้ท่าเทียมกบัผูเ้รียนปกติ ซ่ึงการผลิตส่ือภาพ

และเสียงของมหาวิทยาลยันั้นยงัไม่เคยมีการผลิต “ส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษา” เพ่ือให้สอดรับกบัความ

ตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยขณะน้ีส่ือเสริมของมหาวิทยาลยัสําหรับนักศึกษา

ปกติท่ีเผยแพร่ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ ส่ือดีวีดี ส่ือซีดีรอม หรือส่ือทางอินเทอร์เน็ต เป็นส่ือภาพและเสียงท่ีตอ้ง

รับรู้ทางตาและหูแลว้ส่งไปยงัสมองเพ่ือประมวลผลการรับรู้ภาพและเสียงนั้นๆ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดจินตนาการและ

จดจาํไดดี้แต่สําหรับนกัศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นไม่สามารถมองเห็นภาพได ้ไม่ว่าจะเป็นภาพ
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ประกอบการบรรยายในรายการสารคดี ภาพกราฟิก ภาพ PowerPoint ฯลฯ จะรับรู้ไดเ้พียงการไดย้ินเสียงเท่านั้น 

การรับรู้จึงดอ้ยลงและจินตนาการตามบางช่วงไม่ได ้(เสกสรร อามาตยม์นตรี,2562)  

อารดา ครุจิต (2558) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือเสียงบรรยายภาพ โดยทัว่ไปคือการใหบ้ริการเพ่ือการถึง

ข้อมูลข่าวสาร เ ก่ียวกับการให้ข้อมูลด้านภาพท่ีจําเป็นและสําคัญ มีจุดประสงค์เ พ่ือสร้างความเข้าใจ

(Comprehension) และความเพลิดเพลิน(Enjoyment) แก่กลุ่มผูมี้ปัญหาดา้นการมองเห็นในการรับชมส่ือต่างๆทั้ง

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวไดเ้ช่นเดียวกบัคนทัว่ไป โดยประเภทของเสียงบรรยายภาพจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่  

 1) เสียงบรรยายภาพสําหรับศิลปะท่ีอยู่กบัท่ี (Static Visual Art) ไดแ้ก่ ภาพวาด ประติมากรรม การ

แสดงผลงาน ทั้งในพิพิธภณัฑแ์ละการจดัแสดงตามสถานท่ีต่างๆ เช่น แกลเลอร่ี นิทรรศการ เป็นตน้ 

 2) เสียงบรรยายภาพสําหรับศิลปะท่ีเคล่ือนไหว (Dynamic Visual Art) ไดแ้ก่ภาพยนตร์ โทรทัศน์ 

ละครเวที การแสดงดนตรี กีฬา มีความจาํเป็นตอ้งแทรกเสียงบรรยายในช่วงวา่งของช่องเสียง (sound gap)  

 รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษานั้น ถา้มีการผลิตใหเ้ป็นส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาท่ีและนาํไปใช้

นั้นก็จะเป็นประโยชน์เพ่ิมมากข้ึนท่ีจะช่วยในเร่ืองของการเสริมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนกลุ่มน้ี โดยการเผยแพร่ส่ือ

ประเภทน้ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนไดทุ้กกลุ่มเน่ืองจากเทคโนโลยีปัจจุบนัมีส่วนช่วยอาํนวยความสะดวก  ดงันั้น

หากมีการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพสาํหรับผูท่ี้บกพร่องทางการเห็นเพ่ิมมากข้ึนนั้น จะเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้

กบักลุ่มผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางเห็นเป็นอยา่งยิ่งและช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้เน่ืองจากสามารถจินตการหรือคิดตามได้

อยา่งเขา้ใจ  ก่อใหเ้ป็นผลดีต่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

  

2. วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือใช้เป็นส่ือประเภทรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสําหรับการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเห็น 

 

3. หลกัการผลติส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผู้เรียนทีบ่กพร่องทางเห็น  

 ส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษา คือ ส่ือรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาท่ีช่วยให้ผูเ้รียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเห็น เข้าถึงขอ้มูลในรายการท่ีนําเสนอส่ิงต่างๆ ผ่านรายการให้รับรู้เหมือนกับผูเ้รียนปกติ                   

โดยสอดแทรกบทพดูเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นภาพท่ีจาํเป็น เช่น อากปักิริยา ลกัษณะภายนอกตวัละคร ภาษากาย เส้ือผา้ 

ฉาก เป็นตน้  การให้ความรู้เก่ียวกบัฉากๆ นั้น เช่น การบอกความเป็นไปของเหตุการณ์นั้น การบอกแหล่งท่ีมา 

หรือขอ้มูลท่ีเป็นความรู้และเก่ียวขอ้งกบัฉากๆ นั้นและบอกตวัหนงัสือขอ้ความท่ีปรากฎในรายการเพ่ือสร้างการ

รับรู้และเขา้ใจ   แต่ในความเป็นจริงแลว้ส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษานั้นไม่เป็นเพียงแต่ส่ือรายการโทรทศัน์

เพ่ือการศึกษา ยงัสามารถอยูใ่นแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆได ้เช่น การบรรยายภาพในพิพิธภณัฑ ์การบรรยายภาพใน

หนงัสือ งานประติมากรรม งานภาพยนตร์ เป็นตน้ ในบทความน้ีผูเ้ขียนขอกล่าวถีงส่ือเสียงบรรยายภาพท่ีใชก้บั

งานโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาเท่านั้น 
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 หลกัการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพเทางการศึกษาสําหรับผูบ้กพร่องทางเห็น ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง 

ผูเ้รียน เน้ือหา กระบวนการผลิต การนาํไปใชแ้ละการประเมิน เป็นหลกัการสาํคญั ท่ีจะช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จ

ของการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพสาํหรับผูท่ี้บกพร่องทางการเห็นและเกิดประโยชน์สูงสุด แสดงไดด้งัภาพท่ี 1  

ภาพที ่1 หลกัการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสาํหรับผูบ้กพร่องทางการเห็น 

 

 1) ผู้เรียน ในการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสาํหรับผูท่ี้บกพร่องทางการเห็นนั้น ผูผ้ลิต

จะตอ้งวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ก็คือ ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น โดยผูท่ี้บกพร่องทางการเห็นจะแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือกลุ่มผูท่ี้ตาบอดสนิทและกลุ่มท่ีมองเห็นเลือนราง ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มน้ีจะมีประสบการณ์รับรู้

ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากบางคนอาจจะสูญเสียการมองเห็นมาตั้งแต่กาํเนิดหรืออาจจะสูญเสียการมองเห็นกลางคนั

จากอุบติัเหตุหรือการป่วย  จึงทาํให้มีประสบการณ์การรับรู้ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงส่ิงน้ีจะส่งผลในการออกแบบส่ือ

ให้กบัผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็น  ดงันั้นผูผ้ลิตจะตอ้งวิเคราะห์ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นในทุกๆ มิติเร่ิม

ตั้งแต่ ระดบัการมองเห็น ระดบัการรับรู้ ประสบการณ์เดิม สติปัญญา ทกัษะทางสงัคม ความสามารถในการใชส่ื้อ

และเทคโนโลยี ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถวางแผนและใชใ้นการออกแบบส่ือเสียงบรรยายภาพทาง

การศึกษาไดอ้ย่างสอดคลอ้งกับกลุ่มเป้าหมายและจะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากส่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  2) เน้ือหา การผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสาํหรับผูท่ี้บกพร่องทางการเห็นนั้น ผูผ้ลิต

จะตอ้งคาํนึงถึงเน้ือหาวิชาของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือจะนํามาออกแบบส่ือส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาต่อ

เน่ืองมาจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ถา้เน้ือหาวิชาของกลุ่มเป้าหมายเป็นผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น

เป็นผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา บางรายวชิา ผูผ้ลิตอาจจะเลือกรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวิชานั้นอยูแ่ลว้มาทาํการผลิตเป็นรายการส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสาํหรับผู ้

บกพร่องทางการเห็นได ้ โดยเพ่ิมเติมเสียงบรรยายในช่วงท่ีไม่มีบทพดูในฉากนั้นๆลงไป เช่น รายการการ์ตูนหรือ

เอนิเมชัน่ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้หรือรายการสารคดีต่างๆ ส่วนใหญ่การเรียนในระดบัน้ีจะเป็นรายวชิาพ้ืนฐาน  แต่ถา้

ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นระดบัอุดมศึกษารายวิชาส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะวิชาชีพเพ่ือใชเ้ป็นความรู้ในการ

ทาํงาน  ผูผ้ลิตจะตอ้งวางแผนออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยลงมือผลิตตั้งแต่รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาตั้งแต่

เร่ิมตน้ใหมี้ตน้แบบรายการ จนพฒันาต่อเน่ืองใหเ้ป็นส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่อง

ทางการเห็น  เน้ือหาวชิาจึงมีความสาํคญัในการออกแบบส่ือเสียงบรรยายภาพเพ่ือการศึกษา  เน่ืองจากบางรายวิชา

ยากต่อการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพ บางรายวชิามีความเหมาะสมต่อการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพ ยกตวัอยา่งเช่น 

วิชาประเภทคาํนวนอาจจะยากต่อการผลิตเน่ืองจากมีลกัษณะการเป็นสัญลกัษณ์หรือเส้นกราฟ ยากต่อการใช้

คาํอธิบายเพียงอย่างเดียว วิชาประเภทเสริมประสบการณ์อาจจะง่ายต่อการผลิตเน่ืองจากเป็นเหตุการณ์หรือ

รูปภาพท่ีใชค้าํพดูหรือการบอกเล่าส่ือความหมายได ้

การ
ประเมิน

การ
นําไปใช

กระบวน 
การผลิต

เน้ือหา ผูเรียน
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 3) กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพน้ี ยงัยึดหลกัการผลิตรายการวิทยุ

โทรทศัน์แต่อาจจะแตกต่างในบางรายละเอียด   โดยภาพรวมจะตอ้งดาํเนินการตามลาํดบัขั้น จะแบ่งออกเป็น 2 

แบบ คือ (1) กระบวนการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพเพ่ือการศึกษาท่ียึดรายการโทรทศัน์เดิม (2) กระบวนการผลิต

ส่ือเสียงบรรยายภาพเพ่ือการศึกษาท่ีผลิตใหม่ แสดงดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 กระบวนการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาท่ียดึรายการโทรทศันเ์ดิม 

(ท่ีมา: เสกสรร อามาตยม์นตรี,2561) 
 

 จากภาพท่ี 2 แสดงถึงกระบวนการผลิตซ่ึงประกอบไปดว้ย ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนการผลิตรายการ ขั้นท่ี 2 

ขั้นผลิตรายการ ขั้นท่ี 3 ขั้นหลงัการผลิตรายการ โดยในขั้นตอนน้ีจะใช้รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาเดิมท่ี

สอดคลอ้งเน้ือหาวชิามีอยูม่าทาํการวเิคราะห์รายละเอียดเพ่ือเพ่ิมเติมเสียงบรรยายในช่วงท่ีไม่มีบทพดูในฉากนั้นๆ

ลงไป ตอ้งมีการเขียนบท พากยเ์สียง บนัทึกเสียงและตดัต่อใหเ้ป็นส่ือเสียงบรรยายภาพเพ่ือการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 กระบวนการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาท่ีไม่ใชร้ายการโทรทศันเ์ดิม 
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 จากภาพท่ี 3 แสดงถึงกระบวนการผลิตซ่ึงมี 3 ขั้นตอนเช่นเดียวกนัแต่จะแตกต่างกนัท่ีกระบวนการ

ผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพเพ่ือการศึกษาท่ีผลิตใหม่นั้น ผูผ้ลิตตอ้งเร่ิมออกแบบวางแผนตั้งแต่เร่ิมเลือกเน้ือหาวิชา

เพ่ือท่ีจะออกแบบเป็นรายการโทรทศัน์ โดยจะตอ้งมีการคดัเลือกนักแสดงหรือผูส้อนรวมทั้ งสถานท่ีถ่ายทาํ

รายการและเขียนบทรายการโทรทศัน ์บทเสียงบรรยายภาพ ต่อจากนั้นตดัต่อให้เป็นรายการส่ือเสียงบรรยายภาพ

เพ่ือการศึกษา 

 กระบวนการผลิตทั้ง 2 แบบนั้น ผูผ้ลิตตอ้งคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหาวิชาบางรายวิชาของ

ระดบัชั้นอาจสามารถนาํรายการโทรัทศน์เพ่ือการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชานั้นๆ ท่ีมีอยู่แลว้มาใชไ้ดแ้ต่บาง

รายวิชาของผูเ้รียนท่ีมีระดบัชั้นสูงข้ึนอาจจะไม่มีรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งอาจจะตอ้งผลิตใหม่

ตั้งแต่เร่ิมตน้ 

4) การนําไปใช้ เป็นการนาํส่ือเสียงบรรยายภาพเพ่ือการศึกษาท่ีพฒันาเสร็จส้ินแลว้ไปใชแ้กปั้ญหาหรือ

สนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชานั้ นๆ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยวิธีการนําไปใช้ผู ้สอนสามารถใช้

ส่ือคอมพิวเตอร์หรือส่ือสังคมออนไลน์มาประยกุตใ์ชเ้ป็นช่องทางของการเผยแพร่ เช่น การใชช่้องยทููป การใช้

แอปพลิเคชนัไลน์ เป็นตน้ เพราะในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนมีคุณสมบติัการช่วยเหลือผูท่ี้บกพร่อง

ทางการเห็น เช่น สมาร์ทโฟนบางรุ่นจะมีฟีเจอร์ของ Accessibility มีฟังก์ชัน่ท่ีเรียกวา่ Screen Reader และ Voice 

Assistant ซ่ึงจะช่วยแปลงทุกอยา่งท่ีอยูบ่นหนา้จอ ไม่วา่จะเป็นหรือรูปภาพให้กลายเป็นเสียง สามารถอธิบายส่ิง

ต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียด ช่วยใหผู้บ้กพร่องทางการเห็นสามารถใชชี้วติไดเ้หมือนปกติ   

5) การประเมิน การประเมินจะครอบคลุมถึงการประเมินคุณภาพ ความเหมาะสมของส่ือเสียงบรรยาย

ภาพทางการศึกษา และการประเมินผลการใชส่ื้อเสียงบรรยายภาพเพ่ือการศึกษากบักลุ่มผูเ้รียน โดยการประเมิน

นั้นจะตอ้งใชโ้ดยใชก้ารประเมินแบบบูรณาการ (Intergrated Evaluation Approach) คือ วิธีการแบบกระบวนการ

เชิงพินิจ (Rational Approach) ร่วมกบัวธีิการแบบกระบวนการเชิงประจกัษ ์(Empirical Approach) ผลการประเมิน

จะถูกตอ้ง เท่ียงตรงและเช่ือถือได ้ดงัต่อไปน้ี (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค,์2555) 

 5.1 การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของส่ือเสียงบรรยายภาพเพ่ือการศึกษา ใช้วิธีการ

ประเมินแบบกระบวนการเชิงพินิจ กระบวนการน้ีเป็นการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพโดยใชห้ลกัความรู้และ

เหตุผลในการตดัสินคุณค่า ในการดาํเนินการเป็นการใชค้ณะบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Panel of Experts) เป็นผู ้

พิจารณาตดัสินคุณค่า เช่น การใชผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษา จาํนวน 5 

คน อาจจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 2 คน ดา้นอกัษรศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ 1 คน ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา     

1 คนและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้กพร่องทางการเห็น 1 คน โดยวธีิการประเมินอาจจะเลือกใชแ้บบสอบถามประมาณ

ค่า (Rating Scale) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นตน้  

 5.2 การประเมินผลการใชส่ื้อเสียงบรรยายภาพทางการศึกษากบักลุ่มผูเ้รียน ใชว้ิธีการประเมินแบบ

กระบวนการเชิงประจกัษ์ (Empirical Approach) วิธีการน้ีเป็นการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพด้วยการนาํไป

ทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายหรือผูเ้รียนโดยตรงแลว้นาํผลท่ีไดซ่ึ้งเป็นค่าเชิงปริมาณเป็นตวัช้ีคุณภาพ เช่น การใช้

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (pretest-posttest) และ การใชแ้บบแบบสอบถามประมาณค่าวดัความพึง

พอใจควบคู่กนั  

 การประเมินแบบบูรณาการท่ีกล่าวมานั้น เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Evalution of 

Technology-based Learning) โดยมีองค์ประกอบ (Factors) สําคญั 6 ประการ ได้แก่ กระบวนการ (Processes) 

เน้ือหาวิชา(Content) และการใชง้าน (Usability) ผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ความครบถว้นและความ
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สมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมท่ีจะนาํไปใชง้านจริง (Availabillity) องคป์ระกอบน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได้

ข้ึนอยู่กบัวิธีการประเมิน เช่นอาจจะเพ่ิมองค์ประกอบดา้นการยอมรับไปใช ้(Adoption) อนัเป็นผลจากการใช้

มาตรการการเผยแพร่ (Diffisons) เป็นตน้ ดังนั้นผูผ้ลิตตอ้งยึดถือปฎิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวเพ่ือให้ส่ือเสียง

บรรยายภาพทางการศึกษามีคุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจ ส่ือความให้กับ

ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

5. สรุป 

 ส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นนั้นเป็นส่ือหน่ึงท่ีเป็นช่องทาง

ให้ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นเพ่ือการเรียนรู้ประกอบรายวิชาหรือความรู้นั้นๆ โดยเป็นส่ือประเภทโสต

สมัผสัท่ีรับรู้จากการฟัง   โดยลกัษณะการนาํเสนอเป็นรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาประกอบรายวิชาหรือความรู้

ซ่ึงมีเสียงบรรยายภาพเพ่ิมเติม   ในช่วงฉากท่ีไม่มีบทพดูหรือมีเพียงแค่เสียงดนตรีของฉากในรายการนั้น ส่ือเสียง

บรรยายภาพทางการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นนั้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นส่ือประเภทรายาการ

โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา สําหรับการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นให้ผูเ้รียนท่ีบกพร่อง

ทางการเห็นเข้าใจและรับรู้ได้มากข้ึน เพ่ือเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล การใชส่ื้อเสียงบรรยายภาพทางการศึกษานั้นไม่เพียงแต่ช่วยในเร่ืองของสร้างความเขา้ใจเพ่ือการ

เรียนรู้นั้นยงัส่งผลถึงเร่ืองของความรู้สึก อารมณ์ และสุนทรียภาพของการรับชมรายการสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ Siri Wormnase and Nina Sellaeg (2013) ได้ทาํการศึกษาวิจยัถึงการอธิบายเน้ือหาดา้นการศึกษาด้วยเสียง

บรรยายภาพกรณีศึกษาประสบการณ์ครูในประเทศยกูนัดา โดยวธีิการศึกษาเชิงคุณภาพและสาํรวจเก่ียวกบัวิธีการ

สอนของครูท่ีบกพร่องทางสายตา จาํนวน 12 คน ในประเทศยูกนัดา ซ่ึงมีเน้ือหาวิดีโอการศึกษาท่ีบรรยายดว้ย

เสียงสาํหรับครูและนกัเรียน พบวา่ เน้ือหาท่ีบรรยายดว้ยเสียงเป็นส่วนหน่ึงในการมีส่วนร่วมและความผูกพนัทาง

อารมณ์กับสถานการณ์สําหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็น  ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าส่ือเสียงบรรยายภาพทาง

การศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็นนั้นมีส่วนท่ีช่วยเติมเต็มการเรียนรู้และใชเ้ป็นส่ือ ให้กบัผูเ้รียนท่ี

บกพร่องทางการเห็นได ้

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 1) ส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษานอกจากเป็นประโยชน์กับกลุ่มผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเห็น 

ผูเ้รียนปกติสามารถใชเ้ป็นแนวทางการเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั 

 2) การศึกษาถึงปัยจยัเก่ียวกบัการรับรู้ของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นต่อส่ือเสียงบรรยายภาพ

ทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเป็นประโยชน์กบัการผลิตไดเ้ป็นอยา่งมาก 

 3) ศูนยบ์ริการสนบัสนุนนกัศึกษาพิการ (Disabiliry Support Services : DSS) ทุกมหาวิทยาลยั นอกจาก

มีส่ือท่ีเป็นหนังสือเสียงแลว้ควรตอ้งมีส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาเพ่ือใชป้ระกอบการเรียนรู้รายวิชานั้น

ควบคู่กนัไป จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นได ้

 4) การใชห้นังสือเสียงควบคู่กบัส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาในการบูรณาการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนท่ี

บกพร่องทางการเห็น จะช่วยใหก้ารเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่การเรียนดว้ยส่ือใดส่ือหน่ึง  เน่ืองจากจาก

หนงัสือเสียงจะเป็นขอ้ความเน้ือหาตามแบบหนงัสือ  ส่ือเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาจะเป็นรายการโทรทศัน์

เพ่ือการศึกษาซ่ึงช่วยใหเ้ห็นหรือรับรู้สถานการณ์หรือประเด็นต่างๆท่ีเสริมเน้ือหาการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจชดัเจนข้ึน 
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รูปแบบการจัดค่ายภาษาองักฤษในระดับอดุมศึกษา 

AN ENGLISH CAMP MODEL IN HIGHER EDUCATION 

 

ดร.เสาวณ ีทบัเพชร 

วทิยาลยันวตักรรมและการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 

E-mail: micle2001@yahoo.com 

 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัค่ายภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษา                       

และ (2) เพ่ือพฒันาแนวทางการจดัค่ายภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษา  โดยรูปแบบการจดัค่ายภาษาองักฤษใน

ระดบัอุดมศึกษาท่ีประสิทธิภาพนั้นประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) เน้ือหาค่ายกิจกรรมประกอบดว้ย 

เน้ือหาพฒันาดา้นการส่ือสาร ฟัง พดู อ่าน และเขียน โดยใชกิ้จกรรมสนัทนาการ ดว้ยเกม เพลง ละครและอ่ืนๆ  2) 

โครงสร้างการบริหารจดัการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ประกอบกิจกรรมในค่าย การแบ่งค่ายออกเป็นกลุ่มพร้อมช่ือ 

สโลแกน และเพลงประจาํกลุ่ม การรวมการแข่งขนัระหว่างกลุ่มดว้ยเกม และกิจกรรมวอลค์แรลล่ี คู่มือผูเ้ขา้รับ

การอบรม คู่มือวทิยากร  ส่ือประกอบการบรรยาย  คุณลกัษณะของผูจ้ดัทาํค่าย การประเมินผล ประโยชน์ของการ

ทําค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ 3) บุคลากรและคุณลักษณะของบุคลากร ได้แก่ อาจารย์ชาวไทย อาจารย์ชาว

ต่างประเทศ นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีประจาํค่าย 

 

คาํสําคญั: รูปแบบการจดัค่ายภาษาองักฤษ, อุดมศึกษา, องคป์ระกอบการจดัค่ายภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to: 1) study a model of activity for English camp, and 2) to develop 

direction for English camp activity in higher education.  A model of an effective English camp in higher education 

consists of the following components: 1) Activity camp consists of the content for development in 

communication, listening, speaking, reading and writing by using recreational activities with games, music, 

drama, etc. 2) Management structure Tools and equipment for the activities in the camp.  The camp is divided 

into groups with the name of the slogan, and the song of the group. The Combining group competition was used 

games and activities, Walk Rally Trainees Guide, and Speaker Guide. 3) Personnel and characteristics of the 

personnel, including Thai teachers, foreign professors, students, and camp staff. 

 

Keywords: English Camp Model, Higher Education, A Component Of The English Camp. 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1536 

1. บทนํา 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้แนวทางในการปฏิรูปภาษาองักฤษในประเทศไทย โดยเนน้

การร่วมมือกับสถาบันแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พฒันาแบบทดสอบภาษาองักฤษ (เดิม) และสร้างแบบทดสอบใหม่ 

เพ่ือสร้าง มาตรฐานมาตรฐานสากลท่ีใชอ้ธิบายระดบัความเช่ียวชาญทางภาษา (CEFR-THAI) รวมทั้งศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง ศูนยท์ดสอบประกาศนียบตัรภาษาองักฤษระดบัเช่ียวชาญ (CPE: Certificate of Proficiency 

in English) ในประเทศไทย นอกจากน้ีมีการเพ่ิมทางเลือกการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบจดัการ

เรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษไดทุ้กวชิา (English Program: EP) และระบบภาษาองักฤษนานาชาติ (International 

Program: IP) เพ่ือใหส้ามารถพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และวชิาหลกัไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  

การปรับปรุงหลกัสูตรก็เป็นเร่ืองสาํคญันอกจากเพ่ิมชัว่โมงเรียนภาษาองักฤษเป็นวนัละ 1 ชัว่โมงแลว้ ยงั

กาํหนดคุณลกัษณะหลกัสูตรใหม่ สร้างคาํศพัทต์ามช่วงชั้นเรียน กาํหนดมาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษใหม่ 

โดยยกมาตรฐานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากภาษาองักฤษระดบัท่ี 1 (A1) เป็น ภาษาองักฤษระดบัท่ี 2 (A2) 

และระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาก ภาษาองักฤษระดบัท่ีสาม (B1) เป็น ภาษาองักฤษระดบัท่ีส่ี  (B2) สาํหรับใน

ระดับอุดมศึกษา ให้แสดงคุณวุฒิภาษาองักฤษในใบประกาศผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรับปรุงพฒันา

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เอกภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัราชภฎัทัว่ประเทศ 

การพฒันาผูส้อน ก็ให้มีการยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของผูส้อน ให้สอดคลอ้ง

กบัวิธีการเรียนรู้ท่ีเนน้การส่ือสาร (CLT) และจดัใหมี้การประเมินความรู้พ้ืนฐานภาษาองักฤษสาํหรับผูส้อน และ 

ฝึกอบรมผูส้อนภาษาองักฤษ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน เช่น การจดัค่ายอบรมภาษาองักฤษแบบ

เขม้ขน้ (Boot Camp) อบรมผูส้อนชาวไทยระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา กาํลงัอยู่ระหว่างดาํเนินการจัด

อบรมภาษาองักฤษแบบเขม้ขน้ (Boot Camp) เพ่ืออบรมผูส้อนจาํนวน 350 คนจากทัว่ ประเทศ เป็นการอบรมโดย

เจา้ของภาษา เรียนอยา่งเขม้ขน้ตลอดระยะเวลา 5 สปัดาห์ ซ่ึงมีลกัษณะจาํลองเหมือนใชชี้วติอยูต่่างประเทศ ผูส้อน

เหล่าน้ีจะไดรั้บการฝึกวธีิการสอนใหส้ามารถใชง้านไดจ้ริง และจะมีการอบรมผูส้อนเพ่ิมอยา่งต่อเน่ืองทุก 2 เดือน 

โดยมีเป้าหมายวา่ จะมีผูส้อนท่ีผา่นการอบรมในปี พ.ศ. 2559 จาํนวนทั้งส้ิน 3,000 คน 

           โครงการผลิตครูทอ้งถ่ิน (โครงการนักศึกษาฝึกงาน ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ) โดย

ดาํเนินการโครงการนาํร่องแลว้เสร็จเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ปี พ.ศ.2559 และอยูร่ะหวา่งเร่ิมดาํเนินการขยายผล จดัทาํ

ขอ้สอบวดัมาตรฐานผูส้อนสอนภาษาองักฤษ ปรับปรุงระบบการรับชาวต่างชาติเป็นผูส้อนภาษาองักฤษ การ

พฒันาส่ือการสอน ส่งเสริมให้ผลิตและสรรหา   แอบพลิเคชนัท่ีมีเน้ือหาโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-content 

Learning Applications) รวมถึง แบบฝึกหดั และ แบบทดสอบ ท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพเบ้ืองตน้ไดโ้ดยใชแ้อบ

พลิเคชนัเอโค ไฮบริด (Echo Hybrid) สาํหรับนกัเรียน มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นการผสมผสานมนุษยก์บัเทคโนโลยี 

เนน้ใหเ้รียนเป็นหมู่คณะ โดยมีผูส้อนเป็นพ่ีเล้ียงโดยใชส่ื้อภาษาองักฤษสาํหรับประชาชนทัว่ไปรวม 200 คอลมัน์ 

คอลมัน์ฉบบัพิมพ ์คอลมัน์ไทยรัฐ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ นอกจากน้ีไดมี้การปรับเน้ือหาใหมี้การใชภ้าษาองักฤษใน

ชีวติประจาํวนั และสาขาอาชีพต่างๆ ทาํให้คนไทยทุกคนไดเ้รียนภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษาไดฟ้รีทุกท่ีทุกเวลา  

โดยเน้นการอบรมภาษาองักฤษใน 4 กลุ่มอาชีพ คือ การบริการ การโรงแรม การท่องเท่ียว การแพทย ์และ

สาธารณสุข การคา้และธุรกิจ และผูส้อนสอนภาษาองักฤษ (ธเนศพล ธนบุญวฒัน์, 2559) 

นอกจากน้ี ยงัมีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ท่ีไดจ้ดัตั้งศูนยพ์ฒันาผูส้อนดา้นการจดัการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัภูมิภาค (Boot Camp) เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
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เน้นสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกและสร้างการมีส่วนร่วม เม่ือเรียนในห้องเรียนแลว้

สามารถนาํกลบัไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ขณะเดียวกนั ผลการดาํเนินการพฒันาผูส้อนดา้นการจดัการเรียน 

การสอนภาษาองักฤษ สะทอ้นให้เห็นวา่ เม่ือผูเ้รียนเรียนรู้ภาษาองักฤษดีข้ึน ทุกวิชาจะดีข้ึนตามไปดว้ย

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการพฒันาต่อยอดโครงการจดัอบรมภาษาองักฤษแบบเขม้สําหรับ

ผูส้อนภาษาองักฤษของไทย วา่ ผูส้อนท่ีผ่านการอบรมจากโครงการการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบั

ภูมิภาค (Boot Camp) และไดรั้บการคดัเลือกเป็นครูตน้แบบ จะเป็นผูท่ี้นาํองคค์วามรู้ เทคนิคการเรียนการสอน

แบบใหม่ ไปถ่ายทอดใหผู้ส้อนภาษาองักฤษรุ่นต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงัน้ี การศึกษารูปแบบการจดัค่ายภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษา จึงมีความสาํคญัในการพฒันารูปแบบ

การจัดค่ายภาษาอังกฤษ เพ่ือพฒันาองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเพ่ือให้การจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือให้

พฒันาการเรียนการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษา อนัเป็นรากฐานในการเรียนการสอนของ

ประเทศไทยต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัค่ายภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษา  

(2) เพ่ือแนวทางการพฒันาการจดัค่ายภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษา 

 

3.  รูปแบบกจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ 

        รูปแบบการฝึกอบรมผู้สอนสอนภาษาอังกฤษ แบบค่ายกิจกรรม ประกอบด้วย เน้ือหาค่ายกิจกรรม

ประกอบดว้ย กิจกรรมการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ กิจกรรมการแข่งขนัระหวา่ง กลุ่มดว้ยเกม และกิจกรรมวอลค์แรล

ล่ี (Walk Rally) 

คุณลักษณะของบุคลากรค่ายภาษาอังกฤษ ตอ้งมีความกระตือรือร้น เขา้ใจเน้ือหาทกัษะการสอนแบบ

การส่ือสาร มีบุคลิกภาพการบนัเทิง การเป็นผูน้าํ กระตุน้ใหผู้เ้รียนใชภ้าษาองักฤษ 

เทคนิคการสอน ตอ้งใชบ้ทบาทสมมุติ การพดูกบัตนเอง ทกัษะการบรรยาย สถานการณ์การพดู  

 ค่ายกจิกรรมประกอบด้วยโครงสร้าง การบริหารจดัการ  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ ลกัษณะของค่าย 

กิจกรรมแบ่งออกเป็น กิจกรรมการแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ กิจกรรมการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มดว้ยเกม และกิจกรรม 

วอลค์แรลล่ี 

ระยะเวลา การทาํค่ายภาษาองักฤษ ส่วนใหญ่เป็นระยะเวลาสั้ นๆ 1 วนั ไป-กลบั และ 2-3 วนั หรือ

ระยะเวลาต่อเน่ืองกนั 15 วนั   

สถานที่ที่ใช้จัดค่ายภาษาอังกฤษ ภายในมหาวิทยาลยั และภายนอกมหาวิทยาลยั อยา่งเช่น วิทยาเขตของ

มหาวิทยาลยัประจาํจงัหวดัต่างๆ หรือเป็นนอกสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งวฒันธรรม ประเพณีท่ีสาํคญั

ของทอ้งถ่ิน 

รูปแบบการสอน  

รูปแบบการจดัทาํค่ายภาษาองักฤษ มีหลายรูปแบบ ดงัน้ี คือ 

1.  กิจกรรมเก่ียวกบัทกัษะการพดู และการเล่นเกม (Speaking activities and games) เนน้กิจกรรมท่ีไดฝึ้ก

ทกัษะการพดู และเกมส์เพ่ือเพ่ิมความสนัทนาการ และการทาํงานเป็นทีม  

2. การสอนคาํศพัท ์(Introducing vocabulary) นาํเสนอคาํศพัทใ์นรูปแบบต่างๆ และส่ือท่ีหลากหลาย 
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3. การวางแผนการสอน (Planning for teaching) สลบับทบาทการเป็นผูส้อนผูส้อนและผูเ้รียน  

4.  การฝึกฝนคาํศพัท ์และการวางแผนการสอน (Vocabulary practice and lesson planning) โดยใหแ้สดง

บทบาทสมมุติ ยกตวัอยา่งประโยคเพ่ิมเติม และใหว้างแผนการสอนโดยการฝึกใชค้าํศพัทเ์หล่านั้น 

5. การจดัการกิจกรรมต่างๆ และการออกคาํสั่ง (Managing activities and giving instructions) ฝึกการทาํ

กิจกรรมโดยฝึกใชรู้ปประโยคท่ีแตกต่างกนัในภาษาองักฤษ 

6. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีในชั้นเรียน  (Creating a positive learning environment) การสร้าง

บรรยากาศการเรียน โดยเน้นลกัษณะทางกายภาพ เช่น สถานท่ีจดัทาํค่าย ลกัษณะกิจกรรม และความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัอาจารยช์าวต่างชาติ 

7. ไวยากรณ์สําหรับผูเ้รียนระดับอุดมศึกษา (Grammar for higher education) โดยเน้นระดับคาํศัพท์ 

ระดบัประโยค โครงสร้างประโยค ท่ีตอ้งผา่นมาตรฐานสาํหรับเกณฑใ์นระดบัอุดมศึกษา 

8. กิจกรรมสําหรับการฝึกไวยากรณ์ (Activities for grammar practice) การฝึกทําแบบฝึก และจัด

กิจกรรมสาํหรับการฝึกไวยากรณ์ 

9. การเล่าเร่ือง (Storytelling) ฝึกเล่าเร่ืองราวตามหัวขอ้เร่ืองตามเกณฑม์าตรฐานของระดบัอุดมศึกษา 

และเพ่ิมเติมในหวัขอ้ท่ีเป็นเร่ืองราวของทอ้งถ่ิน  

10. การสร้างสรรคก์ารสอนแบบใชเ้อกสารและส่ือการสอนตน้ทุนตํ่า (Make and do) การมอบหมายการ

ทําส่ือและเอกสารให้กับนักศึกษาผูช่้วย และมอบหมายวสัดุอุปกรณ์ในเบ้ืองต้น ในการเตรียมการทําค่าย

ภาษาองักฤษ 

11. การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment for learning) รูปแบบการประเมินผลตามสมรรถนะ ประเมิน

ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของระดับอุดมศึกษา นอกจากน้ีมีการประเมินจาก

แบบทดสอบก่อนและหลงัผา่นการเขา้อบรมค่ายภาษาองักฤษ 

12. เพลงและบทเขา้จงัหวะ (Songs and chants) การเลือกเพลงและบทเขา้ให้จงัหวดัให้เขา้กบัเน้ือหาท่ี

เรียนและระดบัของนกัศึกษา และเป็นเพลงท่ีร่วมสมยั เพ่ือการมีส่วนร่วมและผูเ้รียนเกิดความเพลิดเพลิน ทาํให้

ง่ายต่อการเรียนรู้มากข้ึน 

13. ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษ (Additional literacy in English) เนน้กิจกรรมท่ีฝึก

การอ่านและเขียนเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาทกัษะทั้งส่ีดา้นของผูเ้รียน  

14. ทกัษะการอ่านสาํหรับผูเ้รียนระดบัชั้นอุดมศึกษา (Reading for primary) บทอ่านท่ีเหมาะกบัผูอ่้าน

ในแต่ละระดบั ระดบัความยากง่าย และเร่ืองท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 

15. ทกัษะการเขียนสาํหรับผูเ้รียนระดบัชั้นอุดมศึกษา (Writing for primary) หวัขอ้ท่ีผูเ้รียนตอ้งฝึก

ทกัษะการเขียน ปรับใหเ้หมาะกบัระดบัผูเ้รียน และหวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 

ด้านไวยากรณ์ สาํนวนท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั แบบฝึกหดัท่ีใชก้บัหลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษสาํหรับ

ผูใ้ชภ้าษาอ่ืน (TESOL) และการอ่านและการเขียน กิจกรรม คือ การทศันาจรนอกสถานท่ี จาํนวนคร้ังท่ีติดต่อกบั

เจา้ของภาษาองักฤษ โอกาสในการฝึกพดูในหอ้งเรียนเพ่ือพฒันาความสามารถ  

ขั้นตอนการจัดทําค่าย ขั้นตอนแรกทีมผูจ้ดัจะทาํการละลายพฤติกรรม โดยใชเ้พลง การละเล่น เกมส์ 

ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น Charades, Crossword, Bingo, Hangman, Scramble, และอ่ืนๆ ขั้นตอนการให้บริการ 

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการ ขั้นตอนท่ีสอง เขา้สู่เน้ือหาหลกัและเน้ือหาท่ี

จาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา โดยใหท้าํกิจกรรมประจาํฐานเรียนรู้ต่างๆ ขั้นตอนกิจกรรมรวมกลุ่มใหญ่
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เพ่ือให้มีความเป็นหน่ึงและสรุปภาพรวมของกิจกรรมตลอดท่ีผา่นมา ขั้นตอนการผลิตผลงาน ซ่ึงนาํการเรียนรู้มา

ผลิตเป็นผลงานของผูเ้รียน เช่น ละคร กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ ช้ินงานต่างๆ ขั้นตอนการนาํเท่ียวในสถานท่ี

จริง และฝึกใชภ้าษาในแหล่งท่องเท่ียวนั้นจริงโดยเนน้การส่ือสารท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

กิจกรรมเน้ือหาการเรียน ซ่ึงเป็นเน้ือหาทางดา้นการเรียนการสอนพฒันาทกัษะทางดา้นการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ภาษาองักฤษ โดยใหท้าํกิจกรรมท่ีเนน้การ ฟัง-พดู อ่านและเขียน 

บุคลากร จะมีทีมบริหารค่ายภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบไปด้วย อาจารยผ์ูดู้แลค่ายภาษา ผูส้อนผูช่้วย 

อาจารย์ชาวต่างชาติ ทีมนักศึกษาท่ีเป็นผูน้ําค่ายและคณะ โดยการจัดกิจกรรมให้มีการเล่นเกมส์ กิจกรรม

สนุกสนาน เพ่ือสร้างการจดัการชั้นเรียน       ซคู่มือวิทยากร ประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์เชิงพฤติกรรม เน้ือหา ใบ

เน้ือหา ใบงาน ใบทดสอบ เฉลย แบบทดสอบ และภาคผนวก 

        เอกสารประกอบการจดัทาํค่าย ไดแ้ก่ 1) คู่มือผูเ้ขา้รับการอบรมประกอบดว้ย วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา ใบงาน แบบทดสอบ และภาคผนวก 2) ส่ือประกอบการบรรยาย ประกอบ ด้วย เอกสารประกอบการ

บรรยาย คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจเตอร์ การนาํเสนอโดยใชโ้ปรแกรมพาวเวอร์พอยต ์(Power Point) เป็นตน้  

 
ภาพที ่1 ระดบัการเรียนรู้ในค่ายภาษาองักฤษ  

 

ระดบัการเรียนรู้ 

ระบบ Boot Camp Turbo 1 

จะมีระดบัของการเรียนใน F2F โดยมีการเขียนคาํศพัท์ การวางแผนบทเรียน การจดัการกิจกรรม

และการเขียนคาํสั่ง นอกจากนั้นจดัให้มีระบบออนไลน์ โดยใช ้การฝึกอบรมผูส้อนโดยทบทวนการสอนโดยการ

บนัทึกวีดีโอขณะท่ีสอนเพ่ือรับขอ้เสนอแนะท่ีสร้างสรรคจ์ากเพ่ือนร่วมงาน และการสะทอ้นคิดบนฐานของการ

เลือกหวัขอ้ และมีระบบ PLC โดยการสะทอ้นคิดบนฐานของการเลือกหวัขอ้ 

ระบบ Boot Camp Turbo 2 

การเรียนตวัต่อตวั กิจกรรมการพูด เพลงและบทกลอน การท่อง การเล่าเร่ืองและการบรรยาย การ

เขียนเพ่ิมเติมเป็นภาษาองักฤษ ออนไลน์ การฝึกอบรมผูส้อนโดยทบทวนการสอนโดยการบนัทึกวดีีโอขณะท่ีสอน

เพ่ือรับขอ้เสนอแนะท่ีสร้างสรรคจ์ากเพ่ือนร่วมงานและการสะทอ้นกลบัข้ึนโดยการเลือกหวัขอ้  โดยการสะทอ้น

คิดบนฐานของการเลือกหวัขอ้ 

ระบบ Boot Camp Turbo 3  

การอ่านและการเขียน การฝึกอบรมผูส้อนโดยทบทวนการสอนโดยการบนัทึกวีดีโอขณะท่ีสอน

เพ่ือรับขอ้เสนอแนะท่ีสร้างสรรคจ์ากเพ่ือนร่วมงาน และการสะทอ้นกลบัการสอนแบบไมโครและการสะทอ้น

กลบัตามหวัขอ้ท่ีเลือก โดยการสะทอ้นคิดบนฐานของการเลือกหวัขอ้ 
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ภาพที ่2 รูปแบบการเรียนรู้ 3 ระดบั ในค่ายภาษาองักฤษ 

 

4. ประโยชน์ของการจัดค่ายภาษาองักฤษในระดับอุดมศึกษา 

ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ผูเ้รียนมีความกงัวลกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษในสถาบนัการศึกษาและอิทธิพลของ

การศึกษาไทยท่ีเนน้การสอบและผลการเรียนเป็นหลกั ดงันั้นผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาจึงตอ้งการมีผลการเรียน

ในภาษาองักฤษท่ีดีเพ่ือประโยชน์ในการทาํงาน และความกา้วหนา้ในอาชีพต่อไป ในการเขา้ร่วมค่ายภาษาองักฤษ

นั้น ผูเ้รียนตอ้งการใหเ้พ่ือนผูร่้วมค่ายไดมี้การทาํกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยการจดักิจกรรมพดูแบบตวัต่อตวั และ

การทาํกิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงทาํให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัผูเ้รียนมีความ

มัน่ใจในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ ผูเ้รียนจากสถาบนัอ่ืนๆท่ีไม่มีโอกาสใชภ้าษากบัชาวต่างชาติมากนกั ทาํให้

ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารกับชาวต่างชาติ หรือบางทีผูเ้รียนไม่กล้าท่ีจะส่ือสารกับ

ชาวต่างชาติ ประเด็นเหล่าน้ี ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาองักฤษนอกชั้นเรียน และขยาย

ความรู้สู่ชุมชนหรือทอ้งถ่ินต่อไป 

มีการศึกษาไม่มากนกัเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมกบัค่ายภาษาองักฤษ 

การศึกษารูปแบบการจดัการค่ายภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษาคร้ังน้ีช่วยให้ความกระจ่างมากข้ึน เพราะผูเ้รียน

ควรได้รับแจ้งให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมและทําความเข้าใจใน

องคป์ระกอบของการจดัทาํคา่ยภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษาท่ีตอ้งมีเพียงพอและหลากหลาย เพ่ือช่วยอาํนวยความ

สะดวก และทาํให้สภาพแวดลอ้มของค่ายเอ้ือต่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี ไวไฟ (wi-fi) และอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นในการคน้ควา้หาความรู้ซ่ึงเป็นประโยชน์สาํหรับผูเ้รียน นอกจากน้ีการมีอินเทอร์เน็ตในค่ายภาษาองักฤษ

สามารถส่งเสริมทศันคติการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน อีกประเด็นหน่ึงคือทีมงานค่ายภาษาองักฤษท่ีประกอบ

ไปดว้ย อาจารยช์าวไทยและอาจารยช์าวต่างชาติ ทีมผูช่้วยนกัศึกษา หัวหนา้และคณะประจาํตามฐานเรียนรู้ต่างๆ 

ตอ้งทาํความเขา้ใจ มีการทาํงานเป็นทีม มีการวางแผนเป็นอยา่งดี และทบทวนแผน  

การเลือกทีมจดัค่ายหรือผูฝึ้กสอนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การมีอาจารยป์ระจาํค่ายทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในหลาย ๆ ดา้น ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกปลอดภยัท่ีจะมีอาจารยช์าวไทยท่ี

สามารถใชภ้าษาแม่หรือภาษาไทยไดใ้นการส่ือสารทาํความเขา้ใจ ประการท่ีสองในขณะเดียวกนัโอกาสในการ

ส่ือสารภาษาองักฤษจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากเม่ืออาจารยผ์ูส้อนเป็นอาจารยช์าวต่างชาติ ส่ิงหน่ึงท่ีน่าสนใจคือผูเ้รียน
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นิยมเขา้ร่วมค่ายภาษาองักฤษท่ีใชร้ะยะเวลาเพราะทาํใหส้ามารถฝึกภาษาองักฤษไดม้ากกวา่ค่ายภาษาองักฤษท่ีใช้

ระยะท่ีสั้นกว่า การคน้พบน้ีสอดคลอ้งกบั Rugasken และ Harris (2009) ซ่ึงการศึกษาช้ินน้ีไดจ้ดัโปรแกรมการ

เรียนภาษาองักฤษเหมือนภาษาท่ีหน่ึง (Immersion program) หรือใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอนทุก

หน่วยการเรียนรู้ และในทุกรายวิชา โดยส่ือสารภาษาองักฤษในค่ายภาษาองักฤษเป็นเวลา 2 สัปดาห์และพบวา่

ผูเ้รียนพฒันาการเรียนรู้ดีข้ึน เช่น ผูเ้รียนสามารถเขียนประโยคท่ียาวข้ึนและใชค้าํศพัทไ์ดห้ลากหลายมากข้ึน 

 

5. แนวทางปรับปรุงค่ายภาษาองักฤษ  

 1. ปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนรูปแบบเนน้การส่ือสาร (Communicative approach) ใหม้ากข้ึน 

 2. พฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีจดัทาํค่ายภาษาองักฤษใหเ้ป็นผูฝึ้กสอนท่ีมีความเช่ียวชาญ (Master Trainer) 

มากข้ึน 

 3. นาํปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการทาํค่ายภาษาองักฤษมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงมากข้ึน 

  

6. สรุป 

  ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศกาํลงัพฒันาและใหค้วามสาํคญักบัความสามารถทางภาษาองักฤษ ค่าย

ภาษาองักฤษเป็นหน่ึงในกิจกรรมหรือเทคนิคท่ีนาํมาใชอ้ย่างแพร่หลายทัว่ประเทศเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ทางภาษาของผูเ้รียน อยา่งไรก็ตามมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือใชรู้ปแบบคา่ยภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษา

เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอนหรือส่ือการเรียนการสอนอ่ืน ๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการเขา้ร่วมค่าย

ภาษาองักฤษท่ีดาํเนินการเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและสัมผสักบัภาษาองักฤษและชาวต่างชาติมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเนน้พฒันาดา้นการส่ือสาร ซ่ึงการศึกษารูปแบบการจดัค่ายภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพนั้นประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) เน้ือหาค่ายกิจกรรมประกอบดว้ย ฟัง พูด อ่าน และ

เขียน โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ ด้วยเกม เพลง ละคร และอ่ืนๆ  2) โครงสร้างการบริหารจัดการ เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมในค่าย การแบ่งค่ายออกเป็นกลุ่มพร้อมช่ือสโลแกนประจาํกลุ่ม และเพลงประจาํกลุ่ม 

การรวมกลุ่มกนัเพ่ือการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มโดยการใชเ้กมส์ และกิจกรรมวอลค์แรลล่ี (Walk Rally) คู่มือผูเ้ขา้รับ

การอบรม คู่มือ การประเมินผล ส่ือประกอบการบรรยาย  ประโยชน์ของการทาํค่ายกิจกรรมภาษาองักฤษ  3) 

บุคลากรและคุณลกัษณะของบุคลากรท่ีจดัทาํค่ายภาษาองักฤษ วิทยากรประจาํค่าย ประจาํฐานการ ไดแ้ก่ อาจารย์

ชาวไทย  อาจารยช์าวต่างประเทศ นกัศึกษาและ เจา้หนา้ท่ีประจาํค่ายภาษาองักฤษ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 การพฒันาแนวทางการจดัค่ายภาษาองักฤษในระดบัภูมิภาค (Boot camp)  

1. การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติเน้ือหาสาระท่ี

ผูส้อนไดจ้ดักระบวนการจดัการเรียนรู้ต่อไป การใชเ้ทคนิคการสอนแบบทาํให้ง่ายมากข้ึน (Keep it simple and 

short) และใช้การใช้คาํสั่งท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย (clear instructions) หรือใช้ระดับภาษาในชั้นเรียน (Classroom 

Language) ในชั้นเรียน ตลอดจนการใชภ้าษาท่าทาง (gestures) ภาษากาย (body languages) เช่น สีหนา้ท่าทาง และ

อ่ืนๆ ใหม้ากยิง่ข้ึน  
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2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือนาํมา

ประยุกต์ใช้ในชั้ นเรียน กลวิธีการจัดการห้องเรียน การใช้การเรียนรู้แบบจัดทําป้าย (Wall-learning) และ

กระบวนการวดัและประเมินผลในชั้นเรียนเพ่ือความหลากหลายในการวดัและประเมินผล  

3. เน้ือหาและเทคนิคการการสอนภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัเสียง (Phonics) คาํศพัท์ (Vocabulary) และ

การเล่าเร่ือง  (Storytelling) และไวยากรณ์ (Grammar) การออกแบบการเรียนการสอนและสอนจริงในชั้นเรียน 

(Micro-teaching) การให้ผลสะท้อนกลบั (Feedback) และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียน การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูส้อนภาษาองักฤษในอุดมศึกษา โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้จากการถ่ายทอดจากผูส้อน

เจา้ของภาษาจากสถาบนัภาษาบริติชเคาทซิ์ล (British Council)  

4. การพฒันาส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้นระดบัอุดมศึกษา การใชเ้พลง เกม การใชบ้ตัรคาํ บตัรภาพ การใชบ้ท

เพลงเขา้จงัหวะ (Chants)   
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีและเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้ตาม

รูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั(เอ่ียมแสงโรจน์) 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 หอ้งเรียนมีนกัเรียน 35 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั (1)แผนการจดัการ

เรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มี 10 แผน จาํนวน 10 ชัว่โมง (2)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น

ความรู้ความเขา้ใจดนตรี มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73 (3)แบบวดัความสามารถปฏิบติัการขบัร้องและเคล่ือนไหว

ตามจงัหวะดนตรีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียใช้สถิติทดสอบที (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอ่ียมแสงโรจน์) 

ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปรับปรุง 

ความสามารถปฏิบติัขบัร้องเพลงอยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม ความสามารถปฏิบติัเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ

ดนตรีอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี่ยม  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนสูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     

  

คาํสําคญั: เพ่ือนช่วยเพ่ือน    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to study the musical scholastic achievement and to compare the 

musical scholastic achievement of Prathomsuksa 3 students between before and after learning through leaning 

management with peer assisted technique. The data sampling of this study comprised Prathomsuksa 3 at 

Banklongbua school (Aiumsaengroj), in the first semester of the 2019 academic year, one class consisted of 35 

students collected by Purposive sampling . The instruments of this study were (1) The 10 lesson management 

plans with peer assisted technique for 10 hours (2) Achievement test regarding knowledge and understanding   

which had reliability at 0.73, and (3) A appraisal performance test in singing and dancing had the Index of Item 

Objective Congruence (IOC) at 1.00. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and 

compare the score with t-test for dependent samples. The results of this study showed that the musical scholastic 

achievement of Prathomsuksa 3 Banklongbua school (Aiumsaengroj) after learning through learning management 

with peer assisted technique in comprehension aspect was at a fair improved in the singing performance aspect 

was at a fairly good level  and in the dancing performance aspect was at fairy good level. The musical scholastic 

achievement of Prathomsuksa 3 students at Banklongbua school (Aiumsaengroj) after learning through learning 

management with peer assisted technique was higher at the .05 level of statistical significance. 

 

Keywords: Peer assisted technique  Musical scholastic achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ดนตรีจัดไดว้่าเป็นศาสตร์ทางศิลปะอีกแขนงหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยองค์ความรู้และทักษะการปฏิบติั

สาํคญัดา้นต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย ประกอบดว้ย การฟัง การร้องเพลง การอ่าน เขียนโนต้ การเคล่ือนไหวร่างกาย 

การเล่นเคร่ืองดนตรี และการคิดสร้างสรรค ์เสียงดนตรีสามารถส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ เสริมสร้างความคิด

จินตนาการ ช่วยกระตุน้ให้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีความสัมพนัธ์ระหว่างประสาทหู 

กลา้มเน้ือมือ ใหส้อดคลอ้งกบัการใชค้วามคิด ทาํใหห้ายเหน่ือย และช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด ทาํใหผู้เ้รียนเกิด

สุนทรียรสอนัเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจใหค้นในสังคมยคุปัจจุบนัมี พฒันาการท่ีดีข้ึน  เม่ือมนุษยมี์จิตใจท่ีสุข

สงบและงดงาม สงัคมไม่วา่จะเป็นบา้นหรือชุมชนใดก็ตามจะน่าอยูย่ิง่ข้ึน 

 ในการเรียนการสอนดนตรีนั้นมุ่งเนน้ท่ีจะสอนใหผู้เ้รียนมีความรู้และมีทกัษะทางดนตรี  อยา่งครบถว้น

ตามหลกัสูตรแต่ติดปัญหาเร่ืองชัว่โมงการฝึกฝนไม่เพียงพอ เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนดา้นหลกัสูตรมี

ปัญหาเร่ืองความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาดนตรีในหลกัสูตรกบัชั่วโมงเรียนและปัญหาเก่ียวกบัภาระงานของ

ครูผูส้อนท่ีตอ้งรับภาระหนกั นอกเหนือจากงานสอนตามปรกติ ดงัเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ ธนายทุธ มุสิกสวสัด์ิ 

(2552)  ซ่ึงพบวา่ภาระงานมีผลต่อการสอนส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตํ่า  

 การเรียนดนตรีจาํเป็นตอ้งมีการฝึกทกัษะเพ่ือการพฒันา ครูไม่สามารถฝึกทกัษะเด็กไดต้ลอดเวลาจึงตอ้ง

นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนตามปรกติ  Kohn; & Vajda 

(1975: 379-390) ได้เสนอไวว้่า วิธีการสอนแบบใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ทาํ

กิจกรรมการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มยอ่ย โดยร่วมกนัทาํกิจกรรมทุกทกัษะ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนั ทาํใหมี้ปฏิสมัพนัธ์กนัไดใ้ชภ้าษาในการส่ือสารเพ่ือเจรจาหาความหมายดว้ยตนเอง ครูเป็นเพียงผูท้าํ
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หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํ และช่วยจดักระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใหผู้เ้รียนรับผิดชอบ

กระบวนการเรียนในการช่วยการฝึกทกัษะท่ีนอกเหนือจากชั้นเรียน ช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และไดช่้วยเหลือซ่ึง

กนัและกนัซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ นพดล คาํเรียง (2549: 53-54) ในเร่ืองการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนนั้น

เป็นการสอนท่ีมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเก่ียวกบัการกระจายบทบาทในการสอน และแนวคิดเก่ียวกบัการไดเ้รียนรู้

ดว้ยตนเองเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การใหเ้พ่ือนช่วยเพ่ือนไม่ไดห้มายถึงการใหน้กัเรียนมายืน

หนา้ชั้นแลว้ทาํหนา้ท่ีแทนครู แต่หมายถึงการใหน้กัเรียนสอนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ และใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากกนัและ

กนั โดยมุ่งเนน้เพ่ือนช่วยเหลือผูท่ี้เรียนชา้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า มีปัญหาในดา้นความประพฤติและมี

ปัญหาอ่ืน ๆ โดยมีความเช่ือวา่วิธีการให้นกัเรียนสอนกนัเองนั้นนกัเรียนจะเรียนรู้อะไรต่าง ๆ ไดจ้ากกนัและกนั 

และการเรียนรู้เช่นน้ีทาํให้ผูเ้รียนช้าเกิดการเรียนรู้ได้ เน่ืองจากภาษาท่ีนักเรียนใช้พูดส่ือสารกันสามารถส่ือ

ความหมายระหวา่งกนัและกนัไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีวิธีการสอนตาม เบนเดอร์ (Bender. 2002: 115-139) คือ 1)ครู

ช้ีแจงบอกวตัถุประสงค ์2)กาํหนดขั้นตอนการสอนใหช้ดัเจน 3)ให้นกัเรียนทาํกิจกรรมร่วมกนั 4)ครูและนกัเรียน

ช่วยกนัสรุปประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยา่ง

สร้างสรรค์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ  ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรี วฒันธรรม เห็นคุณค่าทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ร้องเพลงและเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ  แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรมและเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ: 2551) 

 ดงันั้นการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนควรไดน้าํมาทาํวจิยัเพ่ือช่วยแกปั้ญหาในการเรียนวชิาดนตรี

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 ในดา้นความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัทางดนตรีต่าง ๆ และการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

จะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะอยา่งสมํ่าเสมอทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในวิชาดนตรีมากข้ึนและสามารถ

เรียนรู้ไดต้ลอดเวลานอกเวลาเรียนปกติจากเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั 

(เอ่ียมแสงโรจน์) จากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งก่อน

และหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การจดัการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ขั้นตอน 

1.ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียนขั้นตอน 

  1.1 บอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ประจาํหน่วย 

  1.2 แนะนาํเน้ือหาท่ีจะสอน 

  1.3 ทบทวนความรู้เดิมเพ่ือเช่ือมโยงความรู้ใหม่ 

2.ขั้นสอนหรือขั้นสาธิต 

  2.1 ครูสอนความรู้และสาธิต 

  2.2 ครูอธิบายเพ่ิมเติม 

  2.3 ครูสาธิตและนกัเรียนปฏิบติัตาม 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี 

1. ความรู้ความเขา้ใจ 

 2. ปฏิบติัการขบัร้องและการ

เคล่ือนไหวตามจงัหวะ 

3. ขั้นเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

  3.1 นกัเรียนฝึกทกัษะและทาํกิจกรรมดนตรี  ร่วมกนั 

  3.2 ช่วยกนัแกไ้ขขอ้บกพร่องใหค้าํแนะนาํเพ่ือน 

 

4.ขั้นการสรุป 

  4.1 ครูใหน้กัเรียนปฏิบติัใหดู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

  4.2 สรุปและมอบหมายใหเ้รียนรู้และฝึกทกัษะร่วมกนั 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนบา้น

คลอบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) จากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทาํการทดลองโดยใชแ้บบแผนการ

ทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ดงัน้ี 

                           T1                            X T2 

 เม่ือ T1   แทน   การทดสอบก่อนเรียน 

  T2   แทน   การทดสอบหลงัเรียน 

  X    แทน   การจดัการเรียนรู้ตามตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียมแสง

โรจน์) สงักดัสาํนกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จาํนวน1 หอ้งเรียน ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย(Simple Random 

Sampling) ดว้ยวธีิจบัฉลาก 1 หอ้งเรียน มีจาํนวนนกัเรียน 35 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  

 1. ความรู้ความเขา้ใจดา้นดนตรี 

 2. ปฏิบติัการขบัร้องและการเคล่ือนไหวตามจงัหวะ 
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4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 5 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2562) มีการทดสอบก่อนเรียน 

ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และทดสอบหลงัเรียน 

4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง มีจาํนวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่  

  (1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ไดด้าํเนินการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และ

ตวัช้ีวดัของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 เพ่ือนาํมาดาํเนินการสร้าง

แผนการจดัการเรียนรู้โดยกาํหนดแผนจดัการเรียนรู้ 10 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ประเมิน

แผน ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ดนตรี มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

  (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี ไดด้าํเนินการสร้างโดยกาํหนดโครงสร้างตาม

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 35 ขอ้ ให้

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสมและนาํไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73  

  (3) แบบวดัความสามารถปฏิบติัการขบัร้องเพลงและความสามารถเคล่ือนไหวตามจงัหวะดนตรี ได้

ดาํเนินการสร้างแบบประเมินวดัผลการปฏิบติั 2 แบบ คือ 1) แบบประเมินวดัทกัษะการปฏิบติัการขบัร้องเพลง 20 

คะแนน  2) แบบประเมินวดัทกัษะการเคล่ือนไหวตามจงัหวะดนตรี 20 คะแนน มีเกณฑก์ารประเมินเป็นแบบ 

(Rubrics) ในการใหค้ะแนนเป็นรายบุคคล ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity)โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ไดค้่า

ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre- test) กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ดนตรีตามรูปแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน จาํนวน 10 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง ระหวา่งการสอนในคาบเรียนจะแนะนาํและมอบหมายให้นกัเรียน

ช่วยกนัฝึกทกัษะ เม่ือสอนครบ 10 ชัว่โมงแลว้มีการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี ส่วนดา้นการขบัร้อง

เพลงและการเคล่ือนไหวตามจงัหวะดนตรีใชก้ารเก็บคะแนนระหวา่งเรียน  

 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที (t-

test for Dependent Samples)  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที ่1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอีย่ม

แสงโรจน์) จากจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ดงัตารางที ่1-3 
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ตารางที ่1  จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  ดนตรีดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั จากการจดัการ

  เรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จาํแนกตามเกณฑข์องการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)     

เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ของ 

สพฐ. 
ระดบั คะแนน (35) จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

80 – 100 ดีเยีย่ม 28.00 - 35 3 8.57 8.57 

75 – 79 ดีมาก 26.25 – 27.99 2 5.71 14.30 

70 – 74 ดี 24.50 – 26.24 2 5.71 20.01 

65 – 69 ค่อนขา้งดี 22.75 – 24.49 3 8.57 28.58 

60 – 64 พอใช ้ 21.00 – 22.74 2 5.71 34.29 

55 – 59 ค่อนขา้งตํ่า 19.25 – 20.99 3 8.57 42.86 

50 – 54 ต ํ่า 17.50 – 19.24 3 8.57 51.43 

0 - 49 ปรับปรุง 0.00 – 17.49 17 48.57 100.00 

รวม x� = 16.66   SD = 7.76     ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน คุณภาพ

อยูใ่นระดบัปรับปรุง (x� = 16.66  )  

 

ตารางที่ 2 จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี

 ดา้นความสามารถการขบัร้องเพลงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั 

 จากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จาํแนกตามเกณฑข์องการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ของ 

สพฐ. 
ระดบั คะแนน (20) จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

80 – 100 ดีเยีย่ม 16.00 – 20.00 35 100 100.00 

75 – 79 ดีมาก 15.00 – 15.99 0 0.00 100.00 

70 – 74 ดี 14.00 – 14.99 0 0.00 100.00 

65 – 69 ค่อนขา้งดี 13.00 – 13.99 0 0.00 100.00 

60 – 64 พอใช ้ 12.00 – 12.99 0 0.00 100.00 

55 – 59 ค่อนขา้งตํ่า 11.00 – 11.99 0 0.00 100.00 

50 – 54 ต ํ่า 10.00 – 10.99 0 0.00 100.00 

0 - 49 ปรับปรุง 0.00 -9.99 0 0.00 100 

รวม x� =  17.45   SD = 0.50     ระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลการปฏิบติัทางการเรียนดนตรีดา้นความสามารถการขบัร้องเพลงของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม (x� = 17.45)  
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ตารางที่ 3 จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี 

 ดา้นการปฏิบติัเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั

 จากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จาํแนกตามเกณฑข์องการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ของ 

สพฐ. 
ระดบั คะแนน (20) จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

80 – 100 ดีเยีย่ม 16.00 – 20.00 35 100.00 100.00 

75 – 79 ดีมาก 15.00 – 15.99 0 0.00 100.00 

70 – 74 ดี 14.00 – 14.99 0 0.00 100.00 

65 – 69 ค่อนขา้งดี 13.00 – 13.99 0 0.00 100.00 

60 – 64 พอใช ้ 12.00 – 12.99 0 0.00 100.00 

55 – 59 ค่อนขา้งตํ่า 11.00 – 11.99 0 0.00 100.00 

50 – 54 ต ํ่า 10.00 – 10.99 0 0.00 100.00 

0 - 49 ปรับปรุง 0.00– 9.99 0 0.00 100 

รวม  x� = 17.74   SD = 0.44     ระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 

 

 จากตารางท่ี 3  พบวา่การปฏิบติัทางการเรียนดนตรีดา้นการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม (x� = 17.74)  

 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านคลองบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) ระหว่างก่อนและหลงัจากการจัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้น    

 ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) ระหว่างก่อนและหลงัจากจดัการเรียนรู้

 ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน   

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X� SD t p-value 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

35 

35 

35 

35 

13.34 

16.66 

6.04 

7.76 
1.62 .006 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้น

คลองบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05   
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6. อภิปรายผล  

 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของนักเรียนช้ันประถมปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์)

จากการจดัการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียมแสงโรจน์) ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนดา้นความรู้

ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัคุณภาพปรับปรุง (x� = 16.66) เน่ืองจากมีการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ซ่ึง

เป็นวธีิการสอนท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบเนน้การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   Kohn; & Vajda 

(1975: 379-390) ท่ีเสนอวา่การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวิธีการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมการ

เรียนเป็นคู่หรือกลุ่มยอ่ย โดยร่วมกนัทาํกิจกรรมทุกทกัษะ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ทาํให้มีปฏิสัมพนัธ์กนัไดใ้ชภ้าษาในการส่ือสารเพ่ือเจรจาหาความหมายดว้ยตนเอง ครูเป็นเพียงผูท้าํหน้าท่ีให้

ความช่วยเหลือให้คาํแนะนํา และช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้ผูเ้รียนรับผิดชอบ

กระบวนการเรียนเอง   แต่ในการจดัการเรียนการสอนวิชาดนตรีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในรูปแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน ในขั้นเพ่ือนช่วยเพ่ือนครูไดม้อบหมายใหน้กัเรียนฝึกทกัษะและทาํกิจกรรมดนตรีร่วมกนั โดยให้

ช่วยกนัแกไ้ขขอ้บกพร่องและใหค้าํแนะนาํเพ่ือน แต่พบวา่นกัเรียนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร คือนกัเรียนมีการ

ฝึกทักษะและทาํกิจกรรมร่วมกันแค่ระยะเวลาสั้ น ๆ เท่านั้นซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ีครูได้มอบหมายให้ฝึกทกัษะ

ร่วมกนัทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ตามทฤษฎีของ Maheady (1994: 269-289)  ท่ีวา่การสอนแบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือน เป็นกิจกรรมการเรียนแบบช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหว่างผูเ้รียนกนัเองในลกัษณะเด็กเก่งช่วยเด็กท่ีอ่อนกว่า  

Bender (2002: 115-139) ไดใ้ห้แนวคิดไวว้่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นการสอนท่ีเนน้

การพฒันาทกัษะของผูเ้รียนอ่อน โดยใหผู้เ้รียนกลุ่มเก่งทาํหนา้ท่ีช่วยสอนหรือเป็นการจบัคู่ระหวา่งผูท่ี้เรียนเก่งกบั

ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน แต่ถา้นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยูท่ี่ระดบัตํ่า ทาํใหก้ระบวนการเรียนการสอนแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนท่ีจดัข้ึนไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยนกัเรียนไม่สามารถช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องรวมทั้งใหค้าํแนะนาํ

แก่เพ่ือนได ้ผลการจดัการเรียนตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนวิชาดนตรีในการสอนคร้ังต่อไปจึงควรจดัให้มีการ

เรียนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนปกติเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองดนตรี เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 

สอดคลอ้งกบัวจิยัของ อาํไพ สุจริตกลุ (2526: 42 )ไดใ้หแ้นวคิดไวว้า่ การเรียนซ่อมเสริมเพ่ือแกปั้ญหาของนกัเรียน

ท่ีประสบปัญหาในการเรียนท่ีไม่ผ่านวตัถุประสงค์ของการเรียนท่ีกําหนดไว ้และเพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพ

การศึกษาโดยรวมของหอ้งเรียนใหสู้งข้ึนใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นแข่งขนักบัตนเอง  

 ดา้นความสามารถการขบัร้องเพลงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียม

แสงโรจน์) ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม (x� = 17.45) ดา้น

ความสามารถการเคล่ือนไหวตามจงัหวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นคลองบวั (เอ่ียมแสง

โรจน์) ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม (x� = 17.74) เน่ืองจาก

การขบัร้องเพลงและการเคล่ือนไหวตามจงัหวะเป็นการแสดงออกท่ีนกัเรียนชอบอยูแ่ลว้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   

Kohn; & Vajda (1975: 379-390) ท่ีเสนอวา่การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวธีิการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้

ทํากิจกรรมการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย โดยร่วมกันทํากิจกรรมทุกทักษะ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทาํให้มีปฏิสัมพนัธ์กนัไดใ้ชภ้าษาในการส่ือสารเพ่ือเจรจาหาความหมายดว้ยตนเอง ครู

เป็นเพียงผูท้าํหนา้ท่ีให้ความช่วยเหลือให้คาํแนะนาํและช่วยจดักระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ผูเ้รียน

รับผิดชอบกระบวนการเรียนเอง   โดยนกัเรียนมีความถนดัและสนใจอยู่แลว้จึงทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี

เยีย่ม 
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 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีสําหรับนักเรียนช้ันประถมปีที่3 โรงเรียนบ้านคลอง

บัว (เอี่ยมแสงโรจน์) จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนโดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีดา้นความรู้ความเขา้ใจสูงข้ึน ผลเป็นเช่นน้ีเน่ืองดว้ยวิธีการจดัการ

เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวิธีการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนช่วยลดความกงัวล

ขณะเรียนมีการช้ีแนะซ่ึงกนัและกนัและมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัของผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพดล คาํเรียง (2549: 53-54) ในเร่ือง

การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนนั้นเป็นการสอนท่ีเก่ียวกบัการไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Candler (1981,380) ท่ีวา่จากการท่ีนกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้หลาย

ทางส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และก่อนการดาํเนินการจดัการเรียนรู้นั้นควรเร่ิมตน้ตั้งแต่การ

บอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเกณฑก์ารผ่านจุดประสงคร์วมทั้งการวดัผลประเมินผลใหน้กัเรียนทราบซ่ึงเป็นส่ิง

ท่ีดีท่ีจะทาํใหน้กัเรียนตั้งใจเรียน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 การสอนดนตรีตอ้งฝึกทกัษะอยา่งสมํ่าเสมอ การบรรเลงเป็นวงตอ้งอาศยัการฝึกร่วมกนั ดงันั้นควรได้

ศึกษาการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือจะใชใ้นการเรียนวชิาดนตรีในการรวมวงต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการจดัการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนในรายวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป   
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน

สะกดคําภาษาไทย (2) เพ่ือศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย และ(3)เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ระหวา่ง

ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 หอ้ง 1/1 จาํนวนนกัเรียน 22 คน ใชว้ธีิการสุ่มอยา่ง

ง่าย (Simple Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกด

คาํภาษาไทย (2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านและการเขียนสะกดคาํ (3) แบบประเมิน

ความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย (X�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สถิติพารามิเตอร์  

( Parametric) ด้วยวิธี t-test ผลการวิจัย พบว่า (1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย มี

ประสิทธิภาพ(E1/E2) =92.02/92.88(2) ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย อยูใ่นระดบั ดีมาก คิดเป็น

ร้อยละ 92.86 และ(3) ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .05 
 

คาํสําคญั:  แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
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ABSTRACT 

  The objectives of this study comprised 3 points ( 1)  to study the efficiency of reading and writing by 

spelling Thai words exercise ( 2)  to examine reading and writing Thai language, and to compare the abilities of 

Prathomsuksa 1th students in reading and writing in pre-test and post-test through reading and writing by spelling 

Thai words exercise. The population of this study comprised 50 Prathomsuksa 1th students from Suraobangkasee 

school under Samutprakan Primary Educational Service Area Office, in the second semester of the 2019 academic 

year. The data was selected by Simple Random Sampling within 2 classes. The research instruments were 4 sets 

(1) reading and writing by spelling Thai words exercise (2) Thai lesson management plans on reading and writing 

by spelling Thai words ( 3)  reading and writing by spelling Thai words assessment.  The data was analyzed by 

percentage, mean (X�) and standard deviation (SD) and Parametric by t-test. The results showed that (1)   reading 

and writing by spelling Thai words exercise for Prathomsuksa 1 students during learning (E1)  was 92.02%, and 

in the post-test (E2) was 92.88%. So, reading and writing by spelling Thai words exercise for Prathomsuksa 1th 

students had the efficiency on  E1/ E2  92.02 / 92.88 higher than the criteria 80/80 (2) the abilities of Prathomsuksa 

1th students in reading and writing Thai language through learning management with reading and writing by 

spelling Thai words exercise was at the excellence level (92.86%) and (3) the abilities of Prathomsuksa 1 students 

in reading and writing Thai language in the post-test was higher at the statistically significant .05. 

 

Keywords: Reading and writing Thai spelling exercise, Reading and Writing abilities in Thai 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผู ้เ รียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยี และไดก้าํหนดสาระหลกัของการเรียนรู้ออกเป็น 5 สาระ ไดแ้ก่ สาระท่ี 1 การอ่าน สาระท่ี 2 

การเขียน สาระท่ี 3 การฟัง การดูและการพูด สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดความคิด มีทักษะกระบวนการทางภาษา มีคุณธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

ตลอดจนสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้(กระทรวงศึกษาธิการ,2551ก: 6-12)การอ่านและการเขียนเป็น

ทกัษะท่ีสาํคญัในการแสวงหาความรู้ เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพและเป็นเคร่ืองมือ

หน่ึงท่ีสามารถวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผูเ้รียนมีทกัษะในการเรียน และยงัส่งผลใหก้ารฟัง การพดูและการเขียน

ดีข้ึน รวมถึงการนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั อีกทั้ งยงัช่วยพฒันาความรู้ ความคิด การแก้ปัญหาและพัฒนา 

บุคลิกภาพการปรับตวัในสงัคมได ้  

 จากการทดสอบการอ่านและการเขียน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

สุเหร่าบางกะสี จาํนวน 62 คน พบว่า มีระดบัร้อยละ 69.4 (โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี,2561: 124)ซ่ึงยงัถือว่ามี

ผลสัมฤทธ์ิท่ีไม่ถึงเกณฑร้์อยละ 80 ตามท่ีกาํหนด ดว้ยเหตุท่ีนกัเรียนมีปัญหาครอบครัว เน่ืองจากพ่อแม่ แยกทาง

กนั ทะเลาะกนั ยา้ยสถานท่ีทาํงาน และเป็นต่างชาติ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจึงเห็นวา่ ควรพฒันาและหาแนวทางจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน วธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะดงักล่าวของผูเ้รียน เช่น 
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แบบฝึกทกัษะการสะกดคาํภาษาไทย เพราะแบบฝึกทกัษะการสะกดคาํภาษาไทยนั้นจะช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ

การอ่านการเขียนไดดี้ยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบัความคิดของ (สุวทิย ์มูลคาํ และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ,2550: 53 – 54) 

ไดอ้ธิบายไวว้า่การนาํแบบฝึกทกัษะมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน จะช่วยทาํให้เขา้ใจบทเรียนดีข้ึน เพราะ

เป็นเคร่ืองอาํนวยประโยชน์ในการเรียนรู้ทาํใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียน เป็นการฝึกใหเ้ด็ก

มีความเช่ือมัน่และสามารถประเมินผลของตนเองได ้เป็นการฝึกใหเ้ด็กทาํงานตามลาํพงั โดยมีความรับผิดชอบใน

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ช่วยลดภาระครู ช่วยใหเ้ด็กฝึกฝนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ช่วยพฒันาตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล

ช่วยเสริมให้ทกัษะคงทน ซ่ึงลกัษณะการฝึกเพ่ือช่วยให้เกิดผลดงักล่าวนั้นไดแ้ก่ ฝึกทนัทีหลงัจากท่ีเด็กไดเ้รียนรู้

ในเร่ืองนั้นๆ ฝึกซํ้ าหลายๆคร้ัง และเนน้เฉพาะในเร่ืองท่ีผิด เป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่

ละคร้ัง ใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือทบทวนดว้ยตนเอง ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆของเด็กไดช้ดัเจน และ

ประหยดัค่าใชจ่้ายแรงงานและเวลาของครู 

 จากความเป็นมาและความสําคญัของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย พบวา่ปัญหาส่วนใหญ่ นกัเรียน

อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ผูส้อนจึงไดน้าํแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย มาใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอน จะช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีความรู้ความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการอ่านและ

การเขียนภาษาไทย และครูผูส้อนนาํไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน

และการเขียนสะกดคาํภาษาไทย  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

(1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 

(2) เพ่ือศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

สุเหร่าบางกะสี ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทย 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                                                                                                           

     ตวัแปรอิสระ                    ตวัแปรตาม 

 

 

     

 

                                 

 แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

การใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน

สะกดคาํภาษาไทย 

 

ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
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4. สมมติฐานในการวจัิย 

 (1) แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 (2) ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกด

คาํภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80 

 (3) ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการใชแ้บบฝึก

ทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi- Experimental Research) ท่ีกลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ความสามารถการอ่าน

และการเขียนภาษาไทย และทาํการเปรียบเทียบระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผลการวจิยันาํมาเปรียบเทียบ

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2562 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

จาํนวน 2 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 50 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2562 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

ห้อง 1/1 จาํนวนนักเรียน 22 คน ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วย

การสุ่ม 

 5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

 5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 (1) แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ดาํเนินการโดยนาํแบบฝึกทกัษะการ

อ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอให ้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน  เพ่ือประเมินความ

เหมาะสมของแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย โดยพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมและ

ประเมินแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating  

Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จากนั้นนาํผล

การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ีย โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.76 จากนั้ นนําแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก 

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน เรียบร้อยแลว้ โดยผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะใหป้รับแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทยให้เหมาะสมกบัแผนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 และไดด้าํเนินการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

จากนั้นนาํไปทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน
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สะกดคาํภาษาไทยจาํนวนนกัเรียน 22 คนเท่ากบั (E1/E2) =92.02/92.88 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด จากนั้น

นาํแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย ฉบบัสมบูรณ์ไปใชใ้นการวจิยั  

 (2) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านและการเขียนสะกดคาํ ดาํเนินการโดย นาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของ

แผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมและประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยท่ีสุด จากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ียผลการประเมินโดยรวมมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56 เม่ือทาํการปรับปรุงให้สมบูรณ์แลว้ จึงจัดทาํเป็น

แผนการจดัการเรียนรู้ วชิาภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียนสะกดคาํ ฉบบัสมบูรณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการวจิยั 

 (3) แบบประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ดาํเนินการโดยนาํร่าง

แบบประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทยท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 คน เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทย โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างรายการประเมินกบัเน้ือหาการสอน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 

Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากับ 1 นําแบบประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน

สะกดคาํภาษาไทย ท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปใชใ้นการวจิยั 

 5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 (1) ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการ

เขียนสะกดคาํภาษาไทย เป็นส่ือกลางการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 18 คร้ัง คร้ังละ 1 คาบ 

โดยดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 (2) ทาํการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทยก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้ ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 (1) การศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X�)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 (2) การศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ย

การใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทยโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X�)  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD)  

 (3) การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทยโดยใช ้สูตร 

 t-test 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 6.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 ปีท่ี 1 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 

การทดสอบ n X� SD เกณฑป์ระสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน (E1) 22 92.02 9.74 80 

หลงัเรียน (E2) 22 92.88 2.90 80 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนระหวา่งเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 92.02  และคะแนนหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 

92.88 ดังนั้น แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากบั 92.02 / 92.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด  80/80 

6.2 ผลการศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่2  ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 

คะแนน เกณฑ ์ ระดบั จาํนวน(คน) ร้อยละ X� SD 

23-30 75-100 ดีมาก 20 90.90 28.63 1.67 

15-22 50-74 ดี 2 9.10 20.50 2.12 

8-14 25-49 พอใช ้ - - - - 

0-7 0-24 ปรับปรุง - - - - 

รวม 22 100 - - 

เฉล่ียรวม - 92.86 27.86 2.90 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย หลงัจากเสร็จส้ินการจดัการ

เรียนรู้แลว้ ไดค้ะแนน 23-30 คะแนน อยูใ่นเกณฑ ์75-100 ซ่ึงอยูใ่นระดบั ดีมาก มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

90.90 ค่าเฉล่ีย 28.63 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.67 และมีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 15-22 คะแนน อยูใ่นเกณฑ ์50-

74  ซ่ึงอยูใ่นระดบั ดี มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10  ค่าเฉล่ีย 20.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.12  

6.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทย ดงัตารางท่ี 3  
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ตารางที ่3  เปรียบเทียบความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 

การทดสอบ คะแนนเตม็ X� SD t p-value 

ก่อนเรียน 30 22.09 3.34 
12.074* .000 

หลงัเรียน 30 27.86 2.90 

*∝ = .05 

 

   จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 22.09 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.34 หลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 27.86 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.90 เป็นผลใหห้ลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 

7. อภิปรายผล  

จากการศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

สุเหร่าบางกะสี ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายดงัน้ี 

(1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากบั 92.02/92.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด เพราะผูว้ิจยัไดน้าํ

แบบฝึกทกัษะมาใชโ้ดยไดก้าํหนดจุดประสงค์ของการเรียน คดัเลือกเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ ทาํให้

นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึนจดจาํความรู้ไดน้านและคงทน มีความน่าสนใจ มีรูปเล่มและภาพประกอบท่ีสวยงาม 

เหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน มีสีสันสดใส อักษรมีขนาดท่ีพอเหมาะ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีรูปแบบท่ี

หลากหลาย นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงเยาว ์ทองกาํเนิด(2558 : 

110) ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อาํเภอ เขาชะ

เมา จงัหวดัระยอง ผลการวิจยัโดยสรุปว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไวโ้ดยเฉล่ีย

เท่ากบั 82.42/83.19 ซ่ึงสูงกวา่มาตรฐาน  

(2) ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสุเหร่า

บางกะสี ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย อยู่ในระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

92.86 เพราะผลมาจากการจัดการเรียนรู้โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีตรงตามความเหมาะสมของวยัและระดบั

ความสามารถของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนเกิดองคค์วามรู้ เกิดความสนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน มีความ

เขา้ใจในบทเรียน มีเน้ือหาถูกจดัไวอ้ยา่งเหมาะสม ช่วยทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจท่ีดีข้ึน มีโอกาสไดท้บทวนหลาย

คร้ัง นอกจากนั้นแบบฝึกทกัษะยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามอธัยาศยัหรือความสะดวกของตนเอง ซ่ึงทาํให้

ผูเ้รียน ได้รับผลสําเร็จมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของวนิดา สวยสะอาด (2555) ได้วิจัยเร่ืองผลการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมและแบบฝึกทักษะ เร่ืองมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี

ผลต่างของคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 12.73 และเม่ือเปรียบเทียบระดบัคุณภาพแลว้ อยูใ่นระดบัดีมากทั้ง 15 คน 

(3) ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสุเหร่า

บางกะสี หลังเรียน สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะการเรียนรู้ทีละน้อยตามขั้นตอนท่ีครู

เตรียมการสอนมาแลว้ ทาํให้นกัเรียนมีกาํลงัใจท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาใหม่ต่อไป นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย มีส่ือใน
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การเรียนรู้ท่ีมีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

รัศมี ประทุมมา (2550 : 82) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.85/86.33 ซ่ึงสูงกวา่ เกณฑ ์80/80 ผลสมัฤทธ์ิในการคิดวเิคราะห์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์สูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ครูควรฝึกวินยัให้กบันักเรียน โดยให้นกัเรียนปฏิบติัตามขั้นตอน เร่ิมจากการศึกษาใบความรู้ 

จากนั้นจึงลงมือทาํแบบฝึกทกัษะ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งจากการเฉลยทีละแบบฝึก  

(2) ครูควรใหน้กัเรียนไดอ่้านคาํช้ีแจง และตวัอยา่งดว้ยตนเองเพ่ือสร้างนิสยัรักการเรียนรู้ใหม่ และ

นาํไปใชส้อนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหาเร่ืองการอ่านและการเขียนภาษาไทยได ้ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเน้ือหาท่ีเขา้ใจยาก หรือเน้ือหา

ท่ีเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนในกลุ่มทกัษะภาษาไทยในแต่ละระดบัชั้นเช่น การฝึกสะกดคาํตามมาตราต่างๆ 

ทุกมาตราพร้อมเกมสนุก หรือบทเรียนออนไลน์ในวชิาภาษาไทย 

 

9. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้

คาํปรึกษา แนะนาํในการจดัทาํสารนิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสาร

นิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารยม์ลัลิกา รอมาลี , อาจารยสุ์ทินี กรินทรากุลและอาจารยว์ิฑูรย ์ชัง่โต ท่ีกรุณา

เสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงและแกไ้ขเคร่ืองมือ 

 ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี  หมู่ 9 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวดั

สมุทรปราการ ท่ีใหค้วามกรุณาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารยผ์ูมี้พระคุณทุกท่าน และขอบคุณเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

ท่ีใหก้าํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการ

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ ประชากรท่ีศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 101 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามท่ีศึกษาปัจจยัดา้นดา้นอาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัจากตวัผูเ้รียน และปัจจยัดา้นหอ้งปฏิบติัการทางการเรียน

การสอน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั

สรุปไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อนท่ีเก่ียวกบัการแจง้คะแนนการเขา้ชั้นเรียนส่งผลมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.59 

(S.D.=0.62) 2)ปัจจยัของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบัเพ่ือนช่วยใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมเขา้

ชั้นเรียนอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.36 (S.D.=0.84) 3)ปัจจยัจากหอ้งปฏิบติัการท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน เช่นเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น Projector 

Computer  โตะ๊ เกา้อ้ี เป็นปัจจยัระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.33 (S.D.=0.88) 
 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน, การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
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ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the factors affecting class attendance behavior of students 

studying computer programming in Chiang Mai Rajabhat University. The population of this study was 101 

students enrolled in computer programming courses in the second semester of the academic year 2018. The 

research instruments were a questionnaire which 3 factor as follows: teacher factors, student factors, and 

laboratory factors. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results of the research can be summarized as follows: 1) The factor of the teacher relating to notification of 

scores had the highest effect, the average is 4.59 (S.D. = 0.62), 2) The factors of student relating to the relationship 

between students and friends helped the students to participate in class at a high level, with a mean of 4.36 (S.D. 

= 0.84) and 3) Laboratory factors used in the teaching and learning about the classroom environment such as air 

conditioners Electrical appliances and equipment used in teaching and learning such as projector computer, tables 

and chairs are very high level factor, the same average is 4.33 (S.D. = 0.88). 

 

Keywords: Behavior Classes, Programming Computer 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

  พนัธกิจของอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาหลกั ๆ คือมีหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอน การทาํวิจยั การบริการ

วิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม สําหรับในเร่ืองของการผลิตบณัฑิตถือเป็นภารกิจท่ีสําคญัท่ีสุดใน

สถาบนัการศึกษา เพ่ือให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณสมบติัตรงกบัสาขาวิชานั้น ๆ (ทศันาวลยั  ตนัติเอกรัตน์, 

2559) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศสถาบนัหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีผลิต

บณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะเป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี ซ่ึงลกัษณะการจดัการเรียน

การสอนในระดบัอุดมศึกษาจะมีความแตกต่างจากระดบัมธัยมศึกษาท่ีเห็นชดัเจนคือ การเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 

ซ่ึงนักศึกษาจะไม่ได้เข้าชั้นเรียนตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็น และในบางวนัอาจจะไม่มีตารางวิชาเรียนเลย โดย

นกัศึกษาจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการเขา้ชั้นเรียนในรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนไว ้สาํหรับผูส้อนจะมีคะแนนใน

ส่วนของการเช็คช่ือเขา้ห้องเรียนในแต่ละวนั ถือเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา เพ่ือ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดท้าํหนา้ท่ีของผูเ้รียนท่ีดีในการเขา้ชั้นเรียนทุกคร้ังและตรงต่อเวลา (วฒันพล ชุมเพชร และคณะ

, 2561) การแสดงออกของพฤติกรรมไม่เขา้ชั้นเรียนมกัมาจากสาเหตุภายในเช่น โรคสมาธิสั้น ความผิดปกติดา้น

การเรียนรู้ การขาดแรงจูงใจดา้นการเรียน ปัญหาทางอารมณ์การเจ็บป่วยทางร่างกาย ส่วนสาเหตุภายนอก เช่น 

ปัญหาครอบครัว ปัญหาท่ีโรงเรียน ปัญหาการเดินทาง ปัญหาการเงิน คุณภาพของการสอนของอาจารย์ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา และความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน (จนัทนา, 2553; ทิพวรรณ สุขใจรุ่งวฒันา 

และธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2553) และการไม่เขา้ชั้นเรียนจะทาํใหน้กัศึกษาไม่มีส่วนร่วมในหอ้งเรียน ขาดโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ขาดความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกบัวิชาท่ีเรียน ทาํให้ความรู้บางส่วนขาดหายไป การเรียนรู้ไม่

ต่อเน่ือง รวมถึงพฤติกรรมดงักล่าวส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดว้ย (วรินทร เจนชยั จิติมนต ์  

อัง่สกุล และธรา อัง่สกุล, 2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ มีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยท่ีเน้ือหาเก่ียวกบั แนวความคิด

พ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม ฝึกปฏิบติัการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง การรับ และแสดงผล ตวัแปร ตวัปฏิบติัการ 
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ฟังก์ชัน คาํสั่งควบคุมและคาํสั่งปฏิบติัการทางภาษา ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ตวัช้ี และการใช้เน้ือท่ีใน

หน่วยความจาํ ตวัแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหวา่งฟังกช์นั สตริงก ์แถวลาํดบัประเภทมิติเดียวและสอง

มิติ การเขียนโปรแกรม และการแกจุ้ดบกพร่องโปรแกรม การจดัการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั และ

จะตอ้งใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์สําหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นรายวิชาท่ีมีความสําคญัต่อ

นกัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของการเขียนโปรแกรมและเป็นพ้ืนฐานของ

การเรียนโปรแกรมภาษาอ่ืน ๆ ต่อไป สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีผู ้สอนจะกระตุ ้นให้ผู ้เ รียน  

คิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา และเกิดการเรียนรู้ จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ผูส้อนไดเ้ก็บคะแนนพฤติกรรมการ

เขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาเพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนใหมี้ความสนใจในการเขา้ชั้นเรียนสมํ่าเสมอ 

 ดังนั้ นงานวิจัยน้ีผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้ นเรียนของนักศึกษา  

ซ่ึงรายวิชาท่ีมีการสอนร่วมกนัในทีมวิจยัคือ วิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยจะทาํการศึกษาปัจจยัดา้น 

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัจากตวัผูเ้รียน และปัจจยัดา้นหอ้งปฏิบติัการทางการเรียนการสอน เพ่ือจะได้

นําขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอ้มให้นักศึกษา และ

กระตุน้ให้นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจเรียนมากข้ึน ซ่ึงการเขา้ชั้นเรียนเป็นประจาํจะช่วยให้นักศึกษามี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและเพ่ือนในชั้นเรียนมากข้ึน ทาํให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาวิชามากข้ึน และยงัจะส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา การโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการ

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่าง ๆ และนาํมาวิเคราะห์ กาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ขอ้มูลทัว่ไปของ

กลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจากอาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัจากตวัผูเ้รียน และ

ปัจจยัห้องปฏิบติัการท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน สาํหรับตวัแปรตาม คือ ผลของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ 

- ขอ้มูลทัว่ไป (เพศ อาย ุชั้นปี และ

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้เรียน) 

- ปัจจยัจากอาจารยผ์ูส้อน 

- ปัจจยัจากตวัผูเ้รียน 

- ปัจจยัหอ้งปฏิบติัการท่ีใชจ้ดัการเรียน

การสอน 

ตวัแปรตาม 

ผลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้

ชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาการ

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จาํนวน 101 คน       

 4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบบนัทึกการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาตลอด

ภาคการศึกษา และแบบสอบถามเก่ียวกบัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการ

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยแบ่งเน้ือหา

ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ชั้นปี และจาํนวนคร้ังท่ีเขา้เรียน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของ

นกัศึกษาท่ีเรียนรายวิชา การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิด Rating Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั จากนกัศึกษามีความคิดเห็นมากท่ีสุด จนถึงมี

ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด โดยขอ้คาํถามท่ีสร้างข้ึนไดน้าํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ตรวจสอบ และประเมินค่า

ความสอดคลอ้ง (IOC) กบัวตัถุประสงคเ์ฉล่ียเท่ากบั 0.91 ก่อนท่ีจะนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวนคร้ังในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา

ตลอดภาคเรียนจาํนวน 10 คร้ัง และก่อนส้ินสุดภาคเรียนไดน้าํแบบสอบถามใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นสถิติพ้ืนฐานนาํมาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งระดบัของความคิดเห็นดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง นกัศึกษามีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง นกัศึกษามีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง นกัศึกษามีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง นกัศึกษามีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง นกัศึกษามีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู ้เ รียนในรายวิชาการโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญิงจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 ซ่ึงมากกว่าเพศชายท่ีมีจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 อายุของ

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายอุยูร่ะหวา่ง 20 ถึง 21 ปี จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 รองลงมาอาย ุ18 ถึง 

19 ปี จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 และอายมุากกวา่หรือเท่ากบั 22 ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 

สาํหรับชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนมากท่ีสุดจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมาชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.80 ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 และชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
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และจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ชั้นเรียนมากกวา่ 8 คร้ัง จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 89.10 และ เขา้ชั้นเรียนระหวา่ง 6 ถึง 8 

คร้ัง จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 39 38.60 
หญิง 62 61.40 

ค่าเฉล่ีย 101 100.00% 
2. อาย ุ   

18 – 19 ปี 23 28.20 
20 – 21 ปี 67 66.30 
มากกวา่หรือเท่ากบั 22 ปี 11 10.90 

ค่าเฉล่ีย 101 100.00% 
3. ชั้นปี   

ปีท่ี 1 17 17.80 
ปีท่ี 2 24 23.80 
ปีท่ี 3 57 56.40 
ปีท่ี 4 3 3.00 

ค่าเฉล่ีย 101 100.00% 
4. จาํนวนคร้ังท่ีเขา้เรียน   

นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง 0 0.00 
6 –  8 คร้ัง 11 10.90 
มากกวา่ 8 คร้ัง 90 89.10 

ค่าเฉล่ีย 101 100.00% 
 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาการโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เก่ียวกบัปัจจยัจากอาจารยผ์ูส้อน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัจากอาจารยผ์ูส้อนท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษาท่ีเรียน

รายวชิาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พบวา่ คะแนนการเขา้ชั้นเรียนส่งผลมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.59 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.62 รองลงมาเป็นความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อผูส้อนเช่น ความรู้ความสามารถของผูส้อน ค่าเฉล่ีย 4.51 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 และวธีิการถ่ายทอดความรู้ของผูส้อน ค่าเฉล่ีย 4.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 สาํหรับ

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจากอาจารยผ์ูส้อนค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72  
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจากอาจารยผ์ูส้อน 

รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล 

1. ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อผูส้อน เช่น ความรู้ความสามารถของ

ผูส้อน 

4.51 0.80 มากท่ีสุด 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 4.16 0.81 มาก 

3.วธีิการถ่ายทอดความรู้ของผูส้อน 4.46 0.69 มาก 

4.การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย น่าสนใจ 4.13 0.77 มาก 

5.ความเขม้งวดของผูส้อน 3.98 0.73 มาก 
6.การวดัและประเมินผลของผูส้อน 4.33 0.63 มาก 

7.คะแนนการเขา้ชั้นเรียน 4.59 0.62 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.31 0.72 มาก 

 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาการโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เก่ียวกบัปัจจยัจากตวัผูเ้รียน 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจากตวัผูเ้รียนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

นักศึกษากบัเพ่ือนอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองของนักศึกษาค่าเฉล่ีย 4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 ความคาดหวงัของผูป้กครองค่าเฉล่ีย 4.08         

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 และ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เช่น คะแนนสอบกลางภาค ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.80 สาํหรับค่าเฉล่ียรวมของผลการวเิคราะห์ปัจจยัจากตวัผูเ้รียน 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจากตวัผูเ้รียน 

รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เช่น คะแนนสอบกลางภาค 4.00 0.80 มาก 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบัเพ่ือน 4.36 0.84 มาก 

3.ความรับผิดชอบต่อตนเองของนกัศึกษา 4.31 0.76 มาก 

4.สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3.48 1.12 ปานกลาง 

5.การเดินทางมาเรียน 3.70 1.10 มาก 

6.ความคาดหวงัของผูป้กครอง 4.08 0.92 มาก 

7.การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 3.88 0.97 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.97 0.93 มาก 

 

 4. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาการโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เก่ียวกบัปัจจยัจากหอ้งปฏิบติัการท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจากหอ้งปฏิบติัการท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน พบวา่ สหภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน 

เช่นเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น Projector Computer  โต๊ะ เกา้อ้ี เป็น

ปัจจัยระดับมากต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 และ
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บรรยากาศในการเรียนการสอน ค่าเฉล่ีย 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 สําหรับค่าเฉล่ียรวมแลว้ปัจจยัจาก

ห้องปฏิบติัการท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 

 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจากหอ้งปฏิบติัการท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน 

รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล 

1. สภาพแวดล้อมของห้องเรียน เช่น เคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
4.33 0.88 

มาก 

2. อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น Projector, Computer, โตะ๊

, เกา้อ้ี 
4.33 0.88 

มาก 

3.บรรยากาศในการเรียนการสอน 4.30 0.78 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.32 0.84 มาก 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 101 คน พบวา่ เพศหญิงมากกวา่

เพศชาย อายอุยูร่ะหวา่ง 20 ถึง 21 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และเขา้เรียนตลอดภาคเรียนมากกวา่

หรือเท่ากบั 9 คร้ังข้ึนไปมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐฐา สววิบูลย ์(2553) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการ

จดัการเรียนการสอนรายวิชา INT212 (การออกแบบภายใน 2) สาขาวิชาการออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ เห็นวา่นกัศึกษาท่ีเรียนตามแผนการเรียนปกติและเรียนซํ้ าชั้นในส่วนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ส่วนมากเขา้

เรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ผลการศึกษาปัจจัยจากอาจารยผ์ูส้อนท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาท่ีเรียน

รายวชิาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พบวา่ คะแนนการเขา้ชั้นเรียนส่งผลมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.59 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.62 ทั้งน้ีการแจง้คะแนนการเขา้ชั้นเรียนให้นกัศึกษาทราบ หรือปรับเปล่ียนจากคะแนนเขา้ห้องเรียน

เป็นการเก็บคะแนนระหวา่งการสอนเช่น การตอบคาํถามในชั้นเรียน จะช่วยใหน้กัศึกษาไดว้างแผนการเรียนอยา่ง

มีประสิทธิภาพและสนใจเน้ือหาของรรายวิชา ซ่ึงงานวิจยัของจนัทนา  กาญจน์กมล (2553) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการ

ปรับพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีขาดเรียนบ่อยวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวิต มหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสุนนัทา  ประจาํภาคเรียนท่ี 1/53 นกัศึกษามีความคิดเห็นวา่การไดรั้บคะแนนเพ่ิมจากการเขา้เรียนครบทุกคร้ัง 

จะสามารถกระตุ ้นให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนมากข้ึน นอกจากน้ีความเช่ือมั่นของอาจารย์ผู ้สอน เช่นความรู้

ความสามารถของอาจารย์ผู ้สอนก็ส่งผลให้นักศึกษาเข้าเรียนมากเช่นกัน ส่วนปัจจัยของผู ้เ รียนพบว่า 

ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบัเพ่ือนช่วยให้นกัศึกษามีพฤติกรรมเขา้ชั้นเรียนอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.36 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 แสดงให้เห็นว่าการเรียนในรายวิชาน้ีนอกจากการสอนทางวิชาการแลว้ควรเพ่ิม

กิจกรรมส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาในชั้นเรียน และความรับผิดชอบต่อตนเองของนกัศึกษาส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนอยา่งมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูช่ั้นปีท่ี 3 ซ่ึงมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง และปัจจัยจากห้องปฏิบัติการท่ีใช้จัดการเรียนการสอน พบว่า สภาพแวดล้อมของห้องเรียน เช่น

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น Projector Computer  โต๊ะ เกา้อ้ี เป็นปัจจยั



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1569 

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากรายวิชาการโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีมีการปฏิบติักบัคอมพิวเตอร์ ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีจึงส่งผลอยา่งมากท่ีจะช่วยสนับสนุ

และส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความราบร่ืน สะดวก ตามท่ีวางแผนไว ้รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการ

ปรับเปล่ียนเจตคติในการเรียนไปในทางท่ีดีเป็นตวันาํไปสู่การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 (1) ศึกษาปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัศึกษา นอกจาก ผูส้อน ผูเ้รียน และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 

 (2) ศึกษาพฤติกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเช่น พฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงเวลา พฤติกรรมการส่ง

งาน เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับอาจารยใ์นการปรับการเรียนการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนมากยิง่ข้ึน 

(3) ควรศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการติดตามและประเมินความกา้วหนา้ของนกัศึกษา และเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ผูส้อนควรเสริมกิจกรรมเพ่ือเก็บคะแนนในหอ้งระหวา่งการสอน  เพ่ือใหน้กัศึกษามีแรงจูงใจในการ

เขา้หอ้งเรียน  และกระตุน้ใหค้วามสนใจในเน้ือหาท่ีเรียน มากกวา่การบรรยายปกติ 

(5) ควรมีกิจกรรมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนสลบักับกิจกรรมกลุ่มด้านวิชาการ  

เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความสนิทสนมกนัมากข้ึน  เกิดความกลา้ท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งการเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) พฒันาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การ

ประเมินตามสภาพจริง เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

2) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลองค์ประกอบและตวับ่งช้ีสภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการ

ประเมินตามสภาพจริง เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยคือครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จาํนวน 113 คน กาํหนดตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูป

ของ Krejcie & Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามสภาพการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบั จาํนวน 95 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ .99 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ

พ้ืนฐาน และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั โดยใชโ้ปรแกรม mplus 

ผลการวจิยั พบวา่  

องค์ประกอบของสภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทั้ ง ส้ิน 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบท่ี 1 บรรยากาศ / สภาพแวดลอ้ม องค์ประกอบท่ี 2 ส่ือการเรียนการสอน องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจยั

เบ้ืองตน้ องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ และองคป์ระกอบท่ี 5 ผลผลิต โดยมีค่านํ้ าหนกัอยูร่ะหวา่ง  0.919 – 0.993  

และตัวบ่งช้ีสภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทั้ งส้ิน 15 ตวับ่งช้ี คือ องค์ประกอบท่ี 1 บรรยากาศ / 

สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ีคือ 1.1) บรรยากาศทางกายภาพ 1.2) บรรยากาศทางจิตวิทยา มีค่านํ้ าหนกั
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องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.886 – 0.922  องคป์ระกอบท่ี 2 ส่ือการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 2.1) 

ลกัษณะส่ือการเรียนการสอน 2.2) การใชส่ื้อ มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.922 – 0.964 องคป์ระกอบท่ี 3 

ปัจจัยเบ้ืองตน้ ประกอบด้วย 2  ตวับ่งช้ี ดังน้ี 3.1) การวางแผนกิจกรรม 3.2) การเตรียมตวัสอน มีค่านํ้ าหนัก

องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.937 – 0.977 องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 4.1) บทบาท

ครู 4.2) กิจกรรมท่ีจัด 4.3) เวลา 4.4) บทบาทนักเรียน มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.826 – 0.956 

องคป์ระกอบท่ี 5 ผลผลิต ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 5.1) วธีิการประเมิน 5.2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 5.3) 

ผูมี้ส่วนร่วมในการประเมิน 5.4) การรายงานผล 5.5) ผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียน มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่

ระหวา่ง 0.929 – 0.934 และโมเดลองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

คาํสําคญั: ตวับ่งช้ี, การประเมินตามสภาพจริง, ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to develop factors and indicator of instructional management 

that emphasize authentic assessment to promote mathematical process skills of grade 6 students and 2) to examine 

the construct validity of the factor model and indicator of instructional management that emphasize authentic 

assessment to promote mathematical process skills of grade 6 students under the Chiang Mai Primary Educational 

Service Area Office 2 for 113 persons. The research used the Krejcie & Morgan method to define the sample size 

with reliability at 95%. The tool was a 5-rating scale questionnaire asking instructional management that 

emphasizes authentic assessment to promote mathematical process skills of grade 6 students, including 95 

questions with the reliability at .99. The data collection consisted of basic statistics and Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) by using the MPlus program.  

The result of the research are as follows:  

There are 5 factors of instructional management that emphasize authentic assessment to promote 

mathematical process skills of grade 6 students, which are factor 1: environment indicators, factor 2: instruction 

media indicator, factor 3: input indicators, factor 4: process indicators, and factor 5 product indicators. The weight 

was 0.919 - 0.993, and the indicator of instructional management that emphasizes authentic assessment to promote 

mathematical process skills of grade 6 students contains 15 indicators as follows: factor 1: environment indicators 

consisted of 2 indicators which were 1.1) Physical Atmosphere 1.2) Psychological Atmosphere, while the weight 

of the factors was 0.886 – 0.922; factor 2: instruction media indicators consist of 2 indicators which were 2.1) 

type of learning media 2.2) media usage, while the weight of the factors was 0.922 – 0.964; factor 3: input 

indicators consisted of 2 indicators which were 3.1) planning 3.2 preparation, while the weight of the factors was 

0.937 – 0.977; factor 4: process indicators consisted of 4 indicators which were 4.1) roles of teacher 4.2) activities 

4.3) time 4.4) roles of student, while the weight of factors was 0.826 – 0.956; factor 5: product indicators consisted 

of 5 indicators which were 5.1) approach 5.2) tool 5.3) participator 5.4) report 5.5) result, while the weight of the 

factors was 0.929 – 0.934. The factor model and the indicator of instructional management that emphasizes 
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authentic assessment to promote mathematical process skills of grade 6 students that had been developed share 

consistency with empirical data.  

 

Keywords: Indicator, authentic assessment, mathematical process skills 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การศึกษาในยคุ Thailand 4.0 ยคุท่ีประเทศขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม

ไปสู่ความ “มัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยืน” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2559 : 10 -11) อธิบายวา่ การศึกษาในยคุ Thailand 4.0 ไม่ใช่เป็นเพียงการใหค้วามรู้กบัคนหรือผูเ้รียน

เท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษยใ์หเ้ป็นมนุษย ์นัน่หมายความวา่ ในการเรียนรู้ใดๆ ก็ตาม นอกจากความรู้ท่ีผูเ้รียน

จะไดรั้บแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งสอน

ผูเ้รียนให้มี “ความรู้คู่คุณธรรมและมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21” ไดแ้ก่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา การคิด

สร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรม การเรียน/การทาํงานเป็นทีม การมีภาวะผูน้ํา การส่ือสาร การใช้ขอ้มูลและ

สารสนเทศ การใชค้อมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การคิดคาํนวณ การสร้างอาชีพและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(ดิเรก  พรสีมา, 2559)  ซ่ึงทักษะท่ีสําคัญทักษะหน่ึงท่ีผูเ้รียนจะต้องได้รับการพฒันาเพ่ือให้สามารถนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ คือ ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ี

จาํเป็นในการสร้างองค์ความรู้ และศึกษาหาความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สังคมศาสตร์ การจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะดา้นคณิตศาสตร์นั้นจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย

ความเขา้ใจ มีทกัษะความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมากพอท่ีจะสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ 

ได ้ดงันั้นครูคณิตศาสตร์จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง เป็นผูท่ี้มีความสามารถ รู้จกัดดัแปลง

ตวัอยา่งกิจกรรมแบบฝึกหดั ตลอดจนหาส่ืออุปกรณ์ประกอบการสอน เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ

อย่างแทจ้ริง การสอนให้รู้จกัคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็นนั้นเป็นส่ิงสําคญั การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญ

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาจริง และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาต่างๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย (Meaningful Learning) และนาํไปสู่การพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ และ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทิศนา  แขมมณี, 2556 : 137) ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมาผูเ้รียนจาํนวนไม่

นอ้ยยงัดอ้ยความสามารถเก่ียวกบัการแกปั้ญหา การแสดงหรืออา้งอิงเหตุผล การส่ือสารหรือการนาํเสนอแนวคิด

ทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ปัญหาเหล่าน้ีทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์นชีวิตประจาํวนัและการในศึกษาต่อได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555 : 1) ซ่ึงทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Skills and Process) เ ป็นส่ิงท่ีมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้หรือเน้ือหา

คณิตศาสตร์ท่ีถูกเนน้มาโดยตลอด ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถของบุคคลในการท่ีจะนาํ

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์เป็นเคร่ืองมือ (Tool) ของผูเ้รียนในการทาํใหค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์

มีความหมายและมีคุณค่ามากกวา่เป็นเพียงวิชาท่ีประกอบดว้ยสัญลกัษณ์และขั้นตอนการแกปั้ญหาในชีวติ (อมัพร  

มา้คนอง, 2554 : 21)   

การออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้นจึงเป็นส่ิงสาํคญั  

ดังนั้ นครูผูส้อนควรมีการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงท่ีส่งเสริมทักษะ
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กระบวนการทางคณิตศาสตร์ว่ามีองค์ประกอบใดบา้ง มีตวับ่งช้ีใดท่ีแสดงหรือสะทอ้นให้เห็น ผูว้ิจยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะพฒันาตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริงท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําหรับพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริง เพ่ือ

ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

(2) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้

ท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริง เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยไดส้ังเคราะห์เอกสารเก่ียวกับสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตาม

สภาพจริง เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยตวับ่งช้ีท่ี

ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีครอบคลุมองคป์ระกอบหลกั 5 ดา้น คือ ดา้นบรรยากาศ / สภาพแวดลอ้ม ดา้นส่ือการเรียนการ

สอน ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2543) โดยองคป์ระกอบหลกัทั้ง 5 

ดา้น มีตวับ่งช้ีดงัน้ี คือ ดา้นบรรยากาศ / สภาพแวดลอ้ม (environment) มี 2 ตวับ่งช้ี คือ บรรยากาศทางกายภาพ

(PHYC) และบรรยากาศทางจิตวิทยา (PSYC) ด้านส่ือการเรียนการสอน (instruction media) มี 2 ตัวบ่งช้ี คือ

ลกัษณะส่ือการเรียนการสอน (TYPE) และการใชส่ื้อ (USAGE) องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยัเบ้ืองตน้ (input) มี 2 ตวั

บ่งช้ี คือ การวางแผนกิจกรรม (PLAN) และการเตรียมตวัสอน (PREP) องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ (process) มี 

4 ตวับ่งช้ี คือ บทบาทครู (TECH) กิจกรรมท่ีจดั (ACTI) เวลา (TIME) และบทบาทนกัเรียน (STUD) องคป์ระกอบ

ท่ี 5 ผลผลิต (product) มี 5 ตวับ่งช้ี คือ วธีิการประเมิน (APPR) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน (TOOL) ผูมี้ส่วนร่วม

ในการประเมิน (PART) การรายงานผล (REPO) และผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียน (RESU) สรุปเป็นกรอบแนวคิด

เพ่ือใชใ้นการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 1 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัอธิบาย (explanatory research) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาองคป์ระกอบและตวั

บ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริง เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของ

นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลองค์ประกอบและ 

ตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริง เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จาํนวน 143 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จาํนวน 113 คน กาํหนดตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูป

ของ Krejcie & Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

  4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรแฝง จาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ บรรยากาศ / สภาพแวดลอ้ม (ENVI) ส่ือการเรียนการสอน (INST) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ (INPU) กระบวนการ (PROC) และผลผลิต (PROD)  

  ตัวแปรสังเกตได้ จาํนวน 15 ตวัแปร ได้แก่ บรรยากาศทางกายภาพ(PHYC) บรรยากาศทางจิตวิทยา 

(PSYC) ลกัษณะส่ือการเรียนการสอน (TYPE) การใชส่ื้อ (USAGE) การวางแผนกิจกรรม (PLAN) การเตรียมตวั

สอน (PREP) บทบาทครู (TECH) กิจกรรมท่ีจดั (ACTI) เวลา (TIME) บทบาทนกัเรียน (STUD) วิธีการประเมิน 
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(APPR) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน (TOOL) ผูมี้ส่วนร่วมในการประเมิน (PART) การรายงานผล (REPO) และ

ผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียน (RESU)  

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

แบบสอบถามสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินเพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 1 ฉบับ จาํนวน 95 ขอ้ มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งกับนิยามท่ี

ตอ้งการวดั (Index of item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง .67 – 1 มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’ alpha coefficient) เท่ากบั .99 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย  

  1. ทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวทิยาลยัถึงโรงเรียน  

  2. ทาํหนงัสือขออนุญาตผูอ้าํนวยการโรงเรียนในการเผยแผแ่บบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ได้

ส่งลิงคแ์บบสอบถาม ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผ่าน

ระบบ e – office 

  3. ผูว้จิยัไดรั้บผลการตอบแบบสอบถามกลบั และเป็นแบบสอบถามท่ีตอบสมบูรณ์ครบถว้นจาํนวน 

113 ฉบับ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าของการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. นําแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจง

ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ   

 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตวับ่งช้ีสภาพการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างข้ึนโดยใช้โมเดล การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Second order 

confirmatory factor analysis : CFA) โดยโปรแกรม mplus เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลตวั

บ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1. ผลการพฒันาตวับ่งช้ีสภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่ได ้5 องคป์ระกอบ 15 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่  

 องค์ประกอบท่ี 1 บรรยากาศ / สภาพแวดลอ้ม (environment indicators) ประกอบด้วย 2 ตวับ่งช้ี คือ                

1.1) บรรยากาศทางกายภาพ 1.2) บรรยากาศทางจิตวทิยา  

 องค์ประกอบท่ี 2 ส่ือการเรียนการสอน (instruction media indicators) ประกอบดว้ย 2 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี                

2.1) ลกัษณะส่ือการเรียนการสอน 2.2) การใชส่ื้อ  

 องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจัยเบ้ืองตน้ (input indicators) ประกอบด้วย 2  ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 3.1) การวางแผน

กิจกรรม 3.2) การเตรียมตวัสอน  
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 องค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการ (process indicators) ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 4.1) บทบาทครู 4.2) 

กิจกรรมท่ีจดั 4.3) เวลา 4.4) บทบาทนกัเรียน 

 องค์ประกอบท่ี 5 ผลผลิต (product indicators) ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 5.1) วิธีการประเมิน 5.2) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 5.3) ผูมี้ส่วนร่วมในการประเมิน 5.4) การรายงานผล 5.5) ผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียน 

 2.  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

การประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เท่ากบั 95.820, df = 85,  

p-value = 0.1983, SRMR = 0.041 และเม่ือพิจารณาจากค่าดชันีอ่ืนๆ ร่วมดว้ย พบวา่  มีค่า df/
2χ   = 1.127 ซ่ึงมี

ค่านอ้ยกวา่ 2  ส่วนค่าดชันี CFI = 0.996 และดชันี RMSER=0.034 ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน  

(β ) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.919 - 0.993  และมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ีมี

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด คือ องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ (β =0.993) รองลงมาคือ องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยั

เบ้ืองตน้ (β  =0.968) ดงัภาพประกอบท่ี 1 

PHYS

PSYC

TYPE

MEDI

PLAN

PREP

TEACH

ACTI

TIME

STUD

APPR

PART

REPO

TOOL

RESU

ENVI

INST

INPU

PROC

PROD

Learning management 

conditions  

R2 = 0.844

R2 =0.876

R2 =0.936

R2 =0.986

R2 =0.881

0.886**

0.922**

0.922**

0.964**

0.977**

0.937**

0.937**

0.956**

0.826**

0.933**

0.929**

0.930**

0.931**

0.932**

0.934**

0.919**

0.936**

0.968**

0.993**

0.939**

0.089

0.052

0.032

0.007

0.057

0.155

0.102

0.073

0.044

0.024

0.063

0.070

0.048

0.187

0.069

0.076

0.079

0.083

0.093

0.083
 

 

 

ภาพประกอบที ่1 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินตาม

สภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ทั้ ง น้ี  สามารถแสดงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ( β ) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของนํ้ าหนัก

องคป์ระกอบ (SE) ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R 2 ) ขององคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

การประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองได ้ดงัตาราง 1 

2χ = 95.820, df = 85, 2χ /df = 1.127, p-value = 0.1983, SRMR = 0.041, CFI = 0.996, RMSER=0.034 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1578 

ตาราง 1 แสดงค่าผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 

  

จากตารางพบว่าค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบของสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริง

เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ทั้ง 5 องคป์ระกอบ มีค่า

อยู่ระหว่าง 0.919 - 0.993  และมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ีมีนํ้ าหนัก

องคป์ระกอบสูงสุด คือ องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ (β =0.993) รองลงมาคือ องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

(β  =0.968)  องค์ประกอบท่ี 5 ผลผลิต (β  = 0.939) องค์ประกอบท่ี 2 ส่ือการเรียนการสอน (β  = 0.936) และ

องคป์ระกอบท่ี 1 บรรยากาศการเรียนรู้ (β  = 0.919) เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบพบวา่  

 องค์ประกอบท่ี 1 บรรยากาศ / สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนักองคป์ระกอบอยู่

ระหว่าง 0.886 - 0.922 โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ ตวับ่งช้ีท่ี 2 บรรยากาศทางจิตวิทยา (β  = 0.922) 

และตวับ่งช้ีท่ี 1 บรรยากาศทางกายภาพ (β  = 0.886) 

 องค์ประกอบท่ี 2 ส่ือการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนักองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 

0.922 - 0.964 โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ ตวับ่งช้ีท่ี 4 การใชส่ื้อ (β  = 0.964) และตวับ่งช้ีท่ี 3 ลกัษณะ

ส่ือการเรียนการสอน (β  = 0.922)   

องค์ประกอบและตวับ่งช้ี b β  SE p-value R 2  

องค์ประกอบที ่1 บรรยากาศ / สภาพแวดล้อม 1.000 0.919 0.019 0.000* 0.844 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 บรรยากาศทางกายภาพ 1.000 0.886 0.024 0.000* 0.786 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 บรรยากาศทางจิตวทิยา 1.012 0.922 0.019 0.000* 0.850 

องค์ประกอบที ่2 ส่ือการเรียนการสอน 0.871 0.936 0.016 0.000* 0.876 

ตวับ่งช้ีท่ี 3 ลกัษณะส่ือการเรียนการสอน 1.000 0.922 0.016 0.000* 0.850 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 การใชส่ื้อ 1.175 0.964 0.011 0.000* 0.929 

องค์ประกอบที ่3 ปัจจยัเบ้ืองต้น 0.990 0.968 0.010 0.000* 0.936 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 การวางแผนกิจกรรม 1.000 0.977 0.007 0.000* 0.955 

ตวับ่งช้ีท่ี 6 การเตรียมตวัสอน 0.946 0.937 0.013 0.000* 0.877 

องค์ประกอบที ่4 กระบวนการ 1.013 0.993 0.005 0.000* 0.986 

ตวับ่งช้ีท่ี 7 บทบาทครู 1.000 0.937 0.011 0.000* 0.877 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 กิจกรรมท่ีจดั  1.017 0.956 0.008 0.000* 0.915 

ตวับ่งช้ีท่ี 9 เวลา 0.898 0.826 0.029 0.000* 0.682 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 บทบาทนกัเรียน 0.960 0.933 0.010 0.000* 0.870 

องค์ประกอบที ่5  ผลผลติ 0.938 0.939 0.013 0.000* 0.881 

ตวับ่งช้ีท่ี 11 วธีิการประเมิน 1.000 0.929 0.011 0.000* 0.863 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 1.029 0.930 0.011 0.000* 0.865 

ตวับ่งช้ีท่ี 13 ผูมี้ส่วนร่วมในการประเมิน 1.061 0.931 0.013 0.000* 0.867 

ตวับ่งช้ีท่ี 14 การรายงานผล 1.135 0.932 0.011 0.000* 0.869 

ตวับ่งช้ีท่ี 15 ผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียน 1.090 0.934 0.013 0.000* 0.872 
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 องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยัเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.937 - 

0.977 โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ ตวับ่งช้ีท่ี 5 การวางแผนกิจกรรม (β  = 0.977) และตวับ่งช้ีท่ี 6 การ

เตรียมตวัสอน (β  = 0.937)  

 องค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการ ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.826 - 

0.956 โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนักมากท่ีสุด คือ ตวับ่งช้ีท่ี 8 กิจกรรมท่ีจัด (β  = 0.956) รองลงมาคือตวับ่งช้ีท่ี 7 

บทบาทครู (β  = 0.937) ตวับ่งช้ีท่ี 10 บทบาทนกัเรียน (β  = 0.933) และตวับ่งช้ีท่ี 9 เวลา (β  = 0.826)  

 องค์ประกอบท่ี 5 ผลผลิต ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.929 - 0.934 

โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ ตวับ่งช้ีท่ี 15 ผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียน (β  = 0.934) รองลงมาคือตวับ่งช้ีท่ี 

14 การรายงานผล (β  = 0.932) ตวับ่งช้ีท่ี 13 ผูมี้ส่วนร่วมในการประเมิน (β  = 0.931) ตวับ่งช้ีท่ี 12 เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการประเมิน และตวับ่งช้ีท่ี 11 วธีิการประเมิน (β  = 0.929)  

  

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวจิยัดงักล่าวสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

 1. จากการพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินตาม

สภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้ ง 5 

องคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ (β  = 0.993) เป็นองคป์ระกอบท่ีมีค่านํ้ าหนกัสูงสุด ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก การจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบนันั้นเป็นการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมกระทาํ ผูส้อนทาํหนา้ท่ี

ร่วมวางแผน จดักิจกรรม กระตุน้ผูเ้รียนให้มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ส่งเสริมความคิดและอาํนวยความสะดวกให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างเต็มท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน (ศิริชยั กาญจนวาสี, 

2543)  สอดคลอ้งกบั John Dewey (1885, อา้งถึงใน กิตติคม  คาวีรัตน์, 2553) ท่ีกล่าววา่ครูควรตอ้งเขา้ใจนกัเรียน 

จะทําให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ให้นักเรียนทํากิจกรรมด้วยตนเองในฐานะเป็นผู ้จัดเตรียม

ประสบการณ์ ตอ้งจดัให้ตรงกบัความสนใจของเด็กดว้ยและให้เด็กมีพฒันาการพร้อมๆ กนัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 

2. สภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้ง 15 ตวับ่งช้ีเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ 

 องคป์ระกอบท่ี 1 บรรยากาศ / สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ี พบวา่ ตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัมาก

ท่ีสุด คือ บรรยากาศทางจิตวทิยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัราตรี  ศรีคูณลา (2558) ท่ีพบวา่ปัจจยัระดบัหอ้งเรียนท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยากาศการจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียน นอกจากน้ีสุมน อมรววิฒัน์ (2530) ยงัไดก้ล่าววา่ บรรยากาศทางจิตวทิยา 

หมายถึง บรรยากาศทางดา้นจิตใจท่ีนกัเรียนรู้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็นกนัเอง มีความสมัพนัธ์อนัดีต่อ

กนั และมีความรักความศรัทธาต่อผูส้อน ตลอดจนมีอิสระในความกลา้แสดงออกอยา่งมีระเบียบวนิยัในชั้นเรียน 

 องคป์ระกอบท่ี 2 ส่ือการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ี โดยพบวา่ตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด 

คือ ตวับ่งช้ีท่ี 4 การใชส่ื้อ สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดก้ล่าววา่ ส่ือการเรียนรู้ท่ีนาํมาใชใ้นการ

จดัการเรียนรู้ควรมีหลากหลาย ใชส่ื้อธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออ่ืนๆ ท่ีช่วยส่งเสริมให้การ

เรียนรู้เป็นไปอยา่งมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขา้ใจง่ายและรวดเร็วรวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัการ
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แสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางลึกซ้ึงและต่อเน่ืองตลอดเวลา ชิดพงศ ์บาทชารี (2561) กล่าววา่ การ

ใชส่ื้อการเรียนรู้ในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความคิดรวบยอดจากการ

เรียนรู้ไดง่้ายข้ึน รวดเร็วข้ึน มองเห็นส่ิงท่ีกาํลงัเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยัเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ี โดยพบวา่ตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 การวางแผนกิจกรรม พิชยั  เสง่ียมจิตต ์(2542) การวางแผนการสอน คือการวางแนวทางปฏิบติัการ

สอนในอนาคตอยา่งมีหลกัเกณฑ ์และเป็นการใชค้วามพยายามท่ีต่อเน่ืองโดยอาศยัขอ้มูลข่าวสาร และตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือแนวปฏิบติัการสอนท่ีดีและมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด อนัจะนาํไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคต์าม

มาตรฐานท่ีกาํหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2542) ไดแ้บ่งการเตรียมการ

สอนเป็น 2 ลกัษณะคือ การเตรียมตวัในระยะยาว หมายถึงการศึกษาและทาํความเขา้ใจหลกัสูตร ศึกษาเน้ือหา 

ตาํรา เอกสารต่างๆ และการเตรียมตวัระยะสั้ น หรือการเตรียมตวัจะสอนในแต่ละวนั และบนัทึกการสอนซ่ึง

โดยรวมแล้วเป็นการช่วยครูให้ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนท่ีจะไปสอนจริงเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนดาํเนินไปไดด้ว้ยดี ประสบความสาํเร็จ ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 องคป์ระกอบท่ี 4  กระบวนการ ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี โดยพบวา่ตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ ตวั

บ่งช้ีท่ี 8 กิจกรรมท่ีจดั เป็นบทบาทของครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม

จุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ บุญช่วย  จนัทร์พรหม (2542) กล่าววา่ การสอนเป็นกระบวนการและพฤติกรรมของครู

ในด้านต่างๆ ท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุ่งหมายท่ีหลักสูตรต้องการโดยอาศัย

สถานการณ์ท่ีเหมาะสม อนัจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

 องคป์ระกอบท่ี 5 ผลผลิต ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี โดยพบวา่ตวับ่งช้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ ตวับ่งช้ีท่ี 

15 ผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียน สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544) ไดก้ล่าววา่การกาํหนดผล

ท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบันกัเรียนเป็นกิจกรรมหน่ึงในการวางแผนการจดัการเรียนรู้  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนาํตวับ่งช้ีสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริม

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  อนัเป็นผลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปใช้

เป็นสารสนเทศพ้ืนฐานในการออกแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน

ให้สามารถเรียนรู้และพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพของตนเองนาํไปสู่การพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ ท่ีจาํเป็น

ต่อการดาํรงชีวติต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

         ควรมีการวิจยัต่อยอดทั้งในเชิงการวดัและประเมินผล เพ่ือสร้างกรอบการประเมินตามสภาพจริงดา้น

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา

ผูเ้รียนต่อไป  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียน        

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ระหว่างก่อนและหลงัการสอนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R และ (2) ศึกษาเจตคติต่อการอ่าน     

วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  หลงัการสอนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (วดัโบสถ)์  ในพระราชูปถมัภฯ์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ดําเนินการทดลองตาม         

แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย   

(1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค SQ3R  วิชาภาษาไทย (2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการ

อ่าน และ (3) แบบวดัเจตคติตอ่การอ่านวชิาภาษาไทย   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าที  ผลการวิจยั พบว่า (1) ความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั          

ทางสถิติท่ีระดบั .05  และ (2) นกัเรียนมีเจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทยหลงัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสําคญั: การสอนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  ความสามารถในการอ่าน เจตคติต่อการอ่าน ภาษาไทย ประถมศึกษา  

                 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (วดัโบสถ)์  ในพระราชูปถมัภฯ์ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to compare Thai language reading abilities of Prathom Suksa 

IV students before and after being taught with the use of the SQ3R technique; and (2) to study attitude toward 

Thai language reading of Prathom Suksa IV students after being taught with the use of the SQ3R technique. The 

research sample consisted of 23 Prathom Suksa IV students in an intact classroom of Dipangkornwittayapat (Wat 

Bot) School in Bangkok Metropolis during the first semester of the 2019 academic year, obtained by cluster 

sampling.  The employed research instruments included (1) learning management plans for Thai language 

learning activities with the use of the SQ3R technique; (2) a reading ability test; and (3) a scale to assess attitude 

toward Thai language reading.  Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-

test. Research findings showed that (1) the post-learning Thai language reading ability of Prathom Suksa IV 

students, who were taught with the use of the SQ3R technique, was significantly higher than their pre-learning 

counterpart ability at the .05 level; and (2) the students had attitude toward Thai language reading at the high 

level. 

 

Keywords: teaching with the use of SQ3R technique; reading ability; attitude toward Reading;            

                   Thai language; Prathom Suksa; Prathom Suksa IV students in an intact classroom of  

 Dipangkornwittayapat (Wat Bot) School    

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การอ่าน เป็นทกัษะทางภาษาท่ีครูผูส้อนวิชาภาษาไทยใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นทกัษะ

ท่ีสาํคญัประการหน่ึงในกระบวนการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษย ์เพราะมนุษยใ์ชก้ารอ่านเป็น

เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ตามความตอ้งการและความสนใจของตน (บันลือ พฤกษะวนั, 2538: 10-11) 

นอกจากน้ีการอ่านยงัเป็นกระบวนการรับสารท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจากทําให้ผู ้อ่านเกิดความเข้าใจ                    

ในความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ อนัจะทาํให้ผูอ่้านเกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ไดรั้บประสบการณ์ใหม่     

เกิดจินตนาการ ส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา อนัจะส่งผลต่อการพฒันา

คุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป (กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ, 2551: 87-90)   

        หลกัสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี 1 การอ่าน     

วา่  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  และมีนิสัย   

รักการอ่าน โดยกาํหนดตวัช้ีวดัในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือมุ่งพฒันาความสามารถในการอ่าน ไดแ้ก่ การ

อ่านออกเสียงและการอ่านจบัใจความจากส่ือต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการมีมารยาทในการอ่าน 

(สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 7, 12-13) 

         จากผลการทดสอบการอ่านของนกัเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย   โดยสาํนกัทดสอบ    

ทางการศึกษา (2560)  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการอ่านของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  6 สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559 มีผลการทดสอบอยูใ่น

ระดบัตํ่ากวา่ระดบัเฉล่ียระดบัชาติ ซ่ึงสุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์(2555: 2) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่

คือนกัเรียนส่วนมากจบัใจความไม่ได ้ ไม่สามารถคน้หาแนวคิดและขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน นอกจากนั้นนกัเรียนยงั
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มีประสบการณ์ทางภาษาน้อย ทาํให้อ่านไม่คล่อง รวมถึงมีส่ือในการอ่านน้อย  นอกจากน้ี ส่ิงท่ีควรพฒันาให้

เกิดข้ึนควบคู่ไปกบักบัความสามารถในการอ่านคือ เจตคติ เพราะเจตคติเป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีทาํใหผู้อ่้านเลือกวา่จะ

อ่านหรือจะหลีกเล่ียงการอ่านและสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัผูอ่้าน และเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนยงัเป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความสามารถในการอ่านหรือผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของผูเ้รียนดว้ย (จีเรียง บุญสม, 2543: 

4)   

 การสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านจึงควรใช้รูปแบบการสอนและ

เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เขา้มาประกอบเพ่ือให้เกิดผลชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันา

ความสามารถในการอ่าน พบวา่มีหลายแนวทาง แนวทางหน่ึงท่ีมีงานวิจยัจากในประเทศและต่างประเทศรองรับ

วา่สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านและส่ิงเสริมใหเ้กิดความพึงพอใจและแรงจูงใจต่อการอ่านของนกัเรียน

ไดคื้อ เทคนิค SQ3R  

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของการส่งเสริมความสามารถในการ

อ่านภาษาไทย และการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน อนัจะทาํใหน้กัเรียนสามารถอ่านจบัใจความ

ไดแ้ละมีนิสยัรักการอ่าน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย จากการศึกษาขั้นตอนและผลของการใช้เทคนิค SQ3R ผู ้วิจัยเห็นว่าเป็นเทคนิคท่ีช่วยส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านและเพ่ิมแรงจูงใจ ความพึงพอใจต่อการอ่าน ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดท้าํวจิยั

โดยนาํเทคนิค SQ3R  มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือพฒันา

ความสามารถในการอ่าน และส่งเสริมให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่านวิชาภาษาไทย  ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียน

สามารถใชก้ารอ่านเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืน ๆ รวมถึงการนาํไปใชป้ระโยชน์      

ในชีวติประจาํวนัต่อไป 

   

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  

ระหวา่งก่อนกบัหลงัการสอนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  

(2)   เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  หลงัการสอน     

โดยใชเ้ทคนิค SQ3R 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 เทคนิค SQ3R 

 เทคนิค SQ3R เป็นเทคนิคเก่ียวกับการอ่านท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย พัฒนาข้ึนโดย

ศาสตราจารย ์ Francis B. Robinson ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านท่ีมหาวทิยาลยัโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา  (เอมอร 

เนียมนอ้ย, 2551: 17) ประกอบดว้ย  5  ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) สาํรวจ (Survey) เป็นการสาํรวจหนงัสือโดยอ่านคาํนาํ 

สารบญั หัวขอ้ใหญ่ หัวขอ้ยอ่ยในบทต่าง ๆ รวมถึงรูปภาพ กราฟ แผนภูมิและคาํศพัท ์เพ่ือดูแนวทางกวา้ง ๆ ของ

หนงัสือ (2) ตั้งคาํถาม (Question) ผูอ่้านตั้งคาํถามตนเองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสาํรวจมาจากขั้นท่ี 1 วา่ มีเน้ือหาอะไรบา้ง 

หวัขอ้แต่ละบทนั้นหมายความวา่อะไร (3) อ่าน (Read) เป็นการอ่านอยา่งละเอียด เพ่ือหาคาํตอบใหก้บัคาํถามท่ีตั้ง

ไว ้พร้อมทั้งหาความคิดหลกัของบทนั้น ๆ (4) จดจาํ/ท่องจาํ (Recite) หลงัจากท่ีผูอ่้านอ่านจบใหพ้ยายามทบทวน

ความจาํวา่อ่านอะไรไปบา้ง โดยการเขียนบนัทึกเพ่ือตอบคาํถามหรือการพูดปากเปล่าโดยเล่าเร่ืองราวและคาํถาม
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คาํตอบให้เพ่ือนฟังและร่วมกนัตรวจสอบความเขา้ใจ เพ่ือให้เกิดความจาํระยะยาวหรือเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน      

(5) ทบทวน (Review) คือการตรวจสอบความถูกตอ้งในการจาํส่ิงท่ีผา่นไปแลว้  ( เอมอร เนียมนอ้ย, 2551: 17-18; 

Farris, Fuhler & Walther, 2004: 357; &  Biringkanae, 2018: 220)   จากขั้นตอนการสอนดงักล่าว เทคนิค SQ3R 

จึงเป็นเทคนิคท่ีนกัเรียนจะไดพ้ฒันาความสามารถในการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านจบัใจความ และช่วยใหน้กัเรียน

เกิดเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน เน่ืองจากประสบความสาํเร็จในการอ่านแต่ละคร้ัง จากการศึกษางานวจิยัท่ีผา่นมา พบวา่

เทคนิคน้ีสามารถพฒันาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจสําหรับนักเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษา      

เป็นตน้ไป และเพ่ิมแรงจูงใจในการอ่าน (Simbolon & Siregar, 2016, Miftahul, 2018 & Biringkanae, 2018)   

การศึกษาการสอนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ในประเทศไทยเร่ิมจากการสอนอ่านภาษาองักฤษก่อน  ต่อมาจึง

ไดมี้การนาํมาปรับใชก้บัการสอนอ่านภาษาไทย ดงังานวิจยัของ อรุณี  พงษไ์พบูลย ์(2550) พบวา่นกัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยวิธี SQ3R มีความสามารถในการอ่านจบัใจความสูงกวา่นักเรียนท่ีเรียนตามคู่มือครู และงานวิจยัของวาสนา   

ไชยชาํ (2555) พบว่า นักเรียนเขา้ใจขั้นตอนการอ่านแบบ SQ3R  ดีมาก  มีกระบวนการทาํงานกลุ่มดี  สามารถ

วเิคราะห์แยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น  จบัใจความสาํคญัและสรุปประเดน็จากเร่ืองท่ีอ่านได ้มีความกระตือรือร้น 

ตั้ งใจเรียน กลา้แสดงออก และสนใจร่วมกิจกรรม และมีผลประเมินการอ่านจับใจความอยู่ในระดับท่ีดีมาก 

นอกจากน้ี งานวิจัยของสุจิตรา พรหมเทพ (2560) และสุธาทิพย ์ เจริญรัตน์ (2555) ยงัพบว่า นักเรียนท่ีเรียน

ภาษาไทยดว้ยเทคนิค SQ3R มีความพึงพอใจต่อการสอนอยูใ่นระดบัมาก 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงใชเ้ทคนิค SQ3R ในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทยของนกัเรียนในงานวจิยัน้ี 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวจิยัน้ี เป็นการศึกษาผลของการใชเ้ทคนิค SQ3R ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านและเจตคติต่อการ

อ่านวชิาภาษาไทย มีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัแผนภาพต่อไปน้ี  
 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั  

          การวิจยัในคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง ผูว้ิจยัใชแ้ผนการทดลองแบบ  One  Group Pretest – Posttest  

Design  คือการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง  
 

ตารางที ่ 1  แบบแผนการทดลองแบบ  One  Group  Pretest-Posttest  Design 

กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 

ทดลอง O1 X O2 

                                       O1   คือ   การทดสอบก่อนการทดลอง  (Pretest) 

                                       X    คือ   การสอนอ่านภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค SQ3R 

                                       O2   คือ   การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 

ตวัแปรต้น 

เทคนิค SQ3R 

 

ตวัแปรตาม 

1. ความสามารถในการอ่านวชิาภาษาไทย 

2. เจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทย 
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5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  (1) ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์      

(วดัโบสถ)์ ในพระราชูปถมัภฯ์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 2 ห้องเรียน มีนกัเรียน

จาํนวน 45 คน จดัชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 

            (2) ตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดั

โบสถ)์ ในพระราชูปถมัภฯ์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 

23 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม 

       5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

         ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระมีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การสอนอ่านภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ส่วนตวัแปรตาม   

มีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ความสามารถในการอ่านวชิาภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทย 

      5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ3R  วิชาภาษาไทย และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านวชิาภาษาไทย และแบบวดัเจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทย ดงัน้ี 

 (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ3R  วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

จาํนวน 10 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 20 ชัว่โมง เป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง

โดยใช ้   บทอ่าน 7 ประเภท ไดแ้ก่ เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ เร่ืองสั้น ๆ นิทานชาดก บทร้อยกรอง บทความ ข่าว

และเหตุการณ์ประจาํวนัและโฆษณา ตรวจสอบคุณภาพโดยการเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC)  พบว่าไดค้่า IOC มีค่าระหว่าง .67  ถึง  1.00 จากนั้นนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบั

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 หอ้งเรียน แลว้นาํมาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ต่อไป 

 (2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ                 

4  ตวัเลือก โดยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 30 ขอ้ และแบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 30 ขอ้ เป็นขอ้สอบ

คู่ขนานท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองโดยกาํหนดโครงสร้างการวดัความสามารถในการอ่านวชิาภาษาไทย ไดแ้ก่ การอธิบาย

ความหมายของคาํและสํานวนจากเร่ืองท่ีอ่าน  การอ่านเร่ืองสั้ น ๆ และตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  การแยก

ขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน  การคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ การสรุป

ความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ใชบ้ทอ่าน 7 ประเภท ตรวจสอบคุณภาพโดยการเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ หาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC)  พบวา่ไดค้่า IOC มีค่าระหวา่ง .67  ถึง  1.00 จากนั้นนาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try out) 

กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 ห้องเรียน นาํผลมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) 

และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของขอ้สอบเป็นรายขอ้ และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใชว้ธีิ

แบบคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ใชสู้ตร KR-20 พบวา่ แบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าความยากง่าย 0.26-0.78 และมีค่าอาํนาจ

จาํแนก 0.21-0.68  มีค่าความเช่ือมัน่ 0.65 แบบทดสอบหลงัเรียน มีค่าความยากง่าย 0.35-0.74 และมีค่าอาํนาจ

จาํแนก 0.20-0.65 มีค่าความเช่ือมัน่ 0.7  

 (3) แบบวดัเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทย  เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ระดบัเจต

คติ    3 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ตรวจสอบคุณภาพโดยการเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ หาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC)  พบว่าไดค้่า IOC มีค่าระหว่าง .67  ถึง  1.00 และกาํหนดนํ้ าหนักและเกณฑ์การวดัเจตคติเป็น  
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รายขอ้และรายฉบบั โดยรายฉบบักาํหนดเกณฑ ์2.50–3.0 หมายความวา่ อยูใ่นระดบั มาก  1.50–2.49 หมายความ

วา่ อยูใ่นระดบั ปานกลาง และ1.00–1.49 หมายความวา่ อยูใ่นระดบั นอ้ย 

5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมขอ้มูล    

ด้วยตนเอง โดยใชเ้คร่ืองมือ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R แบบทดสอบ        

วดัความสามารถในการอ่านและแบบวดัเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยท่ีสร้างข้ึน โดยผูว้จิยันาํเคร่ืองมือดงักล่าว

ไปใช้กับตวัอย่างประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพฒัน์ (วดัโบสถ์) ใน      

พระราชูปถมัภฯ์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 23 คน 

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านวิชาภาษาไทยก่อนและหลงัการทดลอง 

โดยใช้การทดสอบค่าที (t–test) แบบ Dependent Samples และหาค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติต่อการอ่านวิชา

ภาษาไทย วิเคราะห์รายขอ้และทั้งฉบบั สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบค่าที 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

          6.1 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านวชิาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4  

ระหว่างก่อนและหลงัการสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R  มีคะแนน 30 คะแนน  ผลปรากฏดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  

ระหวา่งก่อนกบัหลงัการสอนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R 

การทดสอบความสามารถ 

ในการอ่านวชิาภาษาไทย 
n คะแนนเตม็     x� S.D. t 

ก่อนเรียน 23 30    16.13 5.02       

    

   19.3 

   11.39* 

หลงัเรียน 23 30 5.53       

* < .05 

 

 จากตารางท่ี  2  พบวา่  ความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  โดย

ใชเ้ทคนิค SQ3R  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

           6.2 ระดับเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 หลังการสอน โดยใช้

เทคนิค SQ3R  (1)  ระดบัเจตคตต่ิอการอ่านวชิาภาษาไทยรายข้อ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 แสดงระดบัเจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  เป็นรายขอ้ 

ข้อ ข้อความ ระดบัเจตคติ ความหมาย 

x� S.D. 

1 ในวนัท่ีมีเรียนการอ่านวิชาภาษาไทย ฉนัจะรีบ    

เขา้ห้องเรียนโดยเร็ว 

2.52 0.49  เห็นดว้ย 

2 การอ่านวิชาภาษาไทย มีความจาํเป็นต่อฉนัมาก 2.62 0.35  เห็นดว้ย 

3 ฉนัเลือกอ่านโดยใชเ้ทคนิค SQ3R แทนการใชวิ้ธีอ่ืน 2.52 0.49  เห็นดว้ย 

4 ในการเรียนการอ่านวิชาภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค SQ3R 

ฉนัจะบอกเพ่ือนให้ทาํตามคาํแนะนาํของครูทุกขั้นตอน 

2.65 0.35  เห็นดว้ย 

5 เม่ือครูให้ฉนัตั้งคาํถามจากการอ่านวิชาภาษาไทย   

ฉนัจะพยายามทาํให้ไดแ้มจ้ะยากสกัเพียงใด 

2.65 0.66  เห็นดว้ย 

6 เม่ือฉนัไดฝึ้กการสาํรวจเร่ืองท่ีอ่านก่อนการอ่านวิชาภาษาไทย

โดยใชเ้ทคนิค SQ3R แลว้ ฉนัจะประยกุตใ์ชก้บัวิชาอ่ืน 

2.60 0.25  เห็นดว้ย 

7 การอ่านอยา่งรอบคอบ ทาํให้ฉนัตอบคาํถามจากเร่ืองได ้ 2.65 0.62  เห็นดว้ย 

8 การหาความหมายของคาํหรือสาํนวนจากบทอ่านทาํให้

เสียเวลาในการอ่าน 

1.48  0.50  ไม่เห็นดว้ย 

9 การเล่าเร่ืองท่ีอ่านให้เพ่ือนฟังไม่ไดช่้วยให้ฉนัเขา้ใจ           

เร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึน 

1.48  0.49  ไม่เห็นดว้ย 

10 ปัญหาในการอ่านของฉนัแกไ้ขไม่ได ้ 1.74  0.34  ไม่แน่ใจ 

11 เม่ือครูตรวจใบงานจากการอ่านโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของฉนั

แลว้ปรากฏวา่ฉนัทาํผิด  ฉนัรู้สึกเฉย ๆ 

1.65  0.34  ไม่แน่ใจ 

12 ฉนัดีใจมากท่ีครูให้ฝึกอ่านจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ  2.56  0.53  เห็นดว้ย 

13 การอ่านโดยการใชเ้ทคนิค SQ3R ช่วยฉนัแกปั้ญหา ในการ

อ่านได ้

2.70  0.45  เห็นดว้ย 

14 ฉนัจะสมคัรเขา้ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีทาง

โรงเรียนจดัข้ึน 

2.47  0.54  ไม่แน่ใจ 

15 ฉนัไม่อยากไปโรงเรียนในวนัท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอน

การอ่านวิชาภาษาไทย 

1.48  0.49  ไม่เห็นดว้ย 

16 การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค SQ3R น่าเบ่ือหน่าย        

สู้การอ่านวิธีอ่ืน ๆ ไม่ได ้

1.34  0.63  ไม่เห็นดว้ย 

17 การอ่านวิชาภาษาไทยทาํให้เสียเวลาดูการ์ตูน 1.43  0.59  ไม่เห็นดว้ย 

18 การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ยุง่ยาก ปวดหวั 

ควรแกปั้ญหาการอ่านโดยวิธีอ่ืนดีกวา่ 

1.52  0.45  ไม่แน่ใจ 

19 การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ยาก 

รอถามเพ่ือนดีกว่า 

1.39  0.58  ไม่เห็นดว้ย 

20 ฉนัเรียนการอ่านวิชาภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค SQ3R เป็น

เวลานานแลว้  ฉนัอยากเรียนวิชาอ่ืนมากกวา่ 

1.39  0.58  ไม่เห็นดว้ย 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  มีระดบัเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทย ดงัน้ี 

(1) เห็นด้วยกับข้อความท่ี 1-7 และ 12-13 ข้อความท่ีมีค่าเฉล่ียระดับเจตคติมากท่ีสุด ได้แก่  ข้อความท่ี 13                 
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(2)  ไม่แน่ใจกบัขอ้ความท่ี 10-11, 14 และ 18   และ    (3) ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ี 8-9, 15-17 และ 19-20 ขอ้ความ

ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัเจตคตินอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ความท่ี 16  

(2) ระดบัเจตคตต่ิอการอ่านวชิาภาษาไทยรวมทั้งฉบับ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  แสดงระดบัเจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  รวมทั้งฉบบั 

                        ข้อความ        ระดบัเจตคติ ความหมาย 

x� S.D. 

รวม                           20 ข้อ 2.56 0.45  มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  มีเจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทยไดค้ะแนน

เฉล่ีย 2.56  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45  ระดบัคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดจะไดค้ะแนน  อยูใ่นระดบั 

2.50-3.0 ซ่ึงหมายความวา่ นกัเรียนมีเจตคติต่อการอ่านวชิาภาษาไทยอยูใ่นระดบั มาก 

 

7. อภิปรายผล  

 1. ผลการวิจยัพบวา่  ความสามารถในการอ่านโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็น

เพราะว่า  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลมีประสิทธิภาพ  โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบ    

จากผูเ้ช่ียวชาญ  มีการปรับแกไ้ขแลว้นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ

ก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริง ผลจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้    

การสอนอ่านโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากขั้นตอนของ

เทคนิค SQ3R ทาํใหผู้เ้รียนไดส้าํรวจบทอ่านก่อนเร่ิมอ่านจริง สร้างความพร้อมใหก้บัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบักฎแห่ง

ความพร้อม (Law of readiness) ของ ธอร์นไดค ์ ไดแ้ก่ “การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุดก็ต่อเม่ือผูเ้รียนมีความพร้อม

ทั้งร่างกายและจิตใจท่ีจะเรียนและไดรู้้จริง ๆ” (วรรณี โสมประยรู, 2553: 79) ผูเ้รียนมีการอ่านท่ีมีเป้าหมายมากข้ึน 

เพราะเป็นการอ่านเพ่ือตอบคาํถามท่ีตนเองไดต้ั้งคาํถามไว ้สอดคลอ้งกบั การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมาย (Purposeful 

learning) ซ่ึงผูเ้รียนท่ีทราบวา่ตนเองมีความตอ้งการจะเรียนรู้เร่ืองใด ผูเ้รียนจะมีความสนใจและตั้งใจเรียน ทาํให้

เกิดการเรียนรู้ไดง่้ายและไดผ้ลดี (วรรณี โสมประยรู, 2553: 81) มีการคน้หาคาํศพัท์และสํานวนในเร่ืองท่ีอ่าน   

ก่อนอ่าน และไดมี้การแลกเปล่ียนคาํถามกบัเพ่ือนทาํใหไ้ดแ้นวคาํถามและคาํตอบท่ีกวา้งขวางกวา่การทาํงานเพียง

คนเดียว นอกจากน้ี ในขั้นตอนการท่องจาํ (Recite) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนตอบคาํถามท่ีตั้ งไว ้นักเรียนท่ีมี

ปัญหาในการเขียน สามารถใชก้ารพูดกบัเพ่ือนได ้ทาํให้รู้สึกประสบความสําเร็จในการอ่าน ส่งผลให้มีความ

พยายามในการอ่านมากข้ึน (Biringkanae, 2018) สอดคลอ้งกับผลของการวิจยัการนาํเทคนิค SQ3R ไปใช้เพ่ือ

พฒันาการอ่านของนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามา ไดแ้ก่ งานวิจยัของอรุณี  พงษ์ไพบูลย ์(2550)  และงานวิจยัของ

วาสนา   ไชยชาํ (2555) พบวา่เทคนิค SQ3R ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความเพ่ิมข้ึน   

การเลือกส่ือบทอ่านมาประกอบการสอนอ่านน่าจะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ผลการวิจยัเป็นไปตาม

สมมุติฐาน เน่ืองจากหลกัสูตรไดก้าํหนดตวัอย่างประเภทของการอ่านจบัใจความจากส่ือต่าง ๆ ทาํให้บทอ่านมี

ความหลากหลาย นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการอ่านและตั้งคาํถามจากบทอ่านท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน 

สามารถจาํแนกบทอ่านประเภทต่าง ๆ ไดจ้ากการสาํรวจ (Survey) ก่อนเร่ิมอ่าน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บญัชา 
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ธรรมบุตร (2560) พบวา่ นกัเรียนป.4 อยูใ่นวยัอยากรู้อยากเห็น เม่ือใชเ้ทคนิค SQ3R ท่ีมีความหลากหลายของบท

อ่าน ทาํใหเ้พ่ิมพนูประสบการณ์ในการอ่าน จึงมีความสามารถในการอ่านจบัใจความสูงกวา่กลุ่มควบคุม 

ผูว้ิจัยพบขอ้สังเกตเก่ียวกับคะแนนสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนไม่สูง

เท่าท่ีควร ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ ผูเ้รียนไดเ้รียนโดยมีบทอ่านท่ีหลากหลายถึง 7 ประเภท บางบทอ่านไดฝึ้กฝน

เพียงคร้ังเดียวไม่ไดมี้การฝึกฝนซํ้ า จึงยงัไม่เกิดความสามารถในการอ่านจบัใจความ สอดคลอ้งกบักฎแห่งการฝึก 

(Law of exercise) ของธอร์นไดค ์วา่ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนและคงอยูไ่ดต้่อไป ถา้มีการฝึกหรือกระทาํซํ้ า ๆ อยูเ่สมอ 

โดยเฉพาะการสอนวชิาภาษาไทยซ่ึงเป็นวชิาทกัษะ (วรรณี โสมประยรู, 2553: 81) นอกจากน้ี ยงัอาจเป็นเพราะบท

อ่านในแบบทดสอบมีจาํนวน 9 บทอ่านในเวลาสอบ 1 ชัว่โมง ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํแบบทดสอบลดลง  

 2.  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยอยูใ่นระดบัมาก โดยคะแนนเฉล่ียขอ้ท่ี

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้คาํถามท่ี 13  การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ช่วยฉันแกปั้ญหาในการอ่านได ้และ

คะแนนเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้คาํถามท่ี 16 การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค SQ3R น่าเบ่ือหน่าย สู้วิธีอ่ืน

ไม่ได ้อาจจะเป็นเพราะวา่ขั้นตอนของเทคนิค SQ3R มีความน่าสนใจสาํหรับนกัเรียนและทาํให้นกัเรียนประสบ

ความสาํเร็จในการอ่าน สอดคลอ้งกบัการสงัเกตของผูว้จิยัในขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอน พบวา่นกัเรียนให้

ความร่วมมือในกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นอยา่งดี มีความพยายามในการตั้งคาํถามท่ีมีจาํนวนขอ้และมีหลากหลาย

เพ่ิมข้ึน สามารถอ่านบทอ่านท่ียาวข้ึนกว่าบทอ่านในคร้ังแรก ๆ สามารถหาขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่านไดม้ากข้ึน     

ในการอ่านคร้ังต่อ ๆ มา โดยการท่ีนักเรียนรู้สึกประสบความสําเร็จในการอ่านทาํให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณันท์ขจร  กนัชาติ (2551) พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนความสนใจในการอ่านภาษาไทย

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

Miftahul (2018) พบวา่ การใชว้ิธีสอน SQ3R ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึนและส่งผลต่อระดบั

คะแนนแรงจูงใจในการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ครูผูส้อนควรเตรียมการสอนตามขั้นตอนการสอนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ท่ีถูกตอ้ง อาจมีการ

เตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนการเรียนเน้ือหาจริงเพ่ือทาํความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวกบัขั้นตอนของกิจกรรม

การเรียนการสอน  จดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมกบัการใชง้านและมีจาํนวนท่ีเพียงพอกบัผูเ้รียน 

(2)  ครูผูส้อนควรทบทวนและปรับบทอ่านใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยฉพาะบทอ่านประเภท บทความ 

ข่าว โฆษณา เพ่ือใหมี้ความน่าสนใจ ทนัสมยั และผูเ้รียนนาํความรู้และขอ้คิดจากการอ่านไปใชใ้นชีวติประจาํวนั

ได ้

                8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรศึกษาผลของเทคนิค SQ3R ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านโดยใชบ้ทอ่านอ่ืน ๆ ท่ีมีความ

หลากหลายมากข้ึน เช่น สารคดี บทความเชิงโนม้นา้วใจ 

(2)  ควรศึกษาผลของเทคนิค SQ3R ท่ีมีต่อความคงทนของความสามารถในการอ่าน โดยทาํวจิยั

ระยะยาว มีการติดตามผลการวจิยัและทาํซํ้ า 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1591 

9. เอกสารอ้างองิ 

กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ. (2551). ทกัษะภาษาเพ่ือการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

จีเรียง บุญสม. (2543). ผลของเพ่ือนช่วยสอนร่วมกบัการเสริมแรงทีม่ต่ีอเจตคต ิความสามารถในการอ่านออก

เสียงและความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนช้ันป. 4. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ณนัทข์จร  กนัชาติ. (2551). ผลของการสอนอ่านแบบ SQ3R ทีม่ต่ีอความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ

และความสนใจ  ในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันป. 6. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร. 

บญัชา ธรรมบุตร. (2560). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความวชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภฯ์ ระหวา่งกลุ่มท่ีสอนแบบ SQ3R  และ

กลุ่มท่ีสอนแบบปกติ.   วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราช

วทิยาลยั. 5(2): 181-192. 

บนัลือ พฤกษะวนั. (2538). มติใิหม่ในการสอนอ่าน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันา

พานิช. 

วรรณี   โสมประยรู .(2553). เทคนคิการสอนภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ยแูพคอินเตอร์. 

วาสนา   ไชยชาํ. (2555).  ผลการจดักจิกรรมการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ ด้วยวธีิการอ่านแบบ SQ3R  ประกอบ

แบบฝึกทกัษะและการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่2. 

สุจิตรา  พรหมเทพ. (2560). การเปรียบเทียบการสอนทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชนิ้ทานทอ้งถ่ิน ดว้ย

การจดัการเรียนรู้ แบบSQ3R กบัการจดัการเรียนรู้ KWL สาํหรับชั้นป. 6. วารสารบณัฑติศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย. 10(2): 21-30. 

สุธาทิพย ์เจริญรัตน์. (2555). การพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความด้วยวธีิการสอนแบบ SQ3R กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราช

ภฏัมหาสารคาม. 

สุนนัทา   มัน่เศรษฐวทิย.์ (2555). การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน โดยใชว้ธีิอ่านเขียนเร่ืองของตนเอง.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 5(1): 1-11. 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ผลการประเมนิคุณภาพผู้เรียนระดบัชาต ิปีการศึกษา 

2559 : บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย. 

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุม

สหกรณ์การเกษตร. 

อรุณี   พงษไ์พบูลย.์ (2550). การเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านจบัใจความวชิาภาษาไทยของนักเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่4 โดยวธีิสอนแบบ SQ3R กบัวธีิสอนตามคู่มือครู. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา. 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1592 

เอมอร   เนียมนอ้ย. (2551). พฒันาการอ่านอย่างมวีจิารณญาณด้วยวธีิ SQ3R. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น. 

Biringkanae, A. (2018). The use of SQ3R technique in improving students’ reading comprehension. ELS 

Journal on interdisciplinary studies in humanities. 1(2): 218-225. 

Farris, P. J., Fuhler, C. J., and Walther, M. P. (2004). Teaching Reading: A balanced approach for today’s 

classroom. New York: McGraw-Hill. 

Miftahul, J. (2018). The Effect of Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R). International research 

journal of engineering, IT & scientific research. 4(1): 1-11.   

Simbolon, N., and Siregar, F. M. (2016). SQ3R implementation method to improve reading comprehension 

ability Indonesian subject in elementary student. Proceedings of AISTEEL.  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1593 

การทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนวชิาการเขยีนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต์ 

โดยใช้โครงข่ายประสาทเทยีม 

STUDENT PERFORMANCE PREDICTION IN OBJECT ORIENTED 

PROGRAMMING COURSE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

 

อจัฉรา มหาวรีวฒัน์ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

E-mail: atchara@ru.ac.th 

มงคล วรรณประภา 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

E-mail: w.mongkol2011@gmail.com 

นิสราภรณ์ เพช็ร์สุทธ์ิ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

E-mail: nidsaraporn@ru.ac.th  

ภาวลยั ไกรพรีพรรณ 
ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

E-mail: pawalai@ru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแบบจาํลองสําหรับทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียน

วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ว่าอยู่ในระดับดีหรือไม่ดี โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม 

(Complementary Neural Networks)  ซ่ึงแบบจาํลองน้ีจะใชค้่าเป้าหมายแบบจริงและค่าเป้าหมายแบบเท็จในการ

ฝึกสอนเปรียบเทียบกบัโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหน้า (Feed Forward Neural Networks) ท่ีใชค้่า

เป้าหมายแบบจริงเพียงอย่างเดียวในการฝึกสอน ผลการทดลองพบว่า ผลการทาํนายดว้ยแบบจาํลองน้ีมีความ

แม่นยาํร้อยละ 75.27 ซ่ึงดีกว่าวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหน้าโดยใชค้่าเป้าหมายแบบจริงเพียง

อย่างเดียวเท่านั้นซ่ึงมีความแม่นยาํร้อยละ 72.20 และดีกว่าเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) ซ่ึงมีความ

แม่นยาํร้อยละ73.96 นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัเขียนโปรแกรมนอกห้องเรียนของ

นกัศึกษาเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อผลสมัฤทธ์ิการเรียนในงานวจิยัคร้ังน้ี 

 

คาํสําคญั: โครงข่ายประสาทแบบเติมเตม็ โครงข่ายประสาทแบบป้อนไปขา้งหนา้ ผลสมัฤทธ์ิการเรียน 
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ABSTRACT 

 This research purpose is to create a model for predicting student performance in object oriented 

programming course that is good or not by using Complementary Neural Networks. This model applies truth 

target values and false target values in training which is compared with Feed Forward Neural Networks that use 

only truth target values in Coaching. The results show that the accuracy of this model is 75.27% which is better 

than Feed Forward Neural Networks trained using only truth target values that provides 72.20% accurate.  

This model is also better than Decision Tree which gives 73.96 % accurate. Furthermore, it is also found that 

practice time for coding is the most important factor for student performance in this research. 

 

Keywords: Complementary Neural Networks, Feed Forward Neural Networks, Student performance  

 

1. บทนํา 

 จากนโยบายของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ท่ีไม่จาํกดัการรับ และไม่บงัคบั

นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน ในบางคร้ังจึงอาจส่งผลให้เกิดผลการเรียนท่ียงัไม่ประสบความสาํเร็จทางการศึกษา

อยา่งมีประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น นกัศึกษาไม่บงัคบัวา่จะตอ้งเรียนวชิาใดวชิาหน่ึงก่อนท่ีจะมา

เรียนอีกวิชาหน่ึงท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้นจึงมีนกัศึกษาบางส่วนท่ีไม่ไดเ้รียนตามลาํดบัแผนการศึกษา บางคนเขา้ชั้น

เรียนไม่สมํ่าเสมอ บางคนเรียนเฉพาะทฤษฎีในชั้นเรียนแต่ไม่ฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ และบางคนส่งการบา้น

ไม่ครบ นอกจากน้ีนกัศึกษามีอายท่ีุแตกต่างกนั  วฒิุการศึกษาก่อนท่ีจะมาเรียนท่ีภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ก็มี

ความแตกต่างกนัมากทาํใหค้วามรู้เดิมแตกต่างกนั ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีจึงเป็นสาเหตุใหน้กัศึกษาบางคนไม่สามารถ

สอบผา่นวชิาการเขียนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต ์หรือบางคนสามารถสอบผา่น แต่ไดผ้ลสมัฤทธ์ิการเรียนตํ่ามากและ

ขาดทกัษะ จึงเป็นปัญหาทาํให้นกัศึกษาเลิกเรียนกลางคนั หรือยา้ยคณะเรียน ส่งผลต่อการพฒันาประเทศในยคุ

ไทยแลนด ์4.0  ซ่ึงมีความจาํเป็นตอ้งการโปรแกรมเมอร์เป็นจาํนวนมากในการพฒันางานทางดา้นดิจิทลั 

สําหรับวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ เป็นวิชาภาคบังคบัของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตไ์ด ้โดยเน้ือหา

ของวิชาน้ีมีทั้ งทฤษฎีและปฏิบติั ซ่ึงนักศึกษาตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญั 

สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะและเคร่ืองมือรวมทั้งคิดอยา่งเป็นระบบเพ่ือแกปั้ญหาและเขียน

โปรแกรมตามไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมได้  ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากวิชาอ่ืน แต่ในปัจจุบนั

นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิการเรียนตํ่ามาก ดงันั้นเพ่ือให้การผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมสําหรับปฏิบติังานไดแ้ละมี

ศักยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้มีลกัษณะประจาํเหมาะกับงานทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงเป็นไปตาม

นโยบายและวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูว้ิจยัจึงเห็นควรอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาแบบจาํลองเพ่ือท่ีจะ

สามารถทาํนายไดว้า่นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาน้ีมีโอกาสท่ีจะไดผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนอยูใ่นระดบัดีหรือไม่ดี

อยา่งไร โดยสามารถนาํผลทาํนายน้ีไปพฒันาการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะประจาํของนกัศึกษาใน

แต่ละกลุ่มต่อไป 

บทบาทสาํคญัในการนาํการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) มาใชพ้ยากรณ์ หรือทาํนายผลสมัฤทธ์ิ

การเรียนของนกัศึกษาดงัแสดงในตาราง ท่ี 1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียน  
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ตารางท่ี 1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียน 

เทคนิคท่ีนาํเสนอ หวัขอ้งานวจิยั 

เบยอ์ยา่งง่าย (Naive Bayesian) Devasia et al. (2016) ทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษาจาก 

Amrita School of Arts and Sciences โดยผลลพัธ์ดีกวา่การใชเ้ทคนิค

การถดถอย (Regression) ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) และ

โครงข่ายประสาทเทียม (Neural networks) 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแบบ

คลุมเครือ (fuzzy decision support 

system) 

 Yıldız และ Baba (2014) ประเมินผลสมัฤทธ์ิของการใช้

หอ้งปฏิบติัการของนกัศึกษาวศิกรรม เปรียบเทียบกบัวธีิการประเมิน

โดยเพ่ือน การประเมินแบบกลุ่ม และการประเมินตวัเอง ซ่ึงพบวา่

เทคนิคท่ีใชไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่ 

ตน้ไมบี้เอฟ (BFTree) Sa et al. (2014) ทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนวชิา TMC1013 System 

Analysis and Design ของนกัศึกษาคณะวทิยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัมาเลเซีย ซาราวกั 

ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree)  

เพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด (K-Nearest 

Neighbors) และเคร่ืองมือประมาณ

แบบรวมการพ่ึงพาหน่ึงเดียว  

Pandey และ Taruna (2016) ไดท้าํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนของ

นกัศึกษาซ่ึงผลลพัธ์ของการทาํนายมาจากการโหวตผลลพัธ์ของทั้ง

สามเทคนิค 

โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก 

(Deep Neural Network) 

Bendangnuksung และ Prabu  (2018) ทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนของ

นกัศึกษา โดยพบวา่เทคนิคน้ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่การใชเ้ทคนิคตน้ไม้

ตดัสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม และเบยอ์ยา่งง่าย 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย

ทัว่ไป (Generalized Regression 

Neural Network) 

Iyanda et al. (2018) ทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษาภาควชิา 
วทิยาการคอมพิวเตอร์และวศิวกรรม มหาวทิยาลยั Obafemi 

Awolowo พบวา่ผลลพัธ์ในการทาํนายดีกวา่การใชเ้ทคนิคประสาท

เทียมแบบหลายชั้น (Multilayer Perceptron) 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบเกิดข้ึน

ซํ้ า (Recurrent Neural Network) 

 

Okubo et al. (2018) ทาํนายคะแนนสอบของนกัศึกษา โดยพบวา่ถา้

อาจารยค์นเดียวกนัไม่ไดอ้ยูใ่นชุดขอ้มูลฝึกสอนและทดสอบ ความ

ถูกตอ้งของการทาํนายจะนอ้ยลง 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลาย

ชั้น  (Multi-Layer Perceptron) 

Al-Sudani และ Palaniappan (2019) ทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนของ

นกัศึกษาและพบวา่เทคนิคน้ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งแม่นยาํกวา่เทคนิค

เพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด ตน้ไมต้ดัสินใจ และซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

 

นอกจากน้ี Asiah et al. (2019)ได้สํารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการทํานายผลสัมฤทธ์ิการเรียนของ

นักศึกษา และพบว่าลักษณะประจําท่ีถูกใช้บ่อยในงานวิจัยคือ CGPA เพศ การเข้าชั้ นเรียน และคะแนน                         

การประเมิน จะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยหลายงานท่ีมีการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการทาํนายผลสัมฤทธ์ิใน                 

การเรียนของนักศึกษา และในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาได้มีการพฒันาปรับปรุงโครงข่ายประสาทเทียมให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือสามารถนําไปใช้ทาํนายในงานดา้นต่างๆโดยเฉพาะโครงข่ายประสาทเทียมแบบ            
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เติมเต็ม (Complementary Neural Network, CMTNN)ได้ถูกคิดข้ึนโดย Kraipeerapun และ Fung (2009) และได้

นําไปใช้ในการทาํนายงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่นการทํานายการเป็นโรคพาร์กินสันใน 

Kraipeerapun และ Amornsamankul (2015) 

จากขอ้มูลการศึกษาเก่ียวกบัโครงข่ายประสาทเทียมขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํนายผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตด์ว้ยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเตม็ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น

นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 โดยรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ประกอบดว้ย สภาพทัว่ไป 

พฤติกรรมการเรียน สภาพแวดลอ้มและความรู้เดิม โดยการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายผลไปประยุกต์ใช้กับ

รายวชิาอ่ืนๆ ได ้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัรามคาํแหงต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างแบบจาํลองสาํหรับทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษาในการเรียนวชิาการเขียนโปรแกรม

เชิงออ็บเจกตว์า่ดีหรือไม่ดี 

 

3. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบป้อนไปข้างหน้า (Feed Forward Neural Networks) 

 

 
 

รูปที ่1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้ 

 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหน้าประกอบดว้ย ชั้นนาํเขา้ (Input layer) ชั้นซ่อน (Hidden 

layer) และชั้นผลลพัธ์ (Output layer) โดยโหนดในแต่ละชั้นของโครงข่ายประสาทเทียมน้ีถูกเช่ือมต่อกนัดว้ยค่า

นํ้ าหนกั (Weight) ท่ีแตกต่างกนั ดงัรูปท่ี 1 โดยโครงข่ายประสาทเทียมน้ีถูกนาํไปประยุกตใ์ชง้านร่วมกบัวิธีการ

เรียนรู้แบบแพร่ยอ้นกลบั (Back propagation learning algorithm) ซ่ึงเป็นวธีิการเรียนรู้แบบมีการสอน (Supervised 

learning) โดยการประมวลผลหรือฝึกสอนให้กบัโครงข่ายดว้ยชุดขอ้มูลฝึกสอนซ่ึงทราบคาํตอบท่ีถูกตอ้งอยูแ่ลว้ 

เม่ือชุดขอ้มูลเหล่านั้นถูกป้อนเขา้ไปในชั้นนาํเขา้ (Input layer) จะมีการคาํนวณผลรวมของผลคูณระหวา่งขอ้มูล

นาํเขา้กบัค่านํ้ าหนกั ผลลพัธ์ท่ีไดน้ี้จะถูกส่งไปยงัชั้นซ่อน (Hidden layer) ในชั้นซ่อนน้ีเป็นการนาํผลท่ีไดจ้ากชั้น

นาํเขา้มาประมวลผลดว้ยฟังก์ชนัส่งผ่าน(Transfer function) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากชั้นซ่อนน้ีจะส่งต่อไปประมวลผล

ร่วมกบัค่านํ้ าหนักดว้ยฟังก์ชนัส่งผ่านอีกคร้ังในชั้นผลลพัธ์ โดยผลการคาํนวณท่ีไดใ้นชั้นผลลพัธ์น้ีถือว่าเป็น

ผลลพัธ์ของโครงข่ายประสาทเทียมนัน่เอง จากนั้นนาํผลลพัธ์ไปคาํนวณหาค่าความคลาดเคล่ือนจากคาํตอบท่ี

ถูกตอ้ง พร้อมปรับค่านํ้ าหนักใหม่ แลว้ส่งค่าความคลาดเคล่ือนกลบัไปยงัชั้นก่อนหน้าจนกระทัง่ถึงชั้นนําเขา้
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เร่ิมตน้อีกคร้ัง กระบวนการน้ีจะถูกทาํซํ้ าๆจนกระทัง่ไดค้่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยและโครงข่ายประสาทเทียมมี

ประสิทธิภาพตามท่ีกาํหนดไว ้

3.2 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบเตมิเตม็ (Complementary Neural Networks: CMTNN) 
 

 
 

รูปที ่2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเตม็ (CMTNN) 

 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเตม็ (Kraipeerapun และ Amornsamankul, 2015) เป็นโครงข่ายประสาท

เทียมอีกรูปแบบหน่ึง ประกอบดว้ย 2 โครงข่ายคือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบจริง (Truth neural networks) และ

โครงข่ายเทียมประสาทแบบเท็จ (Falsity neural networks) โดยทั้งสองมีโครงสร้างแบบเดียวกนัและถูกฝึกดว้ย

ขอ้มูลฝึกสอนชุดเดียวกนั โดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบจริงถูกฝึกสอนเพ่ือทาํนายผลลพัธ์แบบจริง (Truth 

output) ใชค้่าเป้าหมายแบบจริง (Truth target) ส่วนโครงข่ายประสาทเทียมแบบเท็จถูกฝึกสอนเพ่ือทาํนายผลลพัธ์

แบบเท็จ (Falsity output)  ใชค้่าเป้าหมายแบบเท็จ (Falsity target)   

ในกรณีการจาํแนกขอ้มูลออกเป็นสองคลาส โดยกาํหนดคลาสแรกใหค้่าเป้าหมายการระบุคลาสค่าเป็น 

“1” และคลาสท่ีสองให้ค่าเป้าหมายการระบุคลาสค่าเป็น “0” โดยค่าเป้าหมายสําหรับคลาสแรกกําหนดค่า

เป้าหมายแบบจริง มีค่าเท่ากับ 1 ส่วนค่าเป้าหมายแบบเท็จ มีค่าเท่ากับ 0 ในทางตรงกันขา้มคลาสท่ีสองถูก

กาํหนดค่าเป้าหมายแบบจริงเป็น 0 ส่วนค่าเป้าหมายแบบเท็จเป็น 1 วิธีการคาํนวณผลลพัธ์ของโครงข่ายประสาท

เทียมแบบเติมเต็ม (CMTNN output) น้ีทาํไดโ้ดยการเปรียบเทียบระหวา่งค่าผลลพัธ์แบบจริงกบัผลลพัธ์แบบเทจ็ 

ในกรณีผลลพัธ์แบบจริงมีค่ามากกวา่ค่าผลลพัธ์แบบเท็จ ผลลพัธ์ท่ีไดข้องโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเตม็น้ีจะ

เป็น 1 แต่ถา้ผลลพัธ์แบบเท็จมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัค่าผลลพัธ์แบบจริงแลว้ผลลพัธ์ของโครงข่ายประสาทเทียม

แบบเติมเตม็จะเป็น 0 สาํหรับการกาํหนดค่าเชิงเทคนิคในโครงข่ายประสาทเทียมท่ีใชเ้พ่ือสร้างโครงข่ายประสาท

เทียมแบบเติมเต็มนั้น ไม่ไดถู้กกาํหนดไวอ้ย่างแน่นอนตายตวั จะข้ึนอยู่กบัลกัษณะประจาํของขอ้มูลท่ีตอ้งการ

จาํแนก ดงัรายละเอียดในรูปท่ี 2 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเตม็ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 แบบจาํลองสาํหรับทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนในงานวิจยัน้ีถูกสร้างข้ึนโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม

แบบเติมเต็ม ประกอบด้วยการกําหนดค่าเป้าหมายแบบจริงและค่าเป้าหมายแบบเท็จ ในการฝึกสอนให้กับ

โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้น้ี ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทาํนายในคร้ังน้ีจะถูกนาํไปเปรียบเทียบกบั

ผลลพัธ์ท่ีได้จากการใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหน้าท่ีใช้เฉพาะค่าเป้าหมายแบบจริงในการ

ฝึกสอนเท่านั้น ซ่ึงมีหลกัการพ้ืนฐานของวธีิการจาํแนกรายละเอียดดงัน้ี 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1598 

4.1  การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
 

ตารางที ่2  ลกัษณะประจาํทั้ง 11 ประการ ของขอ้มูลท่ีนาํเขา้ในแบบจาํลอง 

ลาํดบัท่ี ลกัษณะประจาํ (attribute) ลาํดบัท่ี ลกัษณะประจาํ (attribute) 

1 เพศ 7 จาํนวนการบา้นท่ีส่ง 

2 อาย ุ 8 ก า ร เ รี ย น วิ ช า ท่ี ต้อ ง เ รี ย น ม า ก่ อ น 

(prerequisite) 

3 วฒิุการศึกษาสูงสุด 9 การทาํงานขณะเรียน 

4 คณะท่ีสงักดั 10 การเรียนเพียงลาํพงัหรือรวมกลุ่มกับ

เพ่ือนในชั้นเรียน 

5 จาํนวนเทอมท่ีลงทะเบียนเรียน 11 ระยะเวลาการปฏิบัติเขียนโปรแกรม

นอกหอ้งเรียน 6 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้เรียน 

 

ในงานวิจยัน้ี ขอ้มูลถูกรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของผูท่ี้เคยเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิง 

ออ็บเจกตข์องภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2561 

จาํนวน 134 คน โดยขอ้มูลถูกแบ่งเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

- ขอ้มูลดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษาสูงสุด คณะท่ีสงักดั 

- ขอ้มูลการเรียนวชิาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ ไดแ้ก่ จาํนวนเทอมท่ีลงทะเบียนเรียน จาํนวนคร้ังท่ีเขา้

เรียน การเรียนวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Prerequisite) จาํนวนการบา้นท่ีส่ง เกรดท่ีไดรั้บ 

- ขอ้มูลพฤติกรรมและสถานะของผูเ้รียน ไดแ้ก่ การทาํงานขณะเรียน การเรียนเพียงลาํพงัหรือรวมกลุ่ม

กบัเพ่ือนในชั้นเรียน  ระยะเวลาการฝึกปฏิบติัเขียนโปรแกรมนอกหอ้งเรียน 

ทั้งน้ีแบบสอบถามถูกประเมินในลกัษณะความเขา้ใจของคาํถามและคาํตอบเท่านั้น และประเด็นขอ้มูล

คาํถามดงักล่าวขา้งตน้ ไดถู้กกาํหนดลกัษณะประจาํ (attribute) เป็นทั้งหมด 11 ลกัษณะประจาํ ดงัในตารางท่ี 2 

เพ่ือทาํนายค่าเป้าหมาย โดยกาํหนดใหเ้กรด A, B+, B, C+ และ C จดัเป็นผลสมัฤทธ์ิการเรียนท่ีดี ส่วนเกรด D+, D 

และ F จัดเป็นผลผลสัมฤทธ์ิการเรียนท่ีไม่ดี และนําไปทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองซ่ึงการคดัเลือก

ลกัษณะประจาํนั้นจะถูกดาํเนินการดว้ยกระบวนของโครงข่ายประสาทเทียม สาํหรับขอ้มูลของการทดลองจะถูก

จดัแบ่งเฉล่ียเป็น 10 ชุด ใชเ้ทคนิค 10-fold cross-validation ซ่ึงขอ้มูลแต่ละชุดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วน

สาํหรับฝึกสอน และส่วนสาํหรับทดสอบ 

4.2 แบบจาํลองทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียน 

งานวิจยัในคร้ังน้ีไดส้ร้างแบบจาํลองแบ่งเป็น 2 แบบ เพ่ือทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียน และผลลพัธ์ของ

การทาํนายทั้งสองแบบจะถูกนาํมาเปรียบเทียบกนัเพ่ือเทียบหาประสิทธิภาพทั้งสองแบบจาํลองต่อไป ในกรณี

แบบจาํลองท่ีหน่ึง ถูกสร้างโดยใชว้ิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหน้า ประกอบดว้ย จาํนวนโหนด

(Node) ในชั้นนาํเขา้กาํหนดเป็นทั้งหมด 11 โหนด จาํนวนโหนดในชั้นซ่อนเป็น 22 โหนด และจาํนวนโหนดใน

ชั้นผลลพัธ์จาํนวน 1 โหนด ดงัในรูปท่ี 3 โดยมีค่าเป้าหมายเป็น 2 ค่า คือค่า “1” และ “0”  โดยความหมายค่า 1 คือ

ผลสมัฤทธ์ิการเรียนดี และค่า 0 คือผลสมัฤทธ์ิการเรียนท่ีไม่ดี 
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สาํหรับแบบจาํลองท่ีสองถูกสร้างโดยใชว้ิธีโครงข่ายประสาทแบบเทียมเติมเตม็ ประกอบดว้ย โครงข่าย

ประสาทเทียมแบบจริง และโครงข่ายประสาทเทียมแบบเท็จผสมผสานกบัแบบจาํลองแรก (โครงข่ายประสาท

เทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้) โดยโครงโครงข่ายประสาทแบบจริงและแบบเท็จน้ี ถูกสร้างข้ึนในทาํนองเดียวกบั

แบบจาํลองท่ีหน่ึง โดยทั้ งสองโครงข่ายจะแตกต่างกันตรงการกาํหนดค่าเป้าหมาย  สําหรับค่าเป้าหมายของ

โครงข่ายประสาทเทียมแบบจริงถูกกาํหนดให้มีค่าเท่ากบัค่าเป้าหมายของแบบจาํลองท่ีหน่ึง นัน่คือค่าเป้าหมาย

เป็น 1 คือผลสัมฤทธ์ิการเรียนดี และค่าเป้าหมายเป็น 0 คือผลสัมฤทธ์ิการเรียนไม่ดี ในทางตรงกนัขา้มโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบเท็จ ค่าเป้าหมาย 0 คือผลสัมฤทธ์ิการเรียนดี และค่าเป้าหมาย 1 คือผลสัมฤทธ์ิการเรียนไม่ดี              

ดงัในรูปท่ี 4 แบบจาํลองทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนโดยใชแ้บบจาํลองท่ีสอง 

 

  
รูปที่ 3 แบบจาํลองทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนโดยใช้

โครงข่ายประสามเทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้ 

รูปที่ 4 แบบจาํลองทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนโดยใช้

โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเตม็ 

 

 นอกจากน้ีเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) ยงัถูกใชท้าํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนเพ่ือเปรียบเทียบ

กบัแบบจาํลองทั้งสองอีกดว้ย 

 4.3 การวดัประสิทธิภาพ 

 แบบจาํลองทั้งสองแบบจะถูกวดัประสิทธิภาพการทาํงานในรูปของร้อยละความถูกตอ้งในการทาํนาย

ผลสมัฤทธ์ิการเรียน ซ่ึงมีวธีิการคาํนวณดงัสมการท่ี (1) 

𝑐𝑐𝑐𝑐 = (𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑐𝑐) × 100                  (1) 

กาํหนดให ้ 𝑐𝑐𝑐𝑐 คือ ร้อยละความถูกตอ้งในการทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียน 

 𝑐𝑐𝑐𝑐 คือ จาํนวนรายการขอ้มูลท่ีถูกทาํนายไดถู้กตอ้ง 

  𝑐𝑐 คือ จาํนวนรายการขอ้มูลทั้งหมดท่ีถูกทาํนาย 

 

5. ผลการทดลองและการอภิปรายผล 

จากการทดลองโดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 10 ชุดดว้ยเทคนิค 10-fold cross validation ขอ้มูลแต่ละชุดถูก

นาํเขา้สู่แบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเตม็ โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้ และตน้ไม้

ตดัสินใจ ประสิทธิภาพของแบบจาํลองทั้งสามถูกวดัค่าในรูปแบบร้อยละของค่าความถูกตอ้ง ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

ซ่ึงพบวา่ค่าเฉล่ียร้อยละของความถูกตอ้งในการทาํนายมีค่าเท่ากบั 75.27 72.20 และ73.96  ตามลาํดบั ซ่ึงโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบเติมเตม็มีค่าความถูกตอ้งสูงกวา่โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้ ร้อยละ 3.07 และ

มีค่าความถูกตอ้งสูงกวา่ตน้ไมต้ดัสินใจ ร้อยละ 1.31 นอกจากน้ีพบวา่ผลการทาํนายจากชุดขอ้มูลท่ี 1 และ 5 ของ

โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็มให้ผลลพัธ์ดีท่ีสุด ผลการทาํนายจากชุดขอ้มูลท่ี 2 4 6 8 ของตน้ไมต้ดัสินใจ
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ให้ผลลพัธ์ดีท่ีสุด และไม่มีขอ้มูลชุดใดท่ีโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหน้าทาํนายไดดี้กว่าอีกสอง

เทคนิค และสังเกตไดว้่าผลการทาํนายจากชุดขอ้มูลท่ี 7 9 10 ของตน้ไมต้ดัสินใจนั้นมีความถูกตอ้งนอ้ยกว่าอีก

สองเทคนิคดว้ย โดยเม่ือพิจารณาผลการทาํนายของโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็มในแต่ละชุดขอ้มูลทั้ง 10 

ชุด พบว่าไม่มีข้อมูลชุดใดท่ีให้ผลลัพธ์ตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับอีกสองเทคนิค ด้วยเหตุน้ีผลลพัธ์ของโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบเติมเต็มจึงมีค่าเฉล่ียความถูกตอ้งมากท่ีสุด ดงันั้นการใชค้่าเป้าหมายแบบจริงและแบบเท็จใน

การทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนจึงให้ผลลพัธ์ค่าร้อยละของความถูกตอ้งในการทาํนายสูงกว่าการใชค้่าเป้าหมาย

แบบจริงเพียงอยา่งเดียว 

 

 
รูปที ่5 ร้อยละความถูกตอ้งในการทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียน 10 ชุด  

 

นอกจากน้ี ประสิทธิภาพแบบจาํลองทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนท่ีใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเตม็

ยงัถูกวดัดว้ย ค่า F-Measure ดงัแสดงในตารางท่ี 3 โดยพบวา่แบบจาํลองน้ีสามารถทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนท่ีดี

ไดแ้ม่นยาํมากกกวา่ผลสัมฤทธ์ิการเรียนท่ีไม่ดี และเกิดกรณีทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนเป็นดีทั้งหมดในขอ้มูลชุด

ท่ี 2 3 6 7 8 9 และ 10 ทาํใหไ้ม่สามารถคาํนวณค่า F-Measure ของผลสมัฤทธ์ิการเรียนท่ีไม่ดีได ้ 

 

ตารางที ่3 F-Measure ของแบบจาํลองทาํนายผลสมัฤทธ์ิการเรียนท่ีใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเตม็ 

ผลสมัฤทธ์ิการเรียน ชุดขอ้มูล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ดี 0.89 0.87 0.70 0.80 0.86 0.87 0.88 0.83 0.83 0.96 

ไม่ดี 0.75 - - 0.33 0.40 - - - - - 

 

จากการพิจารณาผลในรูปท่ี 6 ค่านํ้ าหนกัทั้ง 11 ลกัษณะประจาํซ่ึงเป็นผลรวมของค่านํ้ าหนกัทั้งหมดท่ี

เช่ือมต่อกบัแต่ละลกัษณะประจาํในโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม สาํหรับโครงข่ายประสาทแบบจริงของ

ขอ้มูลทั้ง 10 ชุด โดยพิจารณาเฉพาะค่าท่ีเป็นค่าบวกเท่านั้น(กราฟแท่งดาํ) พบว่า ลกัษณะประจาํลาํดบัท่ี 11 คือ

ระยะเวลาการฝึกปฏิบติัเขียนโปรแกรมนอกหอ้งเรียนมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด รองลงมาคือลกัษณะประจาํลาํดบัท่ี 6 

คือจาํนวนคร้ังท่ีเขา้เรียน และลกัษณะประจาํลาํดบัท่ี 9 คือการทาํงานขณะเรียน ตามลาํดบั ในกรณีพิจารณาในรูปท่ี 

7 ค่านํ้ าหนกัทั้ง11 ลกัษณะประจาํสาํหรับโครงข่ายประสาทเทียมแบบเท็จ พบวา่ ลกัษณะประจาํลาํดบัท่ี 9 คือการ
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แบบจําลองทํานายผลสมัฤทธ์ิการเรียนโดยใช้โครงขา่ยประสาทเทียมแบบเติมเต็ม

แบบจําลองทํานายผลสมัฤทธ์ิการเรียนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบปอ้นไปข้างหน้า

แบบจําลองทํานายผลสมัฤทธ์ิการเรียนโดยใช้ต้นไม้ตดัสนิใจ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1601 

ทาํงานขณะเรียนมีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด รองลงมาคือลกัษณะประจาํลาํดบัท่ี 11 คือระยะเวลาการฝึกปฏิบติัเขียน

โปรแกรมนอกหอ้งเรียน และลกัษณะประจาํลาํดบัท่ี 3 วฒิุการศึกษาสูงสุด ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาค่านํ้ าหนกัของลกัษณะประจาํทั้ง 11 ลกัษณะประจาํในโครงข่ายประสาทเทียม

แบบเติมเตม็ รวมทั้งแบบจริงและแบบเท็จ สามารถสรุปไดว้า่ นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนท่ีดีนั้น

ส่วนมากมีลกัษณะประจาํดงัต่อไปน้ีคือ วุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยเรียนในระบบปกติ 

(ไม่ใช่ กศน.) หรือเป็นนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีมาแล้ว นักศึกษาเรียนอย่างเดียวไม่ไดท้าํงานในขณะเรียน 

นักศึกษาเขา้เรียนในชั้นเรียนทุกคร้ัง และฝึกปฏิบติัเขียนโปรแกรมนอกห้องเรียนมากกว่า 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

และยงัพบวา่ลกัษณะประจาํลาํดบัท่ี 7 จาํนวนการบา้นท่ีส่ง กบัลกัษณะประจาํลาํดบัท่ี 8 การเรียนวิชาท่ีตอ้งเรียน

มาก่อนนั้นส่งผลกระทบไม่มากต่อผลสมัฤทธ์ิการเรียน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ถึงแมน้กัศึกษาจะส่งการบา้นหลายคร้ัง

หรือเคยลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนแลว้ แต่อาจจะไม่ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนดีได ้ทั้ งน้ีอาจเป็น

เพราะนกัศึกษาไม่ไดท้าํการบา้นดว้ยตนเอง หรืออาจเคยลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนแลว้แต่ยงัสอบไม่

ผา่นจึงไม่มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอ 

 

  

รูปที ่6. ค่านํ้ าหนกัของลกัษณะประจาํในโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบจริง 

รูปที่ 7.ค่านํ้ าหนักของลักษณะประจาํในโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบเทจ็ 

  

6. สรุปผลการวจัิย 

งานวิจยัน้ีไดเ้สนอการสร้างแบบจาํลองทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการเขียน

โปรแกรมเชิงอ็อบเจกตว์า่อยูใ่นระดบัดีหรือไม่ดี โดยมีขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียนนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วน

บุคคล ขอ้มูลดา้นการศึกษา ขอ้มูลการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ และขอ้มูลพฤติกรรมและสถานะของ

ผูเ้รียน จากผลการวิจัยพบว่าแบบจาํลองวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็มซ่ึงประกอบดว้ยทั้งโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบจริงและแบบเท็จให้ผลการทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนไดแ้ม่นยาํดีกว่าวิธีโครงข่ายประสาท

เทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้และตน้ไมต้ดัสินใจ นอกจากน้ีผลการทาํนายงานวจิยัน้ีสามารถนาํไปวางแผนการเรียน

การสอน หรือผูส้อนสามารถใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้รียนในรุ่นต่อไปได ้โดยปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิการเรียน

วชิาการเขียนโปรแกรมเชิงออ็บเจกตใ์นระดบัท่ีดีนั้น นกัศึกษาควรมีลกัษณะประจาํไดแ้ก่ ระยะเวลาการฝึกปฏิบติั

เขียนโปรแกรมนอกห้องเรียนมากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ การทาํงานขณะเรียนตอ้งนอ้ย จาํนวนคร้ังท่ีเขา้เรียน

สามารถเขา้เรียนไดทุ้กคร้ัง และวฒิุการศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอจากการจบมธัยมปลายหรือจบปริญญาตรี  
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7. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวจิยัน้ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือสร้างแบบจาํลองทาํนายผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆได้

โดยกาํหนดลกัษณะประจาํให้เหมาะสมสาํหรับแต่ละวิชา และการนาํโครงข่ายประสาทเทียมไปบูรณาการกบั

เทคนิคอ่ืนๆ ในการเรียนรู้ของเคร่ืองจะทาํใหผ้ลการทาํนายมีความแม่นยาํดียิง่ข้ึนกวา่เดิม 

 

8. เอกสารอ้างองิ 

Al-Sudani, S. and Palaniappan, R.  2019. Predicting students’ final degree classification using an extended 

profile. Education and Information Technologies. 24: 2357. 

Bendangnuksung and Prabu, P. 2018. Students' Performance Prediction Using Deep Neural Network. 

International Journal of Applied Engineering Research. 13(2): 1171-1176. 

Devasia, T., T P, V. and Hegde, V. 2016. Prediction of student’s performance using Educational   Data 

Mining.  International Conference on Data Mining and Advanced Computing (SAPIENCE). 

India, pp. 91-95. 

Iyanda, A. R., Ninan, O. D., Ajayi, A. O. and Anyabolu, O. G. 2018.  Predicting Student Academic 

Performance in Computer Science Courses: A Comparison of Neural Network Models. I.J. Modern 

Education and Computer Science. 6: 1-9. 

Kraipeerapun, P. and Amornsamankul S. 2015. Using Stacked Generalization and Complementary Neural 

Networks to Predict Pakinson’s Disease. The 11th International Conference on Natural 

Computation (ICNC), Zhangjiajie, pp. 1290 -1294. 

Kraipeerapun, P. and Fung, C. C. 2009. Binary Classification Using Ensemble Neural Networks and Interval 

Neutrophic sets. Neurcomputing. 72: 2845-2856 

Mat, A. Khidzir1, N. Z. Deris, S. Yaacob, N. N. H. M. Mohamad, M. S. and Safaai, S. S. 2019. A Review on 

Predictive Modeling Technique for Student Academic Performance Monitoring. MATEC Web 

Conf., pp.1-8. 

Okubo , F., Yamashita, T., Shimada, A., Taniguchi, Y. and Konomi, S. 2018. On the Prediction of Students’ 

Quiz Score by Recurrent Neural Network. CEUR Workshop Proceedings. 2163. 

Pandey, M. and Taruna, S. 2016. Towards the integration of multiple classifier pertaining to the student's 

performance prediction. Perspectives in Science. 8: 364-366. 

Sa, C. L., Hanai D., Ibrahim, A., Hossain, E. D. and. Hossin, M. 2014. Student performance analysis system 

(SPAS).  The 5th International Conference on Information and Communication Technology for 

The Muslim World (ICT4M). Kuching, pp. 1-6. 

Yıldız , Z. and. Baba,  A. F.  2014.  Evaluation of student performance in laboratory applications using fuzzy 

decision support system model. IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON). 

Istanbul, pp. 1023-1027. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1603 

การพฒันาศักยภาพโฮมสเตย์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิบ้านพรหมโลก 

อาํเภอพรหมครีี จังหวดันครศรีธรรมราช 

HOMESTAY POTENTIAL DEVELOPMENT TO PROMOTE NATURAL 

TOURISM, BAN PHROM LOK, PHROM KHIRI DISTRICT  

NAKHON SRI THAMMARAT 

 

นางสาวกุลวดี   จันทร์วิเชียร  

คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

E-mail : kunwadee_20@hotmail.com 

นางสาวเตชิตา  สุทธิรักษ์ 

คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

E-mail: teachita2012@gmail.com   

นายอรรณพ  ขําขาว  

คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

E-mail : don_nakhon_4331@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพโฮมเสตย ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ บา้นพรหมโลก

อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาศกัยภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียวแบบ

โฮมสเตยท่ี์อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช การศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ธีิการ

ศึกษาเชิงปริมาณ มีการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยใชแ้บบสอบถามจากประชาชนและกลุ่มตวัอยา่ง และใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS หาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานด้านท่ีพกั จากการวิจัย พบว่ามีการซ่อมแซมท่ีพกัอยู่เสมอเพ่ือตอ้งการ

ตอบสนองผูบ้ริการ มีค่ามากท่ีสุด , มาตรฐานด้านอาหารและโภชนาการ มีค่ามากท่ีสุด ,มาตรฐานด้านความ

ปลอดภัย มีค่ามากท่ีสุด , มาตรฐานด้านการจัดการ มีค่ามากท่ีสุด , มาตรฐานด้านมูลค่าเพ่ิม มีค่ามากท่ีสุด 

มาตรฐานด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่ามากท่ีสุด, มาตรฐานสภาพแวดลอ้ม มีค่ามากท่ีสุด ,มาตรฐานด้าน

กิจกรรมการท่องเท่ียว มีค่ามากท่ีสุด  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูท่้องเท่ียว จาํนวน 253 คน ชาวบา้นจาํนวน 100 คน  

โดยพิจารณาดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั และรายได ้ ขอ้เสนอแนะการวจิยั องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลควรให้ความสาํคญักบักลุ่มโฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก  อาํเภอพรหมคีรี  และส่งเสริมสนบัสนุน

ใหเ้กิดการขยายกลุ่ม โดยเร่ิมจากพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมก่อนและจดัให้มีงบประมาณสนบัสนุนเพ่ือสร้างองคค์วามรู้

ต่อไป การท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช ควรมีการประชาสัมพนัธ์กลุ่มโฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก  อาํเภอ

พรหมคีรี  ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลภายในและภายนอก จงัหวดันครศรีธรรมราชอยา่งแพร่หลาย โดยผา่นส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ หรือสงัคมออนไลน ์
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ABSTRACT 

This research " Homestay potential development to promote natural tourism, Ban Phrom Lok, Phrom 

Khiri District Nakhon Sri Thammarat”   This research examines to study the potential and standard of homestay 

tourism in natural tourist attractions. Phrom Khiri District Nakhon Sri Thammarat. This study used quantitative 

methods Field data were collected using questionnaires from people and sample groups. And use SPSS program 

to find the average and percentage. 

The results revealed accommodation is constantly being repaired to satisfy service providers most 

valuable, food and nutrition standards most valuable , Safety standards most valuable, management standard most 

valuable, value added standard most valuable Marketing promotion standards The most valuable, standard 

environment most valuable , Tourism activities standards most valuable .The sample consisted of  253 tourists, 

100 villagers, considering gender, age, marital status, education level, primary occupation. Research suggestions 

subdistrict administration organizations should pay more attention to Baan Phrom Lok Homestay Group, Phrom 

Khiri District. And promoted and support group expansion By beginning with the area that is ready first and 

providing a budget to support further knowledge creation Nakhon Si Thammarat Tourism There should be public 

relations of Ban Phrom Lok Homestay Group in Phrom Khiri District. To be known to internal and external 

persons Nakhon Si Thammarat province is widely Through various publications or online communities. 

 

Keywords:  Development, Potential, Homestay, Tourism 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความสาํเร็จของการท่องเท่ียวไทยหรือยคุทองของการท่องเท่ียว เพ่ิงจะเร่ิมในช่วงแผน พฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 6 (2530-2534) โดยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวในปีแรกของแผนฯ ประมาณ 50,000 ลา้น

บาท และเพ่ิมเป็น 100,000 ลา้นบาทในปีสุดทา้ยของแผนฯ ความสาํเร็จดงักล่าวส่วนหน่ึงเกิดจากกลยทุธ์การตลาด

ท่ีประกาศใหปี้ 2530 เป็นปีแห่งการท่องเท่ียวไทย ทาํใหร้ายไดจ้ากการท่องเท่ียวในปีนั้นเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 34 และ

ต่อมา ในปี 2531 เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 58 ในปี 2534 รายได้จากการท่องเท่ียวเท่ากับสองในสามของสินคา้ออก

ประเภทเกษตรกรรม และมีมูลค่าใกลเ้คียงกับรายได้จากการส่งออกส่ิงทอและเส้ือผา้สําเร็จรูป ซ่ึงเป็นสินคา้

หัตถกรรมท่ีมีการส่งออกสูงสุด     อยา่งไรก็ตามขอ้ท่ีน่าสังเกตเก่ียวกบัลกัษณะการเติบโตของการท่องเท่ียวไทย 

คือ การเพ่ิมของรายได้ตั้ งแต่ ปี 2524 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมจํานวนนักท่องเท่ียว และ

ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทย แต่ค่าใชจ่้ายต่อวนัท่ีคิดในราคาคงท่ีแทบจะมิไดเ้พ่ิมข้ึนเลย  

 ภายใตก้ารปรับตวัของผูป้ระกอบการท่องเท่ียวนั้น การนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการทาํงานและช่วยใน

เร่ืองการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น ปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่องเท่ียวทัว่โลกไดน้าํเทคโนโลยีมาช่วยในการดาํเนินธุรกิจ 

และกลายเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผลกัดนัธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ 2542) 

  นครศรีธรรมราช เป็นจงัหวดัในประเทศไทย มีประชากรมากท่ีสุดในภาคใตแ้ละมีขนาดพ้ืนท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของภาคใต ้(รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจงัหวดัท่ีอยู่

ติดกนัไดแ้ก่ สงขลา พทัลุง ตรัง กระบ่ี และสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณท่ีมีความสาํคญัทั้งใน

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากท่ีสุดเมืองหน่ึง ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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นครศรีธรรมราชมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวาง มาไม่นอ้ยกวา่ 1800 ปีมาแลว้ หลกั ฐานทางโบราณคดี 

และหลกัฐานทางเอกสารท่ีปรากฏในขณะน้ียนืยนัได ้วา่นครศรีธรรมราช มีกาํเนิดมาแลว้ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 7 

เป็นอยา่งนอ้ย   แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดั  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จงัหวดันครศรีธรรมราช

การกาํหนดตาํแหน่งและทิศทางการพฒันาจงัหวดั จากกรอบนโยบายและศกัยภาพ  โอกาส  ขอ้จาํกดั  จงัหวดั

นครศรีธรรมราชจึงกาํหนดตาํแหน่งและทิศทางการพฒันาจงัหวดั โดยกาํหนดวิสัยทศัน์จงัหวดันครศรีธรรมราช

ว่า “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่  น่าเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยัง่ยืน”  (ชลิดา รินทร์พรหม และคณะ, 

2550) 

เดิมอาํเภอพรหมคีรี  อยู่ในการปกครองของอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 

2517 กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ตาํบลพรหมโลก ตาํบลบา้นเกาะ ตาํบลอินคีรี และตาํบลทอนหงส์ตั้งเป็น                 

กิ่งอําเภอพรหมคีรี และยกฐานะให้เป็น อําเภอพรหมคีรี เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 การปกครองส่วน

ภูมิภาค อาํเภอพรหมคีรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตาํบล 39 หมู่บา้น สถานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  1.วดัเขาขุนพนม 

พระเจา้ตากสินมหาราช ท่ีตั้ง หมู่ท่ี3 ตาํบลบา้นเกาะ ตาํบลพรหม อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช วดัเขา

ขุนพนมสนันิษฐานวา่มีความสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ของเมืองนครโดยตลอด แต่มีการบนัทึกหลกัฐานไวน้อ้ย 

ในตอนปลายสมยัสมเด็จเจา้กรุงธนบุรีตามประวติัศาสตร์บนัทึกวา่ สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีทรงพระวิกลจริต สติ

ฟันเฟือน เพราะสําคญัว่าทรงบรรลุโสดาบนัทรงบนัคบัพระสงฆ์ชั้นผูใ้หญ่ให้กราบไหวพ้ระองค์เป็นการใหญ่             

2.นํา้ตกพรหมโลก อยูต่าํบลพรหมโลก ห่างจากตวัเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4016(นครศรีธรรมราช-พรหม

คีรี) ถึงกม.ท่ี20 มีทางแยกซา้ยเขา้ทางหลวง 4123 อีกประมาณ 5 กม.จดัวา่เป็นนํ้ าตกขนาดใหญ่ท่ีมีลานหินกวา้ง

และสวยงามแห่งหน่ึง มีตน้นํ้ าจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิน4หนาน (ชั้น)ไดแ้ก่ หนานบ่อ

นํ้ าวน หนานวงัไมปั้ก หนานวงัหัวบวั หนานวงัอา้ยแล สายนํ้ าไหลผ่านหมู่ไมน้านาพนัธ์ุริมเชิงเขา แลว้ไหลไป

เป็นคลองท่าแพและลงสู่อ่าวไทยท่ีตาํบลปากพนู  3.นํา้ตกอ้ายเขียว  ตาํบลทอนหงส์ ห่างจากอาํเภอเมือง ประมาณ 

30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 4016 ใชเ้ส้นทางเดียวกบันํ้ าตกพรหมโลก แต่เลยไปจนถึงกิโลเมตรท่ี 24 มี

ทางแยกซา้ยเขา้ไปอีก 5 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเขาหลวงเช่นกนั มีทั้งหมด 15 ชั้น เช่น หนานช่องไทร หนานบงั

ใบ หนานไมไ้ผ่ หนานเสือผ่าน หนานบุปผาสวรรค ์หนานหินกอง หนานหัวชา้ง หนานไทรกวาดลาน หนานฝา

แฝด สภาพทัว่ไปยงัคงเป็นป่าทึบ สองขา้งทางเขา้นํ้ าตกเป็นสวนพลู ชาวนครเรียกวา่ “พลูปากหราม” เพราะมีรส

เผด็ร้อน กล่ินหอม การเดินทางไปชมนํ้ าตกควรจะไปในช่วงหนา้ฝนเพราะนํ้ าจะไหลแรงเป็นสายสีขาวจากผาสูง 

ดูสดช่ืน และหากจะชมทิวทศัน์ยอดเขาหลวงซ่ึงมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 1,835 เมตร ควรไปชมท่ีนํ้ าตกแห่งน้ี 

4.เรือนรับรองเมืองนคร สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯลฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวท่ีเสด็จมาทรงงานท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในบริเวณสวน

ผลไมเ้ก่าแก่ตระกูล ทองสมคัร ซ่ึงสร้างถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณโดยรอบแวดลอ้มไป

ดว้ยไมผ้ลพ้ืนเมืองหลากชนิด และยงัไดรั้บการตกแต่งดว้ยไมป้ระดบัส่งใหเ้กิดความร่มร่ืนโดยทัว่ไป เรือนรับรอง

เมืองนครเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชมไดทุ้กวนั เวน้วนัพุธและเวลาท่ีพระราชวงศเ์สด็จประทบั  5.ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษา  ท่ีตั้ ง หมู่ 3 ตาํบลบ้านเกาะ ตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์

วิทยาศาสตร์มีบทบาทและหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัใน

รูปแบบของนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ 

เทคโนโลยกีารเกษตร ฯลฯ โดยเนน้ในเร่ืองใกลต้วั สมัผสัไดเ้รียนรู้จากของจริง สร้างความสุนกสนาน ต่ืนเตน้เร้า

ใจ และนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้(สาํนกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช, 2542) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ชุมชนบ้านพรหมโลก  อาํเภอพรหมคีรี  จังหวดันครศรีธรรมราช ชุมชนเก่าแก่เชิงเขาหลวงท่ีอุดม

สมบูรณ์ทั้งพืชผกัผลไมห้มากพลู ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาในรูปของกินอนัหลากหลายละลานตา โดยเฉพาะ

อาหารคํ่าของกินพ้ืนบา้นปักษใ์ต ้และผลไมน้านาชนิด มานอนโฮมสเตย ์ และเล่นนํ้ าใสของธารนํ้ าตกพรหมโลก  

กิจกรรมท่ีให้นักท่องเท่ียวได้ร่วม  ได้แก่ นํ้ าตกพรหมโลก นํ้ าตกใหญ่ของภาคใต้  สวนสมรม และผลไม้

หลากหลาย  บรรยากาศหมู่บา้นโบราณ และวดัเขาขนุพนม 

การท่องเท่ียวโฮมสเตย ์เป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียว ท่ีนักท่องเท่ียวจะตอ้งพกั

รวมกบัเจา้ของบา้นชายคาเดียวกนั โดยมีห้องพกัหรือพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้นเหลือสามารถนํามาดดัแปลงให้

นักท่องเท่ียวได้พกัชั่วคราว ซ่ึงมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผูพ้กัรวมกันไม่เกิน 20 คนโดยมีค่าตอบแทน และ

จดับริการส่ิงอาํนวยความสะดวกตามสมควร อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายไดเ้สริม ซ่ึงเป็นไป

ตามบทนิยามคาํวา่ “โรงแรม” แห่งพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 และไดข้ึ้นทะเบียนกบักรมการท่องเท่ียว 

ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมการท่องเท่ียวกาํหนด เพ่ือเป็นการรับประกนัโฮมสเตยใ์หน้กัท่องเท่ียวเกิดความมัน่ใจเม่ือไป

ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จึงไดก้าํหนดใหมี้การประเมิน “มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย” 

เพ่ือตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตยใ์นประเทศไทย ประกอบกบัเม่ือประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน ในปี 2558 อีกทั้ งอาเซียนได้มีการกาํหนดมาตรฐานโฮมสเตยอ์าเซียนร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน

ประเมินเดียวกนัทัว่อาเซียน เพ่ิมการรับประกนัมาตรฐานโฮมสเตย ์และเพ่ิมความมัน่ใจให้นกัท่องเท่ียววา่ไดไ้ป

เท่ียวโฮมสเตย์ท่ีได้รับมาตรฐานในระดับสากล นอกจากน้ี ยงัให้ความใส่ใจในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการท่องเท่ียวสีเขียว (Green Tourism)  

ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพโฮมสเตย ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ บา้นพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาศกัยภาพและ

มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยท่ี์อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการ

จัดการการพฒันาศักยภาพโฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี  จังหวดันครศรีธรรมราช  เป็นพ้ืนท่ี

กรณีศึกษา  ซ่ึงการพฒันาศกัยภาพโฮมสเตยข์องบา้นพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี   ยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ได้

มีการยอมรับ หรือรู้จกัมากนกั เพราะปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปพกัโฮมสเตยข์องบา้นพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี   

ปีละไม่เกิน 1,000 คน (จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการ) แต่ในพ้ืนท่ีบ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี                         

มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  เพราะมีความโดด

เด่นในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ ความสมบูรณ์ของส่ิงแวดล้อมและความบริสุทธ์ิของอากาศ มีความ

หลากหลายทางดา้นชีวภาพ ตลอดจนมีทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ผลลพัธ์จากการทาํวิจยัคร้ังน้ี ทาํให้ได้

ขอ้มูลเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการจดัการแนวทางการพฒันาโฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ใหเ้กิดการพฒันาท่ีพกัใหมี้มาตรฐานอยูเ่สมอ  เพ่ือใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวมีขอ้มูลความรู้และทราบ

ถึงมาตรฐานท่ีพกัโฮมสเตย ์  บา้นพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช  มากยิง่ข้ึน  จึงจาํเป็นอยา่ง

ยิง่ในการทาํวจิยัน้ีข้ึนมา 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาศกัยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยท่ี์อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

โฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 3.1 แบบแผนการวจิยั  

  การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพโฮมสเตย ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ บา้นพรหม

โลก อาํเภอพรหมคีรี  จังหวดันครศรีธรรมราช     เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้แบบ

สมัภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

        3.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร   การศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนและนักท่องเท่ียวทัว่ไปบริเวณ โฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก 

อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 กลุ่มตัวอย่าง  การศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไป ผูใ้ห้ขอ้มูลในพ้ืนท่ีชุมชน โฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก 

อาํเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช   โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญเลือกแบบเจาะจง ไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 253  

คน 

        3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ในการศึกษา ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

 1.ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างนําเสนอโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 2.เปรียบเทียบความคิดเห็น ใช้สถิติ t-test ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย 2 กลุ่ม และ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม  

 การศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันาศกัยภาพโฮมสเตย ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ บา้นพรหม

โลก อาํเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ไดใ้ชว้ิธีการศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณ (quantitative research ) โดย

ดาํเนินการวจิยัตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1.สํารวจข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์  บ้านพรหมโลก  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัด

นครศรีธรรมราช   

 2.ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก  อําเภอพรหมคีรี  จังหวดั

นครศรีธรรมราช    

 3.ประเมินศกัยภาพมาตรฐานโฮมสเตย ์ บา้นพรหมโลก  อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช    

ประกอบดว้ย 8 ดา้น (กรอบดชันีช้ีวดัคุณภาพมาตรฐานการจดัการ Home Stay ไทย :  กรมการท่องเท่ียว) 
 3.1 ท่ีพกั 

 3.2 อาหารและโภชนาการ 

 3.3 ความปลอดภยั 

 3.4 การจดัการ 

 3.5 กิจกรรมท่องเท่ียว 

 3.6 สภาพแวดลอ้ม 

 3.7 มูลค่าเพ่ิม 

 3.8 การส่งเสริมการตลาด 

 4. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินศกัยภาพ มาตรฐานทั้ง 8 ดา้น ของโฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก  

อาํเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช    
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 3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 

 1. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้คาํถามแบบปลายปิด และปลายเปิด จาํนวน 

3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  คาํถามเก่ียวกับขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของประชาชน จาํนวน 6 ขอ้  ดังน้ี เพศ  อายุ  

ระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการอยูใ่นจงัหวดั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนท่ี 2 คาํถามการแสดงความคิดท่ีเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพโฮมสเตย ์เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ บา้นพรหมโลก  อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพโฮมสเตย ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ บา้นพรหมโลก  อาํเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์ของการท่องเท่ียว บา้น

พรหมโลก  อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

        โดยมีรูปแบบการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฎี และ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา   โดยการสํารวจและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้จาก

แหล่งเอกสาร ต่าง ๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลความรู้พ้ืนฐานในการเขียนเคา้โครงวิจยัและเป็นขอ้มูลประกอบ การศึกษา

คน้ควา้ รายงานการวจิยั วทิยานิพนธ์ และวารสารต่างๆ 

 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความสาํคญัของการท่องเท่ียวรูปแบบโฮมสเตยแ์ละ มาตรฐานของ

โฮมสเตยไ์ทย รวมถึงขอ้มูลลกัษณะการบริหารจดัการโฮมส   รวมทั้งความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของ

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ตลอดจนการสัมภาษณ์ถึงรูปแบบการบริหารจดัการผูน้าํในชุมชนและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง กบัการท่องเท่ียว   

  3. ขั้นตอนการจดัการกบัขอ้มูลท่ีไดม้า โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารมาสรุปสาระสําคญั และนาํ

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  มาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 

(SPSS for Windows: Statistical Package for Social Science) และการสัมภาษณ์ใช้วิ ธีการถอดความจากการ

สัมภาษณ์ท่ีบันทึกไวใ้นแบบสัมภาษณ์ และนํามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สรุปสาระสําคญัตาม

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 4. นาํแบบสอบถาม เสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข 

 5. นําแบบสอบถามท่ีสร้างและผ่านผูท้รงคุณวุฒิ การพิจารณาแลว้ไปตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 6. นําแบบสอบถามท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence) ซ่ึงมีค่าดชันี ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.99 

 7. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ ไปทดลองใชก้บันกัท่องเท่ียว จาํนวน 30 คน ท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยใชสู้ตรของครอนบาค จาก

การทดสอบไดพ้บวา่ ความเช่ือมัน่(Reliability) โดยวธีิสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า แบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั .938  

  8. นาํแบบสอบถามไปใชเ้ป็นแบบสอบถามในวจิยั 
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4. สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการพฒันาศกัยภาพศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก  อาํเภอพรหม

คีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถสรุปตามดชันีช้ีวดัคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย ์ไดด้งัน้ี 

สรุปผลข้อมูลพื้นฐาน 

  พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.7  และเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 49.3  มีอายุ

ระหวา่ง 15 – 24 ปี  คิดเป็นร้อยละ 67.2  รองลงมา อายรุะหวา่ง 25- 34 ปี  คิดเป็นร้อยละ 11.9  และอายรุะหวา่ง 35 

-44 ปี และ45 - 54 ปี  คิดเป็นร้อยละ 10.4  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.1  รองลงมา สถานภาพสมรส คิด

เป็นร้อยละ 23.9  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.1  รองลงมา ปวช./ปวส./อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 

13.4 และมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 7.5 โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ(นกัเรียน/นกัศึกษา/ ลูกจา้ง

ชัว่คราว) คิดเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมา พนกังานเอกชน/พนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.4  และขา้ราชการ/

พนกังานราชการ คิดเป็นร้อยละ 14.9 และมีรายไดต้่อเดือน 3,000 – 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.7  รองลงมา มี

รายไดต้่อเดือน มากกวา่ 15,001 บาท  คิดเป็นร้อยละ 26.9  และมีรายไดต้่อเดือน 6,001 - 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

14.9  

สรุปผลการพัฒนาศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก ตามมาตรฐาน             

โฮมสเตย์ 

1. มาตรฐานดา้นท่ีพกั จากการวิจยัพบวา่ มีการกาํจดัแมลงท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอยูเ่สมอโดยใชภู้มิ

ปัญญาชาวบา้น มีค่ามากท่ีสุด 

2. มาตรฐานด้านอาหารและโภชนาการ จากการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ท่ีใช้ในเคร่ืองครัวสะอาด ถูก

สุขลกัษณะ มีค่ามากท่ีสุด  

3. มาตรฐานดา้นความปลอดภยั  จากการวจิยัพบวา่ มีการดูแลและซ่อมแซมลอ๊คต่างๆในท่ีพกัเพ่ือความ

ปลอดภยัอยูเ่สมอ มีค่ามากท่ีสุด 

4. มาตรฐานดา้นการจดัการ จากการวจิยัพบวา่ มีการกาํหนดขอ้ปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเท่ียวเพ่ือไม่ใหเ้กิด

ปัญหาท่ีขดัต่อวฒันธรรม จารีต ประเพณี มีค่ามากท่ีสุด 

5. มาตรฐานมูลค่าเพ่ิม จากการวจิยัพบวา่ มีโอกาสไดเ้ผยแพร่วฒันธรรมของชุมชน มีค่ามากท่ีสุด 

6. มาตรฐานดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการวิจยัพบวา่ มีการเผยแพร่ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ มีค่ามาก

ท่ีสุด 

7. มาตรฐานดา้นสภาพแวดลอ้ม จากการวิจยัพบว่า พ้ืนท่ีหลกัยงัคงสภาพเดิมของชุมชนและยงัรักษา

วฒันธรรมและประเพณีของตน มีค่ามากท่ีสุด 

8. มาตรฐานดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว จากการวิจยัพบว่า มีกิจกรรมชมแหล่งท่องเท่ียว เช่น สวนสมรม  

นํ้ าตกพรหมโลก   มีค่ามากท่ีสุด 

 

5. อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาการพฒันาศกัยภาพศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี  

จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามดชันีช้ีวดัคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย ์พบวา่ 
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 1. มาตรฐานดา้นท่ีพกั  โครงสร้างบา้นพกัท่ีมีความมัน่คง  มีระดบัคุณภาพมาก  บา้นพกัมีอากาศถ่ายเท

สะดวก และแสงสวา่งส่องเขา้ถึง มีคุณภาพอยูร่ะดบัปานกลาง  เคร่ืองนอนสะอาด อยูร่ะดบัปานกลาง  มีการดูแล

สภาพแวดลอ้มบริเวณบา้น มีระดบัคุณภาพมาก  

 2. มาตรฐานดา้นอาหารและโภชนาการ มีอาหารปรุงมาอย่างดี มีระดบัคุณภาพปานกลาง ภาชนะท่ีใช้

สะอาดและปลอดภยั มีระดบัปานกลาง ห้องครัวมีสภาพท่ีไม่มีกล่ิน มีนํ้ าด่ืมและนํ้ าใชท่ี้สะอาด มีระดบัคุณภาพ

มาก อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัวสะอาดถูกสุขลกัษณะ มีระดบัคุณภาพมาก มีร้านอาหารในชุมชน มีระดบัคุณภาพ

ปานกลาง 

3. มาตรฐานดา้นความปลอดภยั  มีการจดัเวรยามดูแลความปลอดภยั มีระดบัคุณภาพปานกลาง มีความ

พร้อมเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ มีระดบัคุณภาพปานกลาง มีการดูแลและซ่อมแซมลอ็คต่างๆในท่ีพกัเพ่ือ

ความปลอดภยัอยูเ่สมอ มีระดบัคุณภาพปานกลาง 

4. มาตรฐานดา้นการจดัการ มีการรวมกลุ่มของชาวบา้นจดัการในรูปของชมรม มีระดบัคุณภาพปาน

กลาง มีคณะกรรมการบริหารโครงการ มีระดบัคุณภาพปานกลาง มีรายละเอียดเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและบริการ

ต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวทราบชดัเจน มีระดบัคุณภาพปานกลาง  

5. มาตรฐานดา้นมูลค่าเพ่ิม มีร้านขายของท่ีระลึกในชุมชน มีระดบัคุณภาพปานกลาง  มีผลิตภณัฑโ์ดย

ชาวบา้นและใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินผลิต มีระดบัคุณภาพปานกลาง มีโอกาสพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในชุมชน

ในดา้นการใหบ้ริการท่ีประทบัใจ มีระดบัคุณภาพปานกลาง 

6. มาตรฐานดา้นการส่งเสริมการตลาด มีคู่มือและเอกสารเผยแพร่การท่องเท่ียวเป็นของตนเอง  มีระดบั

คุณภาพปานกลาง  

7. มาตรฐานดา้นสภาพแวดลอ้ม มีแหล่งท่องเท่ียวหลายประเภท มีระดบัคุณภาพปานกลาง มีการดูแล

สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว และชุมชนอยู่เสมอ มีระดับคุณภาพปานกลาง  มีสถานพยาบาลไปรษณีย ์

ธนาคาร ไม่ไกลเกินไป มีระดบัคุณภาพปานกลาง 

8. มาตรฐานดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว มีกิจกรรมท่องเท่ียว เก็บผลไมส้วนสมรม เล่นนํ้ าตก  มีคุณภาพระดบั

คุณภาพมากท่ีสุด  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรให้ความสาํคญักบักลุ่มโฮมสเตย ์บา้นพรหมโลก  และส่งเสริม

สนบัสนุนใหเ้กิดการขยายกลุ่ม โดยเร่ิมจากพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมก่อนและจดัใหมี้งบประมาณสนบัสนุนเพ่ือสร้าง

องคค์วามรู้ต่อไป 

(2) ควรกาํหนดนโยบายกลุ่มท่ีชดัเจน และเสทอภาคกนั เพ่ือเป็นการกระจายรายไดสู่้สมาชิกภายใน

กลุ่ม ใหมี้การพฒันาใหเ้กิดความเขม้แขง็ภายใน สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

(3) การท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช ควรมีการส่งเสริม การประชาสัมพนัธ์ กลุ่มโฮมสเตย์

บา้นพรหมโลก  ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลภายใน และภายนอกจงัหวดั  โดยผา่นส่ือต่างๆ ป้ายต่างๆ เป็นตน้ 

(4) ควรจดัทาํ การวิจยัเชิงปฏิบติัอยา่งมีส่วนร่วม โดยให้สถาบนัอุดมศึกษาทอ้งถ่ิน องคก์รจงัหวดั 

อาํเภอ และชุมชน ร่วมกนัทาํการศึกษาในเร่ืองความตอ้งการของชุมชนกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร จดัการ
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การท่องเท่ียวโฮมสเตยแ์บบยัง่ยืน แนวทางในการจดัทาํแผนงานการพฒันาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม ไดต้่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ทั่วไปของนักท่องเท่ียวสูงอายุ

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย กรณีศึกษา เมืองพทัยาและเมืองหัวหิน  2) เพ่ือศึกษา

แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดนัของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพาํนกัระยะยาวใน

ประเทศไทย ใชร้ะเบียบการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการลงสาํรวจพ้ืนท่ีศึกษาและใชแ้บบสอบถาม

นักท่องเท่ียวสูงอายุท่ีเดินทางมาพาํนักระยะยาวในประเทศไทยจาํนวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือน

มิถุนายน 2562 โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิตเบ่ียงเบนมาตารฐาน 

การวิเคราะห์ปัจจัยด้วยการหมุนแกนแบบ Varimax การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ independent                   

T-Test และ One – Way Anova เพ่ือหาค่าความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 และการวเิคราะห์เน้ือหานาํเสนอเป็นความเรียง  ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายท่ีมีอายุระหว่างช่วงอายุ  50-54 ปี นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศสหราชอาณาจกัร มีระดบั

การศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี $50,001-$100,000  ดอลลาร์ หรือคิดเป็น

เงินไทยจะอยูท่ี่ประมาณ 1,500,000 – 3,000,000 บาท และส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาพาํนักระยะยาวจะมีสถานภาพ

สมรส  ในดา้นปัจจยัผลกัดนั พบวา่ โดยรวมนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติมีแรงจูงใจทางดา้นปัจจยัผลกัดนัมาก

ท่ีสุดในคือ  1) เพ่ือรักษาสุขภาพ  2) เพ่ือใชเ้วลาพกัผ่อนหลงัเกษียณอย่างสงบ  3) เพ่ือพบเจอวฒันธรรมใหม่ๆ         

4) เพ่ือความภาคภูมิใจในตนเอง  5) เพ่ือเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติท่ีแทจ้ริง ตามลาํดบั ในดา้นปัจจยัดึง พบวา่ โดยรวม

นักท่องเท่ียวสูงอายุชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพาํนักระยะยาวในประเทศไทย ไดแ้ก่  1) สุขอนามยัและความ
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สะอาด  รองลงมาคือ 2) ความหลากหลายของกิจกรรม  3) เง่ือนไขการทาํวซ่ีาพาํนกัระยะยาว  4) ความหลากหลาย

ของแหล่งท่องเท่ียว  5) ความสะดวกในการเดินทาง ตามลาํดบั 

  

คาํสําคญั: นกัท่องเท่ียวสูงอาย,ุ พาํนกัระยะยาว 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is 1) to study the general demographic characteristics of foreign tourists 

who travel to Thailand for a long stay in Thailand A case study of Pattaya and Hua Hin 2) To study the motivation 

of attracting factors and the driving factors of foreign tourists traveling to Thailand for long-term stay. Use survey 

research regulations Collecting data by surveying the study area and using questionnaires for elderly travelers 

traveling to stay in Thailand for 400 persons. Data was collected in June 2019 by using data analysis, using 

frequency and percentage values. Arithmetic mean deviation Analysis of factors by varimax rotation of axes by 

determining the level of statistical significance at 0.05 and content analysis presented as a sort the research found 

that most foreign tourists are males aged between the ages of 50-54 years. Most tourists travel from the United 

Kingdom. Have an education level at a diploma level or under a bachelor's degree Average annual income                          

$ 50,001- $ 100,000 or equivalent to Thai money will be around 1,500,000 - 3,000,000 baht and most of the long-

term travelers will have marital status. In the driving factor it was found that by including the elderly tourists, 

foreigners traveling to stay in Thailand, for example 1) hygiene and cleanliness, followed by 2) diversity of 

activities 3) long stay visa conditions 4) variety of 5) Travel convenience, respectively. The results of motivation 

analysis by gender Income and status of foreign tourists traveling to Thailand for long-term stay in the push factor, 

it was found that when considering gender it was found that male tourists gave higher average motivation levels 

than females. By giving priority to motivation for self-esteem continuing in revenue, the research found that older 

tourists, foreigners with income below $ 20,000, provide the highest average level of motivation. And the 

importance of motivation to learn the most different cultures and in terms of status, it was found that elderly 

tourists, foreigners who were widowed Giving the average of the highest motivation level And the importance of 

motivation to travel in the most exotic places In terms of pull factors, it was found that the population in terms of 

sex Income and status of foreign tourists traveling to Thailand for long-term stay the level of importance of the 

overall motivation of the sample group At a high level When considering gender, it was found that male tourists 

gave the highest level of motivation. By giving the most importance to the cost of living incentives in Thailand 

By giving priority to the motivation of the quality of accommodation later, when considering the status, it was 

found that the elderly, foreigners who were widowed Giving the average of the highest motivation level and the 

importance of motivation in the beauty of the tourist attraction as much as possible.  

 

Keywords: elderly tourists, long stay 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการนาํเงินตราต่างประเทศเขา้มา 

กระตุน้สภาพเศรษฐกิจของไทยโดยเร่งด่วน และถือเสมือนเป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

กลุ่มนักท่องเท่ียวหลงัเกษียณ อายุ 50 ปีข้ึนไป ได้ดาํเนินการจดัโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว รวมถึงการขยายกลุ่มตลาดไปยงันกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ 

(Niche Market/Segment) ในการเดินทางใหค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึนท่ีผา่นมาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดมี้การ

ส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวมีอตัราการขยายตวัท่ีดีมาโดยตลอด สามารถเพ่ิมจาํนวน

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาประเทศไทยได้มากข้ึนทุกปี แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากวนัพกัเฉล่ียของ

นกัท่องเท่ียวทัว่โลกกลบัพบวา่มีแนวโนม้ลดลง ในส่วนของประเทศไทยพบวา่ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา จาํนวนวนัพกั

เฉล่ียของนกัท่องเท่ียวลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ 1.43 ต่อปี ทาํให้รายไดท่ี้ไดรั้บจากการท่องเท่ียวอาจมิไดเ้พ่ิมข้ึนใน

สัดส่วนมากเท่าท่ีควรจะเป็น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จึงพิจารณาเห็นว่าการขยายตลาดไปยงักลุ่ม

นกัท่องเท่ียวท่ีสามารถใชเ้วลาในการพาํนกันานวนั จะเป็นการเพ่ิมระยะเวลาและจาํนวนเงินในการใชจ่้ายไดม้าก

ข้ึน (คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ลองสเตย,์ 2559) 

 จากแนวโนม้ของการเพ่ิมข้ึนของผูสู้งอายแุละการท่องเท่ียวแบบมีคุณภาพของกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

โดยมีการเดินทางเพ่ือพาํนกัระยะยาวและรักษาสุขภาพ จึงทาํให้การท่องเท่ียวสําหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายเุป็น

ตลาดหน่ึงท่ีมี แนวโน้มการเติบโตเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ อยู่ตลอดระยะเวลา อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

โครงสร้าง ประชากรจึงนาํไปสู่การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ภายใตก้ารท่องเท่ียวของกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมี

รูปแบบการท่องเท่ียวแบบไม่เร่งรีบหรือท่องเท่ียวแบบเนิบชา้ โดยไม่สร้างผลกระทบและทาํลายทรัพยากรแหล่ง

ท่องเท่ียว ซ่ึงส่งผลให้เกิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนต่อไป ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นปัญหาในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีถึง

แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติท่ีพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย การท่องเท่ียวคุณภาพจึงเป็นกล

ยทุธ์หน่ึงท่ีจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวโดยเฉพาะกลุ่ม นกัท่องเท่ียวคุณภาพมีความสนใจต่อการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 

อนัเกิดจากนกัท่องเท่ียวกลุ่ม คุณภาพท่ีนบัวา่เป็นนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม (Niche Tourists) ท่ีมีความสนใจในการ

เขา้ถึงแหล่ง ท่องเท่ียว เนน้การรับรู้หรือการทาํกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษร่วมกนัอยา่งลึกซ้ึง ดงันั้นความสาํคญั

ของการท่องเท่ียวคุณภาพ นบัเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ของแนวคิดการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ท่ีเป็นการทา้ทายไป

จากรูปแบบเดิมท่ีเป็นแบบการท่องเท่ียวมวลชน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพาํนกั

ระยะยาวในประเทศไทย กรณีศึกษาเมืองพทัยาและเมืองหวัหิน 

(2) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจด้านปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดันของนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวต่างชาติท่ีเดิน

ทางเขา้มาพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย กรณีศึกษาเมืองพทัยาและเมืองหวัหิน 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัดา้นเน้ือหาเพ่ือศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติท่ี

พาํนกัระยะยาวในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 

 1) การวิจัย เอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ตาํรา หนังสือ เอกสาร รายงานวิจยั เวบ็ไซต ์ของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน สถาบนัการศึกษาท่ีสอนดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม และทบทวนบริบทการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย  

 2) การวิจยัเชิงปริมาณ ในการนาํเคร่ืองมือแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลตวัอย่างของนักท่องเท่ียว

จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 

แรงจูงใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีพ่าํนกัระยะ

ยาวในประเทศไทย 

ปัจจยัผลกั 

1.เพ่ือพกัผอ่น 

2.เพ่ือใชเ้วลาท่ีมีค่ากบัเพ่ือน/ครอบครัว 

3.เพ่ือความภาคภูมิใจในตนเอง 

4.เพ่ือเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

5.เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่ 

ปัจจยัดงึ 

1.ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 

2.ความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว 

3.ทะเลและชายหาด 

4.สภาพอากาศ 

5.อาหารไทย 

6.ค่าครองชีพในประเทศไทย 

7.ความหลากหลายของกิจกรรม 

8.ความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นในทอ้งถ่ิน 

9.คุณภาพของสถานท่ีพกัแรม 

10.ความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียว 

11.ความสะดวกในการเดินทาง 

12.สุขอนามยัและความสะอาด 

13.ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ 

14.เง่ือนไขวีซ่าสาํหรับการพาํนกัระยะยาว 

15.ความพร้อมทางการแพทยใ์นการรักษาพยาบาล 

ลกัษณะทางประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพก่อนเกษียณ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

6. สถานภาพสมรส 
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   1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ดว้ยความถ่ีและค่าร้อยละ 

   2) เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว วเิคราะห์ดว้ยความถ่ี

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน        

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวสูงอายุชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไปท่ี

พาํนกัระยะยาวในประเทศไทย  ในพ้ืนท่ีอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  พทัยา จงัหวดัชลบุรี  

 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 นกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไปท่ีพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย โดยทาํการศึกษา

เก่ียวกบัแรงจูงใจในดา้นปัจจยัผลกัและปัจจยัดึง 

 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลาย

ปิดภาษาองักฤษ ท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนงานวรรณกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว

สูงอายุชาวต่างชาติ ข้อมูลเก่ียวข้องกับแรงจูงใจนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวต่างชาติของนักท่องเท่ียวสูงอายุ

ชาวต่างชาติท่ีพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย โดยแบบสอบถามจะมีลกัษณะดงัน้ี 

 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-end Questionnaire) ท่ีใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยคาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบเติมขอ้ความ (Fill in the Blank) โดยอยูใ่นส่วนของขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว

สูงอายุชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาพาํนักระยะยาวในประเทศไทย แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-end 

Questionnaire) ท่ีใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบอยา่งอิสระในเร่ืองของภูมิลาํเนา และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินคา่ (Rating Scale) โดยใหน้กัท่องเท่ียวเป็นผูใ้หค้ะแนนของขอ้มูล

เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย โดยใช้

มาตราวดัแบบประเมินค่า 5 ระดบั ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) (อศัวนิ แสงพิกลุ, 2556, น. 181)   

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะนาํแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในช่วง

เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ภายในเมืองพัทยา ชลบุรี และหัวหิน 

ประจวบคีรีขนัธ์ 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive) 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ดว้ยความถ่ีและค่าร้อยละ 

 2. เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว วิเคราะห์ดว้ยความถ่ีและ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มแรงจูงใจเป็นกลุ่มใหญ่ดว้ยการหมุนแกนแบบ 

Varimax 
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5. สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนที ่1 ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพาํนกั

ระยะยาวในประเทศไทย   พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลประชากร

ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย  มีดงัน้ี เพศ เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง   

แบ่งเป็นเพศชายจาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาตามอายขุองกลุ่มตวัอย่างพบว่า  อายสุ่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงอาย ุ  50-54 ปี จาํนวน 119 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ มากกวา่ 65 ปีข้ึนไป จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 ช่วงอาย ุ60-64 

ปี จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และช่วงอาย ุ55-59 ปี จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาตามสญัชาติ พบวา่ สญัชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในกลุ่มนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติ 

ท่ีเขา้มาพาํนกัระยะยาวในประเทศไทยมากท่ีสุด คือองักฤษ จาํนวน 149 คน คิดเป็น 37.4 รองลงมาคือ สัญชาติ

นอร์เวย ์จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3  สญัชาติออสเตรเลียจาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3  สญัชาติเนปาล 

จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 สญัชาติเยอรมนั จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 สญัชาติฟินแลนด์ จาํนวน 15 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 สญัชาติอินเดีย จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 สญัชาติไอริช, โปแลนด,์รัสเซียน จาํนวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 สัญชาติออสเตรีย, ฟิลิปปินส์ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 สัญชาติแคนนาเดียน, 

มาเลเซีย  จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 สัญชาติอิตาล่ี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 สัญชาติเบโทเนีย, 

สวิสเซอร์แลนด์ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 สญัชาติบลักอเรีย จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .5 สัญชาติอิงลิช, 

สเวดิส จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .3  ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาทางดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ มีระดบัการศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือตํ่ากวา่ปริญญาตรี

มากท่ีสุด จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 

ระดบัปริญญาโท จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ระดบัปริญญาเอก จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 และอ่ืน ๆ 

จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาทางดา้นอาชีพ มีอาชีพส่วนใหญ่พบว่าพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 158 คิดเป็นร้อยละ 

39.5 รองลงมาคือเจา้ของกิจการ จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 อาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 59 คิดเป็นร้อยละ 14.8 

อาชีพนกัวชิาชีพเฉพาะดา้น จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 อาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.8 และอาชีพขา้ราชการ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาตามรายไดเ้ฉล่ียต่อปี พบว่า มีราย $50,001-$100,000  ดอลลาร์ มากท่ีสุด จาํนวน 210 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ มีราย $20,000-50,000 ดอลลาร์ จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24  มีรายได ้ตํ่ากวา่ 

$20,000 จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  และมีรายไดม้ากกวา่ $100,000 ดอลลาร์จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.8 ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาทางดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.3 รองลงมาคือสถานภาพโสด จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 สถานภาพหย่าร้างจาํนวน 23 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.8 และสถานภาพหมา้ย จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลาํดบั 
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 ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัแรงจูงใจด้านปัจจยัดงึดูดและปัจจยัผลกัดนัของนักท่องเทีย่ว

สูงอายุชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามาพาํนักระยะยาวในประเทศไทย 

   

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ียถึงระดบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวใน 

 ประเทศไทย 

ลาํดบั 
ปัจจยัผลกัดนัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลือกเดนิทางมา

ท่องเทีย่วพาํนักระยะยาว  
x� การแปลผล 

1 เพ่ือใชเ้วลาพกัผอ่นหลงัเกษียณอยา่งสงบ 4.31 มากท่ีสุด 

2 เพ่ือใชเ้วลาท่ีมีค่ากบัเพ่ือน/ครอบครัว 4.22 มากท่ีสุด 

3 เพ่ือความภาคภูมิใจในตนเอง 4.40 มากท่ีสุด 

4 เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่ 4.34 มากท่ีสุด 

5 เพ่ือพบเจอวฒันธรรมใหม่ๆ 4.37 มากท่ีสุด 

6 เพ่ือรักษาสุขภาพ 4.27 มากท่ีสุด 

7 เพ่ือหลีกอากาศร้อนจดั/หนาวจดั ในประเทศตวัเอง 3.98 มากท่ีสุด 

8 เพ่ือพบปะผูค้น/หาเพ่ือนใหม่ 4.12 มากท่ีสุด 

9 เพ่ือไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 4.33 มากท่ีสุด 

10 เพ่ือเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติท่ีแทจ้ริง 4.37 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.27 มากทีสุ่ด 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าหลงัจากท่ีนักท่องเท่ียวได้รู้จักและความมีช่ือเสียงของประเทศไทย ปัจจัย

ผลกัดนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ เพ่ือความ

ภาคภูมิใจในตนเอง (x� = 4.40) รองลงมาคือเพ่ือพบเจอวฒันธรรมใหม่ ๆ และเพ่ือเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติท่ีแทจ้ริง 

(x� = 4.37)  เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่ (x� = 4.34)  เพ่ือไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ (x� = 4.33)  เพ่ือ

ใช้เวลาพกัผ่อนหลังเกษียณอย่างสงบ (x� = 4.31)   เพ่ือรักษาสุขภาพ (x� = 4.27)  เพ่ือใช้เวลาท่ีมีค่ากับเพ่ือน/

ครอบครัว (x� = 4.22)  เพ่ือพบปะผูค้น/หาเพ่ือนใหม่ (x� = 4.12)  และเพ่ือหลีกอากาศร้อนจดั/หนาวจดั ในประเทศ

ตวัเอง (x� = 3.98)  ตามลาํดบั   
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ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ียถึงระดบัปัจจยัดึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวใน 

 ประเทศไทย 

ลาํดบั 
ปัจจยัดงึทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลือกเดนิทางมา

ท่องเทีย่วพาํนักระยะยาว  
x� การแปลผล 

1 ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 4.30 มากท่ีสุด 

2 ความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว 4.21 มากท่ีสุด 

3 ทะเลและชายหาด 4.39 มากท่ีสุด 

4 สภาพอากาศ 4.33 มากท่ีสุด 

5 อาหารไทย 4.50 มากท่ีสุด 

6 ค่าครองชีพในประเทศไทย 4.12 มาก 

7 ความหลากหลายของกิจกรรม 4.25 มากท่ีสุด 

8 ความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นในทอ้งถ่ิน 4.51 มากท่ีสุด 

9 คุณภาพของสถานท่ีพกัแรม 4.41 มากท่ีสุด 

10 ความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียว 4.20 มาก 

11 ความสะดวกในการเดินทาง 4.31 มากท่ีสุด 

12 สุขอนามยัและความสะอาด 4.20 มาก 

13 ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ 4.29 มากท่ีสุด 

14 เง่ือนไขการทาํวซ่ีาพาํนกัระยะยาว 4.16 มาก 

15 ความพร้อมทางการแพทยใ์นการรักษาพยาบาล 4.36 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.30            มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าหลงัจากท่ีนักท่องเท่ียวไดรู้้จักประเทศไทย ทาํให้เกิดปัจจยัดึงท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นใน

ทอ้งถ่ิน (x� = 4.51) รองลงมาคืออาหารไทย (x� = 4.50)  คุณภาพของสถานท่ีพกัแรม (x� = 4.41) ทะเลและชายหาด 

(x� = 4.39) ความพร้อมทางการแพทยใ์นการรักษาพยาบาล (x� = 4.36)  สภาพอากาศ (x� = 4.33)  ความสะดวกใน

การเดินทาง (x� = 4.31) ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว (x� = 4.30) ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ (x� = 4.29)  

ความหลากหลายของกิจกรรม (x� = 4.25) ความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว (x� = 4.21) สุขอนามยัและความสะอาด   

(x� = 4.20) ความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียวและเง่ือนไขการทาํวซ่ีาพาํนกัระยะยาว (x� = 4.16) และค่าครองชีพ

ในประเทศไทย (x� = 4.12)  ตามลาํดบั 

 

6. อภิปรายผล  

 จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติ

ท่ีเดินทางเขา้มาพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย กรณีศึกษา เมืองพทัยาและเมืองหวัหิน 

จากการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติท่ีพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย 

กรณีศึกษา เมืองพทัยาและเมืองหวัหิน พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยรวมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่

เป็นเพศชายท่ีมีอายรุะหวา่งช่วงอาย ุ  50-54 ปี นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชาวองักฤษ มีระดบัการศึกษาในระดบั
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อนุปริญญาหรือตํ่ากว่าปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี $50,001-$100,000  ดอลลาร์  และส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมา

พาํนกัระยะยาวจะมีสถานภาพการสมรส  ตามลาํดบั  ผลการวิจยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบั  เฉลิมพล  แจ่มจนัทร์ และ

อรไท โสภารัตน์, (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกับเร่ือง “การพาํนักระยะยาวของคนญิปุ่นในจังหวดัเชียงใหม่ : การ

วิเคราะห์ปัจจยักาํหนดในช่วงก่อนและหลงัการพาํนกั” พบวา่ 3 ใน 4 ของผูพ้าํนกัระยะยาวท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน

การศึกษาเป็นเพศชาย ถึงร้อยละ 90 มีอายอุยูใ่นช่วง 60-69 ปี ในดา้นสถานภาพสมรส มากกวา่ 4 ใน 5 หรือ ร้อย

ละ 87.5 เป็นผูท่ี้สมรสแลว้และยงัคงสถานภาพสมรสอยู ่ และส่วนใหญ่เป็นครอบครัวท่ีมีบุตรแลว้    

จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจทั้งสองดา้นคือดา้นปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงของ

นักท่องเท่ียวสูงอายุชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพาํนักระยะยาวในประเทศไทย ในด้านปัจจัยผลกัดัน พบว่า 

โดยรวมนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวต่างชาติมีแรงจูงใจทางดา้นปัจจยัผลกัดนัมากท่ีสุดใน 3 ดา้น คือ  1) เพ่ือรักษา

สุขภาพ  2) เพ่ือใชเ้วลาพกัผอ่นหลงัเกษียณอยา่งสงบ  3) เพ่ือพบเจอวฒันธรรมใหม่ๆ  ตามลาํดบั  ในดา้นปัจจยัดึง 

พบว่า โดยรวมนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาพาํนักระยะยาวในประเทศไทย ได้แก่  1) 

สุขอนามยัและความสะอาด  รองลงมาคือ 2) ความหลากหลายของกิจกรรม  3) เง่ือนไขการทาํวซ่ีาพาํนกัระยะยาว  

ตามลาํดบั ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั เฉลิมพล  แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภารัตน์, (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง 

“การพาํนกัระยะยาวของคนญิปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ : การวเิคราะห์ปัจจยักาํหนดในช่วงก่อนและหลงัการพาํนกั”  

ปัจจัยกาํหนดต่อการพาํนักระยะยาวของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นในจังหวดัเชียงใหม่ เป็นปัจจัยกาํหนดท่ีได้มีการ

สอบถามจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ปัจจยัเก่ียวกบัค่าครองชีพ ท่ีตํ่ากวา่ค่าครองชีพในประเทศ

ญ่ีปุ่น ความเป็นมิตรและลกัษณะของคนเอเซีย อาหารไทยและวฒันธรรม ความปลอดภยัและความมัน่คงต่อ

ร่างกายและทรัพยสิ์น ความสงบและความมัน่คงในประเทศ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ความหลากหลายของ

แหล่งท่องเท่ียว รวมถึงความสะดวกในการท่องเท่ียว ลดัณา ศรีอมัพรเอกกุล, (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง การท่องเท่ียว

คุณภาพเพ่ือนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย กล่าววา่ สาํหรับประเทศไทยประกอบดว้ยกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กลุ่ม

นกัท่องเท่ียวเชิงส่ิงแวดลอ้ม และนิเวศ รวมไปถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมีกาํลงัซ้ือสูงและมีเวลาสาํหรับการ

ท่องเท่ียวได ้ยาวนานกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน ๆ ดังนั้นเพ่ือรักษาและดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพเหล่าน้ี 

ภาครัฐควรมุ่งเนน้ยกระดบัการท่องเท่ียวใหท้ดัเทียมและใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัทางการ ท่องเท่ียวต่อไป

ไดแ้ละยงัเป็นการช่วยพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึนไดอี้กดว้ย  

จากการศึกษาขา้งตน้ทาํใหท้ราบเก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายใุนประเด็น และค่านิยม

เพ่ือสามารถนาํเสนอแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนของจงัหวดัชลบุรีและประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือ

นาํไปใชใ้นการกาํหนดแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และวฒันธรรม โดยสามารถจาํแนกแรงจูงใจ

ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเพพาะกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีแนวโนม้วา่จะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ียงัไม่

รับการตอบสนองอยา่งชดัเจน จึงเป็นโอกาส สาํหรับ Niche Market. 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) เพ่ือให้ผูป้ระกอบการทางดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการทางดา้นโรงแรม 

นาํผลการวจิยัเก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติ นาํไปใชเ้พ่ือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดเก่ียวกบั

การท่ีจะพฒันาและปรับปรุงตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติ 
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(2) เพ่ือเป็นองคค์วามรู้ในการต่อยอดงานวจิยัและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในส่วนของรัฐบาลจะไดมี้การ

ผลกัดนัและใหส่้งเสริมสนบัสนุนนโยบายในเร่ืองของการท่องเท่ียวแบบลองสเตย ์ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวอเมริกนักบักลุ่มนักท่องเท่ียวชาว

ยุโรป  และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวเอเชีย ซ่ึงเป็นสามกลุ่มท่ีสําคญัท่ีสุด เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างในด้าน

แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติท่ีพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัน้ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาว

อเมริกนัมีจาํนวนค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป และกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย 

 (2) ควรมีการศึกษาแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของการพาํนักระยะยาวของ

นกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวต่างชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อประเทศไทย เพ่ือรัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งจะได้

นาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาทางดา้นธุรกิจและพฒันาทางดา้นการท่องเท่ียวต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณความอนุเคราะห์จาก ดร.ชมพูนุช วิจิตรถาวร ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรศิลป

ศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม วิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัพะเยา อาจารยท่ี์

ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิ ผูซ่ึ้งให้ความดูแล ให้คาํแนะนาํและให้คาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์อย่างใกลชิ้ด จนกระทัง่

งานวจิยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจเปล่ียนไปภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลให้ตราสินคา้ต่างๆ

ประสบปัญหาอยา่งมากโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเท่ียว ทาํใหเ้หล่าบรรดานกัธุรกิจ นกัการตลาด และเจา้ของกิจการ

ตอ้งคาํนึงถึงการวางแผนการตลาดใหม่ หน่ึงในกลยุทธ์สําคญัในการประกอบสร้างตราสินคา้ท่องเท่ียว คือการ

ตระหนกัถึงการสร้างความแตกต่างบนโลกออนไลนด์ว้ยนวตักรรมเชิงรุกเพ่ือสร้างสร้างความลึกซ้ึงของการตลาด

และการสร้างจุดยนือยา่งชดัเจน ยิง่ไปกวา่นั้นจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการวางรากฐานของการตลาด  

ดงันั้นบทความน้ีมีความประสงค์ท่ีจะแสดงตวัอย่างของแบรนด์ระดบัโลกท่ีประสบความสาํเร็จดว้ย

แนวคิดและหลกัการของแผนการตลาดรูปแบบใหม่โดยแบรนด์ท่องเท่ียวสามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กับ

ธุรกิจของตวัเองอยา่งลงตวั ทั้งน้ีกระบวนการสร้างแบรนด์ท่องเท่ียวจะตอ้งสร้างจุดเด่นดว้ยนวตักรรมเพ่ือสร้าง

ความแตกต่าง โดยนวตักรรมนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นทุกวนั 

 

คาํสําคญั: การท่องเท่ียว, ตราสินคา้, การตลาดเชิงรุก, นวตักรรมการบริการเชิงรุก 

 

ABSTRACT 

 Human lifestyle has been changed under technology improvement.  So, many brands have a lot of 

problems especially, the tourism brand.  Businessmen, marketer and owner have to rethink about the new 

marketing plans.  One of the most important strategy to create tourism brand is how to make a brand in different 

with the other on online with proactive innovation. And create the positioning,.  Therefore, this article academic 

has purpose to show the example of successful brand with use the concepts and principles of modern marketing 

so, tourism brand can apply to your business. So, the tourism brand processes are made from unique innovation. 

At last the innovation must relate the consumer’s problem. 

 

Keywords: Tourism brand, Creativity, Approach Marketing, Approach Innovative 
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1. บทนํา 

ณ ปัจจุบนัสภาวะสังคมท่ีเต็มไปดว้ยความวุน่วายทั้งเร่ือง เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงอุตสาหกรรม ส่ิง

เหล่าน้ีมีจุดกาํเนิดมาจากการพฒันาของเทคโนโลยี ทุกส่ิงทุกอย่างสามารถถ่ายโอนแลว้เก็บรวบรวมเป็นขอ้มูล

ขนาดใหญ่ (Big Data) ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีสิทธ์ิเลือก หรือคดักรองขอ้มูลก่อนจะตดัสินใจซ้ือหรือใช้บริการ  

ดว้ยเหตุน้ีทาํให้ธุรกิจต่างๆประสบปัญหาอย่างมากในเร่ืองการเขา้ใชบ้ริการของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะธุรกิจการ

ท่องเท่ียวเอกชนท่ีมีนกัท่องเท่ียวใชบ้ริการลดนอ้ยลงข้ึนทุกปี  ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลใหบ้รรดาเจา้ของธุรกิจตอ้งกา้ว

ผา่นจุดซบเซาดว้ยการใหค้วามสาํคญักบักลยทุธ์เร่ืองนวตักรรมการบริการเชิงรุกและการตลาดเชิงรุก 

นวตักรรมเป็นหัวใจสาํคญัในการวางแผนการสร้างตราสินคา้การท่องเท่ียวให้มีความแตกต่างจากตรา

สินค้าอ่ืนๆ โดยทําหน้าท่ีขับเคล่ือนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้ นนวตักรรมจึงเป็นแรงผลักดันให้

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของโลกตอ้งไม่หยดุอยูก่บัท่ีเพ่ือการดาํรงใหมี้ชีวติรอดต่อไป  

ดงันั้นบทความน้ีไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการใชน้วตักรรมเชิงรุกและการตลาดรูปแบบใหม่เพ่ือ

ยกระดบัตราสินคา้ท่องเท่ียว David Aakker (2015) กล่าววา่การสร้างแบรนด์ทัว่ ๆไปคือสร้างให้ผูบ้ริโภครู้จกัแต่

การสร้างให้ผูบ้ริโภคจดจาํไดต้อ้งสร้างดว้ยนวตักรรมท่ีมาจากความคิดสร้างสรรคแ์ละกลา้ท่ีจะแตกต่างเพ่ือให้

ผูบ้ริโภคไม่พิจารณาแบรนดอ่ื์น ๆ ในทอ้งตลาด จากการกล่าวของ ชยตุ ภวภานนัทก์ลุ และ ณสรัญ มหิทธิชาติกุล 

(2558) การเปิดโลกทศัน์ใหม่ใหก้บันวตักรรมในตลาด ผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงความอยากรู้อยากเห็น ชอบทดลอง 

และนวตักรรมใหม่จะมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ก่อนแบรนดอ่ื์น ๆ  อยา่งเช่นกรณีตวัอยา่ง

ของสาํนกัข่าวซินหัวประเทศจีนเปิดตวัผูป้ระกาศข่าวหุ่นยนต ์หรือผูป้ระกาศข่าวสมองปัญญาประดิษฐA์rtificial 

Intelligence (AI) โดยคร้ังน้ีสาํนกัข่าวซินหัวไดส้ร้างความแตกต่างโดยนาํหลกัการของเทคโนโลยีมาต่อยอดดว้ย

การใชน้วตักรรมเชิงรุกเพ่ือตอ้งการตอบสนองต่ออุตสาหกรรมส่ือในปัจจุบนั  

 

 

 

 

 

 

   

 

รูปภาพประกอบท่ี 1: ผูป้ระกาศขา่วปัญญาประดิษฐ ์(ท่ีมา : Workpoint, /561) 

 

จากกรณีตวัอยา่งส่งผลให้สํานกัข่าวซินหัวไดถื้อเป็นผูส้ร้างผูป้ระกาศหุ่นยนต์ตวัแรกของโลก และยงั

ไดรั้บความสนใจท่ีดีจากประชาชนชาวจีนรวมถึงการแกไ้ขปัญหาสภาวะทางสังคมในเร่ืองประสิทธิภาพการราย

ข่าวให้ดียิ่งข้ึน ความสําเร็จคร้ังน้ีเห็นไดช้ดัว่าการนาํนวตักรรมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์จะส่งผลให้

การตลาดมีการกา้วกระโดดไปขา้งหนา้และตราสินคา้จะเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมมูลค่าให้กบัตราสินคา้ท่องเท่ียวดว้ยการนาํเสนอรูปแบบการตลาดและนวตักรรม

การบริการเชิงรุกท่ีเป็นกญุแจสาํคญัในการเพ่ิมขีดความสามรถใหก้ารท่องเท่ียวในประเทศไทย 

2.2 เพ่ือยกระดบัให้กบัตราสินคา้ในอุตสาหกรรรมการท่องเท่ียวดว้ยการใชก้ลยทุธ์การตลาดเชิงรุกผา่น

ช่องทางออนไลน์รวมถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พ่ือสร้างความแตกต่างในธุรกิจ 

 

3. ตราสินค้า 

ตราสินคา้ (Brand) หมายถึงเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสินคา้มอบใหท้ั้งส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible) เช่น โลโก ้

บรรจุภณัฑ ์และยงัครอบคลุมถึงส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) เช่น คาํมัน่สัญญา อารมณ์ความรู้สึก ความคุน้เคย 

ประสบการณ์ ถา้สินคา้ใดสามารถหยบิยืน่ใหผู้บ้ริโภคไดท้ั้งความพึงพอใจทางดา้ยกานภาพท่ีจบัตอ้งไดแ้ละความ

พึงพอใจในดา้นอารมณ์ความรู้สึกท่ีอาจสัมผสัไม่ได ้ถือไดว้า่สินคา้นั้นมี “ตราสินคา้” วิทวสั ชยัปาณี (2548) แบ

รนดเ์ป็นมุมมองของผูบ้ริโภคเป็นความรู้สึกของผูบ้ริโภคเม่ือไดย้นิหรือเห็นสญัลกัษณ์ผูบ้ริโภคจะรับรู้ทนัทีวา่ตรา

สินคา้น้ีทาํอะไรไดบ้า้ง เช่น ตราสินคา้คิทแคท ผูบ้ริโภครับรู้โดยอตัโนมติัว่าเป็นช็อกโกแลต ดงันั้นผูบ้ริโภค

สามารถจดจาํแบรนดไ์ดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บักระบวนการสร้างกลยทุธ์ของแต่ละองคก์ร 

 แบรนด์เป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงอย่าง

ธุรกิจการท่องเท่ียวโดยสงัเกตุจากจาํนวนตวัเลขของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติแต่ละปีท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

  

  

 

 

 

 

รูปภาพประกอบท่ี 2: รายงานประจาํปี (ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560) 

 

จากจาํนวนตวัเลขของนักท่องเท่ียวดงักล่าวส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทาํรายไดเ้ขา้ประเทศ

มากถึงสองลา้นๆบาทในปี 2560 ท่ีผ่านมา (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560) และมีแนวโนม้จะเพ่ิมมากข้ึน

เร่ือย ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยิ่งมีนักท่องเท่ียวแห่เขา้มามากเท่าไรยิ่งมีการแข่งขนัทางการตลาดสูงมากเท่านั้น 

หมายความวา่เจา้ของธุรกิจจะทาํทุกวิถีทางในการดึงนกัท่องเท่ียวใหเ้ป็นลูกคา้ของตวัเอง นกัท่องเท่ียวมีสิทธ์ิทีจะ

เลือกใชบ้ริการบริษทัท่องเท่ียวอะไรก็ไดข้ึ้นอยูก่บัพวกเขารู้จกับริษทัมากนอ้ยเพียงใด แสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดเร่ือง

แบรนด์ของ (Kapferer, 2005) กล่าวว่าการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัข้ึนอยู่กบัพ้ืนฐานการตลาดของ 

แบรนด์นั้น และจะนาํไปสู่การจดจาํไดข้องผูบ้ริโภค เป้าหมายสาํคญัของการสร้างแบรนด์ในทุก ๆอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูงอย่างธุรกิจการท่องเท่ียวก็คือ ตอ้งทาํให้คนจาํแบรนด์ได ้แบรนด์ท่ี

แข็งแกร่งจะทาํให้ผูบ้ริโภคทราบถึงความแตกต่างของแบรนด์นั้นกับคู่แข่ง และผลลพัธ์ท่ีตามมาก็คือ การใช้

บริการของลูกคา้ท่ีแบรนดป์รารถนา 
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4. การท่องเที่ยว  

(กรมการท่องเท่ียว, 2558) เม็ดเงินกวา่แสนลา้นบาทท่ีประเทศไทยไดม้าจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจบา้นเมืองเติบโตอยา่งเห็นไดช้ดัโดยเฉพาะในปี 2555 ท่ีผา่นมารายรับจากการ

ท่องเท่ียวจดัอยูใ่นอนัดบั 1 ของภูมิภาคอาเซียน สามารถสร้างรายไดแ้ละมีการจา้งงานกวา่ 1.9 ลา้นคนจากจาํนวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาประเทศไทย (The Travel & Tourism Competitive ของ World Economic 

Forum WEF, 2556)  จากรายงานของกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา อธิบดีกรมการท่องเท่ียว ซ่ึงรายไดด้งักล่าวมา

จากการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวหลากหลายประเภท อาทิ เช่น ท่ีพกั อาหาร โรงแรม กิจกรรมระหวา่งทาง ดงันั้น

การใชจ่้ายของผูเ้ดินทางแต่ละคร้ังจึงมีจาํนวนค่อนขา้งสูงโดยเฉล่ียต่อคน 4,500-5,500 บาท (สุพล ศรีพนัธ์ุ, 2557) 

กล่าววา่ภาพรวมของนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 - 9 ในปี  

ส่ิงท่ีทาํใหป้ระเทศไทยมีรายไดม้หาศาลจากนกัท่องเท่ียว คือ ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในการ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นนาํ มีความพร้อมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ และมีระดบัราคาท่ีหลากหลาย (พรศิริ สโนหาญ 

,2550) แต่อยา่งไรก็ตามการเติบโตอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้หรือ นกัท่องเท่ียวจาํนวน

มากเปล่ียนไปโดยสาเหตุหลกัมาจากการพฒันาของเทคโนโลยีท่ีครอบคลุมทุกอยา่งและยอ่ขนาดเพ่ือสามารถพก

ติดตวัไปไดทุ้กโอกาส การกา้วกระโดดของเทคโนโลยีส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซบเซาลงอยา่งมาก 

สืบ เ น่ื อ งจาก นัก ท่อง เ ท่ี ยวสามารถ เ ป็นไ ก ด์นํา ทาง เอ งไ ด้โดย ไ ม่ต้อง เ สีย เ งินจํานวนม ากพ่ึงทัว ร์   

จากพฤติกรรมดังกล่าวนักท่องเท่ียวสามารถหาสถานท่ี กิจกรรม วิว หรือร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชันบน

โทรศพัทมื์อถือสมาร์ตโฟน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบท่ี 3 : Skyscanner (ท่ีมา : Adventureinyou, 2017) 

 

(พรศิริ มโนราญ , 2550) กล่าวว่าธุรกิจการท่องเท่ียวมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากธุรกิจสินคา้อุปโภคและ

บริโภคทัว่ไป สืบเน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่เคยยดึติดกบัการบริการท่องท่ียวของแบรนดใ์ดแบรนดห์น่ึง หมายความวา่

ผูบ้ริโภคจะเปล่ียนแปลงการรับบริการทุกคร้ังตามท่ีตนเองรู้จกั หรือสนใจเท่านั้นทาํใหผู้ป้ระกอบการ เจา้ของการ

กิจการท่องเท่ียวตอ้งคาํนถึงถึงการสร้างแบรนด์อย่างไรให้ผูบ้ริโภครู้จัก และกลายเป็นลูกคา้ ส่งผลให้ธุรกิจ

ประเภทการท่องเท่ียวมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่าง โดยตีความหมายของคาํว่าลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างคือ 

“การสร้างแบรนดใ์หแ้ตกต่างดว้ยการตลาดเชิงรุก”  
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5. การตลาดเชิงรุก 

หมายถึงการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีเป้าหมายเพ่ือบรรลุจุดประสงค์บางอย่าง โดยสรรค์สร้าง

โอกาสในการแยง่ชิงหรือส่วนแบ่งทางการตลาด โดยทัว่ไปการตลาดเชิงรุกจะเหมาะสมกบัตลาดท่ีมีการแข่งขนั

สูงในอุตสาหกรรมนั้น เน่ืองจากกลยทุธ์ดงักล่าวมกัมีตน้ทุนในเร่ืองค่าใชจ่้ายสูงทาํใหก้ารลงทุนเพ่ือแยง่ชิงพ้ืนท่ี 

ในตลาดจะตอ้งคุม้ค่ากบัการเสียค่าใชจ่้าย  

 ณ ปัจจุบนัการตลาดเชิงรุกมีการเปล่ียนแปลงไปมากโดยเฉพาะการตลาดเชิงรุกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

แบรนด์โดยปรับเปล่ียนจากการทาํการตลาดออฟไลน์สู่ออนไลน์ดว้ยกลยทุธ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์มากข้ึนเพ่ือตอ้งการ

พฒันาศักยภาพให้แก่แบรนด์ (เสรี วงษ์มณฑา ,2561) ได้กล่าวถึงยุทธ์ศาสตร์การตลาดออนไลน์เชิงรุกเพ่ือ

ยกระดบัแบรนดด์งัน้ี 

5.1 สร้างสรรคเ์ร่ืองราวเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์และน่าสนใจสาํหรับลูกคา้ 

5.2 ใชพ้ื้นท่ีของดิจิทลัเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารการตลาดออนไลน์โดยสร้างช่องทางส่ือออนไลน์ให้

หลากหลายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่ือจะช่วยส่งเสริมให้สินคา้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดร้วดเร็วและขยายไปได้

กวา้งไกลมากยิง่ข้ึน 

กระบวนการคิดการทาํการตลาดออนไลน์เชิงรุกมีแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูบ้ริโภคกบัแบรนดเ์ป็นจาํนวนมาก สงัเกตไดจ้ากนกัวชิาการหลายท่านกล่าววา่ในยคุน้ีแบรนดต์่าง ๆใชพ้ื้นท่ีของ

ดิจิทลัเป็นส่วนหน่ึงของการตลาดออนไลน์เป็น ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวไม่ไดค้าํนึงผูบ้ริโภค หมายความแบรนดร์ะดบั

โลกไม่ไดใ้ชพ้ื้นท่ีดิจิทลัเป็นการตลาดตออนไลน์ตรงกนัขา้มการตลาดออนไลน์ถูกทาํให้กลายเป็นส่ิงมีชีวิตและ

เช่ือมโยงคุณค่าของตนเองเขา้กบัชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภค (ปิยชาติ อิศรภกัดี ,2559) ทาํให้นกัการตลาดจึงตอ้ง

ประยุกต์กลยทุธ์เพ่ือก่อให้เกิดสายสัมพนัธ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างท่ีดีกบัผูบ้ริโภคและทาํให้ผูบ้ริโภคจดจาํได ้

ดงันั้นผูเ้ขียนจึงนาํกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เชิงรุกต่าง ๆในยุคปัจจุบนัท่ีจะช่วยยกระดบัตราสินคา้ท่องเท่ียวสู่

ระดบัโลกและสร้างความแตกต่างในเชิงรุกทางแบรนดด์งัน้ี 

สร้างสรรคอ์ยา่งลงตวั 

ณ สภาพสังคมท่ีเต็มไปด้วยขอ้มูลข่าวสาร มีโฆษณาทั้ งออนไลน์และออฟไลน์จาํนวนมาก ทําให้

ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะปิดกั้นตวัเอง ประกอบกบัผูบ้ริโภคมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้แบรนด์ท่ีสร้าง

การตลาดออกมาเป็นจาํนวนมากเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดย้ากข้ึน ดงันั้นแบรนดต์อ้งตระหนกัถึงความสาํคญัในการ

สร้างส่ิงดึงดูดความสนใจใหอ้ยูใ่นสายตาและการรับรู้ของผูบ้ริโภคได ้

จากกรณีการสร้างแคมเปญ Share a coke ของบริษทั Coca Cola ท่ีตอ้งการส่งมอบความสุขใหก้บัคนรอบ

ขา้งโดยโคก้ไดส้ร้างพ้ืนท่ีส่วนบุคคลใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีด่ืมโคก้ในรูปแบบของช่ือ  หรือคนพิเศษ เช่น พ่อ แม่ นอ้ง 

แฟน แคมเปญน้ีไดถู้กแพร่กระจายอย่างรวดเร็วลงบนส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยผูบ้ริโภคนาํเสนอรูปของ

ตวัเองกบักระป๋องโคก้ ซ่ึงการสร้างกลยทุธ์การตลาดออนไลน์ของโคก้ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บประสบการณ์ใหม่ในการส่งมอบความสุขใหก้บัคนรอบขา้งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในโลกไดพ้ดูถึง

กนัขา้วทวีป และ ทาํให้เกิดปรากฏการณ์ติดแฮชแท็ก(#)รวมถึงการโพสตรู์ปมากถึง 6 แสนรูป ดงันั้นการกระทาํ

ของโค้กได้สร้างพฤติกรรมใหม่บนโลกแห่งโซเชียลมีเดียให้แก่ผูบ้ริโภคได้ร่วมกิจกรรม และร่วมแบ่งปัน

ความสุข ทั้งน้ีปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาจากกลยทุธ์ท่ีเรียกวา่ “สร้างสรรคอ์ยา่งลงตวั” และเป็นหน่ึงในกลยทุธ์

การตลาดออนไลน์เชิงรุกท่ีขบัเคล่ือนแบรนดสู่์ระดบัโลก 
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รูปภาพประกอบท่ี 4 : sharecoke (ท่ีมา : Bandile.khumaio Instagram, 2018) 

 

ถึงแมว้่าการตลาดออฟไลน์จะถูกลดบทบาทลงอย่างมากแต่ส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้การตลาดออฟไลน์ไม่จาง

หายไปก็คือพฤติกรรมท่ีแตกต่างของผูบ้ริโภค (Kevin Lane Keller, 2017) ดงันั้นนกัการตลาดอาจนาํพฤติกรรมท่ี

แตกต่างของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ออฟไลน์มาสู่ช่องทางออนไลน์ไดด้ว้ยการตลาดออนไลน์เชิงรุก “โชวรู์ม

ม่ิง” มาปรับใช ้กรณีตวัอย่างการบริการออฟไลน์สู่ออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ต Tesco ในประเทศเกาหลีใตค้น

เกาหลีใตมี้พฤติกรรมการทาํงานอยา่งหนกัและมีเวลาวา่งนอ้ยมากในแต่ละวนั การซ้ือของใชข้องกินเขา้บา้นเป็น

เร่ืองลาํบากมาก Tesco จึงสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตเสมือนจริงเพ่ือแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมดงักล่าวโดยนาํชั้นวางสินคา้

ติดตามผนงัอาคารสถานท่ีสาธรณะ เช่น รถไฟฟ้าใตดิ้น ผูบ้ริโภคท่ีไม่มีเวลาเดินเขา้หา้งเพ่ือจบัจ่ายซ้ือของสามารถ

โหลดแอปพลิเคชนั Homeplus แลว้ใชส้มาร์ตโฟนสแกนรูปสินคา้ท่ีตอ้งการระหวา่งรอรถไฟกลบับา้น Tesco จะ

จดัส่งสินคา้ท่ีสแกนทั้งหมดถึงหนา้บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปภาพประกอบท่ี 5 : Subway-Virtual Store (ท่ีมา : Fiveminutemarketing, 2013) 

 

จากกรณีตวัอยา่งสรุปไดว้า่โชวรู์มม่ิงทาํใหลู้กคา้ไดช้ม และเลือกสินคา้แบบเสมือนจริงเป็นการนาํส่วน

ท่ี ดี ท่ี สุ ด ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ อ อ ฟ ไ ล น์ ม า สู่ ช่ อ ง ท าง อ อ น ไ ล น์  แ ล ะ ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ท่ี เ กิ ด ข้ึ น กับ ก าร 

ชอปป้ิงออนไลน์อีกดว้ย ทั้งน้ีการตลาดออนไลน์เชิงรุกโชวรู์มม่ิงทาํใหน้กัการตลาดมองเห็นภาพลูกคา้ใชช่้องทาง

ออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเน่ืองซ่ึงในอดีตทําไม่ได้ นักการตลาดสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึก เช่น 

ประชากรศาสตร์ ความถ่ีในการชอป ช่วงเวลา เวลา รวมถึงผลิตภณัฑห์รือโปรโมชัน่ท่ีลูกคา้ช่ืนชอบ และประวติั

การจบัจ่าย ซ่ึงการตลาดออนไลน์เชิงรุกดงักล่าวสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดดี้เก่ียวกบันกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตราสินคา้ท่องเท่ียว เพราะทาํให้นักการตลาดวางแผนและบริหารช่องทางเขา้ถึงลูกคา้ได้อย่างเต็มท่ีและมี
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ประสิทธิภาพ ขอ้มูลดงักล่าวสามารถช่วยใหน้กัการตลาดวางแผน จดัทริปโปรโมชัน่ และขอ้เสนอแบบเรียลไทม์

ท่ีลูกคา้ตอ้งการโดยนาํเสนอผา่นการติดรูป ติดราคาท่ีชดัเจนเพ่ือใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือบริการไดส้ะดวกและง่ายข้ึน  

 

6. นวตักรรมการบริการเชิงรุก 

(วีระวุฒิ วจันะพุกกะ และอาทิตยา อรุณศรีโสภณ, 2553) การเปล่ียนแปลงบริบทท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั

แสดงให้เห็นวา่ระบบเศรษฐกิจใด ๆมิไดถู้กขบัเคล่ือนดว้ยท่ีดิน แรงงาน และทุนอีกต่อไป แต่ระบบเศรษฐกิจจะ

ถูกขบัเคล่ือนดว้ยความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆในการก่อให้เกิดผลผลิต ประเทศพฒันาแลว้ต่างให้ความสาํคญัต่อ

นวตักรรม เพราะนวตักรรมสามารถสร้างรายไดแ้ละเศรษฐกิจอย่างมหาศาล รวมถึงก่อให้เกิดอาชีพและธุรกิจ

ใหม่ๆ (วเิชียร สุขสร้อย, 2553) จากผลการศึกษาดา้นนวตักรรมของ (Hult et al., 2004) พบวา่นวตักรรมในองค์กร

หรือธุรกิจทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานและเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีขบัเคล่ือนให้

อุตสาหกรรมต่าง ๆประสบความสาํเร็จ ทั้งน้ียงักล่าวถึงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการแข่งขนัสูงและเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว ทาํให้องค์กรในอุตสาหกรรมจําเป็นต้องมีการสร้างสรรค์นวตักรรมเพ่ือชิงความได้เปรียบใน

การตลาด นวตักรรมเป็นส่ิงท่ีขบัเคล่ือนดว้ยความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งนวตักรรมมีความหลากหลายประเภทข้ึนอยูก่บั

อุตสาหกรรมท่ีนกัการตลาดจะเลือกใช ้ทั้งน้ีผูเ้ขียนใหค้วามสาํคญักบันวตักรรมประเภทการบริการเชิงรุกเน่ืองจาก

บทความคร้ังน้ีตอ้งการยกระดบัตราสินคา้ท่องเท่ียวดว้ยการตลาดเชิงรุกและนวตักรรมเชิงรุก (นฤดี จิยะวรนนัท์ 

2555 และ มาโคตะ ยูซูอิ, 2555) ได้สรุปความหมายของนวตักรรมการบริการเชิงรุกว่า คือการบริการใหม่ท่ีมี

ลกัษณะของการปฏิรูปจากเดิม โดยเกิดจากแนวคิดท่ีมีผูด้าํรงชีวิตเป็นจุดเร่ิมตน้ และคาํนึงถึงปัจจยัทางสังคม

โครงสร้างของระบบท่ีเป็นอยูแ่ละการให้ความสาํคญักบัคน รวมถึงการพฒันากลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค 

(สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์, 2553) ได้ศึกษาการให้คาํนิยามของคาํว่านวตักรรมเชิงรุกในขอบเขตการตลาด / 

ประเด็นดงัน้ี 

1. ความใหม่ (Newness) เป็นส่ิงท่ีถูกพฒันาข้ึนอาจจะมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑห์รือการบริการ โดยจะ

เป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพฒันาข้ึนใหม่ใหเ้ป็นรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

2. การใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค ์(Knowledge and Creativity Idea) นวตักรรมคือการใชค้วามรู้

และความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงส่ิงท่ีถือวา่เป็นนวตักรรมไดน้ั้นจะตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค์

เป็นพ้ืนฐานของการพฒันาใหเ้กิดข้ึนใหม่ ไม่ใช่เกิดการเลียนแบบหรือการทาํซํ้ า 

นวตักรรมการบริการเชิงรุกสามารถสรุปไดว้า่เป็นส่ิงแปลกใหม่อยูใ่นรูปแบบผลิตภณัฑห์รือการบริการ

ท่ีนาํมาพฒันาจากของเดิมท่ีมีอยูเ่พ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการในตลาดของผูบ้ริโภค นวตักรรมอาจจะข้ึนอยูก่บั

พ้ืนฐานหลกัการของเทคโนโลยีท่ีขบัเคล่ือนด้วยความคิดสร้างสรรค์กรณีตวัอย่างของแบรนด์เคร่ืองสําอาง 

L'Oréal ท่ีนาํนวตักรรมการบริการเชิงรุกมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัสภาวะสงัคมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย

นกัการตลาดทราบถึงปัญหาท่ีสําคญัท่ีสุดในการซ้ือเคร่ืองสาํอางออนไลน์พบว่า ลูกคา้ไม่สามารถทดลองสินคา้

ดว้ยตนเองจึงนึกภาพไม่ออกว่าใชแ้ลว้จะเป็นอย่างไร L'Oréal จึงพฒันาแอพ Make up Genius ท่ีใชเ้ทคโนโลยี

ความจริงเสมือน (Augmented Reality) เขา้มาช่วยแอพจะทาํหน้าท่ีเหมือนกระจกเงาเสมือนจริงให้ลูกคา้เลือก

เคร่ืองสาํอางท่ีตอ้งการ จากนั้นแอพจะแสดงใหเ้ห็นวา่เคร่ืองสาํอางนั้นจะเป็นอยา่งไรเม่ืออยูบ่นในหนา้ของลูกคา้ 

ภาพท่ีอยูใ่นแอพสามารถแชร์ลงโซเชียลมีเดีย 
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รูปภาพประกอบท่ี 6 : L'Oréal Makeup Genius App (ท่ีมา : Technews, 2015) 

 

ดงันั้นผูป้ระกอบการ นกัการตลาด และเจา้ของการท่องเท่ียวสามารถนาํกลยทุธ์นวตักรรมการบริการเชิง

รุกของแบรนด ์L'Oréal มาประยกุตใ์ชใ้นแผนการตลาด โดยส่วนใหญ่การวางแผนท่องเท่ียวเป็นเร่ืองยุง่ยากเพราะ

หมายถึงการเดินทางท่ีผูบ้ริโภคไม่เคยไปมาก่อน นวตักรรมการบริการเชิงรุกจะนาํเสนอการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุม

ตั้งแต่การจองตัว๋ ท่ีพกั ร้านอาหาร หรือโรงแรมผ่านระบบเสมือนจริง (Augmented Reality) โดยแอพลิเคชนัจะ

แสดงสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร จองตัว๋และอ่ืน ๆในรูปแบบจาํลองโดยท่ีนักท่องเท่ียวจะปรากฎอยู่ในแอพ

เสมือนนกัท่องเท่ียวอยูใ่นสถานท่ีนั้นแลว้ นวตักรรมการบริการเชิงรุกจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจใชบ้ริการ

ไดง่้ายข้ึน และเห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึนผา่นภาพเสมือนจริง  

จากตวัอย่างขา้งตน้การนาํปัญหาของสังคมมาสร้างเป็นโอกาสเพ่ือสร้างความแตกต่างให้แบรนด์โดย

บูรณาการอุปสรรคของผูบ้ริโภคกบัช่องทางออนไลน์เขา้ดว้ยกนัเพ่ือผลกัดนัให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ได้

รวดเร็วและง่ายข้ึนและช่องทางออนไลน์จะส่งผลใหเ้กิดความสนิทสนมระหวา่งแบรนดก์บัผูบ้ริโภค Philip Kotler 

(2017) ทั้งน้ีแรงพลกัดนัเกิดจากความคิดสร้างสรรคโ์ดยนาํแนวคิดนวตักรรมการบริการเชิงรุกมาประยกุตใ์ชใ้ห้

เขา้กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

7. สรุป 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีประสบปัญหาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคทาํใหแ้บรนดท่์องเท่ียวต่าง ๆ ของประเทศไทยซบเซาโดยเฉพาะการท่องเท่ียวของภาครัฐหรือบางรายตอ้ง

ปิดตวัลง ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวมองหากลยทุธ์บางอยา่งท่ีทาํให้ธุรกิจยงัคงเดิน

ต่อไปขา้งหนา้ได ้แบรนด์ท่ีตอ้งการยกระดบัตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมนาํเสนอปัญหาของผูบ้ริโภคมาสร้างเป็นโอกาสโดย

การนาํกลยทุธ์การตลาดเชิงรุกมาแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นจนนาํไปสู่การเร่ิมตน้ธุรกิจอีกคร้ัง เป้าหมายของการสร้าง

แบรนด์ท่องเท่ียวไม่ใช่การสร้างสายสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคแบบฉาบฉวย หมายความวา่ผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการแลว้ก็

จบกนัไป หากแต่เป็นการสร้างความสนิทสนมจนกลายเป็นลูกคา้ประเภทจงรักภกัดีในทา้ยท่ีสุด แบรนดท่์องเท่ียว

จะเขา้ไปอยู่ในความทรงจาํ และผูบ้ริโภคจะจดจาํไดห้รือไม่ข้ึนอยู่กบัการเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลง และพฒันา

สินคา้ดว้ยนวตักรรมการบริการเชิงรุกเพ่ือสร้างความแตกต่างใหก้บัแบรนด์ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคในปัจจุบนัแสดงจุดยนื

อยา่งชดัเจนวา่พวกเขาตอ้งการอะไร และมีรูปแบบการดาํเนินชีวติเป็นอยา่งไร ถา้แบรนดท่์องเท่ียวตอ้งการดาํเนิน

ต่อไป และเขา้ถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคจะตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของ

สภาวะสังคม และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเรียนรู้ท่ีจะนาํเครือข่ายสังคม
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โลกออนไลน์มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผูบ้ริโภคซึมซบัการแสดงออกรวมถึงจะส่งผลใหรู้้จกั

แบรนดก์ารท่องเท่ียว และจดจาํได ้

ดงันั้นบทความวชิาการคร้ังน้ีจึงบอกเล่าเน้ือหา เทรนดก์ลยทุธ์การตลาดเชิงรุกและนวตักรรมการบริการ

เชิงรุกท่ีประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดในพ้ืนท่ีการทาํสงครามระหว่างแบรนด์ระดบัโลก เพ่ือให้นักการตลาด 

ผูป้ระกอบการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้นําไปประยุกต์ใช้ และปรับตวัให้ทัน               

ก่อนใคร  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

บทความน้ีกล่าวถึงการยกระดบัตราสินคา้ท่องเท่ียวดว้ยกลยทุธ์รูปแบบใหม่ท่ีประสบความสําเร็จจาก

อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ โดยนาํกลยทุธ์มาประยกุตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งกบัรากฐานของการท่องเท่ียวของประเทศ

ไทย การตลาดและนวตักรรมเชิงรุกเป็นปัจจยัสําคญัท่ีขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวให้คงอยู่รอดและยงัสามารถเจาะ

กลุ่มตลาดลูกคา้ทั้งใหม่และเก่าไดอี้กดว้ย  

8.1 ผูบ้ริหาร นกัการตลาด รวมถึงเจา้ของธุรกิจการท่องเท่ียวควรมีการอพัเดทขอ้มูลตลอดเวลาเพ่ือทาํให้

ผูบ้ริโภครู้สึกประทบัใจกบัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

8.2 ธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีกาํลงัพฒันาและปรับกลยทุธ์ใหม่ควรมุ่งเนน้ท่ีการตลาดและนวตักรรมการ

บริการเชิงรุกท่ีขบัเคล่ือนดว้ย ความแปลกใหม่ ทนัสมยั และสร้างสรรค ์เพ่ือใหผู้บ้ริโภคจดจาํแบรนดใ์นฐานะ

ผูน้าํนวตักรรมการบริการ 

               8.3 ธุรกิจท่องเท่ียวนอกจากจะขายเก่ียวกบัการบริการเพ่ือสร้างความประทบัใจแลว้ ยงัตอ้งรักษา

ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริโภคเพ่ือใหผู้บ้ริโภคกลายเป็นลูกคา้ท่ีจงรักภกัดี ดงันั้นการใชก้ารตลาดและนวตักรรมเชิงรุก

เพ่ือยกระดบัตราสินคา้ท่องเท่ียวควรครอบคลุมการส่ือสารทั้งรูปแบบช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือสร้าง

สายสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นและเพ่ิมโอกาสการติดต่อจากลูกคา้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพ่ือศึกษาทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การรับรู้ การเห็นคุณค่า 

การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูและอนุรักษ ์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ชุมชนป่าชายเลน 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

รับรู้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูและอนุรักษ ์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ชุมชนป่าชายเลน 3) เพ่ือศึกษาแนว

ทางการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน 4) เพ่ือศึกษาปัญหาและแนว

ทางแก้ไขปัญหาของชุมชนป่าชายเลน พ้ืนท่ีวิจัย คือ ชุมชนป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนป่าชายเลน เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ ประธานชุมชน ประชาชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ผูป้ระกอบการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษชุ์มชนป่าชายเลน ไดแ้ก่ พนัธ์ุไมใ้นป่าชายเลน สตัวท่ี์

พบในป่าชายเลน ชุมชนชาวประมงป่าชายเลนบางขุนเทียน ศูนยศึ์กษาป่าชายเลน พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเขตบางขุน

เทียน ศูนยร์วมอาหารทะเลบางขุนเทียน 2) การรับรู้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ และการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ชุมชนป่าชายเลนของนักเรียนในชุมชน ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ด้านการรับรู้

เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�𝑥=4.38) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตชุมชน (�̅�𝑥=4.32) 

ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป่์าชายเลนและวิถีชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล (�̅�𝑥=4.24) ดา้น

การเห็นคุณค่าป่าชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล (�̅�𝑥=4.23) ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัป่าชายเลน 

(�̅�𝑥=4.11) ด้านการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล 

(�̅�𝑥=4.04) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูและอนุรักษ ์การท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์ชุมชนป่าชายเลน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ระดบัชั้นท่ีศึกษา ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัอยูใ่น

ชุมชน รายไดต้่อเดือนของครอบครัว การเขา้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟแูละอนุรักษป่์าชายเลน ซ่ึงมีค่าสถิติ F เท่ากบั 2.759 

– 7.736 3) แนวทางการฟ้ืนฟแูละอนุรักษว์ถีิชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน ไดแ้ก่ การส่งเสริม

อาชีพการทาํประมงท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การส่งเสริมวธีิการจบัสตัวน์ํ้ าท่ีถูกวธีิ การปลูกป่าชายเลนเพ่ิมเติม การมี

ระบบกาํจดัขยะและของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การปลูกฝังจิตสํานึกของ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1634 

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป การป้องกนัคล่ืนกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 4) ปัญหาของชุมชนป่าชายเลนมีดงัน้ี การกดั

เซาะชายฝ่ังทะเล สารพิษและนํ้ าเน่าเสีย การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีแนวทางแกไ้ขปัญหาของชุมชนป่าชาย

เลน ไดแ้ก่ การมีระบบการบาํบดันํ้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ การพฒันาท่ีเนน้การมีส่วนร่วมจากประชาชน การจดัทาํ

เข่ือนกั้นคล่ืนทะเล การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พ่ือพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 

 

คาํสําคญั: การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์อตัลกัษณ์ชุมชน ชุมชนป่าชายเลน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) study ecotourism resources, perception, appreciation, 

participation of restoration and conservation, ecotourism in mangrove forest community; 2) study the factors 

affect to perception, appreciation, participation of restoration and conservation, ecotourism in mangrove forest 

community; 3) study guidelines of restoration and conservation of way of life of inshore fishery community and 

mangrove forest; 4) study threat and solution guidelines of mangrove forest community. Research area was 

mangrove forest community, Bang Khun Thian district, Bangkok. Research population was people of mangrove 

forest community, Bang Khuntian district, Bangkok. Research samples were basic education students. Key 

informants were head of community, people in community, local wisdoms, local leaders, officers of public sector, 

and business sector. Research instruments were observation form, interview form, and questionnaire. Statistics 

for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and analysis of variance. 

Research results were: 1) ecotourism resources were plants, animals, inshore fishery community, 

mangrove forest, learning center of mangrove forest, local museum, seafood cuisine and restaurants; 2) students 

of community were perception, appreciation, participation of restoration and conservation, and ecotourism of 

mangrove forest community in all factors were high level of mean. Perception of community identity factor was 

the highest mean (�̅�𝑥=4.38), the second was perception of community way of life factor (�̅�𝑥=4.32), perception of 

ecotourism of mangrove forest and way of life of inshore fishery community factor (�̅�𝑥=4.24), appreciation of 

mangrove forest and way of life of inshore fishery community factor (�̅�𝑥=4.23), perception of mangrove forest 

factor (�̅�𝑥=4.11), participation of restoration and conservation of mangrove forest and way of life of inshore 

fishery community (�̅�𝑥=4.04), respectively. Demographic factors of students in mangrove forest community 

effected to perception, appreciation, participation of restoration and conservation, and ecotourism in significant 

level of .05 were class level, year of living in community, family income per month, participation of restoration 

and conservation activity, F statistic were 2.759 – 7.736; 3) the solutions of restoration and conversation of way 

of life of inshore fishery community and mangrove forest were enhancement of fishery with environment 

conservation, enhancement of fishery with appropriate method, planting for mangrove forest, setting the 

efficiency system of waste treatment, enhancement of ecotourism, cultivating awareness of student and people of 

mangrove forest community, prevention of coastal erosion; 4) the crisis problems of mangrove forest community 

were coastal erosion, toxic and waste water, development of infrastructure. The solutions of this problem were 

efficiency system of toxic and waste water treatment, the mangrove forest community development based on 
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people participation, construction of coastal erosion dam, enhancement of ecotourism for the development of 

community economy. 

 

Keywords: ecotourism, community identity, mangrove forest community 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรชายฝ่ังทะเลท่ีมีคุณค่า เป็นแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่และท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ํ้ า 

มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแนวป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจากคล่ืนทะเลและลมพาย ุป้องกนัการ

พงัทลายของดินบริเวณชายฝ่ัง ตลอดจนการฟอกนํ้ าและอากาศใหบ้ริสุทธ์ิ ป่าชายเลนบางขนุเทียนเป็นป่าชายเลน

เพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางคมนาคมสะดวกและเหมาะสมสําหรับการไปท่องเท่ียวพกัผ่อน

หยอ่นใจ และเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าชายเลนแห่งน้ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

แต่ยงัมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งดา้นพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวป่์าชายเลน ชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการจดัการระบบนิเวศป่าชายเลน และการทาํผลิตภณัฑจ์ากพืชและสัตวใ์นเขตป่าชายเลน 

นอกจากนั้น ชุมชนป่าชายเลนบางขุนเทียนมีพ้ืนท่ีติดทะเลอ่าวไทย จึงเป็นท่ีสําหรับจดัประชุม อบรมสัมมนา 

แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเท่ียว แหล่งอาหารทะเล มีเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละเชิงนิเวศ 

ปัจจุบนัชุมชนป่าชายเลนบางขนุเทียนประสบปัญหาท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล นํ้ าเคม็

ไหลเขา้สู่นากุง้ หอย ปู ปลา มีนํ้ าเสียและสารพิษระบายมาสู่ชุมชน ทาํให้สัตวน์ํ้ าท่ีเล้ียงเป็นอาชีพหลกัเสียหาย

อยา่งหนกั ทาํให้ประชาชนอพยพออกนอกพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากเป็นชุมชนป่าชายเลนท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จึงมีนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนเดินทางมาท่องเท่ียวอยา่งสมํ่าเสมอ การวิจยัคร้ังน้ีจึงได้

สนใจศึกษาวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เกิดข้ึนในชุมชนมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัชุมชน การตระหนกัในคุณค่า

ของชุมชน การร่วมกนัฟ้ืนฟู อนุรักษร์ะบบนิเวศ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอตัลกัษณ์ชุมชน มากนอ้ยเพียงใด 

ตลอดจนสามารถนาํการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มาเป็นกลไกในการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนและการเห็นคุณค่าใน

ชุมชนของตนเองมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงในงานวจิยัของ กาญจนากร สามเมือง (2551) พบวา่ ชุมชนมีการนาํทุนต่างๆ 

ทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนวฒันธรรม ทุนทรัพย ์ทุนแรงงาน มาใชใ้นการดาํเนินงาน

การอนุรักษป่์าชายเลน ประเพณี วฒันธรรมของชุมชน ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและบริบทของชุมชน เป็น

ตวักาํหนดลกัษณะความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน การสาํนึกในหนา้ท่ีของตวัเองในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีป่าชายเลนของชุมชน การสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไวว้างใจกนั ความเอ้ืออาทรต่อกนั การให้

ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความศรัทธา 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากกระแสของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีต่อการรับรู้เร่ืองราวต่างๆ ของชุมชน 

การเห็นคุณค่าวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การเขา้มามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟ ูและอนุรักษชุ์มชนป่า

ชายเลน เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ของเยาวชนและประชาชนในชุมชนคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

(1) เพ่ือศึกษาทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การรับรู้ การเห็นคุณคา่ การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟแูละอนุรักษ ์

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ชุมชนป่าชายเลน 
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(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟแูละอนุรักษ ์การ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ชุมชนป่าชายเลน 

(3) เพ่ือศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟแูละอนุรักษว์ถีิชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน 

(4) เพ่ือศึกษาปัญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาของชุมชนป่าชายเลน 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสาํคญัดงัน้ี วฒันธรรม อตัลกัษณ์ชุมชน และการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ สาระสําคญัมีดงัต่อไปน้ี วฒันธรรม (culture) หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน กาํหนดข้ึน ไม่ใช่ส่ิงท่ี

มนุษยท์าํตามสัญชาตญาณของตนเอง เช่น ส่ิงของเคร่ืองใช ้อาคาร บา้นเรือน วฒันธรรมเป็นระบบในสังคมท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือให้สามารถใชชี้วติอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นระบบท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและตาม

สญัชาตญาณ เช่น ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติความเช่ือ พิธีกรรม วฒันธรรม

เป็นระบบสัญลกัษณ์ต่างๆ ในสังคมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา แลว้จึงสอนให้คนรุ่นหลงัๆ ไดเ้รียนรู้หรือนาํไปปฏิบติั 

เช่น ภาษา พิธีกรรม วฒันธรรมจึงตอ้งมีการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด วฒันธรรมมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัดงัน้ี องค์

มติ องคพิ์ธีการ องคก์าร และองคว์ตัถุ สุเทพ วสิิทธิเขต (2553, หนา้ 12-13) กล่าววา่ วฒันธรรมทางสงัคมของกลุ่ม

ชนในทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีดี บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามท่ีควรสืบทอดกนัต่อๆ ไป ท่ีเห็นไดช้ดักบัชาวชนบทหรือ

คนพ้ืนบา้น ซ่ึงเป็นวฒันธรรมอนับริสุทธ์ิท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มชนในพ้ืนบา้นของเขาเอง ซ่ึงได้มาจาก

วิธีการมุขปาฐะ (oral literature) กระทัง่กลายมาเป็นวฒันธรรม (culture) หรือจารีตประเพณี (tradition) ท่ีปลูกฝัง

อยู่คู่กบัชาวบา้นทอ้งถ่ินชนบทมาถึงปัจจุบนั งามพิศ สัตยส์งวน (2547, หน้า 53) กล่าวว่า วฒันธรรมเกิดข้ึนเม่ือ

มนุษยท่ี์อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนัในสงัคมเดียวกนั ทาํความตกลงกนัวา่จะยดึระบบไหนดี เพ่ือวา่สมาชิกของสงัคม

จะไดเ้ขา้ใจตรงกนั และยึดระบบเดียวกนั ระบบท่ีสมาชิกในสังคมไดต้กลงในความหมายแลว้ เรียกว่า “ระบบ

สัญลกัษณ์” วฒันธรรมจึงเป็นระบบสัญลกัษณ์ในสังคมมนุษย ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน แลว้สอนให้คนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้

หรือนาํไปปฏิบติั วฒันธรรมจึงตอ้งมีการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด  

 อตัลกัษณ์ (identity) เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงถึงความเป็นตวัตน หรือส่ิงซ่ึงแสดงถึงลกัษณะทางชาติ

พนัธ์ุของกลุ่มชนอนัเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ทาํให้สมาชิกในสังคมตอ้งพยายามปรับตวัและดาํรงตนให้

สอดคลอ้งเหมาะสม ก่อใหเ้กิดเป็นกฎเกณฑ ์ระเบียบปฏิบติั ธรรมเนียมประเพณีของสงัคม มีการปฏิบติัสืบต่อกนัมา 

และมีการพฒันาจนเกิดเป็นวฒันธรรมการดาํรงชีวติของคนในสงัคม อตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้รารู้สึกวา่เป็นพวกเรา 

แตกต่างจากเขา พวกเขา หรือคนอ่ืน อตัลกัษณ์ไม่จาํเป็นตอ้งมีหน่ึงเดียว แต่อาจมีหลายอตัลกัษณ์ท่ีประกอบกนั

ข้ึนมาเป็นตวัเรา พวกเรา อตัลกัษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนโดยสังคม อตัลกัษณ์จึง

จําเป็นตอ้งมีกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์เกิดข้ึนควบคู่กันไป การสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพนัธ์ุเกิดข้ึนภายใต้

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีสลบัซบัซอ้น หลากหลาย ไม่หยดุน่ิง ก่อใหเ้กิดการหยบิยมืและผสมผสานทางวฒันธรรม

ระหวา่งกนั (ชาติชาย อนุกลู, 2554, หนา้ 44-45) 

 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(conservative tourism/ ecotourism) คือ การเดินทางไปท่องเท่ียว พกัผ่อน และ

ศึกษาเรียนรู้ยงัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม โดยมีการปฏิบัติตนท่ีดี ท่ี

เหมาะสมต่อแหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้น ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่างๆ หรือสร้างความเสียหายแก่แหล่งท่องเท่ียว 

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรทางวฒันธรรม ซ่ึงจะก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นการสร้าง

เศรษฐกิจฐานราก อนุรักษ์และสืบทอดวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อตัลกัษณ์ชุมชน และทรัพยากรทางการ
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ท่องเท่ียวของแต่ละชุมชน กรวิกา ไชยวงศ์ และคณะ (2556, หนา้ 12-13) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์หรือ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ 

และแหล่งวัฒนธรรมอย่าง มีความรับผิดชอบ โดยไม่ ก่อให้ เ กิดการรบกวนหรือความเ สียหายแก่

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งมุ่งมัน่เพ่ือช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกบั

ทศันียภาพ พืชพรรณ และสตัวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาตินั้น อีกทั้ง

ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลใหก้ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

และไดรั้บการผลกัดนัและส่งเสริมใหเ้ป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหน่ึงของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรม อตัลกัษณ์ชุมชน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํไปสู่การกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชนป่าชายเลนบางขุน

เทียน กรุงเทพมหานคร ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจัยค ร้ัง น้ีดํา เ นินการด้วยระเบียบวิ ธีวิจัยแบบผสมผสานวิ ธี  (mixed method research) ซ่ึง

ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงประมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ พ้ืนท่ีท่ีศึกษา คือ ชุมชนป่าชายเลน แขวงท่าขา้ม เขต

บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนจาํนวน 3,351.79 ไร่ ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนป่าชาย

เลน ประมาณ 700 ครัวเรือน และนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 764 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.

2558) กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน 371 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของ Krejcie และ Morgan (1970) 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ประธานชุมชน 6 คน ประชาชน 15 คน ขอ้มูลครัวเรือน 63 ครัวเรือน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 12 

คน ผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนในชุมชน 4 คน เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ จาํนวน 3 คน ผูป้ระกอบการในชุมชน 10 คน 

ทรัพยากรท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษชุ์มชนป่าชายเลน 

1. การรับรู้เก่ียวกบัป่าชายเลน 

2. การรับรู้เก่ียวกบัวถีิชีวติชุมชน 

3. การรับรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ชุมชน 

4. การรับรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษป่์าชายเลนและวถีิชีวติชุมชน

ชาวประมงชายฝ่ังทะเล 

5. การเห็นคุณค่าป่าชายเลนและวถีิ

ชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล 

6. การมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟแูละ

อนุรักษป่์าชายเลนและวถีิชีวติชุมชน

ชาวประมงชายฝ่ังทะเล 

1. ระดบัชั้นท่ีศึกษา 

2. ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัอยู่

ในชุมชน 

3. รายไดต้่อเดือนของ

ครอบครัว 

4. การเขา้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู

และอนุรักษป่์าชายเลน 

1. แนวทางการฟ้ืนฟแูละ

อนุรักษว์ถีิชีวติชุมชน

ชาวประมงชายฝ่ังทะเล 

2. แนวทางการฟ้ืนฟแูละ

อนุรักษป่์าชายเลน 

3. ปัญหาและแนวทางแกไ้ข

ปัญหาของชุมชนป่าชายเลน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพทั่วไปและปัญหาของชุมชน ซ่ึงตรวจสอบความสมบูรณ์และเหมาะสมของ

เคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูและ

อนุรักษชุ์มชนป่าชายเลน ไดต้รวจสอบความสมบูรณ์และถูกตอ้งของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน และ

ทดลองใชแ้บบสอบถามโดยทดลองเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จาํนวน 40 

คน แลว้วิเคราะห์ค่าความเท่ียงมีค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั 0.917 ระยะเวลาในการดาํเนินการ

วิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 – เดือนธนัวาคม พ.ศ.2561 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์

แบบจาํแนกประเภท การวิเคราะห์แบบอุปนยั และการวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์มูลเชิงปริมาณมีสถิติดงัน้ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสังเกตสภาพทัว่ไปของชุมชน การสัมภาษณ์ประธานชุมชน ประชาชนในชุมชน 

ผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนในชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบการในชุมชน 

ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ และการสอบถามดว้ยแบบสอบถามกบันกัเรียนในชุมชนท่ีเป็นเยาวชนรุ่นต่อไปท่ี

ตอ้งอยูอ่าศยัและพฒันาชุมชนในอนาคต สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนป่าชายเลน มีดงัน้ี 1) พนัธ์ุไมใ้นป่าชายเลน ไดแ้ก่ แสมทะเล แสม

ขาว แสมดาํ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ 2) สัตวท่ี์พบในป่าชายเลน ไดแ้ก่ นก 64 ชนิด เป็นนกประจาํถ่ิน 32 

ชนิด นกอพยพ 20 ชนิด และนกท่ีเป็นทั้งนกประจาํถ่ินและนกอพยพ 12 ชนิด ลิงแสม โลมาปากขวด โลมาหัว

บาตรหลงัเรียบ โลมาอิรวดี คา้งคาวแม่ไก่ภาคกลาง งูหลาม งูเหลือม งูไซ งูหัวกระโหลก เห้ีย ปลาตีน 3) ชุมชน

ชาวประมง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ ภายในชุมชนประกอบไปดว้ยคลองต่างๆ สําหรับใชใ้นการ

คมนาคมขนส่ง การเดินทางภายในชุมชนจึงเดินทางดว้ยเรือเป็นหลกั อาชีพหลกัของประชาชน คือ การเพาะเล้ียง

กุง้ หอย ปูทะเล และปลากะพง 4) ป่าชายเลนบางขนุเทียน มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือป้องกนัการพงัทลายของชายฝ่ัง

ปลูกสร้างสวนป่า และเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจของประชาชน มีเส้นทางเดินและป่ันจกัรยานศึกษาธรรมชาติและ

พืชพรรณป่าชายเลน ซ่ึงสะพานไมน้ี้จะทอดยาวจากชุมชนชายทะเล-บางขนุเทียน ออกไปสู่ทะเลอ่าวไทย จึงเป็น

เสน้ทางท่องเท่ียวและศึกษาธรรมชาติท่ีสาํคญัของชุมชน 5) ศูนยศึ์กษาป่าชายเลน เป็นศูนยเ์รียนรู้ธรรมชาติป่าชาย

เลนบางขนุเทียน ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 50 ไร่ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เป็นศูนยเ์รียนรู้ธรรมชาติชายทะเลท่ีใหข้อ้มูล

ทางกายภาพ ระบบนิเวศชายฝ่ัง 6) พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเขตบางขุนเทียน ตั้งอยูท่ี่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เป็น

พิพิธภณัฑเ์พ่ือการเรียนรู้เร่ืองราวของทอ้งถ่ินในดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภายในจดัแสดง

วิถีชีวิตชาวบางขุนเทียน 7) ศูนยร์วมอาหารทะเลบางขุนเทียน เส้นทางบางขุนเทียนชายทะเล เส้นทางจากชุมชน

ป่าชายเลนไปสมุทรปราการ และเส้นทางจากชุมชนป่าชายเลนไปสู่จงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ลว้นเต็ม

ไปดว้ยร้านอาหารทะเลท่ีมีบรรยากาศของป่าชายเลน บ่อเล้ียงกุง้ ปู ปลา และหอย 

การรับรู้ การเห็นคุณค่า การมส่ีวนร่วมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ และการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ชุมชนป่าชายเลน 

การวิจยัส่วนน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันักเรียนในเขตพ้ืนท่ีชุมชนป่าชายเลน จาํนวน 371 คน เน่ืองจากเป็นคนรุ่น

ต่อไปของชุมชน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์

ชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�𝑥=4.38) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัวถีิชีวติชุมชน (�̅�𝑥=4.32) ดา้นการรับรู้เก่ียวกบั

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป่์าชายเลนและวิถีชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล (�̅�𝑥=4.24) ดา้นการเห็นคุณค่าป่าชาย
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เลนและวถีิชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล (�̅�𝑥=4.23) ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัป่าชายเลน (�̅�𝑥=4.11) ดา้นการมีส่วน

ร่วมในการฟ้ืนฟแูละอนุรักษป่์าชายเลนและวถีิชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล (�̅�𝑥=4.04) ตามลาํดบั 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุ

รักษ์ชุมชนป่าชายเลน การวิจยัส่วนน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีชุมชนป่าชายเลน จาํนวน 371 คน 

ซ่ึงการเปรียบเทียบการรับรู้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟแูละอนุรักษชุ์มชนป่าชายเลน ตามปัจจยัส่วนบุคคล

ของนกัเรียนในชุมชนป่าชายเลน ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์ความแปรปรวน ผลการวเิคราะห์

ขอ้มูล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นท่ีศึกษา ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัอยู่ในชุมชน รายได้ต่อเดือนของ

ครอบครัว การเขา้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์าชายเลน ส่งผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัป่าชายเลน วิถีชีวิตชุมชน 

อตัลกัษณ์ชุมชน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป่์าชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล การเห็นคุณค่าป่า

ชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล การมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์าชายเลนและวถีิชีวิต

ชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงมีค่าสถิติ F เท่ากบั 2.759 – 7.736 

 แนวทางการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน ผลจากการ

สัมภาษณ์ประธานชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ ประกอบกับขอ้มูลจาก

แบบสอบถามนกัเรียนในชุมชน สามารถสรุปเป็นแนวทางการฟ้ืนฟูและอนุรักษว์ิถีชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ัง

ทะเล ดงัน้ี 1) การส่งเสริมอาชีพการประมงในเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ํ้ า ควบคู่ไปกบัการ

เป็นอาชีพท่ีสามารถเล้ียงดูครอบครัวได ้2) การให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการจบัสัตวน์ํ้ าท่ีถูกตอ้งและมีมาตรการท่ี

เขม้งวดในการลงโทษผูฝ่้าฝืน 3) การปลูกป่าชายเลนเพ่ิมเติมและเป็นการปลูกป่าทดแทนท่ีถูกวิธีและสามารถเพ่ิม

พ้ืนท่ีป่าไดอ้ยา่งแทจ้ริง 4) การมีระบบการจดัการขยะ นํ้ าเสีย นํ้ ามีสารพิษเจือปน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลเสียหาย

อยา่งมากต่อป่าชายเลนและสตัวน์ํ้ า ทั้งสตัวน์ํ้ าท่ีเล้ียงในบ่อและมีอยูต่ามธรรมชาติ 5) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์อย่างย ัง่ยนื 6) การส่งเสริมการป่ันจกัรยานเพ่ือสุขภาพในเส้นทางป่าชายเลน 7) การปลูกฝังจิตสํานึกให้

เยาวชนและประชาชนในชุมชนไดรั้ก เห็นคุณค่าและร่วมกนัดูแลรักษาป่าชายเลน วถีิชีวติและชุมชนป่าชายเลน 

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนป่าชายเลน ชุมชนป่าชายเลนบางขนุเทียนมีปัญหาหลายอย่าง

และลว้นเป็นปัญหาวกิฤติ ดงัน้ี 1) การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 2) พ้ืนท่ีป่าชายเลนถูกทาํลาย 3) นํ้ าทะเลกลืนพ้ืนท่ีเล้ียง

สัตวน์ํ้ า 4) สารพิษและนํ้ าเสีย 5) การสร้างถนนยกระดบัผ่านพ้ืนท่ีป่าชายเลน เพ่ือให้ชุมชนยงัสามารถคงอยูไ่ด ้

อาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า อาชีพการจบัสัตวน์ํ้ า อาชีพการท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ ์เส้นทางจกัรยานเพ่ือสุขภาพและ

การท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัป่าชายเลนและการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า สามารถคงอยู่กับ

ชุมชน ฟ้ืนฟแูละอนุรักษไ์ด ้จึงนาํเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในชุมชนดงัน้ี 1) การตรวจสอบสาเหตุของนํ้ าเสีย การ

ปล่อยสารพิษ และหามาตรการแกไ้ข โดยเฉพาะการบาํบดันํ้ าเสียของโรงงาน บา้นเรือน และร้านคา้ 2) ภาครัฐและ

ทอ้งถ่ินเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3) การวางหินถมเป็นเข่ือนและ

ทาํเข่ือนกั้นคล่ืนทะเล 4) การส่งเสริมการทาํอาชีพประมง การท่องเท่ียว และการทาํธุรกิจร้านอาหารทะเล 

 

7. อภิปรายผล 

ทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษชุ์มชนป่าชายเลนบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ พนัธ์ุไมใ้นป่าชาย

เลน เช่น แสมทะเล แสมขาว แสมดาํ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ชะคราม สัตวท่ี์พบในป่าชายเลน เช่น นก

หลากหลายชนิด สัตวท์ะเล ปลาตีน ชุมชนชาวประมงป่าชายเลนบางขุนเทียนท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ านานาชนิด 

ศูนยศึ์กษาป่าชายเลนในชุมชนท่ีมีท่ีพกั ท่ีจดัประชุมสัมมนา การเขา้ค่ายพกัแรม พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินเขตบางขนุ
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เทียน ศูนยร์วมอาหารทะเลบางขนุเทียนท่ีมีวตัถุดิบสดและมีคุณภาพ ซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยากรสาํหรับการท่องเท่ียว

ท่ีมีคุณค่าและดึงดูดใจของประชาชนทั่วไป ดังท่ี นันท์นภัส อิทธิชาญสีห์ (2554) ศึกษาพบว่า กระบวนการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาทรัพยากรป่าชายเลน ไดแ้ก่ การถ่ายทอดผ่านศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ปราชญ์ ผูรู้้ และการ

ถ่ายทอดกนัเองของชาวบา้น ส่วนแนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินมีดงัน้ี การเพ่ิมความหลากหลายในการใช้

ประโยชน์ การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาทรัพยากรป่าชายเลน การจดัตั้งศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้เร่ืองราวต่างๆ ในชุมชน การเห็นคุณค่าชุมชนของตนเอง การมีส่วนร่วม

ฟ้ืนฟูและอนุรักษว์ฒันธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติ และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษชุ์มชนป่าชายเลน ท่ีเก็บ

ขอ้มูลจากนกัเรียนในชุมชน พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การรับรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ชุมชน วิถี

ชีวิตชุมชน ป่าชายเลน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล การเห็น

คุณค่าป่าชายเลนและวิถีชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล การมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟแูละอนุรักษป่์าชายเลนและ

วิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล เน่ืองจาก เยาวชนและประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของป่าชายเลน อาชีพ

ประมงท่ีเป็นอาชีพของบรรพบุรุษ และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวไดเ้ป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้น ยงั

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์สาํคญั แต่ในปัจจุบนัชุมชนมีปัญหาเร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ัง สารพิษและนํ้ าเสีย ทาํ

ให้ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกนัต่อสู้ปัญหาเหล่าน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐธีรา นิคมเพ็ชร์ (2553) พบว่า ประชาชนใน

ชุมชนป่าชายเลนมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน การพฒันาและการเปล่ียนแปลงของ

ป่าชายเลน อยูใ่นระดบัมาก การมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชายเลน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

แนวทางการฟ้ืนฟูและอนุรักษว์ถีิชีวติชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน ไดแ้ก่ การส่งเสริม

อาชีพการทาํประมงท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การส่งเสริมวธีิการจบัสตัวน์ํ้ าท่ีถูกวธีิ การปลูกป่าชายเลนเพ่ิมเติม การมี

ระบบกาํจดัขยะและของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การปลูกฝังจิตสํานึกของ

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป การป้องกนัคล่ืนกดัเซาะชายฝ่ังทะเล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทศันัย ใจ

สบาย (2553) พบว่า การอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชนมีดงัน้ี กลุ่มฟ้ืนฟูป่าชายเลน กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษท์ะเล

และชายฝ่ัง และกลุ่มท่องเท่ียวอนุรักษเ์ชิงนิเวศ ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมอนุรักษป่์าชายเลน คือ อาชีพ 

การใชป้ระโยชน์ป่าชายเลน การมีบทบาทหนา้ท่ีผูน้าํทางสงัคม การมีบทบาทหนา้ท่ีผูน้าํในกลุ่มอนุรักษ ์การไดรั้บ

คาํแนะนาํจากเพ่ือนบา้นหรือญาติใหเ้ขา้กลุ่มอนุรักษ ์การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก ระยะเวลาในการตั้งถ่ิน

ฐานอยูใ่นชุมชน ภาระหน้ีสิน นอกจากนั้น ทิพวรรณ ภู่นาค (2553) พบวา่ สถานภาพป่าชายเลนมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน

เม่ือมีการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟ ูรูปแบบการจดัการทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชน ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ทรัพยากร

ป่าชายเลน การควบคุมและบงัคบัใชร้ะเบียบของชุมชน การอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า

ชายเลน การสร้างค่านิยมในเร่ืองการอนุรักษแ์ก่เยาวชน 

ปัจจุบนัปัญหาท่ีสาํคญัของชุมชนป่าชายเลนบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร คือ การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

สารพิษและนํ้ าเสียท่ีถูกปล่อยลงมาสู่อ่าวไทย การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของทอ้งถ่ินและประเทศ แต่เน่ืองจาก

ชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัป่าชายเลน และวิถีชีวิตการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จึงมี

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมพฒันาและแกไ้ขปัญหา เช่น กรุงเทพมหานคร หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว หน่วยงาน

เอกชน สถาบนัการศึกษา โดยมีการสร้างเข่ือนถาวรเพ่ือป้องกนัคล่ืนทะเล มีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสารพิษ

และนํ้ าเสีย จึงเห็นไดว้า่การส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้นมีผลดีทั้งต่อชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศ ซ่ึง

ผลการวจิยัของ อรวรรณ เกิดจนัทร์ (2557) พบวา่ ผูน้าํชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลน 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
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การท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน และการชมวถีิชีวติของคนในชุมชน มีการกาํหนดแผนงาน 

กิจกรรมท่ีช่วยใหค้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ดูแล รักษาแหล่งท่องเท่ียว มีการกระจายรายไดใ้หก้บั

คนในชุมชน ตลอดจนมีการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหก้บันกัท่องเท่ียวดว้ยส่ือต่างๆ 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ชุมชน สาํนกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรร่วมมือกนั

พฒันาระบบและแนวทางในการแกไ้ขปัญหานํ้ าเสีย สารพิษท่ีสะสมลงสู่แม่นํ้ าลาํคลอง ทะเลอ่าวไทย ซ่ึงทาํให้

ชุมชนป่าชายเลนเป็นบ่อพกันํ้ าเสียขนาดใหญ่ ทาํใหส้ตัวน์ํ้ าท่ีเล้ียงตาย เกษตรกรขาดทุน เป็นหน้ีสิน 

(2) การท่องเท่ียวป่าชายเลนช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน และทาํให้คนในชุมชนไดต้ระหนกัใน

คุณค่า และหวงแหนทรัพยากรในท้องถ่ิน ดังนั้ น ชุมชน สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรร่วมมือกนัพฒันาเป็นจุดชมวิวชายทะเล เส้นทางขบัรถ

ชมววิทะเล มีการคมนาคมท่ีสะดวก และมีกิจกรรมหลากหลายคุม้ค่ากบัการมาท่องเท่ียว 

8.2ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษารูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ชุมชนป่าชายเลน เพ่ือนาํไปสู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวใหมี้นกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

และเป็นการฟ้ืนฟแูละอนุรักษร์ะบบนิเวศป่าชายเลน วถีิชีวติการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า เขตบางขนุเทียนต่อไป 

(2) ควรวจิยัและพฒันาอาหารทอ้งถ่ิน เช่น อาหารจากใบชะคราม อาหารทะเล ใหมี้เอกลกัษณ์และมี

ความหลากหลาย เพ่ือเป็นรายการอาหารแนะนาํและมีช่ือเสียงแก่ชายทะเลบางขนุเทียน 

 

10. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนงานวจิยั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํ้ า

คลองลดัมะยม และทาํการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดนํ้ า

คลองลดัมะยมท่ีแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวน 400 คน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชแ้บบสอบถามปลาย

ปิด และใชว้ธีิการสุ่มแบบสะดวกสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารคาํนวณหาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบว่า จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดนํ้ า

คลองลดัมะยม เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

พนกังานเอกชน ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงสุดท่ี 15,001-25,000 บาท มีภูมิลาํเนาอยู่ภาค

กลางส่วนมาก  นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม โดยมาเป็นคร้ังแรกเป็นส่วนมาก นกัท่อง

และเดินทางดว้ยยานพาหนะรถยนตส่์วนตวัในการเดินทางมาตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมคร้ังน้ีส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียว

เดินทางมากบัเพ่ือน และส่วนใหญ่การตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังน้ีบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเดินทาง

คร้ังน้ี คือ ญาติ และคนในครอบครัว  โดยท่ีนกัท่องเท่ียวรู้จกัตลาดนํ้ าแห่งน้ีจากส่ืออินเทอร์เน็ตในการเป็นขอ้มูล

เดินทางมาท่องเท่ียว   

ผลการวิจยัทาํให้ทราบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงั

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ประชาคมตลาดนํ้ า คณะผูบ้ริหารตลาดนํ้ า สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนเชิงกล

ยทุธ์พฒันากิจกรรมทางการท่องเท่ียวใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อไป 

  

คาํสําคญั : พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว, ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม, ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the behavior and satisfaction of tourists towards Khlong 

Lat Mayom floating market. And studying demographic characteristics differently, having different tourism 

mailto:585163010023@dpu.ac.th
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behavior in Khlong Lat Mayom floating market by using questionnaires as a tool for data collection from tourists  

come to visit Khlong Lat Mayom floating market is a quantitative the researcher has conducted studies from 

related research. By specifying a sample of 400 Thai tourists. In collecting data, closed-ended questionnaires were 

used. using a convenient random method for data analysis, calculating percentage and mean 

 The study indicated that of a total of 400 people, it was found that those traveling to Khlong Lat 

Mayom floating market are more than females Most of the age is in the range of 36-45 years, most of them are 

professionals. Most marital status with the highest average monthly income 15,001-25,000 baht, mostly domiciled 

in the central region. Tourists traveling to Khlong Lat Mayom floating market by coming mostly for the first time 

travelers and travelers by private vehicle to travel to Khlong Lat Mayom floating market, this time most of the 

tourists travel with friends. And for the most part, this traveling decision, the people that are involved in this 

decision are relatives and family members. Which tourists know this floating market from the internet media for 

traveling information  

 The results of the research show the behavior and satisfaction of Thai tourists visiting the Khlong 

Lat Mayom floating market. Floating market community floating and market management team. They can use 

the information to make strategic plans, development tourism activities to meet the needs of Thai tourists in the 

future 

 

Keywords: Tourist behavior, Khlong Lat Mayom floating market, satisfaction 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม เป็นแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นพ้ืนท่ีในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานครเป็นตลาดนํ้ า ท่ี

ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางเร่ิมตน้จากสนามหลวงถึงตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมใชเ้วลาเดินทางเพียง 30 นาที และยงั

ไดส้ัมผสัความเป็นธรรมชาติ ความเป็นสวนแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชาวริมคลอง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษว์ฒันธรรม แบบเรียบง่าย เรียนรู้วถีิชีวติความเป็นอยูแ่บบพอเพียง ของชาวริมคลองในแบบท่ีเป็นอตัลกัษณ์

ของความเป็นไทย ท่ีมีบ้านติดริมคลองแม่นํ้ า จึงใช้ชีวิตอยู่กับคลองหล่อเล้ียงชีวิตมาอย่างยาวนาน (เว็บไซต์ 

www.khaosod.co.th/economics.) 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี

ต่อการบริการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม  โดยศึกษาปัจจัยทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการสถานท่ี                    

2)ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการจราจร 3) ดา้นการให้บริการในบริเวณตลาดริมนํ้ า  4) ดา้นการให้บริการ

ร้านคา้และสินคา้ 5) ดา้นการใหบ้ริการความปลอดภยั ซ่ึงจะทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในแต่ละ

ดา้นท่ีมีต่อตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม โดยสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์และวางแผนส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ินของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

2.2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

ทาํการรวบรวมขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ดว้ยความถ่ีและค่าร้อยละ 

 2. เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม วเิคราะห์ดว้ยความถ่ีและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม  ในพ้ืนท่ีเขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ศึกษาถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลอง

ลดัมะยม ตวัแปรตน้ คือ  เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ การศึกษา สถานภาพ ภูมิลาํเนา 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจยัในคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนเพ่ือใชศึ้กษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทย ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้และจาํนวนคร้ังท่ีท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียว  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด คาํถามมีทั้งหมด 6 ขอ้ มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) 

โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทย มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลายปิด คาํถามมีทั้งหมด 5 ขอ้ มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมีหลายคาํตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice 

Questions) 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการบริการ

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ไดแ้ก่ ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัการสถานท่ี  2)ดา้นการอาํนวยความสะดวกและ

การจราจร 3) ด้านการให้บริการในบริเวณตลาดริมนํ้ า  4) ด้านการให้บริการร้านคา้และสินคา้ 5) ด้านการให้ 

บริการความปลอดภยั เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบให้คะแนนนํ้ าหนัก โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจได ้5 

ระดบั และกาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

สาํหรับเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย มีเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี 

 ช่วงคะแนน   การแปลความหมาย 

   4.21 - 5.00   พึงพอใจมากท่ีสุด  5 

   3.41 - 4.20   พึงพอใจมาก  4 

   2.61 - 3.40   พึงพอใจปานกลาง  3 

   1.81 - 2.60   พึงพอใจนอ้ย  2 

   1.00 - 1.80   พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  1 

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะนาํแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในช่วง

เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random 

sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยถือวา่ ประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่า ๆ กนั  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 เ ม่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว จะนํา

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ งหมดและมาลงรหัส และ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปในการคาํณวณหาค่าสถิติ 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ดว้ยความถ่ีและค่าร้อยละ  

 2. เก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

วเิคราะห์ดว้ยความถ่ีและค่าร้อยละ 
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5. สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 193 48.3 

หญิง 207 51.8 

รวม 400 100.0 

2. อาย ุ   

21-35 ปี  61 15.3 

36-45 ปี                                          113 28.3 

41- 50 ปี    60 15.0 

51  ปีข้ึนไป 77 19.3 

มากกวา่ 56 ปี 89 22.3 

รวม 400 100.0 

3. การศึกษา   

ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี                                            

169 

183 

42.3 

45.8 

สูงกวา่ปริญญาตรี    47 11.8 

                              อ่ืน  1 0.3 

   รวม 400 100.0 

4. อาชีพ   

พนกังานเอกชน 82 20.5 

ขา้ราชการ 68 17.0 

ธุรกิจส่วนตวั 79 19.8 

นกัเรียน / นกัศึกษา 75 18.8 

เกษตรกร 14 3.5 

แม่บา้น 52 13.0 

เกษียณ  30 7.5 

รวม 400 100.0 

5. สถานภาพ   

โสด 196 49 

สมรส  198 49.5 

หมา้ย/อยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 6 1.5 

รวม 400 100.0 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

15,001-25,000 บาท 225 56.3 

25,001-35,000 บาท  60 15.0 

35,001-45,000 บาท     45 11.3 

สูงกวา่ 45,000 บาท 70 17.5 

รวม 400 100.0 

7. ภูมิลาํเนา   

ภาคกลาง 195 48.5 

ภาคตะวนัออก 113 28.3 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 84 21 

ภาคเหนือ 3 8 

ภาคตะวนัตก 5 1.3 

ภาคใต ้ 0 0 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วยข้อมูล

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม  มีดงัน้ี เพศ 

เป็นเพศหญิงเพศชายมากกวา่   แบ่งเป็นเพศหญิงจาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8  และเพศชายจาํนวน 193 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.3 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่งพบวา่  อายสุ่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงอาย ุ36-45 ปี จาํนวน 113 คน คิด

เป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ ช่วงอายุมากกว่า 56 ปี จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ช่วงอายุ 21-35 ปี จาํนวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 15.3 และช่วงอายุ 41-50 ปี 

จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาทางดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 183 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 สูงกวา่ปริญญา

ตรี 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และอ่ืน ๆ  จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาทางดา้นอาชีพ มีอาชีพส่วนใหญ่ พบวา่ อาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.5 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 75 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.8  อาชีพขา้ราชการ จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  อาชีพแม่บา้น จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.0  และเกษียณ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่โสด จาํนวน 196 คิดเป็นร้อยละ 49 สมรส 

จาํนวน 198 คิดเป็นร้อยละ 49.5 และหมา้ย อยา่ร้าง แยกกนัอยู ่จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาตามรายได ้พบว่า มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงสุดท่ี 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.3 

รองลงมาคือ มีรายได้ สูงกว่า 45,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 17.5  รายได้ 25,001-35,000 บาทต่อเดือน 

จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  และมีรายได ้35,001-45,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 45 คน  คน คิดเป็นร้อยละ 

11.3 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาตามภูมิลาํเนา พบว่า มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคกลาง มีจาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 54. ภาค

ตะวนัออก จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 

และภาคเหนือ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่2 แสดงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

ท่านมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมแลว้ก่ีคร้ัง   

คร้ังแรก                     222 55 

2-3 คร้ัง             118 29.5 

4-6 คร้ังข้ึนไป 60 15 

รวม 400 100.0 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

ท่านเดินทางมาตลาดนํ้าคลองลดัมะยมดว้ยวิธีใด   

รถยนตส่์วนตวั   176 44 

รถโดยสารประจาํทาง 96 24 

รถตูห้รือรถเช่า                          94 23.5 

ทางรถไฟ 34 8.5 

รวม 400 100.0 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

ในการเดินทางมาตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมคร้ังน้ีท่านมากบักลุ่มหรือบุคคลใด   

ตวัท่านเอง 22 5.5 

ญาติ/คนในครอบครัว 188 47 

เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 190 47.5 

รวม 400 100.0 

บุคคลใดท่ีมีส่วนต่อการตดัสินใจให้ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดนํ้า

คลองลดัมะยม 
  

ตวัท่านเอง 64 16 

ญาติ/คนในครอบครัว 271 67.8 

เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 65 16.2 

รวม 400 100.0 

ท่านรู้จกัตลาดนํ้าแห่งน้ีจากส่ือใดบา้ง 

                  เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน/บุคคลในครอบครัว 

                  โทรทศัน์/วิทย ุ

                  นิตยสาร/วารสาร แผน่พบั ป้ายโฆษณา 

                  อินเทอร์เน็ต 

93 

31 

12 

264 

23.3 

7.7 

3 

66 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม โดยมาเป็นคร้ังแรก 

จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55  เดินทางมา 2-3 คร้ัง จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และเดินทางมา 4-6 

คร้ังข้ึนไป จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามลาํดบั 

 นกัท่องเท่ียวเดินทางมาตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมดว้ยยานพาหนะดว้ย รถยนตส่์วนตวั  จาํนวน 176 คน คิด

เป็นร้อยละ 44 รองลงมาใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 96 คิดเป็นร้อยละ 24  ใชบ้ริการรถตูห้รือรถเช่า 

จาํนวน 94 คิดเป็นร้อยละ 23.5 และเดินทางดว้ยรถไฟนอ้ยสุด จาํนนวน 34 คิดเป็นร้อยละ8.5 ตามลาํดบั 

 ในการเดินทางมาตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมคร้ังน้ีส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวเดินทางมากบัเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน 

จาํนวน 190 คิดเป็นร้อยละ 47.5  รองลงมาเดินทางมากบัญาติ คนในครอบครัว จาํนวน 188 คิดเป็นร้อยละ 47 และ

ลาํดบัสุดทา้ยเดินเพียงลาํพงั จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลาํดบั 

 ในการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังน้ีบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเดินทางคร้ังน้ีกบัท่านมากท่ีสุด

คือ ญาติ คนในครอบครัว จาํนวน 271 คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือ  เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน จาํนวน 65 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.2 และเดินทางมาดว้ยตวัท่านเอง 64 คิดเป็นร้อยละ 16 ตามลาํดบั 

 นกัท่องเท่ียวรู้จกัตลาดนํ้ าแห่งน้ีจากส่ือดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต  จาํนวน 264 คิดเป็นร้อยละ 66  

รองลงมาเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน บุคคลในครอบครัว จาํนวน 93 คิดเป็นร้อยละ 23.3  ส่ือจากโทรทศัน์ วิทย ุจาํนวน 

31 คิดเป็นร้อยละ 7.7 และลาํดบัสุดทา้ยคือ จากนิตยสาร วารสาร แผน่พบั ป้ายโฆษณา จาํนวน 12 คิดเป็นร้อยละ 3 

ตามลาํดบั 
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ตารางที ่3 ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

ลาํดบั ปัจจัยความพงึพอใจโดยรวม x�  การแปลผล 

1 ดา้นการจดัการสถานท่ี 3.86  มาก 

2 ดา้นการอาํนวยความสะดวกการจราจร 3.03  ปานกลาง 

3 ดา้นกิจกรรมภายในบริเวณตลาดนํ้า 3.70  มาก 

4 ดา้นการใหบ้ริการร้านคา้และสินคา้ 3.91  มาก 

5 ดา้นความปลอดภยั 3.47  มาก 

6 ดา้นวถีิชีวติ 3.77  มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 2.77  ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า หลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบับรรยากาศของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม และ

ผลสรุปออกมาจาก 6 ดา้นคือ ส่ิงท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นการใหบ้ริการร้านคา้

และสินคา้  (x� = 3.91) รองลงมา ดา้นการจดัการสถานท่ี (x� = 3.86) ดา้นวิถีชีวิต (x� = 3.77) ดา้นกิจกรรมภายใน

บริเวณตลาดนํ้ า (x� = 3.70) ดา้นความปลอดภยั (x� = 3.47) และดา้นการอาํนวยความสะดวกการจราจร ภายใน

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมท่ีนกัท่องเท่ียวพึงพอใจนอ้ยสุด (x� = 3.03)  ตามลาํดบั   

 

6. อภิปรายผล  

 ผลการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม และ

การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั ดงันี ้ 

1. จากการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม โดยรวมนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิงเพศชายมากกวา่ อยูใ่นช่วงอาย ุ36-45 ปี มีระดบั

การศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือตํ่ากว่าปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 15,001-25,000 บาท   และส่วนใหญ่ท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นคนโสดและมีภูมิลาํเนาอยูใ่นภาคกลางเป็นส่วนมาก    

2. ดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลอง

ลดัมะยม โดยมาเป็นคร้ังแรก จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55 นกัท่องเท่ียวเดินทางมาตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม

ดว้ยยานพาหนะดว้ย รถยนตส่์วนตวั  จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ในการเดินทางมาตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม

คร้ังน้ีส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวเดินทางมากบัเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน จาํนวน 190 คิดเป็นร้อยละ 47.5 ในการตดัสินใจ

เดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังน้ีบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเดินทางคร้ังน้ีกบัท่านมากท่ีสุดคือ ญาติ คนในครอบครัว 

จาํนวน 271 คิดเป็นร้อยละ 67.8  

สาํหรับดา้นแหล่งขอ้มูลนกัท่องเท่ียวรู้จกัตลาดนํ้ าแห่งน้ีจากส่ือดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต  จาํนวน 

264 คิดเป็นร้อยละ 66 ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบันุชฤดี รุ่ยใหม่ ,(2006) ไดก้ล่าววา่ ส่ือเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีทนัสมยั 

ง่ายต่อการเขา้ถึงของกลุ่มตวัอยา่งและสามารถนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

อยา่งไรก็ตาม ดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว ส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมเหมือนกนัคือ เลือกเดินทางดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รุ้งภรณ์ โรจนพ์ลากร,(2006)  กล่าวไวว้า่ 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวถนนขา้วสารเป็นการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 
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3.ดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม พบวา่  

หลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดส้มัผสักบับรรยากาศของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม และผลสรุปออกมาจาก 6 ดา้นคือ ส่ิงท่ี

ทาํให้นกัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นการให้บริการร้านคา้และสินคา้  (x� = 3.91) รองลงมา 

ดา้นการจดัการสถานท่ี (x� = 3.86) ดา้นวิถีชีวิต (x� = 3.77) ดา้นกิจกรรมภายในบริเวณตลาดนํ้ า (x� = 3.70) ดา้น

ความปลอดภัย (x� = 3.47) และด้านการอํานวยความสะดวกการจราจร ภายในตลาดนํ้ าคลองลัดมะยมท่ี

นกัท่องเท่ียวพึงพอใจนอ้ยสุด (x� = 3.03)  ตามลาํดบั 

อยา่งไรก็ตามส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจในเร่ืองของการใหบ้ริการร้านคา้และสินคา้ ดา้นการ

จดัการสถานท่ี ดา้นวถีิชีวติ  ซ่ึงตรงกบังานวจิยัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้เก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการ สินคา้และ

สถานท่ี รวมถึงด้านวิถีชีวิต ความเป็นตลาดนํ้ าท่ีมีเอกลษัณ์คงเดิม จะทาํให้นักท่องเท่ียวอยากจะเดินทางมา

ท่องเท่ียวเพ่ือสมัผสับรรยากาศความเป็นดั้งเดิม บรรยากาศแบบเดิม ๆ ท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์พฒันากิจกรรมทางการท่องเท่ียวให้ตรงกบั

ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมให้เป็นท่ีรู้จกัและตรง

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

(2) หน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีการนาํผลขอ้มูลการวิจยัไปช่วยในการพฒันา

แหล่งท่องเท่ียวให้มีความเป็นเอกลกัษณ์และรักษาการท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื เช่นในเร่ืองของความคงความเป็นวถีิชีวติแบบดั้งเดิม  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรมีการขยายขอบเขตการวจิยัดว้ยการสาํรวจทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวและหาแนวทางในการ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือใหเ้กิดแบรนดท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของการท่องเท่ียวในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม  

 (2) เพ่ิมกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวไดส้ัมผสัชีวิตธรรมชาติ วิถีชีวิตและลงมือทาํดว้ยประสบการณ์

ตวัเอง และกิจกรรมอ่ืน ๆ จะก่อใหเ้กิดการสร้างแบรนดท์างดา้นการท่องเท่ียวของตลาดนํ้ าแห่งน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรีและเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจาก

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวน 400 คน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใช้

แบบสอบถามปลายปิด และใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารคาํนวณหาค่าร้อยละ และ

ค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบวา่ จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้

บริการท่ีพกัแรมในจังหวดักาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุไม่เกิน 22 ปี  มีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี มีอาชีพส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน นักศึกษา โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รายได้ปัจจุบนั มีรายได้ 

15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน และนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร โดยเดินทาง

ท่องเท่ียวมาเป็นคร้ังแรก ดว้ยยานพาหนะดว้ย รถยนตส่์วนตวั  ในการเดินทางมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียว

เดินทางมากบัเพ่ือน เพ่ือนร่วมงานและในการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังน้ีบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจ

เดินทางมากท่ีสุดคือ เพ่ือนหรือ เพ่ือนร่วมงาน นักท่องเท่ียวรู้จักท่ีพกัแห่งน้ีจากส่ือด้านอินเทอร์เน็ต  และ

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวคา้งคืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรีอีกคร้ัง  

 ผลการวิจยัทาํให้ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์พกัแรมของนักท่องเท่ียวชาว

ไทยกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ี

มีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรีมากท่ีสุด สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการ

วางแผนเชิงกลยทุธ์พฒันากิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี ให้ตรงกบัความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อไป 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ท่ีพกัแรมจงัหวดักาญจนบุรี, การตดัสินใจ  
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ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the level of marketing mix factors affecting the decision on  

accommodation in Kanchanaburi Province. Study the marketing mix factors affecting the decision on 

accommodation in Kanchanaburi Province. Study the relationship between the factors concerning the experience 

of Thai tourists and the decision on the accommodation according to the marketing mix. Using questionnaires as 

a tool for collecting data from tourists traveling to Kanchanaburi.  The quantitative research has conducted studies 

from related research.  By specifying a sample of 400 Thai tourists to collect data, will use the closed-end 

questionnaire. Using a convenient random method for data analysis, calculating percentage and mean. 

The study indicated that Out of a sample of 400 people, it is found that Thai tourists choose to stay in 

Kanchanaburi. Mostly female under the age of 22 have a bachelor's degree most of the occupations are students, 

most of them are single. Current income Earning 15,000 - 25,000 baht per month and most Thai tourists come 

from Bangkok by traveling for the first time with vehicles as well as private car in traveling, most of the tourists 

travel with friends colleagues and when making a decision to travel to this trip. The people who have the most 

decision in traveling are friends or colleagues. Travelers know this accommodation from the internet. All most 

tourists There are opinions that come back to travel in Kanchanaburi again.  

The result of the research shows the relationship between the factors concerning the accommodation 

experience of Thai tourists and the decision to use the accommodation according to the marketing mix. It is found 

that the marketing promotion factors affecting the selection of accommodations of Thai tourists in Kanchanaburi 

most able to the information make strategic plans for the development of tourist activities and accommodation in 

Kanchanaburi to continue  meet the needs of Thai tourists. 

 

Keywords: Marketing mix factors, Kanchanaburi accommodation , Decision 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 กาญจนบุรีเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นภาคตะวนัตกของประเทศไทยและใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศไทย    

มีภูมิประเทศท่ีเป็นเขาสลบัซับซ้อน อุดมไปดว้ยผืนป่า เป็นท่ีราบเชิงเขาริมแม่นํ้ า เป็นจงัหวดัท่ีมีความสําคญั

ทางดา้นประวติัศาสตร์ของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก (สาํนกังานจงัหวดักาญจนบุรี,2562) 

 ธุรกิจท่ีพกัแรมเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และเป็นธุรกิจท่ีสร้าง

รายไดแ้ละสร้างอาชีพท่ีสาํคญั ธุรกิจท่ีพกัแรมมีหลายธุรกิจ อาทิเช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสตเ์ฮา้ส์ คอนโดมิเนียม 

บา้นเช่า อพาร์ทเมนต์ บงักะโล โมเต็ล หอพกั แคมป์ รีสอร์ท เรือนแพ เป็นตน้ท่ีพกัแต่ละประเภทมีราคาหลาย

ระดบัต่างกนัตามขนาดของท่ีพกัส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริการ ความปลอดภยั ความสะดวกในการเดินทาง 

การท่ีนกัท่องเท่ียวจะเลือกท่ีพกัแบบใด ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลาย ๆ ดา้น ธุรกิจท่ีพกัแรมสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั

ประเทศไดจ้าํนวนมาก จากการเขา้พกัแรมของนักท่องเท่ียวและการเลือกใช้บริการต่างๆ จากท่ีพกัแรม(การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,2560)จากสถิติในปีพ.ศ.2560 พบว่า มีนักท่องเท่ียวชาวไทยเขา้พกัแรมในจังหวดั

กาญจนบุรีจาํนวน3,129,846คน และในปี พ.ศ.2561 จาํนวน 3,281,628 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,2560) 
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   จากขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีจาํนวนนักท่องเท่ียว และจาํนวนผูท่ี้ให้ความสนใจในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวท่ีจงัหวดักาญจนบุรีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงปัจจยัดา้นการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะช่วย

ทาํให้การเดินทางระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบา้นมีความสะดวกมากข้ึน และอาจทาํให้นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยให้ความสนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรีเพ่ิมมากข้ึน ปัจจยัดงักล่าวส่งผลเชิงบวก

ต่อธุรกิจท่ีพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้เสนอแนะหรือ

ใชเ้ป็นแนวทาง สาํหรับผูท่ี้สนใจลงทุนธุรกิจโรงแรมรวมถึงเจา้ของกิจการโรงแรมในปัจจุบนัในการวางแผนและ

พฒันากิจการเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีพกัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมใน

จงัหวดักาญจนบุรี 

 2. เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมใน

จงัหวดักาญจนบุรี 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

        4.1 แบบแผนการวจิยั  

ทาํการรวบรวมขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ดว้ยความถ่ีและค่าร้อยละ 

2. เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี วเิคราะห์ดว้ยความถ่ีและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและพกัแรมใน

จงัหวดักาญจนบุรี ตั้งแต่อาย ุ20 ปี ข้ึนไป  

 4.2.1 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

  1) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

จงัหวดักาญจนบุรี อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 

  2) ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  ประชากร (Population) เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดั

กาญจนบุรี  ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณได ้มีจาํนวนเท่ากบั 384.16 จึงปัดเศษเป็น 385 ตวัอย่างและเพ่ิมจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งอีก 15 ชุด รวมทั้งส้ินจาํนวน 400 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรต้น 

- ปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ว 

1. เพศ    2. อาย ุ   3. ระดบัการศึกษา    

4. อาชีพ   5. สถานภาพสมรส  6. รายไดต้่อเดือน 

-  ปัจจยัเกีย่วกบัประสบการณ์ทีพ่กัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี  

1. ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี       2. เดินทางมาท่องเท่ียวกบัใคร 

2. เดินทางมาท่องเท่ียวอยา่งไร   3.  การตดัสินใจท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งกบัใคร 

5. รู้จกัท่ีพกัจากแหล่งขอ้มูลใด  6. ในอนาคตจะกลบัมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีหรือไม่  

2. ตวัแปรตาม 

- การตดัสินใจเลือกใช้บริการทีพ่กัตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 p’s) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)            2. ดา้นราคา (Price)  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)           4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือ

ใชใ้นการแสดงความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวโดยแบ่งออกเป็น3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีคาํถามจาํนวน 7 ขอ้ ซ่ึงชนิดของคาํถามคือปลายปิด 

(Close-end reponse questions)  
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 ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี  มีคาํถามจาํนวน 6 

ขอ้ ซ่ึงชนิดของคาํถามคือ ปลายปิด(Close-end reponse- questions)  

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียวตามปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด มีคาํถามจาํนวน 20  ขอ้ อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 p’s  (1.) ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ (Product) (2.) ปัจจัยด้านราคา (Price) (3.) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place)(4.)ปัจจัยด้าน

ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

    แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยใชม้าตราวดัแบบประเมินค่า 5 ระดบั 

ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะนาํแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี เก็บขอ้มูลช่วงเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2562- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพาํนกัในอาํเภอท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้พกัมาก

ท่ีสุด 3 อาํเภอ ในจงัหวดักาญจนบุรี 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

        การวิเคราะห์ขอ้มูลในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป

คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดงัน้ี   วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีพกั

แรม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัแรมโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่1 แสดงปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยเกีย่วกบัประสบการณ์ท่ีพัก จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

1. ท่านมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีแลว้ก่ีคร้ัง   

คร้ังแรก                     239 59.75 

2-3 คร้ัง             115 28.75 

4-6 คร้ังข้ึนไป 46 11.5 

รวม 400 100.0 

ปัจจัยเกีย่วกบัประสบการณ์ท่ีพัก จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

2. ท่านเดินทางมาจงัหวดักาญจนบุรีดว้ยวธีิใด   

รถยนตส่์วนตวั   196 49 

รถโดยสารประจาํทาง 86 22.25 

รถตูห้รือรถเช่า 79 19.75 

ทางรถไฟ 39 9.75 

รวม 400 100.0 
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  ปัจจัยเกีย่วกบัประสบการณ์ท่ีพัก จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

3. ในการเดินทางมาจงัหวดักาญจนบุรีคร้ังน้ีท่านมากบักลุ่มหรือบุคคลใด 

ตวัท่านเอง 15 3.75 

ญาติ/คนในครอบครัว 185 46.25 

เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 200 50 

รวม 400 100.0 

  ปัจจัยเกีย่วกบัประสบการณ์ท่ีพัก จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

4. บุคคลใดท่ีมีส่วนต่อการตดัสินใจให้ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี 

ตวัท่านเอง 37 9.25 

ญาติ/คนในครอบครัว 148 37 

เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 215 53.75 

รวม 400 100.0 

ปัจจัยเกีย่วกบัประสบการณ์ท่ีพัก จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

5. ท่านรู้จกัท่ีพกัแห่งน้ีจากส่ือใดบา้ง   

เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน/บุคคลในครอบครัว 93 23.3 

โทรทศัน์/วทิย ุ 31 7.7 

นิตยสาร/วารสาร 

อินเตอร์เน็ต 

แผน่พบั /ป้ายโฆษณา 

12 

256 

8 

3 

64 

2 

รวม 400 100.0 

ปัจจัยเกีย่วกบัประสบการณ์ท่ีพัก จํานวนคน (ความถี่) ร้อยละ 

6. ท่านคิดวา่จะมาท่องเท่ียวคา้งคืนท่ีกาญจนบุรีในอนาคตหรือไม่ 

มา 356 89.0 

ไม่มา 26 6.5 

ไม่แน่ใจ 18 4.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี โดยมาเป็นคร้ังแรก จาํนวน 

239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75  เดินทางมา 2-3 คร้ัง จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 และเดินทางมา 4-6 คร้ัง

ข้ึนไป จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามลาํดบั 

 นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีดว้ยยานพาหนะดว้ย รถยนต์ส่วนตวั  จาํนวน 196 

คน คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 86 คิดเป็นร้อยละ 22.25  ใชบ้ริการรถตู ้

หรือรถเช่า จาํนวน 79 คิดเป็นร้อยละ 19.75 และเดินทางด้วยรถไฟน้อยสุด จาํนนวน 39 คิดเป็นร้อยละ9.75 

ตามลาํดบั 

 ในการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีคร้ังน้ีส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวเดินทางมากบัเพ่ือน เพ่ือน

ร่วมงาน จาํนวน 200  คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมาเดินทางมากบัญาติ คนในครอบครัว จาํนวน 185 คิดเป็นร้อยละ 

46.25 และลาํดบัสุดทา้ยเดินเพียงลาํพงั จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามลาํดบั 
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 ในการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังน้ีบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเดินทางคร้ังน้ีกบัท่านมากท่ีสุด

คือ เพ่ือน  เพ่ือนร่วมงาน จาํนวน 215 คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมาคือ ญาติ คนในครอบครัว จาํนวน 148 คน คิด

เป็นร้อยละ 37 และเดินทางมาดว้ยตวัท่านเอง 37 คิดเป็นร้อยละ 9.25 ตามลาํดบั 

 นักท่องเท่ียวรู้จกัท่ีพกัแห่งน้ีจากส่ือดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต  จาํนวน 256  คิดเป็นร้อยละ 64  

รองลงมาเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน บุคคลในครอบครัว จาํนวน 93 คิดเป็นร้อยละ 23.3   โทรทศัน์ วิทย ุจาํนวน 31 คิด

เป็นร้อยละ 7.7 นิตยสาร วารสาร จาํนวน 12   คิดเป็นร้อยละ 3  และลาํดบัสุดทา้ยคือ จากแผ่นพบั ป้ายโฆษณา 

จาํนวน 8 คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลาํดบั 

 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีกลบัมาท่องเท่ียวคา้งคืนท่ีกาญจนบุรีมากท่ีสุดจาํนวน356  คน คิด

เป็นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นท่ีไม่กลบัมาท่องเท่ียวคา้งคืนท่ีกาญจนบุรี จาํนวน 26  คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.5  และ มีความคิดเห็นท่ีไม่แน่ใจท่ีกลบัมาท่องเท่ียวคา้งคืนท่ีกาญจนบุรี จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 

 

ตารางที ่2  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี 

ลาํดบั ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ (Product) x� การแปลผล 

1 ช่ือเสียงของท่ีพกั 1.55 นอ้ยท่ีสุด 

2 มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายระดบั 1.40 นอ้ยท่ีสุด 

3 ลกัษณะของหอ้งพกัหรือท่ีพกั 2.48 นอ้ย 

4 ขนาดของหอ้งพกัหรือท่ีพกั 2.57 นอ้ย 

5 ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในหอ้งพกั/ท่ีพกั 2.29 นอ้ย 

6 ความสะอาดของหอ้งพกั/ท่ีพกั 4.15 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 2.41 น้อย 

   

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดั

กาญจนบุรี ระดบัมากคือดา้นความสะอาดของหอ้งพกั/ท่ีพกั  (x� = 4.15) รองลงมา ดา้นขนาดของหอ้งพกัหรือ    ท่ี

พกั (x�=2.57) ด้านลักษณะของห้องพกัหรือท่ีพกั (x�=2.48) ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั/ท่ีพกั     

(x�=2.29) ดา้นช่ือเสียงของท่ีพกั  (x�=1.55) และดา้นมีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายระดบัมีผลนอ้ยท่ีสุด (x�=1.40)    

 

ตารางที ่3  ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี 

ลาํดบั ปัจจยัด้านราคา (Price) x� การแปลผล 

1 กาํหนดราคาหอ้งพกั/ท่ีพกั และบริการอยา่งชดัเจน 4.01 มาก 

2 หอ้งพกั/ท่ีพกัมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั 4.07 มาก 

3 หอ้งพกั /ท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัราคา 4.01 มาก 

4 ราคาหอ้งพกั/ท่ีพกัถูกวา่ท่ีอ่ืน 3.89 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวดั

กาญจนบุรี ระดบัมากคือ ดา้นห้องพกั/ท่ีพกัมีราคาให้เลือกหลายระดบั  (x� = 4.07) รองลงมาดา้นกาํหนดราคา
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ห้องพกั/ท่ีพกั และบริการอยา่งชดัเจนและหอ้งพกั/ท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัราคา  (x� = 4.01)   ดา้นราคาห้องพกั/

ท่ีพกัถูกวา่ท่ีอ่ืน (x� = 3.89)  ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4 ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน 

 จงัหวดักาญจนบุรี 

ลาํดบั ปัจจยัด้านสถานทีห่รือช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) x� การแปลผล 

1 มีขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งพกั/ท่ีพกัใหน้กัท่องเท่ียว

หลากหลายช่องทาง 

 

3.89 

 

                มาก 

2 มีบริการสาํรองหอ้งพกั/ท่ีพกัผา่นอินเตอร์เน็ต 4.07                 มาก 

3 มีบริการสาํรองหอ้งพกั/ท่ีพกัผา่นบริษทัตวัแทนการ

ท่องเท่ียว((Traveloka,Agoda และอ่ืนๆ) 

 

4.12 

 

มาก 

4 มีบริการยนืยนัสาํรองหอ้งพกั/ท่ีพกัผา่นอินเตอร์เน็ต 4.07 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.04 มาก 

 

  จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจัยด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี มีผลระดบัมากคือ ดา้นมีบริการสาํรองหอ้งพกั/ท่ีพกัผา่นบริษทัตวัแทน

การท่องเท่ียว((Traveloka,Agoda และอ่ืนๆ) (x� = 4.12) รองลงมา ด้านมีบริการสํารองห้องพัก/ท่ีพักผ่าน

อินเตอร์เน็ต และมีบริการยืนยนัสาํรองห้องพกั/ท่ีพกัผ่านอินเตอร์เน็ต (x� = 4.07) ดา้นมีขอ้มูลเก่ียวกบัห้องพกั/ท่ี

พกัใหน้กัท่องเท่ียวหลากหลายช่องทาง (x� = 3.89) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่5  ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี 

ลาํดบั      ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) x� การแปลผล 

1 ปรับลดราคาตามฤดูกาล      3.99                มาก 

2 จดัเพคเกจสาํหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียว 4.48 มากท่ีสุด 

3 ใหส่้วนลดสาํหรับลูกคา้ท่ีมาประจาํ      4.46               มากท่ีสุด 

4 แพคเกจลดราคาเม่ือพกัเป็นหมู่คณะ 4.66 มากท่ีสุด 

5 การมีบริการรับ-ส่งระหวา่งท่ีพกักบัสนามบิน/สถานีขนส่ง 4.51 มากท่ีสุด 

6 การโฆษณาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต 3.94 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.34 มากทีสุ่ด 

 

  จากตารางท่ี 5 พบวา่ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน

จงัหวดักาญจนบุรี   ท่ีมีผลระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นแพคเกจลดราคาเม่ือพกัเป็นหมู่คณะ(x� = 4.66) รองลงมา ดา้น

การมีบริการรับ-ส่งระหว่างท่ีพกักบัสนามบิน /สถานีขนส่ง(x� = 4.51) ดา้นจดัเพคเกจสําหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียว    

(x� = 4.48) ดา้นให้ส่วนลดสาํหรับลูกคา้ท่ีมาประจาํ (x� = 4.46) ดา้นปรับลดราคาตามฤดูกาล(x� = 3.99) และดา้น

การโฆษณาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต (x� = 3.94 )  ตามลาํดบั 
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6. อภิปรายผล  

 ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดั

กาญจนบุรี การอภิปรายผล ดงัน้ี  

 1. ด้านปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัแรมในจงัหวดั

กาญจนบุรี พบวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมในจงัหวดั

กาญจนบุรี จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรม

ในจงัหวดักาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง ท่ีมีอายไุม่เกิน22 ปี  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพส่วน

ใหญ่ เป็นนักเรียน นักศึกษา โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รายไดปั้จจุบนั มีรายได1้5,000 - 25,000    บาทต่อ

เดือน และนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร   

 2. ด้านปัจจัยเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีพกัแรมในจังหวดักาญจนบุรี พบว่า นักท่องเท่ียวเดินทางมา

ท่องเท่ียวจังหวดักาญจนบุรี โดยมาเป็นคร้ังแรก จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75  ด้วยยานพาหนะด้วย 

รถยนตส่์วนตวั  จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ในการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีคร้ังน้ีส่วนใหญ่

นักท่องเท่ียวเดินทางมากับเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน จาํนวน 200  คิดเป็นร้อยละ 50  ในการตดัสินใจเดินทางมา

ท่องเท่ียวคร้ังน้ีบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเดินทางคร้ังน้ีกบัท่านมากท่ีสุดคือ เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน จาํนวน 215 

คิดเป็นร้อยละ 53.75 นกัท่องเท่ียวรู้จกัท่ีพกัแห่งน้ีจากส่ือดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต  จาํนวน 256  คิดเป็นร้อย

ละ 64  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นท่ีกลบัมาท่องเท่ียวคา้งคืนท่ีกาญจนบุรี มากท่ีสุด จาํนวน  356  คน 

คิดเป็นร้อยละ 89.0    

สําหรับด้านแหล่งขอ้มูลนักท่องเท่ียวรู้จักท่ีพกัแรมในจังหวดักาญจนบุรีจากส่ือด้านท่ีมากท่ีสุดคือ 

อินเทอร์เน็ต  จาํนวน 256 คิดเป็นร้อยละ 64 ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั นุชฤดี รุ่ยใหม่ (Ruimai, N.,2006) ได้

กล่าวว่า ส่ือเว็บไซต์เป็นส่ือท่ีทนัสมยั ง่ายต่อการเขา้ถึงของกลุ่มตวัอย่างและสามารถนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ย่าง

น่าสนใจ อยา่งไรก็ตาม ดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว ส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมเหมือนกันคือ เลือกเดินทางด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับสอดคลอ้งกับ สุริวสัสา นารินคาํ           

สุดสันต์  สุทธิพิศาล และเฉลิมเกียรติ   เฟ่ืองแก้ว (Narinkham, S., Suttipisarn, S., & Feongkeaw, C., 2014) ใน

การศึกษา พฤติกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงรายว วา่นกัท่องเท่ียว 

ชาวต่างชาติเลือกเดินทางดว้ยตนเองและนิยมเลือกยานพาหนะในการเดินทาง 

 3. ดา้นความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมใน

จังหวดักาญจนบุรีพบว่า  นักท่องเท่ียวให้ความสนใจในการเลือกท่ีพกัโดยคาํนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ในการ

ประกอบการตดัสินใจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดั

จาํหน่าย  ดา้นราคา  และ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กนั จึงสามารถสรุปไดว้่าส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการท่ีแรมพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05     

อยา่งไรก็ตามส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ให้ความสนใจในเร่ืองของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะ ดา้นเพคเกจลดราคาเม่ือพกัเป็นหมู่คณะ   

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ได้แก่ เพศ ภูมิลาํเนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ของ

นกัท่องเท่ียว ประสบการณ์พกัแรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นท่ีพกัและการบริการดา้นราคา ดา้น
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สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการบริการ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธ์กนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1.  สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์พฒันากิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีพกัแรมใน

จงัหวดักาญจนบุรีใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลยทุธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้

มาท่องเท่ียวและพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรีเพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารธุรกิจโรงแรม

และรีสอร์ทต่อไป 

 2.  เพ่ิมปัจจยังานบริการดา้นบุคคลหรือพนกังาน (People) ท่ีพกัแรม ให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี จะก่อให้เกิดการสร้างภาพลกัษณ์และประสมทาง

การตลาดท่ีครอบคลุมงานบริการท่ีพกัแรมแก่การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีพกัแรมในจงัหวดักาญจนบุรี 
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แนวทางการจัดการพพิธิภัณฑ์มชีีวติเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วในชุมชนอย่างยัง่ยืน 
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SUSTAINABLE TOURISM IN A COMMUNITY 

 

พนัธ์วล ีรวมรีย์ 

อาจารย์ประจํา  วทิยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: panwalee.ro@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

  บทความฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํเสนอความหมาย ความสําคญั ปัญหาของการจดัพิพิธภณัฑ์มีชีวิต และ

แนวทางการจดัพิพิธภณัฑ์มีชีวิตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย ัง่ยืน โดยวิธีการศึกษาเป็นการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ เน่ืองจากปัจจุบนัมีการจดัตั้งพิพิธภณัฑข้ึ์นมากมายในระดบั

ทอ้งถ่ินแต่พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินส่วนใหญ่มีมกัจะประสบปัญหาดา้นการจดัการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ในการจดัการท่องเท่ียว พิพิธภณัฑ์มีชีวิตจึงเป็นทางเลือกใหม่ของการจดัการพิพิธภณัฑ์เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยใชก้ระบวนการมีร่วมส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง

แต่อยา่งไรก็ตามการจดัตั้งพิพิธภณัฑมี์ชีวติตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายประการดว้ยกนั ดั้งนั้นการศึกษาแนวทางการ

จดัการพิพิธภณัฑมี์ชีวติท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 

คาํสําคญั: พิพิธภณัฑมี์ชีวติ, การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื, ชุมชน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this article are to present the important of living museum, the meaning of living museum, the 

problems of living museum and the guidelines of living museum management for promoting a sustainable 

community-based tourism. The article is a literature review including government policies that related to the living 

museum, community – based tourism and sustainable tourism. As there are many of local museums usually faced 

with many difficulties of management and lack of community participation. The living museum is a new option to preserve 

and revive local culture by using truly local participation process. However, living museum settlement confront with various 

problems. Therefore, finding the proper guideline of living museum management is important to promote sustainable 

tourism in a community. 

 

Keywords: Living Museum, Sustainable Tourism, Community  
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัมีการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ข้ึนมากมายในระดบัทอ้งถ่ิน จากฐานขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทย 

พบวา่มีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีก่อตั้งข้ึนแลว้ 587 แห่ง (ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, 2562)  แต่พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินส่วน

ใหญ่ลกัษณะสงบน่ิง ทาํให้ไม่ดึงดูดและขาดความน่าสนใจ ไม่มีการร่วมมือของชุมชน ขาดงบประมาณในการ

ดูแลรักษา ทาํให้บางแห่งเส่ือมโทรมจนตอ้งลม้เลิกไปประกอบกบัขอ้มูลท่ีผ่านมาพิพิธภณัฑส่์วนใหญ่มกัไม่ค่อย

ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเท่าท่ีควร นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวน้อยลง ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุหลาย

ประการ เช่น การบริหารจดัการไม่ต่อเน่ือง กิจกรรมขาดความหลากหลาย ขาดการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ไม่มี

การจดัการดา้นการตลาด รวมทั้งปัญหาสาํคญัคือการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบันอ้ย ดงัท่ี สายนัต ์

ไพรชาญจิตร์ (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ “ความพยายามจดัการให้ชาวบา้นหรือผูน้าํชุมชนทอ้งถ่ินเขา้ไปมีบทบาทใน

การจดัพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงในทางปฏิบติัก็อาจจะเกิดผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการสร้างและจดัแสดงพิพิธภณัฑใ์น

ระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจจะมีปัญหาเร่ืองการดูแลรักษา และกระบวนการพฒันาพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินอาจมีปัญหา

เร่ืองการขาดการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ิน เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีดาํเนินการกนัมา

ในการพฒันาพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหลายแห่ง มกัจะดาํเนินการโดยนกัวชิาการ และผูช้าํนาญการทางวชิาชีพ โดยท่ีคน

ในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมนอ้ยมาก ทาํใหข้าดกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และท่ีสาํคญัคนในชุมชนทอ้งถ่ิน

ส่วนมากไม่สามารถเขา้ถึงพิพิธภัณฑ์ได้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองไกลตวั ไกลหมู่บ้าน คงมีเฉพาะคนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

พิพิธภณัฑ์ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจดัการหลงัจากการก่อสร้างพิพิธภณัฑ์

เสร็จแลว้ และเปิดให้บริการแก่สังคม คนท่ีอยู่ไกลไม่มีส่วนร่วม เลยทาํให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ

ร่วมกนั” ดว้ยเหตุน้ีเม่ือความช่วยเหลือจากนักวิชาการภายนอกหมดไป คนในชุมชนจึงไม่สามารถดาํเนินการ

จดัการการท่องเท่ียวต่อได ้

พิพิธภณัฑ์มีชีวิตเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชน จดัการโดยคนชุมชน ใชส่ิ้งท่ีมีอยู่ในชุมชน

เป็นตน้ทุนทางการท่องเท่ียว พิพิธภณัฑมี์ชีวติจะไม่เนน้การจดัแสดงวตัถุในอาคาร  อาจมีหรือไม่มีการเก็บวตัถุไว้

จดัแสดงก็ได ้โดยจดัแสดงส่ือความหมายในรูปแบบท่ีมีการเคล่ือนไหวตามวฒันธรรม วถีิชีวติและภูมิปัญญาผ่าน

การดาํเนินชีวิตของผูค้นในชุมชนจริง ดังนั้นเอกลกัษณ์ วิถีชีวิต ความมีเสน่ห์ของชุมชนจะเป็นปัจจัยดึงดูด

นกัท่องเท่ียวให้เดินทางเขา้มา มุ่งเนน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและการกระจายรายไดสู่้คนในชุมชน ส่งผลให้ระดบั

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2560 – 2564)

ท่ีมีหลกัการสาํคญัคือการส่งเสริมความมัน่คงมัง่คัง่ย ัง่ยืนของประเทศการวางตาํแหน่งทางการตลาดในฐานะเป็น

แหล่งท่องเท่ียวคุณภาพการเป็นแหล่งเพ่ิมรายไดแ้ละกระจายความเจริญสู่ประชาชนและชุมชนรวมถึงการเชิดชู 

อตัลกัษณ์และส่งเสริมวฒันธรรมไทยโดยมีเป้าหมายของการพฒันาคือการยกระดบัประเทศไทยให้เป็นประเทศ

พฒันาแลว้ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพอย่างย ัง่ยืน (กรมการ

ท่องเท่ียว, 2561:28) นอกจากน้ีรูปแบบของพิพิธภณัฑมี์ชีวติยงัตอบสนองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัท่ี

ใหค้วามสนใจกบัการเดินทางไปแสวงหาความจริงแทด้ั้งเดิมของพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย 

  ดงันั้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑมี์ชีวตินอกจากจะเป็นกลไกสาํคญัท่ีนอกจากจะทาํใหค้นในชุมชนตระหนกั

ถึงคุณค่าของชุมชนตนเองเกิดการสงวนรักษาวฒันธรรมของตนเองไวแ้ลว้ ยงัก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดช่้วย

สนบัสนุนเศรษฐกิจในชุมชน และเป็นการป้องกนัการเขา้มาของกลุ่มนายทุนจากภายนอก จึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งศึกษาถึงแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑมี์ชีวติท่ีสอดคลอ้งกบักบัวถีิชุมชน เพ่ือใหพิ้พิธภณัฑมี์ชีวติเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของชุมชนและประเทศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาความหมาย และความสาํคญัของการจดัพิพิธภณัฑมี์ชีวติ 

 (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัพิพิธภณัฑมี์ชีวิตท่ีเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน

อยา่งย ัง่ยนื 

 

3. ความสําคัญและความหมายของพพิธิภัณฑ์มีชีวติกบัการท่องเที่ยวในชุมชน 

ความสําคญัของพพิธิภัณฑ์มชีีวติ 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีพิพิธภณัฑม์ากมายหลายประเภทพิพิธภณัฑท่ี์เรารู้จกักนัทัว่ไปนั้นคือ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสังกดักรมศิลปากรซ่ึงมีอยูห่ลายจงัหวดัเป็นสถานท่ีให้ความรู้มีการจดัแสดงส่ิงของใน

ระดบัท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหลกัฐานทางโบราณคดีช้ินสําคญัๆพิพิธภณัฑน์บัวนัจะมี

บทบาทในสงัคมไทยมากข้ึนเพราะเป็นหน่วยงานท่ีอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 

นอกจากพิพิธภณัฑข์องกรมศิลปากรแลว้ยงัมีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นท่ีแสดงให้เห็น

ถึงความเคล่ือนไหวทางดา้นสังคมวฒันธรรมโดยตรงการจดัตั้งพิพิธภณัฑข้ึ์นก็เพ่ือประโยชน์ในหลายๆ ดา้น ทั้ง

เพ่ือเป็นสถานท่ีจดัแสดงและรวบรวมเร่ืองราวน่ารู้ทุกดา้น และในการจดัแสดงให้ครอบคลุมขอ้มูลเร่ืองราวของ

สถานท่ีดงักล่าว ทั้งดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี บุคคลสาํคญั วถีิชีวติ ศิลปหตัถกรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  

การจดัตั้งพิพิธภณัฑมี์ชีวิตกาํลงัเป็นกระแสความคิดแนวใหม่ในประเทศไทย พิพิธภณัฑมี์ชีวิตนั้นบาง

แห่งนั้นอาจพฒันามาจากพิพิธภณัฑใ์นทอ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น การจดัตั้งพิพิธภณัฑมี์ชีวิตในทอ้งถ่ินนั้นก็

เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการอนุรักษ์ รักษาวฒันธรรมดั้งเดิม และอตัลกัษณ์ของพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินของ

ตนเองไม่ให้เลือนหายไปท่ามกลางกระแสของการพฒันาการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และ

ความสะดวกสบายจากภายนอกท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน พิพิธภณัฑมี์ชีวติมีจุดมุ่งหมายท่ีจะไม่ใหก้ารพฒันาหรือความเจริญ

จากภายนอกเขา้มาทาํใหอ้ตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินของตนเองเลือนหายไป หรือเรียกวา่กบัดกัของการพฒันา ตวัอยา่งเช่น 

อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวและนายทุนจากภายนอก สาเหตุมา

จากจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งรวดเร็วมากเกินไปจนกระทบกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้น

ทาํให้ชาวบา้นเดิมไม่สามารถอาศยัอยู่ไดจึ้งตอ้งขายท่ีของตนเองให้กบันายทุนจากภายนอกแลว้ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน

แทน โดยพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสามารถจดัพิพิธภณัฑมี์ชีวติไดม้กัจะมีลกัษณะเฉพาะตวัดงัต่อไปน้ี  

- ดา้นสภาพทางกายภาพท่ีมีคุณค่าดา้นสถาปัตยกรรมของบา้นเรือนท่ีมีความเก่าแก่ แสดงใหเ้ห็นถึงภูมิ

ปัญญาเชิงช่างและลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์  

- ดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรมท่ีคนในชุมชนสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ความเป็นมาในอดีตท่ีส่งผล

มาถึงปัจจุบนั  

- ดา้นประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์และการละเล่นพ้ืนถ่ินท่ีมีเป็นเอกลกัษณ์และสืบทอดกนัมายาวนาน 

- ดา้นภาษามีภาษาพดูหรือภาษาเขียนท่ีภาษาพ้ืนถ่ินเฉพาะชุมชนของตนเอง 

- ด้านอาหาร มีวิถีการรับประทานอาหารท่ีสืบทอดมานาน มีอาหารพ้ืนถ่ินท่ีไม่เหมือนไม่สามารถ

รับประทานท่ีอ่ืนได ้ 

- ดา้นการแต่งกาย มีเส้ือผา้ กางเกง กระโปรงเคร่ืองประดบั รองเทา้ หรือผา้ทอท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

ชุมชนตนเองมาอยา่งยาวนาน 
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- สถานท่ีสําคญัโดยรอบท่ีส่งผลต่อพิพิธภณัฑ์มีชีวิต เช่น วดั ร้านคา้ ร้านอาหาร เป็นตน้  (ณวิทย์          

อ่องแสวงชยั และคณะ, 2558) 

พิพิธภณัฑมี์ชีวติเป็นการสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษ ์ปรับปรุง และฟ้ืนฟวูฒันธรรม มิไดมุ่้งเนน้การ

อนุรักษ์เพียงอย่างเดียว แต่จะตอ้งส่งเสริมเศรษฐกิจทาํให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนด้วยจึงจะทาํให้การจัดการ

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั้ นมีความยัง่ยืน (ปุ่น เท่ียงบูรณะธรรม และคณะ, 2555) ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการจัดตั้ง

พิพิธภณัฑข้ึ์นมากมายในระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือตอบรับนโยบายการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถ่ิน ภาครัฐ

ก็ให้ความสาํคญักบัการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ิมมากข้ึน จากการประกาศให้ท่องเท่ียววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาติมี

การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือใหก้ารพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนไปในทิศทางท่ีย ัง่ยนื

มุ่งเนน้การพฒันาใหเ้กิดความสมดุลใน 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยใหป้ระชาชนและชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง (พจนา สวนศรี,2560) ส่งผลใหรู้ปแบบของการจดัการพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนัจึงตอ้งมี

การปรับเปล่ียนไปสู่การจดัการพิพิธภณัฑมี์ชีวิตเป็นการจดัการท่องเท่ียวโดยใหค้นในชุมชนเป็นผูบ้ริหารจดัการ

เอง เพ่ือให้ผลประโยชน์จาการท่องเท่ียวอยู่กบัคนในชุมชนเป็นหลกั เป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวใน

ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื โดย วรลญัจก ์บุณยสุรัตน ์และคณะ (2559) ไดศึ้กษาประโยชน์ของพิพิธภณัฑมี์ชีวติไวด้งัน้ี  

- เป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้แก่คนภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารไดห้ลากหลาย 

สาขาวชิา เช่น โบราณคดี ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ชาติพนัธ์ุทรัพยากรธรรมชาติ  

- เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างวฒันธรรม

ให้เขา้มาช่ืนชมกบัมรดกวฒันธรรมและทรัพยากรของประเทศไทยไม่ดอ้ยไปกวา่สถานเริงรมยต์่างๆ 

ซ่ึงภาคเอกชนไดจ้ดัไว ้เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว    

- ช่วยสนบัสนุนการรวมตวัของคนในชุมชน เช่น โรงนํ้ าชา สภาชาวบา้น   เพ่ือร่วมกนัคิดร่วมตดัสินใจ

และร่วมกันดาํเนินกิจการของท้องถ่ินเพ่ือคนในทอ้งถ่ินเอง ซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือกันในการ

พฒันาทอ้งถ่ินต่อไป   

- สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม เป็นการปลุกสํานึกให้คนในทอ้งถ่ินรู้จกัตนเอง 

สร้างสาํนึกร่วมในชุมชนใหเ้กิดความภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนสร้างการเป็นส่วนร่วมของคนในชุมชน 

ทุกรุ่น ทุกสมยั ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความสนใจและแพร่ขยายไปยงัชุมชนต่างๆ มากข้ึน  

- ช่วยฟ้ืนฟคุูณค่าของวฒันธรรม หรือประเพณีบางอยา่งท่ีไดเ้ลือนหายไปแลว้แต่ชุมชนมีความตอ้งการ

ร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ใหย้งัคงอยูต่่อไป 

- ช่วยลดผลกระทบทางลบจากการท่องเท่ียวท่ีอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู ่วฒันธรรมของคนใน

ชุมชน เพราะชุมชนสามารถบริหารจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง 

- เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเกิดการกระจายรายไดจ้ากการจดัการท่องเท่ียวซ่ึงตรงกบัรูปแบบการ

ท่องเท่ียวท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม เช่น การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(Creative Tourism), การท่องเท่ียวเชิง

โหยหาอดีต (Nostalgic Tourism) และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) 

- ยกระดบัคุณภาพชีวติความเป็นอยูข่องของคนในชุมชนใหดี้ข้ึน เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเขา้

มาเพ่ิมเติมจากรายไดห้ลกั ทาํให้สามารถลดอตัราการอพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้เมืองของคนวยัแรงงาน    

หนุ่มสาวได ้
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ความหมายของพพิธิภัณฑ์มชีีวติ (Living Museum) 

พิพิธภณัฑ์มีชีวิต หมายถึง การพฒันาเมืองหรือพ้ืนท่ีๆหน่ึงท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียว มีความ

ดั้งเดิมและมีอตัลกัษณ์ของตนเองท่ีโดดเด่นให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยผูท่ี้มาเยือนนั้นจะไดเ้ห็นความมีชีวิตชีวา 

ความเคล่ือนไหวของวิถีชีวิตของผูค้นในพ้ืนท่ีนั้นจริงๆ ผ่านการใชชี้วิตและการนาํเคร่ืองใชไ้มส้อยทั้งท่ีเป็นของ

ในยคุโบราณและปัจจุบนัมาใชจ้ริง โดยไม่ตอ้งอาศยัจินตนาการเหมือนพิพิธภณัฑส์งบน่ิงโดยทัว่ไป นกัท่องเท่ียว

หรือผูท่ี้มาเยอืนจะรับรู้ประสบการณ์ท่ีเขา้ไปสมัผสัไดด้ว้ยตนเอง 

 “พิพิธภณัฑมี์ชีวิต (Living Museum)” มีความหมายแตกต่างจากคาํวา่ “ พิพิธภณัฑ ์(Museum)”เพราะ

พิพิธภณัฑโ์ดยทัว่ไปนั้นหมายถึงอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีการรวบรวมเคร่ืองใชไ้มส้อย วิถีชีวิต หรือศิลปวตัถุ

โบราณวตัถุเก่านาํมาจดัแสดงอยูใ่นตู ้เป็นภาพถ่าย เป็นรูปป้ัน หรือลกัษณะการจดัแสดงรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่

องคค์วามรู้ท่ีมีให้กบับุคคลทัว่ไปหรือนกัท่องเท่ียวไดช้มโดยผูท่ี้เขา้ชมนั้นท่ีเขา้ชมก็ตอ้งจินตนาการเอาวา่ส่ิงท่ีมี

อยูย่คุนั้นเป็นอยา่งไรผา่น ส่ือหรือการฟังบรรยายโดยผูรู้้ในสถานท่ีนั้นๆ (บุริม โอทกานนท,์ 2553)  

 การแบ่งประเภทของพิพิธภณัฑต์ามการจดัแสดงและวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการจดัแสดงซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนั

ทัว่ไปในปัจจุบนัมีดงัน้ี (สาํนกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2548)  

- พิพิธภณัฑสถานประเภททั่วไป จะรวบรวมวตัถุทุกประเภทและทุกเร่ืองเอาไวถื้อเป็นพิพิธภณัฑ์         

แบบแรกก่อนท่ีจะมีการพฒันาเป็นพิพิธภณัฑเ์ฉพาะเร่ืองต่อมา 

- พิพิธภณัฑสถานศิลปะ จดัแสดงเก่ียวกบัศิลปวตัถุทุกประเภท 

- พิพิธภณัฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงวิวฒันาการความกา้วหนา้ของวตัถุท่ีมนุษยคิ์ดคน้

ประดิษฐข้ึ์น 

- พิพิธภณัฑสถานธรรมชาติวิทยา จดัแสดงเร่ืองราวของธรรมชาติเก่ียวกบัเร่ืองของโลกทรัพยากรทาง

ธรรมชาติต่างๆ  

- พิพิธภณัฑสถานประวติัศาสตร์ แสดงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

- พิพิธภณัฑสถานชาติพนัธ์ุวิทยาและประเพณีพ้ืนเมือง แสดงชีวิตความเป็นอยูใ่นทางวฒันธรรมและ

สงัคมของมนุษยแ์ละชาติพนัธ์ุต่างๆ   

 พิพิธภณัฑ์มีชีวิตมีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างจากพิพิธภณัฑ์ทัว่ไป ดงัน้ี (ปุ่น เท่ียงบูรณะธรรม และคณะ, 

2555) 

(1.) ท้องถ่ินเป็นผูริ้เร่ิม จัดทาํและดาํเนินการ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีแท้จริงจะตอ้งเกิดจากความ

ตอ้งการหรือเกิดจากการริเร่ิมของชาวบา้น บางแห่งอาจมีหน่วยงานภายนอกมาร่วมช่วยเหลือบา้งแต่ชาวบา้นจะทาํ

หนา้ท่ีในการจดัการ ดูแล และดาํเนินการเอง 

(2.) เน้ือหาท่ีนาํเสนอ เป็นเร่ืองราวของชุมชนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของชุมชน 

การทาํมาหากิน ศาสนาและความเช่ือ ตลอดจนความสัมพนัธ์ภายในชุมชนหรือทอ้งถ่ินเป็นสําคญั อาจมีการ

กล่าวถึงสังคมอ่ืนก็เฉพาะในส่วนท่ีทอ้งถ่ินมีการติดต่อสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมกบั

สงัคมภายนอกเท่านั้น 

(3.) มีความหลากหลาย พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินแต่ละท่ีจะมีลกัษณะพิเศษเฉพาะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ

แต่ละชุมชน ทาํให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  ช่วยลดทอนการหลง

ตวัเองและการดูถูกเหยยีดหยาม อนันาํไปสู่ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัของสงัคม 
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(4.) เนน้ความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน ส่ิงของท่ีจดัแสดงมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นของมีค่า อาจเป็นศิลปวตัถุทางศาสนาท่ีทางวดัเก็บรวบรวมไว ้หรือศิลปหัตถกรรมประเภท

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวกบัชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้น 

 

ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพิพิธภณัฑท์ัว่ไปกบัพิพิธภณัฑมี์ชีวติ 

องค์ประกอบ 

(Element) 

พพิิธภัณฑ์ท่ัวไป 

(General Museum/ National Museum) 

พพิิธภัณฑ์มีชีวิต 

(Living Museum) 

อาคารสถานท่ี (Building) มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ข้ึนมาเพ่ือใช้

เป็นสถานท่ีจดัแสดงนิทรรศการ 

อาจมีหรือไม่มีอาคารทั้ งแบบชั่วคราว

และถาวรสาํหรับการจดัแสดง 

วตัถุท่ีจดัแสดง ( Artifacts) ว ัต ถุ ท่ีจัดแสดง ข้ึนอยู่กับประเภทของ

พิพิธภณัฑ ์มีการเก็บรวบรวมวตัถุ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้จดัแสดงในห้องโดยเฉพาะและมี

การมีระบบการแบ่งอย่ างชัด เจ น เ ป็ น

หมวดหมู่ 

ว ัตถุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม่ได้ถูกจัด

แสดงอยู่เพียงแค่ในอาคารหรือห้องใด

ห้องหน่ึงแต่จะถูกใชส่ื้อสารผ่านวิถีชีวติ 

ภูมิปัญญาของผู ้คนในชุมชนท้องถ่ิน

นั้นๆจริง 

การนาํเสนอ (Presentation) นาํรูปภาพ ตวัอย่าง เคร่ืองใช้ วตัถุโบราณ

มาจดัแสดงผ่านตูก้ระจกหรือสถานท่ีท่ีได้

จดัเตรียมเอาไว ้

ช า ว บ้ า น ใ น ท้อ ง ถ่ิ น เ ป็ น ผู ้นํ า ว ัต ถุ

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชข้องเก่าต่างๆมาใชใ้น

การดาํเนินชีวติประจาํวนัจริงๆ 

การบริการขอ้มูล 

(Information Service) 

มีผูดู้แลพิพิธภณัฑ์เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

นาํชมและบรรยายขอ้มูลท่ีสาํคญัต่างๆ 

ไ ม่ มีผู ้ดู แ ล พิ พิ ธ ภัณ ฑ์  ช า วบ้า น ใ น

ทอ้งถ่ินจะรับผิดชอบในการนาํชมและ

ใหข้อ้มูลต่างๆ 

การบริหารจดัการ 

(Management) 

บริหารจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐ กรม

ศิลปากร 

บริหารจดัการโดยคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

หมายเหตุ:  ดดัแปลงจากIdentity of Living Museums in Thailand" by Kunakorn Sailuadkham , Niyom 

WongpongkhamandSarunya Prasopchingchana, 2019,Journal of Engineering and Applied Sciences, 

14(9), p.2949 

 

4. แนวทางการจัดการพพิธิภัณฑ์มีชีวติเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วในชุมชนอย่างยั่งยืน  

 การเตรียมแนวทางการจดัการท่องเท่ียวสาํหรับชุมชนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํให้การจดัการท่องเท่ียวใน

พ้ืนท่ีนั้นๆประสบผลสําเร็จ ผูเ้ขียนไดพ้ฒันาแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์มีชีวิตในชุมชนจากการสังเคราะห์

งานวจิยัของ วรลญัจก ์บุณยสุรัตน ์และคณะ (2559); จุฑาทิพย ์เฉลิมผล และคณะ (2559);นเรนทร์ ปัญญาภู และสุ

วิภา จาํปาวลัย ์(2555-2556);ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม และคณะ(2552). โดยการนาํขอ้คน้พบมาสังเคราะห์และกาํหนด

เป็น 10 ขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่2 ขั้นตอนการจดัการพิพิธภณัฑมี์ชีวติ 

ขั้นตอน วิธีการดาํเนินงาน 

1.ศึกษาศกัยภาพและความ

เป็นไปไดข้องชุมชน 

วิเคราะห์คุณค่าของพ้ืนท่ีเมือง ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเช่น ข้อมูลทาง

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมวิถีชีวิต ความมีอตัลกัษณ์ จากเอกสารขอ้มูลต่างๆรวมทั้งการ

สาํรวจเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีจริง 

2.วเิคราะห์ความตอ้งการ

ของชุมชนเจา้ของพ้ืนท่ี 

การสาํรวจและวเิคราะห์ถึงความตอ้งการของคนในชุมชนวา่ตอ้งการให้มีการจดัการ

พิพิธภณัฑมี์ชีวติเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเองหรือไม่  ถือวา่ เป็นขั้นตอน

ท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะถา้หากคนในชุมชนไม่ตอ้งการจดัการท่องเท่ียวแลว้นั้นการ

ปฏิบติัการในขั้นตอนอ่ืนๆต่อไปจะไม่สามารถประสบผลประสาํเร็จไดเ้ลย เพราะขาด

การมีส่วนร่วมและอาจมีการต่อตา้นจากชาวบา้นดงันั้นชุมชนตอ้งเป็นผูริ้เร่ิม ตดัสินใจ 

และปฏิบติัเอง ความตอ้งการของชุมชนจึงเป็นหวัใจหลกัท่ีจะทาํใหก้ารจดัการท่องเท่ียว

ในชุมชนนั้นๆประสบความสาํเร็จและมีความยัง่ยนื 

3. สร้างเครือข่ายการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 

ตอ้งสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของพิพิธภณัฑแ์ละการมีส่วนร่วมของชาวบา้น หน่วยงานรัฐ 

รวมทั้งสถาบนัการศึกษา โดยอาจตั้งกลุ่ม ชมรม ยวุชนอาสาสมคัร คณะกรรมการ

ดาํเนินงานปฏิบติัการคน้หา ล่าม ปราชญช์าวบา้น หรือผูรู้้ในชุมชน เพ่ือรวบรวมขอ้มูล

ทางต่างๆใหไ้ดม้ากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

4. ศึกษาดูงานการจดัการ

พิพิธภณัฑมี์ชีวติจากชุมชน

อ่ืน 

จดัใหค้ณะกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดไ้ปศึกษาดูงานการจดัการพิพิธภณัฑมี์ชีวติ ณ 

ชุมชนอ่ืนท่ีประสบความสาํเร็จจากนั้นนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการดูงานมาจดั

ประชุมเสวนาระหวา่งกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเพ่ือแนว

ทางการจดัการพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินใหเ้ขา้กบับริบทของชุมชนตนเอง 

5.จดัการขอ้มูลและถ่ายทอด

ความรู้ 

การเช่ือมโยงประวติัศาสตร์วฒันธรรมในพ้ืนท่ีจากนั้นถ่ายทอดใหค้นในทอ้งถ่ิน เพราะ

ขอ้มูลในทอ้งถ่ินมกัจะอยูท่ี่แกนนาํชุมชน ปราชญช์าวบา้น หรือคนท่ีเป็นคนสูงอายกุลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น จึงจาํเป็นตอ้งมีการถ่ายทอดขอ้มูลไปยงับุคคลอ่ืนๆในชุมชนดว้ยเพ่ือ

สืบทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาไปสู่คนรุ่นหลงั อนัจะทาํใหข้อ้มูลนั้นๆไม่ไปเลือน

หายไปตามกาลเวลา เช่น จดัการอบรมชุมชนและเยาวชนในทอ้งถ่ิน 

6. การจดัการปรับปรุงภูมิ

ทศัน์และสภาพแวดลอ้ม 

การจดัการพ้ืนท่ีใชส้อยของเมืองให้มีประสิทธิภาพการกาํหนดเขตพ้ืนท่ีต่างๆ และ การ

ปรับสภาพภูมิทศัน์ใหมี้ความสวยงามเหมาะสมแก่การท่องเท่ียว 

7. การเพ่ิมมูลค่าใหก้บั

ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินและจดั

กิจกรรมเพ่ือกระจายรายได้

ในชุมชน 

การจดักิจกรรมไม่ควรจาํกดัอยูแ่ต่เพียงในตวัอาคารเท่านั้น แต่ควรจะรวมพ้ืนท่ีป่า นา

หรือสวนของชุมชนเขา้ไปดว้ย พฒันากิจกรรมให้มีความหลากหลายเพ่ือเจาะ

กลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุม นาํสินคา้ในชุมชนมาพฒันา แปรรูป หรือออกแบบงานหตั

กรรมพ้ืนบา้นใหมี้ความร่วมสมยัเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ใหสู้งข้ึน ทาํใหช้าวบา้นมี

รายไดม้ากข้ึน 

8.จดัตั้งศูนยป์ระสานงาน ศูนยป์ระสานงานจะเป็นส่ือกลางในการติดต่อระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชาวบา้นซ่ึง

ดาํเนินงานโดยคนในชุมชนเอง ชาวบา้นสามารถใหข้อ้มูลท่องเท่ียว การติดต่อรับจอง

และแจง้กฎระเบียบของชุมชนใหก้บันกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรง 

9.การประชาสัมพนัธ์ เนน้การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกทั้งทางตรงและทางออ้มจากชุมชนเองและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน อบต. อบจ. ควรเนน้การประชาสัมพนัธ์

ในส่ือดิจิตอล เช่น เวบ็ไซต ์เฟชบุ๊ค หรืออินสตราแกรม เพ่ือนาํเสนอขอ้มูลของ

พิพิธภณัฑเ์ทศกาลงานประเพณี การเดินทางและการติดต่อ 

10.พฒันาศกัยภาพการ

จดัการท่องเท่ียวและต่อยอด

องคค์วามรู้ 

เตรียมชุมชนใหพ้ร้อมเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว นาํปัญหา ประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา

พฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมชุมชนสาํหรับการจดัการท่องเท่ียว

อยา่งยัง่ยนื 
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  นอกจากแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑมี์ชีวิตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนอยา่งย ัง่ยนืทั้ง 10 ขอ้

ขา้งตน้แลว้ ผูเ้ขียนไดส้ังเคราะห์ขอ้มูลจากงานวิจยัของ ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกูลและคณะ (2547); ยภุาพร 

ธญัวิวฒัน์กุล (2551); ปุ่น เท่ียงบูรณธรรมและคณะ(2555 ) โดยไดพ้บประเด็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน

ท่ีควรคาํนึงถึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 

- กิจกรรม (Activities) กิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนควรเป็นกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

ส่ิงแวดลอ้มหรือก่อใหเ้กิดความรําคาญต่อคนในชุมชน เช่น ใชก้ารเดิน หรือการข่ีจกัรยาน  

- ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ (Quality Destination)ควรกาํหนดภาพลกัษณ์เป็นแหล่งท่องเท่ียว

คุณภาพ ไม่เนน้ปริมาณนกัท่องเท่ียวแต่เพียงอยา่งเดียวหรือจดัการท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวแบบเนิบชา้ 

(Slow Tourism)โดยชุมชนอาจจะกาํหนดจาํนวนนักท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพในการรองรับของพ้ืนท่ี 

(Carrying Capacity) และกาํหนดช่วงวนั เดือนท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวไดเ้อง เช่นในฤดูทาํนาหรือฤดูการเก็บเก่ียวอาจ

งดรับนกัท่องเท่ียวได ้ก็จะทาํให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งชุมชนตอ้งยงัไม่

ตอ้งละท้ิงอาชีพเดิมของตนเองท่ีเคยทาํอยู ่รายไดจ้ากท่องเท่ียวเป็นรายไดร้องไม่ใช่รายไดห้ลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืท่ีแทจ้ริง 

- ผูป้ระกอบการ (Agency) เจา้ของควรเป็นคนในชุมชนเอง ควรเป็นโรงแรมขนาดเล็กท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มร้านอาหารควรท่ีรับซ้ือวตัถุดิบจากคนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีปลูกและขายเอง และควรหลีกเล่ียงภาชนะ 

แบบใชค้ร้ังเดียวท้ิง (single-use) เช่นหลอด หรือภาชนะท่ีทาํจากโฟมหรือพลาสติก ควรใชว้สัดุท่ีสามารถลา้งแลว้

นาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือยอ่ยสลายไดง่้ายและหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินแทน เช่น ใบตอง กะลามะพร้าว ไมไ้ผ ่ฯลฯ 

- เครือข่าย (Network)จดัตั้ งเครือข่ายเช่ือมโยงกับพิพิธภณัฑ์มีชีวิตอ่ืนๆเพ่ือแลกเปล่ียนแนวทางการ

บริหารจดัการพิพิธภณัฑแ์ละช่วยเหลือกนัดา้นการตลาด รวมทั้งมีศูนยก์ลางการบริหารจดัการสร้างความเขา้ใจต่อ

นกัท่องเท่ียวให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชนอยา่งถูกตอ้ง และมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองส่ือต่างๆใน

รูปแบบท่ีทนัสมยั เช่น Facebook, Instagramหรือwebsite 

 

5. สรุป 

 สําหรับการพฒันาพิพิธภณัฑ์มีชีวิตในพ้ืนท่ีต่างๆสามารถสรุปประเด็นแนวทางการจดัการได้ดงัน้ี 1) 

ศึกษาศกัยภาพและความเป็นไปไดข้องชุมชน2) วิเคราะห์ความตอ้งการของชุมชนเจา้ของพ้ืนท่ี3) สร้างเครือข่าย

การมีส่วนร่วมของชุมชน4) ศึกษาดูงานการจดัการพิพิธภณัฑ์มีชีวิตจากชุมชนอ่ืน 5) จดัการขอ้มูลและถ่ายทอด

ความรู้ 6) การจัดการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดลอ้ม 7) การเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและจัด

กิจกรรมเพ่ือกระจายรายไดใ้นชุมชน 8) จดัตั้งศูนยป์ระสานงาน 9) การประชาสัมพนัธ์ 10) พฒันาศกัยภาพการ

จดัการท่องเท่ียวและต่อยอดองคค์วามรู้ 

 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การจดัการพิพิธภณัฑมี์ชีวิตตอ้งอาศยัการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่าง

เตม็รูปแบบ ร่วมกบัการพฒันาศกัยภาพแก่ชุมชน และการสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญัของมรดกทาง

วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน อนัจะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างรายไดอี้กดา้นหน่ึงให้แก่ชุมชนและนาํประโยชน์มาสู่

ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
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6.ข้อเสนอแนะ 

 1. การจดัการพิพิธภณัฑ์มีชีวิต ชุมชนควรตอ้งคาํนึงการป้องกนัผลกระทบทางลบทางการท่องเท่ียวท่ี

อาจจะเกิดข้ึนกบัชุมชนทั้งในดา้นวฒันธรรม สงัคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาดว้ย 

2. การจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในระยะเร่ิมแรกของจัดตั้ งพิพิธภัณฑ์นั้ นชุมชนควรจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งในดา้นของวิชาการ และงบประมาณในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและยาวนาน

พอท่ีชุมชนจะสามารถดาํเนินการจดัการพิพิธภณัฑด์ว้ยตนเองได ้โดยหน่วยงานภายนอกอาจค่อยๆลดบทบาทของ

ตนเองลงทีละน้อยเพ่ือให้ชุมชนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือให้พิพิธภณัฑ์มีชีวิตนั้นมีการพฒันาในระยะยาวอยา่ง

ย ัง่ยนื  
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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคคื์อ เพ่ือศึกษาความตอ้งการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสําราญของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบวา่นกัท่องเท่ียวฯ ความตอ้งการความรู้ประสบการณ์ในการ

ท่องเท่ียวฯ บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก รูปแบบและบรรยากาศการท่องเท่ียวฯ ตามลาํดับ ระดับการ

ตดัสินใจฯ โดยรวมแทนค่าเท่ากบัมาก โดยปัจจยัดา้นแรงจูงใจฯ เป็นอนัดบั 1 ปัจจยัดา้นความคาดหวงัฯ ปัจจยัการ

เช่ือมัน่ฯ และ ปัจจยัดา้นทศันคติฯ การทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นอาชีพ (ก่อนการเกณียณฯ) และระดบั

การศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจฯ แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ปัจจยัการเช่ือมัน่ฯ มีผล

ต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์ระดบัสูง ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01  

 

คาํสําคญั: ความตอ้งการ การตดัสินใจท่องเท่ียว เรือสาํราญ นกัท่องเท่ียวชาวไทย/ ผูสู้งอาย ุ

 

ABSTRACT 

 Research objective was to study the effect of needs on cruise tourism decision making of older Thai 

tourists in Bangkok.  The research result revealed that Aged tourists need on tourism experience, service and 

facilitating, type and atmosphere around, respectively.  Cruise tourism decision making processed on high level, 

including:  expectation; accreditation, and attitudes factors.  Hypothesis test result revealed that differentiate of 
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individual factors:  occupation and education level affected to CTDM with statistical significant level 0. 05. 

Accreditation had ever been related to CTDM on high level, same direction with statistical significant level 0.01   

        

Keywords: Need; Cruise Tourism Decision Making Thai Tourists Aged 

 

1. คํานํา 

 ประเทศไทยนบัเป็นชาติแรกในอาเซียนท่ีกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุในระดบัภูมิภาคนบัแต่ปี พ.ศ. 2553 

ด้วยสัดส่วนร้อยละ 11.5 ตามท่ีองค์การสหประชาชาติได้กาํหนดไว ้โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 และปี 2573 

สดัส่วนจะเพ่ิมข้ึนถึง 11.9 และ 17.5 ตามลาํดบั (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2557) ทาํ

ให้เกิดการต่ืนตวัอยา่งยิ่งต่อสภาวะดงักล่าว ทั้งดา้นมาตรการรองรับสังคมผูสู้งอายโุดยนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบติักล่าวคือ การเตรียมสุขภาพกาย สุขภาพจิต การประกอบอาชีพและสร้าง

รายได ้อาหาร สิทธิประโยชน์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนันทนาการสําหรับผูสู้งอายุ โดยหมาย

รวมถึง “การท่องเท่ียว” ซ่ึงเป็นการสัง่สมประสบการณ์ของชีวติ เสริมสร้างความคิดใหก้า้วไกล ทาํใหชี้วติไม่ตอ้ง

อยูก่บัท่ีตลอดเวลาเหมือนฟ้ืนพลงัให้ตวัเอง ทาํให้สดช่ืน แจ่มใส สนุกสนาน พน้จากภาวะ 3 ต. (ติดเตียงในกลุ่ม

ผูสู้งอายุท่ีป่วยและไร้แรงใจท่ีจะดาํรงชีวิตอยู่ต่อไป ติดบ้านในกลุ่มผูสู้งอายุท่ีปิดกั้นตนเองจากส่ิงแวดล้อม

ภายนอก และ ติดสังคมในกลุ่มผูสู้งอายท่ีุยินดีจะคบหาแต่เพียงเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นวยัเดียวกนัเท่านั้น) อนัก่อให้เกิด

ช่องวา่งและการเหล่ือมลํ้าของผูสู้งอายแุละวยัอ่ืน ๆ ในทุกดา้น (มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2560)  

 ในขณะเดียวกันนั้ น ผลการวิจัยของ Cruise Lines International Association (CLIA) ปี 2018 ระบุว่า 

สาเหตุหน่ึงของการเติบโตของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่โลกในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเรือสาํราญนั้น จากปี 2009  

(17.8 ลา้นคน) ถึงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2018 ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนถึง 28.0 ลา้นคน มีเรือสําราญท่ีพร้อมสร้างเสร็จและ

ให้บริการมากถึง 27 ลาํ ใน 21 บริษทัเรือสาํราญชั้นนาํทั้งโลก จากท่ีมีอยูแ่ลว้จากอดีตถึงปี 2017 จาํนวน 449 ลาํ

โดยแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมไดแ้ก่ เส้นทางทะเลแคริเบียน รองมาคือ เมอดิเตอร์เรเนียน รวมถึงการเดินทาง

ล่องเรือรอบโลก ทวีปยโุรป และเส้นทางอ่ืน ๆ ตามลาํดบั ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจมหภาค เฉพาะในปี 

2016 ท่ีสร้างรายไดท้ั้งหมดถึง 126 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ เกิดจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมและความตอ้งการท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูสู้งอายทุั้งในทวปีอเมริกาเหนือ (12.30%) ยโุรป (7.90%) และเอเชีย (2.7%) 

หันมาท่องเท่ียวเรือสาํราญมากข้ึนทั้งในระดบั Gold Class และ Premium ก่อให้เกิดการผนึกกาํลงัของสายงานเรือ

สาํราญเป็นหน่ึง มีการขยายเส้นทางการท่องเท่ียวมากกวา่ 50 เส้นทางใหม่ มีการเกิดข้ึนของภาคีสมาชิกอนัสาํคญั

ทั้งในระดบัภูมิภาค และนานาชาติถึง 340 องคก์ร รวมถึงบริษทันาํเท่ียวมากกวา่ 15,000 บริษทัทัว่โลก จบัจอ้งและ

มีส่วนร่วมในการนาํเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียว (CLIA, 2018)  

 คณะผูว้จิยัจึงเลง็เห็นถึงบทบาทและความสาํคญัของธุรกิจเรือสาํราญท่ีสอดรับกบัสภาวะการแปรเปล่ียน

ของสังคมไทยสู่สังคมผูสู้งอายุ รวมถึงการสํารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือสําราญในแวดวงวิชาการอนัจาํกัด

จาํนวนเร่ือง ผูแ้ต่ง และเล่ม จึงมีความสนใจใคร่ศึกษาในหวัเร่ือง ประเด็น และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การศึกษาช้ินน้ี

จะเป็นประโยชน์ยิง่ต่อทุกภาคส่วนต่อไป   
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2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือศึกษาความต้องการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสําราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่ม

ผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 

     

3. สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1.1 นักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ (ก่อนการเกษียณฯ) ระดับ

การศึกษาสถานภาพ และผูมี้อิทธิพลฯ แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ  

สมมติฐานท่ี 2 ความตอ้งการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่ม

ผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 3 ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 

 

4. ระเบียบวธีิการวจัิย 

 4.1 การออกแบบการวิจัย : การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ใชส้ถิติวิเคราะห์

โดยการแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ใชส้ถิติวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี สถิติค่าที สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และสถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั     

        4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากรผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครในฐานขอ้มูลสถิติจํานวน

ผูสู้งอายุประเทศไทย ปี 2561 ของกรมกิจการผูสู้งอาย ุกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวนทั้งส้ิน 2,943,630 คน ใชสู้ตรของเครซีและมอร์แกนในการคาํนวณขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดเ้ท่ากบั 384 คน คณะผูว้จิยัไดเ้พ่ิมจาํนวนแบบสอบถามอีก 16 ชุด ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจึงเท่ากบั 400 คน  

      4.3 ตวัแปร : ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ (1) เพศ อาย ุอาชีพ (ก่อนการเกษียณฯ) ระดบัการศึกษา สถานภาพ และผู ้

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจท่องเท่ียวคร้ังน้ี และ (2) ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายุ

ในกรุงเทพมหานครฯ และ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวฯ ปัจจยัทศันคติต่อการท่องเท่ียวฯ 

ปัจจยัความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และ ปัจจยัการเช่ือมัน่ในคุณภาพและบริการท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

      4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย : เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึน

โดยคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีจากตาํรา บทความ และงานวิจยัทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาวตัถุประสงค์ 

กรอบแนวคิด สมมติฐาน นิยามศพัท์ปฏิบติัการและตวัแปรเพ่ือสร้างแบบสอบถามครอบคลุมตวัแปรท่ีใชใ้นการ

วิจัย พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้ครอบคลุมด้านโครงสร้าง เน้ือหา และนํามา

ปรับปรุงแกไ้ข ผ่านการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน หาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) โดยการทดสอบกบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั จาํนวน 40 คน ค่า

สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .977 และพร้อมนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนดไว ้ เพ่ือเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ลกัษณะคาํถามแบบ  Likert Scale มี 5 ระดบั และ

ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามปลายเปิด ใหเ้ติมขอ้ความโดยอิสระ   

       4.5 การรวบรวมข้อมูลการวิจัย : ใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุดโดยแบ่งเขตละ 8 ชุด จาํนวน 50 เขต

ทัว่กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็นตามขั้นตอนการ
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สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงและการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่โดยคณะผูว้ิจยัปฏิบติัตามระเบียบจริยธรรมการวิจยัในคน

สาํหรับการวจิยัดา้นสงัคมศาสตร์อยา่งเคร่งครัด 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล : ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 400 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 100 พร้อมวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติค่าที ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุ และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 

 

5. ผลการวจัิย 

5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนักท่องเ ท่ียวชาวไทยกลุ่มผู ้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 คน มี

อายุระหว่าง 60-64 ปี จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 อาชีพ (ก่อนการเกษียณฯ) พนักงานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 คน สมรส/

อยู่ร่วมกัน จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 และผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุด คือสมาชิกในครอบครัว คิดเป็น                  

ร้อยละ 60.00  

5.2  ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ระดับความ

ตอ้งการโดยรวมค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 แทนค่าเท่ากบั ตอ้งการมาก เม่ือพิจารณา

รายขอ้พบว่า อนัดบั 1 ความตอ้งการความรู้ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวฯ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.66  

   

ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครฯ  

ลาํดบั 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานครฯ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดบัความ

ต้องการ 
อนัดบั 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

ความต้องการด้านบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

1.ไดรั้บความสะดวกทุกดา้นเฉกเช่นโรงแรม 5 ดาว  

2. เขา้ถึงไดง่้ายสะดวกไม่ยากดา้นภาษาและร่างกาย 

3.ไดรั้บเกียรติและใหเ้กียรติตามมารยาทไทยสากล 

4.ไดรั้บสิทธิพิเศษมากกวา่คนวยัอ่ืน 

ภาพโดยรวม 

ความต้องการความรู้ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวฯ 

1.แสวงหาประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงจากแหล่งท่องเท่ียว 

2.เพ่ิมพูนแบ่งปันถ่ายทอดความรู้แก่ผูสู้งอาย ุ

3.ประสบการณ์แปลกใหม่ทั้งกิจกรรมและสถานท่ี 

4.เจา้หนา้ท่ีมีความรู้/ทกัษะเชิงลึก/ชาํนาญ/มืออาชีพ 

ภาพโดยรวม 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.ความปลอดภยัของเมืองท่องเท่ียว กิจกรรมและท่ีพกั 

2.ไดรั้บความสาํคญัเป็นพิเศษจากเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

 

3.89 

4.22 

4.04 

3.92 

4.02 

 

4.09 

4.05 

3.94 

4.21 

4.07 

 

3.91 

3.82 

 

0.91 

0.85 

0.83 

0.80 

0.64 

 

0.85 

0.87 

0.92 

0.75 

0.66 

 

0.86 

0.94 

 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมากท่ีสุด 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมาก 

 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมากท่ีสุด 

ตอ้งการมาก 

 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมาก 

 

4 

1 

2 

3 

(2) 

 

2 

3 

4 

1 

(1) 

 

1 

4 
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ลาํดบั 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานครฯ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดบัความ

ต้องการ 
อนัดบั 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

3.สิทธิพิเศษทุกดา้นโดยเฉพาะยามฉุกเฉินเร่งด่วน 

4.อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพถูกหลกัโภชนาการ 

5. มาตรฐานความปลอดภยัสะอาด อนามยั ระดบัโลก 

ภาพโดยรวม 

รูปแบบและบรรยากาศการท่องเท่ียว 

1.ท่องเท่ียวแบบกลุ่ม หมู่คณะ โดยมีครอบครัวหรือ

เพ่ือนร่วมเดินทาง 

2.ยนิดีจ่ายเพ่ิมข้ึนเพ่ือแลกต่อคุณภาพและคุม้ค่าจากผู ้

ใหบ้ริการโดยเนน้ความพึงพอใจ 

ภาพโดยรวม 

3.77 

3.90 

3.88 

3.86 

 

3.90 

 

3.91 

 

3.91 

0.88 

0.89 

0.90 

0.69 

 

0.87 

 

0.86 

 

0.77 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมาก 

ตอ้งการมาก 

 

ตอ้งการมาก 

 

ตอ้งการมาก 

 

ตอ้งการมาก 

5 

2 

3 

(4) 

 

2 

 

1 

 

(3) 

Total 3.96 0.59 ต้องการมาก  

    

5.3 การตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ระดบัการตดัสินใจฯ โดยรวมแทนค่าเท่ากบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ อนัดบั 1 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเรือสาํราญ แทนค่าเท่ากบัจูงใจมาก ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64    

 

ตาราง 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสําราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายใุน

กรุงเทพมหานครฯ  

ลาํดบั การตัดสินใจท่องเท่ียวเรือสําราญของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครฯ 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั อนัดบั 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเท่ียวฯ 

1.มีเส้นทางท่องเท่ียวจาํนวนมาก   

2. น่าจะเป็นสุขสนุกสะดวกทั้งกายใจตลอดการ

เดินทาง 

3.เช่ือมัน่ในคุณภาพการใหบ้ริการของเรือฯ 

4.มัน่ใจในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

5.คุม้ค่ากบัเงินและเวลาตลอดการเดินทาง 

6.บรรลุวตัถุประสงคท์กัประการหลงัการท่องเท่ียว 

ภาพโดยรวม 

ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเรือสําราญฯ 

1.ความสุขในการท่องเท่ียว 

2.ความช่ืนชอบในการเส่ียงโชค 

3.ความประทบัใจในกิจกรรม โชว ์นนัทนาการฯลฯ 

4.พนกังานกระตือรือร้นใส่ใจเป็นพิเศษ 

5.ความสงบเงียบและเป็นส่วนตวั 

 

4.28 

4.28 

4.24 

4.15 

4.18 

4.20 

4.22 

 

4.22 

4.10 

4.13 

3.91 

4.09 

3.99 

 

0.86 

0.82 

0.84 

0.78 

0.81 

0.78 

0.64 

 

0.95 

0.96 

0.87 

0.96 

0.91 

0.92 

 

จูงใจมากท่ีสุด 

จูงใจมากท่ีสุด 

จูงใจมากท่ีสุด 

จูงใจมาก 

จูงใจมาก 

จูงใจมาก 

จูงใจมากท่ีสุด 

 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

 

2 

1 

3 

6 

5 

4 

(1) 

 

1 

5 

3 

11 

6 

7 
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ลาํดบั การตัดสินใจท่องเท่ียวเรือสําราญของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครฯ 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั อนัดบั 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

6.ความสะดวกในทุกบริการแก่ผูสู้งอาย ุ

7.ความบนัเทิงร่ืนรมยใ์นทุกกิจกรรม/แหล่งท่องเท่ียว 

8.แรงกระตุน้ปลุกเร้าใหร่้วมทุกกิจกรรมเป็นพิเศษ 

9.ผอ่นคลาย  เรียบง่าย แต่ใหเ้กียรติ 

10.คุณค่าทางใจ ประสบการณ์ และมิตรภาพ 

11.แปลกใหม่ ทา้ทาย จ่ายไม่แพง 

ภาพโดยรวม 

ปัจจัยด้านความคาดหวังในการท่องเท่ียวเรือสําราญ 

1.เอกลกัษณ์เฉพาะสาํหรับรูปแบบการท่องเท่ียว 

2.ใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัผูสู้งอาย ุ

3.กิจกรรมท่ีตรงตามความตอ้งการ 

4.สร้างความพึงพอใจในทุกกิจกรรม/แหล่งท่องเท่ียว 

5. ประสบการณ์ใหม่แก่นกัท่องเท่ียว 

6.คุม้ค่ากบัเงินและเวลาตลอดการเดินทาง 

ภาพโดยรวม 

ปัจจัยการเช่ือมั่นในคุณภาพและบริการท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากการท่องเท่ียวเรือสําราญ 

1.ดา้นความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ ผูป้ระกอบการ 

2.ดา้นลกัษณะกายภาพทั้งภายในและนอกของเรือ 

3.ดา้นการสนองตอบในทุกขอ้สงสัยปัญหาท่ีรวดเร็ว 

4.ดา้นความมัน่ใจในมาตรฐานการบริการระดบัโลก 

5.ดา้นช่ือเสียงท่ีดีในระดบัโลก 

ภาพโดยรวม 

3.92 

3.96 

4.10 

4.16 

4.05 

4.05 

 

 

4.21 

4.06 

4.06 

4.13 

4.21 

4.26 

4.16 

 

 

3.97 

4.08 

3.96 

4.17 

4.24 

4.08 

0.98 

0.96 

0.94 

0.94 

0.93 

0.75 

 

 

0.84 

0.89 

0.84 

0.80 

0.81 

0.81 

0.65 

 

 

0.96 

0.85 

0.93 

0.84 

0.86 

0.69 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

 

 

คาดหวงัมากท่ีสุด 

คาดหวงัมากท่ีสุด 

คาดหวงัมาก 

คาดหวงัมาก 

คาดหวงัมากท่ีสุด 

คาดหวงัมากท่ีสุด 

คาดหวังมาก 

 

 

เช่ือมัน่มาก 

เช่ือมัน่มาก 

เช่ือมัน่มาก 

เช่ือมัน่มาก 

เช่ือมัน่มากท่ีสุด 

เช่ือมั่นมาก 

8 

10 

9 

4 

2 

(4)  

 

 

3 

6 

5 

4 

2 

1 

(2) 

 

 

4 

3 

5 

2 

1 

(3) 

Total 4.13 0.68 มาก  

 

5.4 การทดสอบสมมตฐิาน พบวา่  

สมมติฐานท่ี 1.1 นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว

เรือสาํราญฯ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2 นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอายแุตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือ

สาํราญฯ ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 1.3 นักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพ (ก่อนการเกณียณฯ) แตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสําราญฯ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (F=4.297, p=.002) เม่ือ

ทดสอบแบบ LSD พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือ

สาํราญฯ มากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายอุาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมากกวา่อาชีพขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ และอาชีพอ่ืน ๆ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.1 และ 0.5 ตามลาํดบั  
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สมมติฐานท่ี 1.4  นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูส้องอายุท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อต่อการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ แตกต่างกัน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=3.108, p=.046) เม่ือทดสอบ

แบบ LSD พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีโอกาสในการตดัสินใจ

เดินทางท่องเท่ียวเรือสาํราญ มากกวา่ ระดบัปริญญาตรี และตํ่ากวาปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  

สมมติฐานท่ี 1.5 นักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 1.6 นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือ

สาํราญฯ ไม่แตกต่าง 

สมมติฐานท่ี 2 ความตอ้งการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่ม

ผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของตวัแปรท่ีใชพ้ยากรณ์ พบวา่ ปัจจยัทศันคติ

ต่อการท่องเท่ียวฯ (β=.267) ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในการท่องเท่ียวฯ (β=.230) ปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียว

ฯ (β=.203) และ ปัจจัยการเช่ือมัน่ในคุณภาพและบริการท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (β=.135) สามารถพยากรณ์ความ

ตอ้งการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสําราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร             

ไดร้้อยละ 47.10 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ ยงัมีตวัแปรเกณฑใ์นดา้นอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 52.90 ท่ี

มีผลต่อความตอ้งการฯ และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั .474  

สมมติฐานท่ี 3 ผลการทดสอบด้วยสถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ความต้องการมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจท่องเท่ียวเรือ

สําราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 (r=.789, p=.74) โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ในทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์กนัมาก เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ อนัดบัหน่ึง ปัจจยัการเช่ือมัน่ในคุณภาพและบริการท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท่องเท่ียวเรือ

สาํราญ  (r=.609, p=.972) อนัดบัสอง ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในการท่องเท่ียวเรือสาํราญ (r=.605, p=.741) อนัดบั

สาม ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเท่ียวฯ (r=.551, p=.780) และอนัดบัสุดทา้ยคือ  ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการ

ท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ (r=.529, p=.829) โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง ในทิศทางเดียวกนัและมีความสมัพนัธ์

กนัมาก ทั้ง 4 อนัดบั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05            

 

 6. บทสรุป 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 ตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 60-64 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ก่อนการ

เกษียณฯ) ระดับการศึกษาปริญญาตรี สมรส/อยู่ร่วมกัน และผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุด คือสมาชิกในครอบครัว 

สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ พงศ์เสวก เอนกจาํนงคพ์ระ (2558) ท่ีพบวา่ ลูกหลาน ญาติพ่ีนอ้ง และคนในครอบครัว

มีผลต่อการตดัสินใจและเลือกรูปแบบการท่องเท่ียว และ Nimrod, G. (2008) ท่ีพบวา่ เพ่ือนร่วมเดินทางคือปัจจยั

ส่ิงสาํคญัยิง่ตลอดการท่องเท่ียว  

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครฯ พบวา่ ระดบัความตอ้งการ

มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อนัดับ 1 ความตอ้งการความรู้ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวฯ สอดคลอ้งกับ

การศึกษาของวารัชต ์มธัยมบุรุษ (2554) ท่ีพบวา่ มคัคุเทศกท่ี์มีความรู้เชิงลึกเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวสร้างแรงจูงใจ

ตลอดการท่องเท่ียวได ้และราณี อิสิชยักลุ และคณะ (2552) ท่ีพบวา่ ผูน้าํชมสถานท่ีสามารถอธิบายถึงแก่นรากใน



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1680 

เน้ือหา เป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ อนัดบั 2  ความตอ้งการดา้นบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ วารัชต์ มธัยมบุรุษ (2554) ท่ีพบว่า ขอ้จาํกดัทางร่างกาย กลายเป็นปัจจยักาํหนดลกัษณะและ

รูปแบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเท่ียว อนัดับ 3 รูปแบบและบรรยากาศการท่องเท่ียวฯ และสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ กรวรรณ สงัขกร และคณะ (2558) เวลาเป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดกิจกรรมและรูปแบบรวมถึง

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ และอนัดับสุดทา้ย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ราณี อิสิชยักุล และคณะ (2552) ท่ีพบว่า เจ้าหน้าท่ีควรมีความรู้ดา้นด้านสุขภาพ 

เช่นเดียวกบังานของ ภูพฤทธ์ิ กนันะ และจอมภคั คลงัระหัด (2560) ท่ีพบวา่ การเพ่ิมระดบัความปลอดภยัในการ

ดูแลนกัท่องเท่ียว คือปัจจยัท่ีเสริมสร้างความพึงพอใจและการเท่ียวซํ้ าได ้     

การตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสําราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ระดบัการตดัสินใจฯ โดยรวมแทนค่าเท่ากบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อนัดบั 1 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการ

ท่องเท่ียวเรือสาํราญ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิทกัษ ์ศิริวงศ์ และคณะ (2559) Aswin Sangpikul (2007) และ

ราณี อิสิชยักลุ และคณะ (2552) ท่ีพบวา่ แรงจูงใจคือเนน้กิจกรรมเก่ียวกบัการพกัผอ่น เนน้ความสาํราญเพลิดเพลิน  

อนัดบั 2 ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในการท่องเท่ียวเรือสาํราญ อนัดบั 3 ปัจจยัการเช่ือมัน่ในคุณภาพและบริการท่ี

คาดว่าจะได้รับจากการท่องเท่ียวเรือสําราญ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ Mengyang, S., Furong, C. (2009) ท่ี

พบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายมีุความเส่ียงในการติดเช้ือทางดา้นอาหารและนํ้ า และอนัดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้น

ทศันคติต่อการท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ  

สมมติฐานท่ี 1 นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีเพศ อาย ุสถานภาพ และกลุ่มผูมี้อิทธิพลแตกต่าง

กนั มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 1 ตวัแปรอาชีพ (ก่อนการเกณียณฯ) แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ 

แตกต่างกนั โดยอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีโอกาสตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ มากกวา่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

และมากกว่าอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืน ๆ สอดคลอ้งของการศึกษาของ มาโนช พรหมปัญโญ 

และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2558) ดลใจ มณีงาม (2551) จกัรพงษ ์ขวญัเมือง (2553) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน 

(2541) ท่ีพบวา่อาชีพเป็นตวัแปรสาํคญัในการตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการในปัจจุบนั และมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจ กาํหนดค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มนกัธุรกิจ ผูป้ระกอบกิจการส่วนตวั ท่ีมีรายได้

สูง และสนองตอบความตอ้งการดา้นเกียรติประวติั ความโดดเด่น มีเอกลกัษณ์   

สมมติฐานท่ี 1.4  นักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อต่อการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ แตกต่างกนั เม่ือทดสอบแบบ LSD พบวา่ ยิ่งระดบัการศึกษาสูง ยิ่งทวโีอกาสใน

การตัดสินใจ มากกว่า ระดับปริญญาตรี และตํ่ากว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับการศึกษาของ FCCA (2012)                       

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน (2541) ลคันา ศรีอมัพรเอกกุล และธีรวฒัน์ จันทึก (2561) Field, Clark and Koh 

(1985) และ Schiffman and Kanuk (1994) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาท่ีสูงจะมีอาชีพการงานท่ีดี มัน่คง 

และรายไดจ้าํนวนมาก และมีความพร้อมในการเดินทางท่องเท่ียวบ่อยคร้ังและมากคร้ังกวา่ทุกกลุ่ม  

สมมติฐานท่ี 2 ความตอ้งการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่ม

ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของตวัแปรท่ีใชพ้ยากรณ์ พบว่า ปัจจยัทั้ง 4 

สามารถพยากรณ์ความตอ้งการได ้แต่ยงัมีตวัแปรเกณฑใ์นดา้นอ่ืน ๆ อีก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นครินทร์   

ทัง่ทอง (2560) ท่ีพบวา่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ รูปแบบ/กิจกรรมการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว ความโดด
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เด่นดา้นศิลปวฒันธรรม อาหาร รวมถึงนโยบายในดา้นมาตรฐานของภาครัฐมีผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจ

ของนกัท่องเท่ียวเรือสาํราญ   

สมมติฐานท่ี 3 ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเรือสาํราญฯ มีความสัมพนัธ์กนั

ในระดบัสูง ในทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์กนัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ทั้ง 4 อนัดบั สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ มาโนช พรหมปัญโญ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2558) ท่ีพบวา่ การเช่ือมัน่คุณภาพและการบริการ ใน

ช่ือเสียง มาตรฐานทุกดา้นระดบัสากล รวมถึงความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายและเวลาท่ีใชใ้นกิจกรรม ยอ่มส่งเสริมและ

ผลกัดนัใหน้กัท่องเท่ียวเลือก คาดหวงั และไม่รอชา้ท่ีจะตดัสินใจท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ 

 การพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและ

นันทนาการกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ มีวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ศึกษาปัญหา

และความตอ้งการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ 2) ประเมินศกัยภาพทาง

ธุรกิจท่ีส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการของวสิาหกิจ

การท่องเท่ียว และ3) จดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายการพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยใชก้ารวิจยั

ดว้ยวธีิผสมผสาน (Mix Method)  

 ผลการศึกษาพบวา่  ปัญหาการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวจังหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และ                

ศรีสะเกษ ท่ีผ่านมา โดยแบ่งเป็นปัญหาเป็น 2 ด้าน คือ 1) ปัญหาภายนอกกลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่                  

1.1) ขาดการกาํหนด การบูรณาการตวัช้ีวดัความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียว 1.2) ระดบั

ศกัยภาพการท่องเท่ียวของแต่ละจงัหวดัท่ีแตกต่างกนั 1.3) การแข่งขนัของหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวแต่ละ

จงัหวดัเพ่ือบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จตามเขตพ้ืนท่ี 1.4) แนวโนม้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบกา้วกระโดดของ

บางจงัหวดั และ1.5) ตลาดเป้าหมายมีขนาดเล็กและมีความเฉพาะดา้น ตามลาํดบั 2) ปัญหาภายในกลุ่มเครือข่าย 

ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 2.1) แผนการดาํเนินงานของสมาคม 2.2) การจดัสรรผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 

2.3) การมีทศันคติการรักษถ่ิ์นฐาน และ 2.4) การมีภาวะผูน้าํและความเป็นเจา้ของผูน้าํกลุ่มเครือข่ายแต่ละกลุ่ม

พ้ืนท่ี ตามลาํดบั 

 ความตอ้งการรวมกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนันทนาการกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์

สุรินทร์และศรีสะเกษ ในประเด็นมากท่ีสุดคือ 1) การพฒันาการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ 2) การรวมกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ 

3) ด้านเป้าหมายและวตัถุประสงค์การเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียว 4) ด้านความร่วมมือและ                         

การเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียว 5) ดา้นแผนงานและโครงการความร่วมมือและ

เช่ือมโยงการท่องเท่ียวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียว 6) ดา้นการแบ่งปันทรัพยากรของสมาชิกของสมาคม

ต่อกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียว และ 7) ดา้นความตระหนกัและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม

และส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจการท่องเท่ียว 
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ปัจจยัศกัยภาพทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและ

นนัทนาการจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยเรียงตามลาํดบัความสาํคญั ไดแ้ก่ 1) ดา้นแผนการส่งเสริม

ดา้นการท่องเท่ียวของสมาคมท่องเท่ียวจงัหวดั 2) คุณภาพของสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของสมาชิกสมาคม                

3) ขนาดของสมาคมท่องเท่ียวจงัหวดั 4) ความร่วมมือของผูจ้ ัดการงานกิจกรรมและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง                     

5) ความครบถว้นของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวดัของสมาคมท่องเท่ียว และ6) ภาวะผูน้ําและความร่วมมือของ

คณะกรรมการและสมาชิก 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายการพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ ประกอบด้วยขอ้เสนอเชิง

นโยบายหลกั 4 ดา้น ดงัน้ีคือ 1) การรวบรวมสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 2) ความร่วมมือทางธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครือข่ายและภาคี

เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 3) องค์การและการจดัการกลุ่มเครือข่าย และ4) แผนงานและโครงการปฏิบติัการทางการ

เช่ือมโยงของกลุ่มเครือข่าย 

 

คาํสําคญั:  ขอ้เสนอเชิงนโยบาย, คลสัเตอร์การท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและ

นนัทนาการ 

 

ABSTRACT 

 The 3 objectives of the sub research project entitled “ Development of Collaboration  and Networking 

of Cultural, Sports, and Recreation Tourism Enterprise Network Groups in Buriram, Surin, and Sisaket Province” 

were: 1) to investigate the problems and the needs for establishing the network groups, 2) to evaluate the business 

potential affecting the collaboration establishment and the networking, and 3)  to propose policy related 

suggestions for developing the collaboration and networking of the groups.  This study was conducted by mix 

method.  

 The results showed that the problems in establishing the tourism network groups in Buriram, Surin, and 

Sisaket province can be divided into 2 aspects: 1) network group external problems which consisted of 5 aspects:  

1.1) a lack of deterring the integrated success indicators of tourism development strategic plans, 1.2) the different 

levels of tourism potentials in each province, 1. 3)  the competitions for achieving success goals according to the 

area, 1.4)  the trends of great- leap- forward tourism development of some provinces, and 1.5)  small sized target 

market and niche markets, respectively.  2)  network group internal problems consisted of 4 aspects:  2. 1) 

operational plans of the association, 2. 2)  benefit allocation of the group’ s members, 2. 3)  local conservation 

attitudes, and 2.4) the leadership and ownership of the group’s leaders in each group, respectively.    

 The needs for the establishment of the tourism network groups in Buriram, Surin, and Sisaket province 

in the highest level were: 1) the development of the cultural, sports, and recreation network groups’ establishment, 

2)  the establishment of the cultural, sports, and recreation network groups in in Buriram, Surin, and Sisaket 

province, 3)  the targets and objectives of the establishment, 4)  the collaboration and networking in tourism 

activities of the tourism enterprise network groups,  5) planning and collaborative projects and tourism networking  

of tourism enterprise groups,  6)  resources sharing of the members in the association towards the tourism 

enterprise network groups, and 7)  awareness and responsibilities towards stakeholders, society, environment of 

the tourism enterprise network groups.   

Business potential factors affecting the establishment of the cultural, sports, and recreation network 

groups in in Buriram, Surin, and Sisaket province placed by its importance were as follows: 1) plans for promoting 
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tourism of provincial tourism association,  2) quality of tourism products and services of the association’s members, 3) the 

size of the provincial tourism association, 4) the collaboration of activity organizers and involved network partners, 5) the 

completeness of the tourism industry of the tourism association, and 6)  leadership and collaboration of the 

committee and members.  

The policy related suggestions in developing the collaboration and networking for establishment of the cultural, 

sports, and recreation network groups in in Buriram, Surin, and Sisaket province consisted of 4 aspects as follows: 1) 

gathering network group members, 2)  business collaboration of network group members and involved network 

partners, 3) organization and network group management, and 4) plans and operational projects for network group 

networking.   
 

KEYWORDS: The policy related suggestion, Cluster Tourism, Cultural Tourism, Spot and Recreation Tourism 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในช่วงระหว่างปี 2559 – 

2561 โดยเฉพาะแผนพฒันาเขตพ้ืนท่ีอารยธรรมอีสานใต ้ไดมี้มติร่างแผนพฒันาการท่องเท่ียวและแผนปฏิบติัการ

ท่องเท่ียวเขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต ้จังหวดันครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและ

อุบลราชธานี ซ่ึงมีประเด็นยทุธศาสตร์ 5 ดา้นหลกั และหน่ึงประเด็นสาํคญัคือการจดัการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ

การท่องเท่ียวการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทั้งคลสัเตอร์ในประเทศและประเทศเพ่ือนบา้น (ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา, 2558) ตลอดจนยทุธศาสตร์การพฒันา การตลาดการท่องเท่ียวในปี 2558 ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558)ไดเ้นน้โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองทางเลือก หรือ"เมืองตอ้งหา้ม

...พลาด" โดยกลุ่มจงัหวดัอีสานใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมย ์ไดรั้บการคดัเลือกในกลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเน้น

เมืองปราสาทสองยุค (ปราสาทพนมรุ้งและปราสาทสายฟ้า) เน่ืองจากมีศักยภาพทางการท่องเท่ียวหลักทาง

วฒันธรรมขอมและกีฬาดา้นฟุตบอลและกีฬาแข่งรถ (สนามแข่งรถ “บุรีรัมยย์ไูนเต็ด อินเตอร์เนชัน่แนลเซอร์กิต” 

หรือ (BRIC) เปิดการแข่งขนัรถยนตท์างเรียบ บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ ซุปเปอร์ จีที 2014) ซ่ึงศกัยภาพดงักล่าวจะส่งผลต่อ

การขยายตวัของผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียว ท่ีพกั โรงแรม ร้านอาหารในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัและศกัยภาพทางการ

ท่องเท่ียวดงักล่าวยงัเช่ือมโยงกบัจงัหวดัสุรินทร์และศรีสะเกษได ้ซ่ึงถา้จะเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวทั้ ง 3 จังหวดัดังกล่าว จะต้องมีการร่วมมือทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าทางการ

ท่องเท่ียวในภาพรวม เพราะศักยภาพทางธุรกิจการท่องเท่ียวของจังหวดับุรีรัมยเ์พียงจงัหวดัเดียวไม่สามารถ

รองรับการขยายตวัของการส่งเสริมทางการท่องเท่ียวตอบสนองยทุธศาสตร์และสถานการณ์การท่องเท่ียวดงักล่าว

ได้ จึงตอ้งอาศัยศักยภาพทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายผูป้ระกอบการท่องเท่ียวจงัหวดัใกลเ้คียง ได้แก่ จังหวดั

นครราชสีมา จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นตน้ อีกทั้งทางคณะวจิยัไดเ้คยศึกษาแผนงานวจิยัเชิงบูรณาการการพฒันา

และการจดัการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมในเขตอีสานใต ้กรณีศึกษา กลุ่มเครือข่ายการ

ท่องเท่ียวเขตจังหวดับุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ (อัจฉรา หลาวทองและคณะ, 2554) ผลการศึกษาพบว่า 

ศักยภาพทางการท่องเท่ียวของกลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ สามารถ

รวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวร่วมกนัทั้ง 3 จงัหวดั อยูใ่นระดบัดีมาก และโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมการพฒันาและการจดัการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติ

อย่างย ัง่ยืน กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (อจัฉรา หลาวทองและคณะ, 2556) พบว่า การประเมิน

ศกัยภาพการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนกลุ่มจงัหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีความตอ้งการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียว อีกทั้งการ
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ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สาํนกังานเขตสุรินทร์ ซ่ึงไดมี้การส่งเสริมความร่วมมือและเช่ือมโยงดา้นการท่องเท่ียว 

โดยเปิดเวทีเพ่ือทาํการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการพฒันาและเช่ือมโยงดา้นการท่องเท่ียว (MOU) 

ร่วมกนัของสมาคมท่องเท่ียวทั้ง 3 จงัหวดั ซ่ึงจะส่งผลต่อการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจความร่วมมือ

การท่องเท่ียวอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

ดังนั้ น จากสถานการณ์และยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซ่ึงเน้นการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของ

ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว จึงตอ้งมีการศึกษาอยา่งเตม็รูปแบบเพ่ือไดอ้งคค์วามรู้ทางดา้นการพฒันาความร่วมมือและ

เช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลสั

เตอร์ทั้ง 3 จงัหวดั โดยเน้นการศึกษาปัญหาและความตอ้งการรวมกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียว ประเมินศกัยภาพทาง

ธุรกิจท่ีส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายฯ โดยผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและภาคีเครือข่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ด้วยการร่วมมือทางธุรกิจ แบ่งปันและแลกเปล่ียนทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและ

นนัทนาการร่วมกนั ส่งผลต่อการพฒันาขอ้เสนอนโยบายการพฒันาความร่วมมือและการเช่ือมโยง เป็นตน้ และยงั

ส่งผลต่อการเช่ือมโยงความร่วมมือทางการท่องเท่ียวกบัประเทศกมัพชูาไดอี้กต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) ศึกษาปัญหาและความต้องการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและ

นนัทนาการของวสิาหกิจการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ  

 (2) ประเมินศกัยภาพทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

กีฬาและนนัทนาการของวสิาหกิจการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ  

 (3) จัดทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายการพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดขอ้เสนอเชิงนโยบายการพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจ 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ 

 

การพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจ การท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ 

- การรวบรวมสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 

- ความสัมพนัธ์สมาชิกกลุ่มเครือข่าย 

- ความร่วมมือทางธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครือข่ายและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- องคก์ารและการจดัการกลุ่มเครือข่าย 

- แผนงานและโครงการปฏิบติัการทางการเช่ือมโยงของกลุ่มเครือข่าย 

 

ปัญหาการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวของวิสาหกิจการท่องเท่ียว 

จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ (รายจงัหวดั) ท่ีผ่านมา 3 ปี 

- ความร่วมมือของสมาชิกและความเขม้แขง็ของสมาคม 

- ความสามารถทางการบริหารองคก์ารของคณะกรรมการสมาคม 

- การจดัสรรผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคม 

- แผนการดาํเนินงานของสมาคม 

- ผลกระทบดา้นการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

ศักยภาพทางธุรกิจของสมาคมท่องเท่ียวจังหวัดท่ีส่งผลต่อการสร้างความ

ร่วมมือและการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของ

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ 

- ความครบถว้นของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัของสมาคม 

- ขนาดของสมาชิกสมาคมท่องเท่ียวจงัหวดั 

- ภาวะผูน้าํและความร่วมมือของคณะกรรมการและสมาชิก 

- คุณภาพของสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของสมาชิกสมาคม 

- ความร่วมมือของผูจ้ดัการงานกิจกรรมและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- แผนการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวของสมาคมท่องเท่ียวจงัหวดั 

- การสนบัสนุนจากภาคีเครือข่ายของสมาคมท่องเท่ียวจงัหวดั 

ความต้องการพฒันาการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กีฬา

และนันทนาการของวิสาหกิจการท่องเท่ียวภาพรวม 3 จังหวัด 

- ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารเขา้ร่วมกลุ่มเครือข่าย 

- ดา้นความร่วมมือและการเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว 

- ดา้นแผนงานและโครงการความร่วมมือและเช่ือมโยงการท่องเท่ียว 

- ดา้นการแบ่งปันทรัพยากรของสมาชิกของสมาคม 

- ดา้นความตระหนกัและความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1687 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

โดยใชก้ารวิจยัดว้ยวิธีผสมผสาน (Mix Method) โดยการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) จะ

ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research : PAR) โดยใช้เทคนิค

กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control : AIC) และส่วนการวิจยัแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ  (Survey Research) โดยสาํรวจและสอบถามประเด็นคาํถามการวจิยั  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโควตา้ผูป้ระกอบการท่ีเป็นสมาชิกสมาคม

ท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ จาํนวนจงัหวดัละ 30 ราย รวมทั้งหมด 90 ราย และการศึกษาเชิงคุณภาพ

ใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจงตวักลุ่มตวัอย่างตวัแทนท่ีมีความคาดหวงัและหรือความตอ้งการเขา้ร่วมกลุ่มเครือข่าย

วิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ ราย

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั จงัหวดัละ 50 ราย รวมทั้งหมด 150 ราย 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีในเชิงปริมาณใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามและแบบประเมินศกัยภาพและความเป็นไปไดฯ้ 

และการวจิยัเชิงคุณภาพใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มตวัแทนของแต่ละจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง

ในกลุ่มตวัอย่าง และการประชุมเชิงปฏิบติัการ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การนํา

เคร่ืองมือไปทดสอบหาความ เท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ ความเขา้ใจท่ีตรงกัน หรือความเป็นปรนัยของขอ้ความ                  

ขอ้คาํถาม เกณฑก์ารตดัสิน หรือการประเมินผล ตลอดจน ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนก ซ่ึงมีวิธีดาํเนินการใน 

ลกัษณะ แตกต่างกัน โดยอาศัยหลกัเกณฑ์ทางสถิติวิเคราะห์ อาทิเช่น ค่าความเช่ือมัน่ภายในของครอนบาค                       

ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ทั้ งน้ีเพ่ือมั่นใจได้ว่าเคร่ืองมือท่ีใช้วดั มีคุณภาพสูงสอดคล้องกับ 

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและแบบประเมินศกัยภาพและความเป็นไปได้

ฯ และการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มตวัแทนของแต่ละจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มตวัอย่าง และการประชุม

เชิงปฏิบติัการ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยการถอดคําสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มและ

สังเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา อีกทั้ งสรุปความคิดเห็นเชิงพรรณนาความจากเวทีประชุมและถอดบทเรียน                   

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (AIC) ด้วยหลกัวิธีการวิเคราะห์แบบบริหารโครงการ (Project Cycle Management 

Method : PCM)  

4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงปริมาณ ซ่ึงมีแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลทางสถิติตามการ

วิเคราะห์เคร่ืองมือ และการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการวิเคราะห์เชิงสถิติพรรณนา ดว้ยการวิเคราะห์ค่าความถ่ีและ             

ค่าร้อยละ  
 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 ปัญหาการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ ที่ผ่านมา 

โดยแบ่งปัญหาเป็น 2 ดา้น พบคือ 1) ปัญหาภายนอกกลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.1) ขาดการกาํหนดการ

บูรณาการตวัช้ีวดัความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียว 1.2) ระดบัศกัยภาพการท่องเท่ียวของ

แต่ละจงัหวดัท่ีแตกต่างกนั 1.3) การแข่งขนัของหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวแต่ละจงัหวดัเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
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ความสาํเร็จตามเขตพ้ืนท่ี 1.4) แนวโนม้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบกา้วกระโดดของบางจงัหวดั และ1.5) ตลาด

เป้าหมายมีขนาดเลก็และมีความเฉพาะดา้น ตามลาํดบั 2) ปัญหาภายในกลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

2.1) แผนการดาํเนินงานของสมาคม 2.2) การจดัสรรผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 2.3) การมีทศันคติการ

รักษถ่ิ์นฐาน และ2.4) การมีภาวะผูน้าํและความเป็นเจา้ของของผูน้าํกลุ่มเครือข่ายแต่ละกลุ่มพ้ืนท่ี ตามลาํดบั 

ความต้องการรวมกลุ่มเครือข่ายการท่องเทีย่วกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ สามารถสรุปได้

ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ปัญหาและศกัยภาพการรวมกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ 

ปัญหาการรวมกลุ่มเครือข่ายวสิาหกจิการท่องเทีย่วจงัหวดับุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ 

ระดบัภายนอกกลุ่มเครือข่าย ระดบัภายในกลุ่มเครือข่าย 

1) การกาํหนดการบูรณาการตวัช้ีวดัความสาํเร็จของแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาการท่องเท่ียว 

2) ระดบัศกัยภาพการท่องเท่ียวของแต่ละจงัหวดัท่ีแตกต่างกนั 

3) การแข่งขนัของเพ่ือบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จตามเขตพ้ืนท่ี 

4) แนวโนม้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบกา้วกระโดดของบางจงัหวดั 

5) ตลาดเป้าหมายมีขนาดเล็กและมีความเฉพาะดา้น 

1) แผนการดาํเนินงานของสมาคม  

2) การจดัสรรผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 

3) การมีทศันคติการรักษถ่ิ์นฐาน 

4) การมีภาวะผู ้นําและความเป็นเจ้าของผู ้นําก ลุ่ ม

เครือข่ายแต่ละกลุ่มพ้ืนท่ี 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบในประเด็นมากท่ีสุดพบคือ 1) การพฒันาการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ เหตุผล 3 ลาํดบัแรกคือ 1.1) 

การท่องเท่ียวกีฬามีผูป้ระกอบการเอกชนรายใหญ่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 1.2) การสร้างแหล่งท่องเท่ียวกีฬาขนาดใหญ่ใน

พ้ืนท่ี และ1.3) เป็นการส่งเสริมใหโ้อกาสกบัชุมชนพ้ืนท่ี ตามลาํดบั 2) การรวมกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดั

บุรีรัมย ์ สุรินทร์และศรีสะเกษ เหตุผล 3 ลาํดบัแรกคือ 2.1) เกิดความเขม้แขง็ของผูป้ระกอบการท่องเท่ียวแบบกลุ่มจงัหวดั

และการไดส้ร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกนั 2.2) การรวมกลุ่มเครือข่ายฯ จะส่งเสริมการพฒันาท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และ2.3) 

ตอ้งการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการท่องเท่ียวร่วมกนั ตามลาํดบั 3) ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารเขา้ร่วมกลุ่ม

เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกีฬาและนนัทนาการของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ เหตุผล 3 

ลาํดบัแรกคือ 3.1) การสร้างโปรแกรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียวร่วมกนั 3.2) สร้างความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจของผูป้ระกอบการสมาชิกเครือข่ายการท่องเท่ียว และ3.3) สร้างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครือขา่ย

การท่องเท่ียว ตามลาํดบั 4) ดา้นความร่วมมือและการเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกีฬาและนนัทนาการของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมยสุ์รินทร์และศรีสะเกษ เหตุผล 3 ลาํดบัแรกคือ 4.1) 

การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดั 4.2) การกาํหนดเส้นทางและโปรแกรม

การท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการกลุ่มจังหวัด และ4.3) การจัดทําส่ือและช่องทางการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดั ตามลาํดบั 5) ดา้นแผนงานและโครงการความ

ร่วมมือและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกีฬาและนนัทนาการของ

กลุ่มจงัหวดับุรีรัมยสุ์รินทร์และศรีสะเกษ เหตุผล 3 ลาํดบัแรกคือ 5.1) แผนงานและโครงการส่งเสริมดา้นการตลาด

และประชาสัมพนัธ์ทาง การท่องเท่ียว 5.2) แผนงานและโครงการส่งเสริมดา้นความสัมพนัธ์ของสมาชิกกลุ่ม

เครือข่ายทางการท่องเท่ียว และ5.3) แผนงานและโครงการส่งเสริมดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการ

ท่องเท่ียวกับภาคีเครือข่ายการท่องเท่ียว ตามลาํดับ 6) ด้านการแบ่งปันทรัพยากรของสมาชิกของสมาคมต่อกลุ่ม
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เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกีฬาและนันทนาการของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมยสุ์รินทร์และศรีสะเกษ 

เหตุผล 3 ลาํดบัแรกคือ 6.1) สินคา้และบริการ 6.2) ลูกคา้ และ6.3) การเขา้ร่วมกิจกรรม ตามลาํดบั และ7) ดา้น

ความตระหนักและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย สังคมและส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการของกลุ่มจงัหวดับุรีรัมยสุ์รินทร์และศรีสะเกษ เหตุผล 3 ลาํดบัแรก

พบคือ 7.1) การเพ่ิมโอกาสทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียว 7.2) การสร้างความร่วมมือของผูป้ระกอบการเอกชน

และชุมชนเพ่ิมมากข้ึน และ7.3) สภาพการแข่งขนัเพ่ิมข้ึนเกิดการพฒันาสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของ

ผูป้ระกอบการสมาชิก ตามลาํดบั 

5.2 ปัจจยัศักยภาพทางธุรกจิทีส่่งผลต่อการรวมกลุ่มเครือข่ายวสิาหกจิการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม กฬีา

และนันทนาการจงัหวดับุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ จากการเก็บแบบสอบถามและการวเิคราะห์เชิงปริมาณขอ้มูลสถิติ

พรรณนาโดยเรียงตามลาํดบัความสําคญั พบคือ 1) ดา้นแผนการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวของสมาคมท่องเท่ียว

จงัหวดั (x�=4.55) ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยของศกัยภาพทางธุรกิจระดบัมากท่ีสุด คือ 1.1) แผนงานและโครงการส่งเสริมดา้น

การสร้างความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการท่องเท่ียวกบัภาคีเครือข่ายการท่องเท่ียว  (x�= 4.78) 1.2) แผนงานและโครงการ

ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทางการท่องเท่ียว (x�=4.73) 1.3) แผนงานและโครงการส่งเสริมด้าน

ความสัมพนัธ์ของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายทางการท่องเท่ียว (x�=4.64) 1.4) แผนงานและโครงการส่งเสริมดา้นพฒันาทกัษะ

บุคลากรทางการท่องเท่ียว (x�=4.61) และ1.5) แผนงานและโครงการส่งเสริมด้านการบริการขอ้มูลสารสนเทศ

ทางการท่องเท่ียว (x�=4.55) ตามลาํดับ ปัจจัยย่อยของศกัยภาพทางธุรกิจระดบัมาก พบคือ 1.6) แผนงานและ

โครงการส่งเสริมดา้นพฒันาสินคา้และบริการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการสมาชิก (x�=4.45) 1.7) แผนงานและ

โครงการส่งเสริมดา้นการบริการนักท่องเท่ียว (x�=4.42) และ1.8) แผนงานและโครงการส่งเสริมดา้นการพฒันา

แหล่งท่องเท่ียว (x�=4.23) ตามลาํดบั โดยปัจจยัศกัยภาพทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการรวมกลุ่มเครือข่ายในระดบัมาก พบ

คือ 2) คุณภาพของสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของสมาชิกสมาคม (x�=4.36) ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัย่อยของ

ศักยภาพทางธุรกิจระดับมากท่ีสุด คือ 2.1) ความหลากหลายการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (x�=4.77) 2.2) 

ความสามารถการเช่ือมโยงเสน้ทางและโปรแกรม การท่องเท่ียว (x�=4.62) ตามลาํดบั ปัจจยัยอ่ยของศกัยภาพทางธุรกิจ

ระดบัมาก ไดแ้ก่ 2.3) ภูมิปัญญาและศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (x�=4.38) 2.4) จาํนวนกลุ่มชุมชนใหบ้ริการทางการท่องเท่ียว  

(x�=4.34) 2.5) การเขา้ถึงและเส้นทางคมนาคม (x�=4.33) 2.6) กิจกรรมการท่องเท่ียว สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว                         

ทางวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ (x�=4.29) 2.7) ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทางกีฬาและนนัทนาการ (x�=4.22)  

2.8) สภาพสังคมและชุมชนทอ้งถ่ิน และการอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ตามลาํดบั และ3) ขนาดของสมาคม

ท่องเท่ียวจงัหวดั (x�=4.36) ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัย่อยของศกัยภาพทางธุรกิจระดบัมากท่ีสุด พบคือ 3.1) ระยะเวลา

ดาํเนินงานของสมาคมท่องเท่ียวมากท่ีสุด (x�=4.78) ปัจจยัย่อยของศกัยภาพทางธุรกิจระดบัมาก คือ 3.2) ความ

หลากหลายของจาํนวนสมาชิก (x�=4.37) 3.3) จาํนวนของสมาชิกสมาคมท่องเท่ียว (x�=4.34) 3.4) ความตระหนักและ

ทุ่มเทของสมาชิกต่อองค์การ (x�=4.31) และ3.5) ความต่อเน่ืองของการสมคัรสมาชิก (x�=4.02) ตามลาํดับ 4) ความ

ร่วมมือของผูจ้ดัการงานกิจกรรมและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (x�=4.22) ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยของศกัยภาพ

ทางธุรกิจระดบัมากท่ีสุด คือ 4.1) การส่งเสริมทางการตลาดร่วมกนัมากท่ีสุด (x�=4.69) ปัจจยัยอ่ยของศกัยภาพทาง

ธุรกิจระดบัมาก พบคือ 4.2) การพฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียวร่วมกนั (x�=4.48) 4.3) การทาํส่ือทางการตลาดและ

ประชาสัมพนัธ์ร่วมกนั (x�=4.32) 4.4) การรวมกลุ่มการทาํงานร่วมกนั (x�=4.35) 4.5) การกาํหนดโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวร่วมกนั (x�=4.26) 4.6) การสนบัสนุนโครงการพฒันาทางการท่องเท่ียว (x�=4.08) และปัจจยัย่อยของ

ศกัยภาพทางธุรกิจระดบัปานกลาง คือ 4.7) การแบ่งปันทรัพยากรทางการท่องเท่ียวร่วมกนั (x�=3.33) ตามลาํดบั        
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5) ความครบถว้นของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัของสมาคมท่องเท่ียว (x�=4.18) ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย

ของศกัยภาพทางธุรกิจระดบัมากท่ีสุด คือ 5.1) ผูป้ระกอบการร้านอาหาร (x�=84.68) และ 5.2) ผูป้ระกอบการร้าน

จาํหน่ายของฝากของท่ีระลึก/กลุ่ม OTOP (x�=4.53) ปัจจยัยอ่ยของศกัยภาพทางธุรกิจระดบัมาก พบคือ 5.3) บริษทันาํ

เท่ียว/มัคคุเทศก์ (x�=4.43) 5.4) ผู ้จัดการงานกิจกรรม (Event Organizer) เช่น ผู ้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว

ผูป้ระกอบการสถานท่ีท่องเท่ียวเอกชนกลุ่มหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานทอ้งถ่ินกลุ่มชุมชนสถาบนัการศึกษา 

เป็นตน้ (x�=4.22) 5.5) ผูป้ระกอบการโรงแรม ท่ีพกั ค่าเฉล่ีย 4.05 5.6) สถานบนัเทิง/สถานบริการสุขภาพ (x�=3.92) 5.7) 

ผูป้ระกอบการส่ือมวลชนและส่ิงพิมพท์อ้งถ่ิน (x�=3.88) และ5.8) บริษทัขนส่งโดยสาร/รับจา้งสายการบินทอ้งถ่ิน (x�=3.76) 

ตามลาํดับ และ6) ภาวะผูน้ําและความร่วมมือของคณะกรรมการและสมาชิก (x�=4.10) ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัย                    

ย่อยของศกัยภาพทางธุรกิจระดบัมากท่ีสุด พบคือ 6.1) ความสามารถการบริหารงานของคณะกรรมการ (x�= 4.69)   

6.2) การคาดหวงัผลประโยชน์ส่วนตนของสมาชิก (x�=4.65)  ตามลาํดบั ปัจจยัยอ่ยของศกัยภาพทางธุรกิจระดบัมาก 

คือ 6.3) การมีมนุษยสัมพนัธ์ของผูน้าํกบัสมาชิก (x�=4.34) 6.4) ระดบัการยอมรับและอิทธิพลของผูน้าํ (x�=4.18) 

6.5) ความทุ่มเทและเสียสละของคณะกรรมการ (x�=4.14) 6.6) ความรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

(x�=4.09) และ6.7) ความมีวิสัยทัศน์และแผนงานของผูน้ํา (x�=4.02) ส่วนปัจจัยย่อยของศกัยภาพทางธุรกิจระดบั                

ปานกลาง ไดแ้ก่ 6.8) การแบ่งปันและช่วยเหลือของสมาชิกและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2  ปัจจยัศกัยภาพทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการรวมกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬา

และนนัทนาการจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ 

 

5.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความร่วมมือและเช่ือมโยงการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ ประกอบดว้ยขอ้เสนอ

เชิงนโยบายหลกั 4 ดา้น ดงัน้ีคือ 1) การรวบรวมสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ยนโยบายส่วนยอ่ย 3 ดา้น คือ 1.1) 

การสร้างทศันคติและความเขา้ใจกบัการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียว 1.2) สร้างระดับความสัมพนัธ์กลุ่ม

เครือข่าย 1.3) การบูรณาการเอกลกัษณ์การท่องเท่ียวศรีบุรินทร์ 2) ความร่วมมือทางธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครือข่ายและ

ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยนโยบายส่วนยอ่ย 3 ดา้น คือ 2.1) การประเมินความเขม้แขง็ของกลุ่มเครือข่ายท่ีมี

การจดัตั้งในพ้ืนท่ี 2.2) กาํหนดทิศทางและเป้าหมายของการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวให้ชดัเจน 

2.3) การรวมกนัอยา่งไร้พรมแดน 3) องคก์ารและการจดัการกลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ยนโยบายส่วนยอ่ย 4 ดา้น คือ 

3.1) การบูรณาการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดั 3.2) การกาํหนดโครงสร้างองคก์ารคณะกรรมการ 

การรวมกลุ่มเครือข่าย

วสิาหกิจการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม กีฬาและ

นนัทนาการจงัหวดับุรีรัมย ์

สุรินทร์และศรีสะเกษ 

ดา้นแผนการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวของสมาคมท่องเท่ียวจงัหวดั 

คุณภาพของสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของสมาชิกสมาคม 

ขนาดของสมาคมท่องเท่ียวจงัหวดั 

ความร่วมมือของผูจ้ดัการงานกิจกรรมและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความครบถว้นของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัของสมาคมท่องเท่ียว 

ภาวะผูน้าํและความร่วมมือของคณะกรรมการและสมาชิก 
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บริหารกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ 3.3) 

การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือการท่องเท่ียวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและ

นนัทนาการกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์ สุรินทร์และศรีสะเกษ 3.4) การพฒันาระบบและกลไกการบริหารกลุ่มเครือข่าย

วิสาหกิจการท่องเท่ียว 4) แผนงานและโครงการปฏิบติัการทางการเช่ือมโยงของกลุ่มเครือข่าย โดยประกอบดว้ย

นโยบายส่วนยอ่ย 6 ดา้น คือ 4.1) การเช่ือมโยงสินคา้และบริการเส้นทางและโปรแกรมทางการท่องเท่ียว 3 จงัหวดั

ร่วมกนั 4.2) การเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตชาติพนัธ์ุทอ้งถ่ิน 4.3) การพฒันาการ

ส่งเสริมการตลาดธุรกิจ 4.4) การเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรร่วมคา้ (จบัคู่ธุรกิจ) ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและขา้ม

อุตสาหกรรม 4.5) การจัดงานประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ภายในจังหวดั และ4.6) การสร้างส่ือช่องทางเ พ่ือ

ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวหลากหลายช่องทาง 
 

 

แผนภาพที ่3  คณะกรรมกาและสมาชิกก่อการกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจเชิงวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ

จงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ 

 

6. อภิปรายผล  

การศึกษาการพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กีฬาและ

นนัทนาการกลุ่มจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ ซ่ึงสอดรับกบัร่างแผนปฏิบติัการการท่องเท่ียวเขตพฒันาการ

ท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต ้ปี 2559 – 2564 ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 คือ 1) เร่ง

สร้างความเขม้แขง็กลไกการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัอารยธรรมอีสานใต ้ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์หลกั 

ไดแ้ก่ 1.1) สร้างความเขม้แข็งกลไกการขบัเคล่ือนคลสัเตอร์การท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัอารยธรรมอีสานใต ้และ

1.2) สร้างความเขม้แข็งและกลไกการขบัเคล่ือนคลสัเตอร์ระดบัจงัหวดั (ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) 

และยงัสอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์และนโยบายการท่องเท่ียว 8 ระดบั ไดแ้ก่ 1) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 11 2) นโยบายรัฐบาล ดา้นการท่องเท่ียว 3) แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 4) นโยบายดา้นการ

ท่องเท่ียวของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 5) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559 6) 

ยทุธศาสตร์สาํนกังานปลดักระทรวง การท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559 7) แผนยทุธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันา  การท่องเท่ียว ปี 2555 – 2559 และ8) แผนยทุธศาสตร์

การพฒันาการท่องเท่ียวจังหวดั พ.ศ. 2555 – 2559  (ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) และสอดรับ

แนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาและจดัการความร่วมมือและการเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนการท่องเท่ียว

กบักลุ่มภาคีเครือข่ายในเขตกลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อนุภูมิภาคอ่ืนๆ และหรือประเทศเพ่ือนบา้น และ

หรือสู่การเปิดเสรีการคา้อาเซียน 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) การพฒันากลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวในระดบักลุ่มจงัหวดั ควรตอ้งมีการส่งเสริมและ

สนบัสนุนความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายระดบัจงัหวดัใหมี้ความเขม้แข็งและสร้างจุดเป้าหมายทางการท่องเท่ียว

ในระดบัห่วงโซ่อุปทานอยา่งชดัเจนก่อน เพ่ือจะไดส้ร้างความร่วมมือระดบักลุ่มจงัหวดัไดมี้ประสิทธิผลมากข้ึน 

 (2) การจดัทาํยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวทั้งระดับ

จังหวดัและระดบักลุ่มจงัหวดั ควรมีการกาํหนดยุทธศาสตร์ตวัช้ีวดัในระดบักลุ่มจงัหวดัอย่างมีรูปธรรม และ

สามารถกาํหนดตามศกัยภาพการท่องเท่ียวท่ีแทจ้ริงจงัหวดันั้น 

 (3) การนาํผลกัดนัไปเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรการท่องเท่ียวของ

ระดบัจงัหวดัหรือระดบักลุ่มจงัหวดันครชยับุรินทร์ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) การศึกษานโยบายการสร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงกลุ่มวิสาหกิจการท่องเท่ียวระดับภูมิภาค 

ระดบัประเทศพ้ืนบา้นและกลุ่มประเทศอาเซียน  

 (2) การศึกษารูปแบบการพฒันากลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียวระดบักลุ่มจงัหวดัตามเขต

ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวแห่งชาติ ปี 2559 – 2564 
 

8. กติติกรรมประกาศ 

 รายงานวจิยัฉบบัน้ีเป็นผลงานจากการวจิยัท่ีผูว้จิยัไดมี้ความภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ ดว้ยความกรุณาของนายชูเกียรติ โพธิ

โต ผูอ้าํนวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานักงานเขตสุรินทร์ นางสาวผาวรินทร์ จรัสบวรพนัธ์ รักษาการสภา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์และนายอุดร ป่ีทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัสุรินทร์ ท่ี

ปรึกษาโครงการวจิยั ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่ายิง่ กลุ่มวสิาหกิจการท่องเท่ียว ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้

คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะและร่วมกระบวนการศึกษา จนผลงานวิจยัประสบความสาํเร็จอยา่งลุล่วง ผูว้ิจยัขอขอบคุณ

ไว ้ณ โอกาสน้ี เช่นกนั 
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GROWTH TREND OF BAR BUSINESS AND BARTENDER 
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วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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บทคัดย่อ 

ธุรกิจบาร์ จดัอยูใ่นประเภทอุตสาหรรมการท่องเท่ียว อาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีแนวโนม้การเติบโตข้ึน

ในอนาคต  ถือเป็นธุรกิจประเภทบริการท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากวิถีการใชชี้วิตและความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลง

ไปของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดไ้ม่แพธุ้รกิจการบริการดา้นอ่ืนๆ ใน

ยคุของการเปิดการคา้เสรี ASEAN ธุรกิจบาร์และบาร์เทนเดอร์ตอ้งสร้างความโดดเด่นและแตกต่างกบัคู่แข่ง เพ่ือ

รองรับปริมาณของนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเหล่าบาร์เทน

เดอร์มืออาชีพทั้งหลาย จะไดแ้สดงฝีมือและถ่ายทอดความเป็นศิลปะลงบนเคร่ืองด่ืม ดว้ยเอกลกัษณ์ ท่วงท่า ลีลา 

ความเป็นตนเอง และสามารถสร้างจุดขายท่ีโดดเด่นลงบนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ซํ้ าใคร โดยนาํกลยทุธ์ทางการตลาดมา

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู ้บริโภคยุคโซเชียลในปัจจุบัน ท่ีให้ความสําคัญกับความนิยมการถ่ายทอด

ประสบการณ์ของความแปลกใหม่ของเคร่ืองด่ืมลงในภาพถ่าย แต่น่ีถือเป็นผลดียิ่งในการทาํการตลาดผ่านการ

โฆษณาของธุรกิจบาร์ ดงันั้นการจะเขา้มาในธุรกิจน้ีตอ้งมีความระมดัระวงัพิจารณาเลือกทาํเลท่ีเหมาะสม เนน้

คุณภาพและบริการ สร้างความแตกต่างและท่ีสาํคญัคือการบริหารจดัการตน้ทุน ตลอดจนสร้างความผูกพนักบั

ลูกคา้ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจสามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 
 

คาํสําคญั: ธุรกิจบาร์ บาร์เทนเดอร์ แนวโนม้การเติบโตของธุรกิจบาร์ 
 

ABSTRACT 

 Bar business is classified into a tourism, foods and beverages industry which has a growing trend in the 

future. It is a business that generates an income from the currently changing lifestyles and needs of the consumers. 

No one can refuse that the bar business can generate an income as much as other service providing businesses 

can.  In the era of the ASEAN free- trade environment, bar business and the bartenders have to create the 

exceptionality and differentiate themselves from the competitors to accommodate an increasing number of both 

local and foreign tourists. This is a good opportunity for those professional bartenders to perform their skills and 

create the arts on drinks with their own uniqueness, techniques, styles, and personalities.  Hence, they can create 

a one of a kind beverages that possess a prominent selling point.  By applying an appropriate marketing strategy 

to those current social networking consumers who value the experience of sharing a photo of a brand- new and 

unique beverage, bar business will find it as an effective advertising channel.  Therefore, to step into this business 

needs cautions.  One needs to select an appropriate location, provide quality service, differentiate oneself from 

others, and most importantly, manage cost as well as build a relationship with the customers which is a key to 

make this business viable and sustainable.   

 

Keywords: Bar business, Bartender, Growth trend of bar business 
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ทีม่าและความสําคัญ 

 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีมนุษยต์อ้งการท่ีสุด  ซ่ึงรัฐบาลทุกประเทศและมนุษยทุ์กคนควร

ส่งเสริมและสนบัสนุน  เพราะเป็นการเปิดโลกทศัน ์ท่ีทาํใหม้นุษยมี์ทศันคติกวา้งไกล  ผอ่นคลายความเครียด  เกิด

ความสนุกสนาน  เป็นการพกัผอ่น  อีกทั้งยงัเป็นการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สาํหรับธุรกิจ

บาร์สามารถจดัอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะช่วยใหเ้กิดงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวยีน

ทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวยงัมีบทบาทช่วยกระตุน้ให้มีการนาํเอาทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่ง

กวา้งขวาง สินคา้ทางการเกษตรซ่ึงเป็นวตัถุดิบหน่ึงในการสรรสร้างเคร่ืองด่ืม สรุปไดว้า่บทบาทและความสาํคญั

ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรม   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 สําหรับขอ้มูลพบว่าในปี 2017 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีมีประชากรราว 4,500 ลา้นคน หรือคิดเป็น 

60% ของประชากรโลก ซ่ึงในจํานวนน้ีเป็นผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ถึงอตัราส่วน 1 ใน 3 ของผูบ้ริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลลท์ัว่โลก ทั้งน้ีปัจจยัหลกัมาจากการเติบโตของประชากรชนชั้นกลาง และผูมี้รายไดสู้งมาก

ข้ึน ซ่ึงตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตเฉล่ียท่ี 2.4% ในช่วงปี 2016-2022 ส่วนในประเทศ

ไทยมีการคาดการณ์วา่ตลาดสุราจะเติบโตข้ึน 2.2% โดยกระแสนิยมท่ีสาํคญักระตุน้พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์

นั้นก็คือ “ค็อกเทลบาร์” หรือการไปด่ืมท่ีบาร์เรียบง่าย แต่มีความหรูหรา ซ่ึงกระแสน้ีมีมาเป็นเวลา 2 ปีแลว้และ

คาดวา่จะอยูไ่ปอีก 2-3 ปีเลยทีเดียว (Brad inside ธุรกิจคิดใหม่, 2561)   

 ทั้งน้ีในธุรกิจบาร์ถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจประเภทบริการท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากวิถีการใชชี้วติและความ

ตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั  ประกอบดว้ยสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมมอ็คเทลและคอ็กเทล  

ดว้ยรสชาติอนัหลากหลายเคร่ืองด่ืม ท่ีสามารถด่ืมเพ่ือสร้างบรรยากาศความสนุกให้กบังานปาร์ต้ี อีกทั้งมีนัยท่ี

แสดงถึงความมีรสนิยม แฟชัน่และในการเขา้สงัคมของคนรุ่นใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหใ้นปัจจุบนั “วฒันธรรมการ

ด่ืมคอ็กเทล” เติบโตอยา่งไม่น่าเช่ือและท่ีขาดไม่ไดส้าํหรับคอ็กเทลคือ ส่วนประกอบหลกัอยา่ง “ลิเคียว (Liqueur)” 

ซ่ึงมีอตัราการเติบโตในตลาดไทยถึง 22%  (Positioning, 2550) ซ่ึงลิเคียวหรือ ”เหลา้หวาน” ไดม้าจากการผสม

เหลา้กบันํ้ าผลไมเ้พ่ือใหไ้ดร้สชาติ ”หวาน” สมช่ือ แต่ดว้ยดีกรีความแรง 18-60% จึงทาํใหค้วามมึนเมาของลิเคียว

ไม่ไดน้้อยหนา้ไปกว่าสุราประเภทอ่ืนแต่อยา่งใด กล่าวคือ การทาํการตลาดของลิเคียวนั้นแตกต่างการทาํตลาด

ของสินคา้อ่ืนตรงท่ี ไม่ไดมี้การมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรง หากแต่ทาํการส่ือสารผ่านเจา้ของธุรกิจและ ”

บาร์เทนเดอร์” ผูเ้ป็นประตูสู่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีแสดงออกถึงคาํว่า ศิลปะในรูปแบบของ

เคร่ืองด่ืมโดยการใชท้ั้ งศาสตร์และศิลป์โดยถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

ออกมาเป็นผลงานทางศิลปะท่ีแสดงความเป็นตวัตนในรูปแบบท่ีสวยงามตามความถนัด ซ่ึงหน้าท่ีและบทบาท

ของบาร์เทนเดอร์ คือ ผูแ้นะนาํรายการเคร่ืองด่ืม ผสมเคร่ืองด่ืมตามสัง่ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามวธีิการและ

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคดว้ย  
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาความหมายและความเป็นมาของอาชีพบาร์เทนเดอร์  

(2) เพ่ือศึกษาแนวโนม้และสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจบาร์ในอนาคต 

(3) เพ่ือศึกษาการประยกุตใ์ชท้ฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 
 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัอาชีพ Bartenderและธุรกจิบาร์ 

อาชีพ บาร์เทนเดอร์ ถือเป็นหน่ึงในอาชีพท่ีเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชศ้าสตร์และศิลป์ กล่าวคือ บาร์เทน

เดอร์ มกัเป็นอาชีพท่ีผูค้นส่วนใหญ่เรียกวา่ เด็กชงเหลา้ ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผิดแปลกไป เพราะถือวา่อาชีพน้ีจดัอยู่

ในประเภทเดียวกับศิลปินเลยก็ว่าได้ ซ่ึงความหมายของศิลปินนั้น คือผูท่ี้มีความสามารถท่ีจะแสดงออกซ่ึง
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คุณสมบัติทางศิลปะในด้านจิตกรรมประติมากรรม โดยถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม ออกมาเป็นผลงานทางศิลปะท่ีแสดงความเป็นตวัตนในรูปแบบท่ีสวยงามตามความถนดั อีกทั้งยงัมี

ผลงานอนัเป็นท่ียอมรับนบัถือหรือตอบสนองต่อความตอ้งการ ความชอบ และรสนิยมแก่คนทัว่ไป ฉะนั้นศิลปิน

จึงตอ้งขวนขวาย ศึกษาและสร้างสรรคผ์ลงานของคนเองในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปแบบไม่รู้จบ 

บาร์เทนเดอร์ จึงเป็นอาชีพท่ีแสดงออกถึงคาํวา่ ศิลปะในรูปแบบของเคร่ืองด่ืมเป็นจิตกรโดยการใชท้ั้ง

ศาสตร์ องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองด่ืม สัดส่วนของการผสมอย่างถูกวิธี ตอ้งศึกษารสชาติและคุณสมบติัของ

เคร่ืองด่ืมท่ีจะถูกนาํมาใชใ้ห้ผูบ้ริโภคไดล้ิ้มลอง ไม่เพียงแต่ดา้นศาสตร์วิชาความรู้เท่านั้น แต่อาชีพบาร์เทนเดอร์

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์ใชค้วามเป็นศิลปิน ในการดึงดูดผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดความน่าสนใจ เพราะการผสม

เคร่ืองด่ืมในแต่ละแกว้นั้นตอ้งประกอบไปดว้ยความเอาใจใส่ลูกคา้ดว้ยท่วงท่าลีลาท่ีเป็นมิตร การแสดงท่ีเป็น

สญัญาลกัษณ์ของความความผอ่นคลาย ต่ืนตา ต่ืนใจและเรียกรอยยิม้ของผูช้มได ้  

ในปัจจุบนัอาชีพบาร์เทนเดอร์ ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในวงการของนกัด่ืมทั้งหลาย ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีมกั

เป็นกลุ่มวยัทาํงานหรือวยัรุ่นท่ีตอ้งการสงัสรรคแ์ละพกัผอ่นตามธุรกิจบาร์ ซ่ึงหนา้ท่ีและบทบาทของบาร์เทนเดอร์ 

คือ ผูแ้นะนาํรายการเคร่ืองด่ืม ผสมเคร่ืองด่ืมตามสั่งของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างถูกตอ้งตามวิธีการและเหมาะสมกับ

ผูบ้ริโภคดว้ย ฉะนั้นบาร์เทนเดอร์ตอ้งเป็นผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้งเป็นยา่งดี ตอบขอ้ซกัถามและพดูคุยกบั

ลูกคา้อย่างเป็นมิตร อีกทั้งยงัมีหน้าท่ีจะตอ้งทาํความสะอาด จดัเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นงานบาร์และตอ้ง

จดัเก็บรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ รวมถึงการจดัเตรียมวตัถุดิบ ส่วนประกอบ

อ่ืนๆของเคร่ืองด่ืม เช่น ถา้เป็นเคร่ืองด่ืมประเภทค็อกเทล การเตรียมส่วนผสมเพ่ิมเติมประเภทนํ้ าผลไมห้รือช้ิน

ผลไมเ้พ่ือเพ่ิมสีหรือรสให้แปลกแตกต่าง ซ่ึงแต่เดิมนั้นเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึง ใชเ้หลา้ชนิดต่าง 

ๆ ผสมกนั ใส่นํ้ าแข็ง แลว้เขยา่ ตน้กาํเนิดของเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลนั้นไม่ปรากฏชดั ส่วนการผสมเคร่ืองด่ืมแบบน้ีมี

มาแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ในประเทศฝร่ังเศส โดยใช้เบียร์ เหลา้นํ้ าผึ้ ง เป็นหลกัแลว้จึงนํามาผสมกับเหลา้ท่ีใส่

เคร่ืองเทศ และมีพฒันาการไปใช ้ไวน์ เหลา้ เคร่ืองเทศ นํ้ าตาล นํ้ าผลไมผ้สมกนั โดยชาวฝร่ังเศสเรียกวา่ coquetel 

(คอเกอเตล) นั้นเอง ทั้ งน้ีบาร์เทนเดอร์ยงัตอ้งมีหน้าท่ีประสานงานกับผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการจดั

เตรียมการบริการลูกคา้ และอาจทาํหนา้ท่ีเสิร์ฟ รวมถึงรับชาํระเงินในบางกรณี สามารถปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

และดูแลช่วยเหลือผูร่้วมปฏิบติังานไดอี้กดว้ย 
 

แนวคิดการบริหารงานธุรกิจบาร์ด้วยการใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ                   

(Marketing Mix '7Ps) 

ธุรกิจบาร์ ถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจประเภทบริการท่ีสามารถสร้างรายได้จากวิถีการใช้ชีวิตและความ

ตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดไ้ม่แพธุ้รกิจ

การบริการดา้นอ่ืนๆ ความหมายของ บาร์ คือ เคร่ืองกีดขวาง แท่น คอก บาร์เทนเดอร์ ทุกคนจึงตอ้งทาํงานโดยมี

ขอบเขตบางส่ิงกั้นไว ้ซ่ึงเคร่ืองด่ืมและของทานเล่นก็จะวางบนแท่นบาร์เหล่านั้น ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมนัง่ท่ี

หนา้บาร์ เพราะตอ้งการเพ่ือนคุย ตอ้งการความบนัเทิง ความสรวลเสเฮฮา เพ่ือผอ่นคลายความตึงเครียดท่ีพบมาใน

แต่ละวนั ในยคุของการเปิดการคา้เสรี ASEAN ปริมาณของนกัท่องเท่ียวยิ่งเพ่ิมมากข้ึน นบัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบาร์

เทนเดอร์ทั้งหลาย จะไดแ้สดงฝีมือและถ่ายทอดความเป็นศิลปะลงบนเคร่ืองด่ืม ดว้ยเอกลกัษณ์ ท่วงท่า ลีลา ความ

เป็นตนเองใหแ้ก่ชาวต่างชาติ 

แต่การประกอบธุรกิจบาร์ไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการเตรียมตวั วางแผน จดัการ เรียนรู้

ปัจจัยสําคัญในการเปิดร้านท่ีผูป้ระกอบการต้องรู้ ทั้ งเง่ือนไขและกฎหมายข้อบังคับ การประสานงานกับ

หน่วยงานรัฐ เน่ืองจากธุรกิจบาร์มีความเก่ียวขอ้งและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ซ่ึงจดัอยูใ่นธุรกิจประเภท

เดียวกบัสถานบนัเทิง อีกทั้งการออกแบบร้านให้ถูกตอ้งกบัหลกัการ เรียนรู้เร่ืองการสร้างประสบการณ์จากงาน

ออกแบบสาํหรับ Pub Bar & Restaurant ในแบบ Intensive  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1696 

 ส่วนการตลาดสําหรับธุรกิจบาร์ผูเ้ขียนเลือกใชแ้นวคิด 7Ps ( Marketing Mix '7Ps ) เป็นกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ี Philip Kotler ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2562)ไดว้างไวเ้ป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ ซ่ึงเป็นทฤษฎี

ท่ีต่อยอดมาจาก 4Ps เพ่ือนาํมาใชก้าํหนดกลยทุธ์การตลาด ซ่ึงนาํมาวเิคราะห์ธุรกิจบาร์ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้าย

ตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้ท่ีลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑ์

แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ในส่วนของธุรกิจบาร์เป็น

ธุรกิจประเภทบริการท่ีจดัอยู่ในประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ แต่สามารถวิเคราะห์หรือวดัระดบัความพึง

พอใจของลูกคา้ได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจบาร์จาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างมาตรฐานคุณภาพการจดัการในธุรกิจของ

ตนเอง เพ่ือส่งมอบงานบริการของตนเองใหลู้กคา้อยา่งเท่าเทียมกนั  

2. ดา้นราคา  (Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  (Value)  

ของบริการกบัราคา  (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ในธุรกิจบาร์ควรมี

การกาํหนดราคาการให้บริการท่ีมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการท่ีลูกคา้จะไดรั้บ ประเภทของเคร่ืองด่ืม 

ลีลา ท่าทาง ความบนัเทิงท่ีมอบใหส้ามารถสร้างคุณค่าดา้นราคาใหก้บัธุรกิจบาร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ถือเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการ

นาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ ซ่ึง

จะตอ้งพิจารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) สาํหรับธุรกิจบาร์เร่ือง

ของทาํเลท่ีตั้งถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญั นอกจากจะคาํนึงลูกคา้แลว้ ยงัจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัหลกักฎหมายของ

การจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ลดว้ย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการติดต่อส่ือสารให้

ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม  การใชบ้ริการและเป็น

กุญแจสาํคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ ฉะนั้นธุรกิจบาร์ตอ้งสร้างประเด็นการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ อาจมี

การลด แลก แจก แถม หรือสร้างเมนูเคร่ืองด่ืมแนะนาํสาํหรับลูกคา้ท่ีมีเฉพาะร้านของเราเท่านั้น โดยเนน้ท่ีสีสัน

และความแปลกใหม่ ไม่ซํ้ าใคร โดยผ่านช่องทางโซเชียล ซ่ึงอาศยัลูกคา้ใหเ้ป็นช่องทางการประชาสมัพนัธ์ใหก้บั

ธุรกิจบาร์ไดอี้กดว้ย 

5. ดา้นบุคคล  (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ  เพ่ือ 

ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู ้

ให้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร เช่นเดียวกบั

ธุรกิจบาร์จะตอ้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีใจรักบริการ มีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการบาร์ รู้จกัวตัถุดิบ อุปกรณ์

เบ้ืองตน้ในการทาํงาน อาศยัความคล่องแคลว้และเป็นมืออาชีพ 

6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) เป็นการสร้าง

และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบ

การให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพ

อ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ ซ่ึงธุรกิจการให้บริการอยา่ง

ธุรกิจบาร์จะตอ้งมีการนาํเสนอท่ีรูปร่าง หนา้ตาของเคร่ืองด่ืม รวมถึงภาพลกัษณ์ของบาร์เทนเดอร์ดว้ย เพราะการ

แต่งกายเป็นภาพแรกท่ีลูกคา้พบเห็น ใหเ้กิดความน่าสนใจ ความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการ

บริการ ท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ

ประทับใจ ในงานของธุรกิจบาร์จะตอ้งมีระบบการจัดการท่ีรวมเร็ว สะอาด และมีความถูกตอ้งแม่นยาํ เพ่ือ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจนัน่เอง 
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แนวโน้มและสถานการณ์การเตบิโตของธุรกจิบาร์ในอนาคต  

ปัจจุบนัภาครัฐไดมี้นโยบายสนับสนุนธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือยกระดบั

ศกัยภาพของประเทศ โดยการให้สิทธิประโยชน์ทั้ งทางดา้นภาษีและเงินทุนสนบัสนุนแก่ผูป้ระกอบการใน 10 

อุตสาหกรรมซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  

2) อุตสาหกรรมเพ่ือประหยดัพลงังาน ผลิตพลงังานทดแทน และพลงังานสะอาด 

3) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยชีีวภาพ  

4) อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

5) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บริการ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ 

6) อุตสาหกรรมวสัดุกา้วหนา้  

7) อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองประดบั  

8) อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน  

9) อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และบริการสารสนเทศ และ  

10) อุตสาหกรรมฐานการวจิยั พฒันา และนวตักรรม  

ซ่ึงทางสถาบัน SCB EIC (Economic Intelligence Center) หรือเรียกสั้ นว่า อีไอซี ได้ทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลรายบริษทัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ปี เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 พบวา่ อุตสาหกรรมเป้าหมายมีบริษทั

หนา้ใหม่เพ่ิมข้ึนเร็วกวา่ช่วงก่อนมีนโยบายสนบัสนุน และเพ่ิมมากกวา่อุตสาหกรรมอ่ืน อตัราการเขา้สู่ธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (สัดส่วนของจาํนวนบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ต่อจาํนวนบริษทัทั้งหมดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ) 

ในช่วงปี 2558-2560 เฉล่ียอยูท่ี่ 10.3% ต่อปี เพ่ิมข้ึนจากอตัราในช่วงก่อนท่ีจะมีนโยบายสนบัสนุน (ปี 2553-2557) 

ท่ีเฉล่ียอยูท่ี่ 8.4% ต่อปี และสูงกวา่อตัราการเขา้สู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนในช่วงเดียวกนัท่ี 10.1% ต่อปีซ่ึงทรงตวั

จากช่วงก่อนหนา้ สะทอ้นวา่มาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐอาจมีส่วนช่วยในการกระตุน้ความสนใจในการเขา้สู่

ธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บางอุตสาหกรรมเป้าหมายมีอตัราการเขา้สู่ธุรกิจลดลงจากช่วงก่อน

หนา้ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตพลงังานทดแทนท่ีชะลอลงตามการสนบัสนุนธุรกิจพลงังานทดแทนของภาครัฐ

ท่ีลดลง รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีชะลอลงตามภาวะ

อุตสาหกรรม (Economic Intelligence Center (EIC), 2562) 

แต่สําหรับธุรกิจบาร์ จดัอยู่ในประเภทอุตสาหรรมการท่องเท่ียว อาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงยงัมีโอกาส

เติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน โดยอีไอซีคาดว่าจะขยายตวัราว 4-5% ในปี 2019-2020 (EIC, 2562) 

เพราะปัจจยัสนบัสนุนจากโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปจากครัวเรือนท่ีมีขนาดเล็กลง การขยายตวัของ

เมือง และวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี การขยายตวัของนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศยงัช่วยสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจบาร์ ทั้งน้ีแนวโนม้การแข่งขนัมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะ

การขยายสาขาของธุรกิจประเภทผบั บาร์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนัมีผูป้ระกอบการรายใหม่

มีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงแนวโนม้ในระยะต่อไปผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัรับกระแสการเติบโต

ของธุรกิจสถานบนัเทิงในรูปแบบต่าง ๆ แมว้า่ธุรกิจบาร์ยงัมีโอกาสเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัมีผูป้ระกอบการ

ท่ีไม่ประสบความสาํเร็จและเลิกกิจการเป็นจาํนวนไม่นอ้ย ดงันั้นการจะเขา้มาในธุรกิจน้ีตอ้งมีความระมดัระวงั

พิจารณาเลือกทาํเลท่ีเหมาะสม เน้นคุณภาพและบริการ สร้างความแตกต่างและท่ีสําคญัคือการบริหารจัดการ

ตน้ทุน ตลอดจนสร้างความผกูพนักบัลูกคา้ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจสามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 

ปัจจุบันธุรกิจบาร์ย ังมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง (EIC, 2562) โดยปัจจัยสนับสนุนสําคัญมาจาก                              

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีครัวเรือนมีขนาดเล็กลงและตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน รวมถึง               

การขยายตวัของเมือง (urbanization) ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการขยายตวัของศูนยก์ารคา้ใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมี 
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การปรับเปล่ียนพฤติกรรมหนัมาทานอาหารนอกบา้นหรือซ้ืออาหารสาํเร็จรูปมาทานท่ีบา้นมากข้ึน สะทอ้นไดจ้าก

ขอ้มูลการสาํรวจการใชจ่้ายของครัวเรือนไทยในดา้นอาหารของสาํนกังานสถิติแห่งชาติจะพบวา่ครัวเรือนไทยมี

การใชจ่้ายทานอาหารนอกบา้นหรือซ้ืออาหารสาํเร็จรูปมาทานในบา้นเพ่ิมข้ึนราว 3% ต่อปีในช่วงปี 2009-2018 

(EIC, 2562) เทียบกบัการใชจ่้ายในการปรุงอาหารเองท่ีบา้นท่ีเติบโตเพียง 1% ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกนั สอดคลอ้ง

กบัผลสาํรวจพฤติกรรมการบริโภคของไทยท่ีจดัทาํโดย EIC ในปี 2017 ซ่ึงพบว่า 68% (EIC, 2562) ของผูต้อบ

แบบสาํรวจทาํกิจกรรมนอกบา้นมากข้ึน โดยการทานอาหารนอกบา้นเป็นกิจกรรมท่ีนิยมทาํมากท่ีสุดถึงราว 65% 

อีกทั้ง 76% (EIC, 2562) ของผูบ้ริโภคยงัมีการใชจ่้ายนอกบา้นมากข้ึน นอกจากปัจจยัสนบัสนุนจากผูบ้ริโภคใน

ประเทศแลว้นั้น การขยายตวัของนักท่องเท่ียวต่างชาติในช่วงท่ีผ่านมายงัมีส่วนช่วยผลกัดนัยอดขายประเภท

ร้านอาหาร ธุรกิจผบับาร์ใหเ้ติบโตไดดี้แมใ้นช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั ทั้งน้ีจากขอ้มูลการใชจ่้ายหมวดอาหารและ

เคร่ืองด่ืมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในช่วงปี 2013-2017 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองท่ีราว 5% ต่อปีหรืออยู่ท่ีราว 

10,568 บาทต่อคนต่อทริป (EIC, 2562) สะทอ้นถึงโอกาสสาํหรับธุรกิจร้านอาหารท่ียงัเติบโตไดอี้กมาก โดยเฉพาะ

ตามแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัต่าง ๆ 

นอกจากน้ีธุรกิจบาร์ เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีแนวโนม้การขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยการสร้างตราสินคา้ให้

เป็นท่ีรู้จกั โดยนาํกลยทุธ์การวิเคราะห์ทางการตลาดเพ่ือสร้างจุดแข็งของสินคา้ ทาํการเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ประเภทวยัรุ่น วยัทาํงานและผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการหาสถานท่ีในการพกัผอ่น สาํหรับการบริหารจดัการบาร์ใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคยคุใหม่ เคร่ืองด่ืมท่ีนาํเสนอผูบ้ริโภคตอ้งมีความโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ และรูปแบบการ

นาํเสนอท่ีน่าสนใจแตกต่างกบัคู่แข่ง อีกทั้งตอ้งสร้างความนิยมโดยการส่งเสริมการตลาดมากข้ึนซ่ึงจะช่วยสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ย อาทิ ธุรกิจบาร์สามารถสร้างจุดขายโดยผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรวตัถุดิบ

เองจากตูแ้ช่และนาํมาใหท้างบาร์เทนเดอร์คิดคน้เคร่ืองด่ืมเมนูใหม่ใหถู้กปาก ถูกใจต่อผูบ้ริโภคมากข้ึนซ่ึงเป็นจุด

ขายอย่างหน่ึงท่ีได้รับการตอบรับท่ีดี นอกเหนือจากรสชาติเคร่ืองด่ืมท่ีมีความสําคัญเป็นอันดับแรกแล้ว 

บรรยากาศแปลกใหม่นับเป็นจุดขายสําคญัสําหรับการแข่งขนัในธุรกิจบาร์ในยุคน้ี ผูป้ระกอบการสามารสร้าง

บรรยากาศร้านเชิงการท่องเท่ียวแบบธรรมชาติหรือแมแ้ต่ทาํเลท่ีตั้งท่ีนอกเมืองเชิง Food Experience ส่งผลใหเ้กิด

ความนิยมในการไปตระเวนชิมร้านเคร่ืองด่ืมทอ้งถ่ิน ท่ีมี ซ่ึงมีแนวโน้มไดรั้บความนิยมจากกลุ่มนักท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึน  สําหรับ Foodie influencer และแพลตฟอร์มท่ีใช้ค้นหาร้านอาหารมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารในยคุน้ี ทั้งน้ีจากผลสาํรวจของอีไอซีเก่ียวกบัส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ไปใชบ้ริการร้านอาหาร

ของผูบ้ริโภคจะพบว่า 58% ของผูต้อบแบบสํารวจตอบว่าโซเชียลมีเดียและรีวิวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

รองลงมาคือการบอกต่อท่ี 23% และ 9% ผ่านการโฆษณาในส่ือ(Brand Buffet, 2562) สะทอ้นให้เห็นวา่บทบาท

ของ Foodie influencer มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากข้ึนเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีช่างเลือกและติดโซเชียล

มีเดีย ดว้ยผลการวิจยัน้ีสาํหรับธุรกิจบาร์จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัรีวิวเคร่ืองด่ืมทั้งในแง่คุณภาพและบริการใชใ้น

การโปรโมทร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 

สรุป 

 อาชีพบาร์เทนเดอร์ นับเป็นหน่ึงในประเภทธุรกิจบริการท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากวิถีการใชชี้วิตและ

ความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั บาร์เทนเดอร์เป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัความสามารถดา้น

ความคิดสร้างสรรคท่ี์มีการพฒันาตนเองเร่ือยๆแบบไม่จาํกดัความคิด ไม่ซํ้ าซากจาํเจ เช่น พฒันาสูตรของเคร่ืองด่ืม 

พฒันาการตกแต่งเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ในยคุปัจจุบนัท่ีมีเทคโนโลยมีากมายในอนาคต 5-10 ปีขา้งหนา้ อาชีพบาร์เทน

เดอร์ เป็นอาชีพท่ีพฒันาตลอดเวลาทนัยคุสมยั ยิ่งมีเทคโนโลยีมากข้ึนเท่าไรการทาํค็อกเทลก็สามารถทาํงานง่าย

ข้ึนเท่านั้น สมยัน้ีเทคโนโลยีเป็นส่ิงสาํคญักบัมนุษย ์ในยคุของผูบ้ริโภคยคุใหม่ โซเชียลเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อ

การคิดค้นหรือการพัฒนาเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเคร่ืองด่ืมท่ีบาร์เทนเดอร์คิดค้นและสรรสร้างนั้ น เป็นการสร้าง

ประสบการณ์ความแปลกใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภคและสร้างการรับรู้ใหก้บัธุรกิจบาร์เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  
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ธุรกิจบาร์ จดัอยู่ในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการ

พฒันาประเทศอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในกาํลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทยท่ีสามารถ

สร้างรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง ส่วนการตลาดสาํหรับธุรกิจบาร์ใช้

แนวคิด 7Ps ( Marketing Mix '7Ps ) เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ี Philip Kotler ไดว้างไวเ้ป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจบริการ ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีต่อยอดมาจาก 4Ps ประกอบดว้ย 7 ขอ้ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพและด้าน

กระบวนการ ทั้งน้ีการประกอบธุรกิจบาร์ไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการเตรียมตวั วางแผน จดัการ 

เรียนรู้ปัจจยัสาํคญัในการเปิดร้านท่ีผูป้ระกอบการตอ้งรู้ ทั้งเง่ือนไขและกฎหมายขอ้บงัคบั การประสานงานกบั

หน่วยงานรัฐ เน่ืองจากธุรกิจบาร์มีความเก่ียวขอ้งและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ซ่ึงจดัอยูใ่นธุรกิจประเภท

เดียวกบัสถานบนัเทิง อีกทั้งการออกแบบร้านให้ถูกตอ้งกบัหลกัการ เรียนรู้เร่ืองการสร้างประสบการณ์จากงาน

ออกแบบสาํหรับ Pub Bar & Restaurant ในแบบ Intensive  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาของอาชีพบาร์เทนเดอร์ส่วนหน่ึงยงัขาดการรับรู้และการสนบัสนุนจากหน่วยงานของทางภาครัฐ 

เพราะการรับรู้ของคนไทยยงัคงมองภาพของบาร์เทนเดอร์เป็นเพียงแค่เด็กชงเหลา้ แต่ในฐานะของผูเ้ขียนมี

มุมมองว่าอาชีพน้ีเป็นความสามารถพิเศษท่ีประยุกต์ใช้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ โดยในอนาคตหวงัว่าอยากให้มี

หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีถูกตอ้งตามหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงหลกัสูตรบาร์เทนเดอร์น้ีหากศึกษาอยา่ง

จริงจงั สามารถสร้างเป็นอาชีพหลกัท่ีสร้างรายไดเ้ล้ียงชีพใหท้ั้งตนเองและครอบครัวได ้
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บทคัดย่อ 

 การแข่งขนัในการทาํธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนัรุนแรงมากข้ึนเม่ือมีการนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้

มาใช้ในการแข่งขนั ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมตอ้งเตรียมความพร้อมและออกแบบการบริการในดา้นการ

บริการและการตลาดในเร่ืองดิจิทลัมากยิ่งข้ึน เพ่ือช่วยยกระดบัในการบริการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

และตอ้งมีความเขา้ใจใน นวตักรรมการบริการในดา้นต่าง ๆ ทั้งการให้บริการกบัผูบ้ริโภค และปรับปรุงรูปแบบ

การบริการใหท้นัสมยั  เช่น การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้พกั การสร้างฐานขอ้มูลของลูกคา้ การ

เพ่ิมช่องทางการส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปเป็นแนวทางใน

การพฒันาโรงแรมใหมี้มาตราฐานสากล และส่งเสริมใหส้ามารถสร้างคุณค่า ประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

ส่งต่อประสบการณ์ และการพฒันาอุตสาหกรรมโรงแรมในอนาคต  

 

คาํสําคญั: นวตักรรมการบริการ, การส่ือสารกบัลูกคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

ABSTRACT 

        The competition in the hotel business is becoming more intense. When technology and innovation are 

used in. Hotel business operators must prepare and design their services in terms of digital services and marketing. 

To prepare the level of Services design is increase. And Business are understand all the service innovations such 

as customer. Hotel Business need to change the process such as Check in, Data Analysis, and Online 

Communication Channels. Hotel Entrepreneurs can use as development plan and to promote the ability to create 

value for tourists forward experience and the development of the hotel industry in the future 

 

Keywords: Service Innovation, Online Communication Channels 

 

บทนํา 

อุตสาหกรรมการการท่องเท่ียวในปัจจุบนัสามารถสร้างรายไดเ้ทียบเท่าการเป็นอุตสาหกรรมหลกัของ

ไทย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยก็เป็นส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ จากการเผยถึง

สถานการณ์การท่องเท่ียวปี 2561 โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ระบุวา่ไทยมีโอกาสตอ้นรับนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ จาํนวน 38,277,300 คน ขยายตวั 7.54% เม่ือเทียบกบัปี 2560 ก่อให้เกิดรายได ้2,007,503 ลา้นบาท 
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เติบโตข้ึน 9.63% ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวไทยเท่ียวไทยมีจาํนวน 226.08 ลา้นคน-คร้ัง สร้างรายได ้1,068,180 ลา้นบาท 

รวมรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมีมูลค่ากวา่ 3,075,683 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน ถึง 20.42% โดย นกัท่องเท่ียวจีน เดินทางเขา้

มาท่องเท่ียวไทยมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ดว้ยจาํนวน 10.53 ลา้นคน ขยายตวั 7.44% มีการใชจ่้าย 5.8 แสนลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 11.52% ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 4 ของรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมด รองลงมา อนัดบั 2 มาเลเซีย 4.09 

ลา้นคน ขยายตวั 17.26% ใชจ่้าย 1.14 แสนลา้นบาท ( ขอ้มูล:ประมาณการงบปี 2562 ททท.)  

 

 
 

ธุรกิจโรงแรมมีการเติบโตไปพร้อมกบัการนาํเทคโนโลยมีาใชง้าน หลายโรงแรมเร่ิมมีการเปล่ียนถ่ายสู่

การเป็นดิจิทลัโฮเทล ตั้งแต่โรงแรมเครือข่ายระดบัโลกอยา่ง Marriott, Starwood, Accor Hotels, The Ritz Carton, 

Hilton เป็นตน้ (ศูนยข์อ้มูลธุรกิจเอสเอ็มอี,2018) ธุรกิจโรงแรมเป็นหน่ึงในเสาหลกัท่ีสําคญัของธุรกิจท่ีสร้าง

รายไดใ้หแ้ก่เศรษฐกิจไทย คิดเป็นสดัส่วนกวา่ 28% ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดของนกัท่องเท่ียวในช่วงคร่ึงปีแรก 2561 

ทาํใหเ้กิดการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในธุรกิจโรงแรม 

Disruptive Technology  หมายถึง นวตักรรมหรือเทคโนโลยีท่ีถูกนาํมาใชใ้นการสร้างตลาดและมูลค่า

ใหก้บัตวัผลิตภณัฑท่ี์นาํเทคโนโลยมีาใช ้และส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง ต่อตลาดของผลิตภณัฑเ์ดิม รวมทั้งอาจทาํ

ให้ธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ไดรั้บผลกระทบจนปิดกิจการไป ซ่ึงแตกต่างจากนวตักรรมหรือเทคโนโลยี

ทัว่ไปท่ีถูกนาํมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมคุณภาพสินคา้หรือลดตน้ทุน กระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ เท่านั้น 

(พิพฒัน์ เหลืองนฤมิตรชยั,2018 ) 

นวตักรรม ( Innovation ) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและวฒันธรรมของมนุษย ์ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างต่าง ๆ อยา่งหลากหลายไม่วา่จะ

เป็นทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และการตลาดต่าง ๆ องค์กรแห่งนวัตกรรม(Innovation 

Organization)เป็นแนวคิดนวตักรรมการบริหารจดัการองคก์รแนวใหม่ ในการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะองคก์ร หรือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่เคยปรับมาก่อน เพ่ือตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมในบริบทของ
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โลกาภิวฒัน์ท่ีมีความรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยัหลกัในการเพ่ิมมูลค่าพฒันา ผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการท่ีดีมี

คุณภาพ  

นวตักรรมการบริการเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัในการสร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นการ

คิดคน้สร้าง พฒันาปรับปรุง รูปแบบและกระบวนการใหบ้ริการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา บนพ้ืนฐานความตอ้งการบริการให้มีคุณภาพมากข้ึน บริษัทท่ีมุ่งเน้นการสร้าง

นวตักรรมมาให้บริการจะมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงรูปแบบการใชน้วตักรรมดา้นการบริการ 

นวตักรรมบริการไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เหมือนนวตักรรมผลิตภณัฑ ์แต่อาศยัการสังเกต และขอ้มูล

จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือนาํมาวเิคราะห์และปรับปรุงการบริการ (Thada Samari,2562)  

เทคโนโลยสีาํหรับโรงแรมเป็นส่ิงจาํเป็น ทาํใหโ้รงแรมสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และ

ยงัมีประโยชน์มากมาย ทั้ งด้านการจัดการ ด้านการตลาด หรือ การบริหาร การแข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรงใน

อุตสาหกรรมโรงแรม ส่งผลให้การใช้นวตักรรมการบริการเป็นส่ิงสําคญัสําหรับผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใชส้ําหรับการบริหารจดัการทั้งในส่วนของการบริการส่วนหน้าของโรงแรม และ

บริการส่วนหลงั ไดแ้ก่ แผนกขายและการตลาด  แผนบญัชีการเงิน แผนกทรัพยากรมนุษย ์เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ด้

ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมากข้ึน หรืออยา่งนอ้ยก็ไม่ลดลงไปตามจาํนวนของโรงแรมท่ีเพ่ิมข้ึน การปรับปรุงการ

บริการ หรือสรรหาส่ิงแปลกใหม่เพ่ือจูงใจให้นักท่องเท่ียวมาใช้บริการ ตวัอย่างโรงแรมในประเทศไทยท่ีมี

นวตักรรมการบริการ ไดแ้ก่ การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ โดยเฉพาะ

ระบบบริการส่วนหนา้ (Front Office System ) การให้ความสําคญัของการรีวิว  ( Reviews ) บนโลกอินเทอเน็ต 

การรับส่งอีเมล(Email)ขอบคุณลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร และนาํเสนอโปรโมชัน่ใหม่ ๆ การ

ใหบ้ริการฟรีอินเทอร์เน็ต ในหอ้งพกับริเวณโรงแรม และรถลีมูซีน การใชง้านสมาร์ททีว ีการส่ือสารกบัลูกคา้ทาง

โซเชียลมีเดีย การสะสมคะแนนจากยอดการมาใชบ้ริการ สามารถแลกของรางวลั เป็นตน้  

การดําเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน การแข่งขันในการให้บริการมีค่อนข้างสูง จึงเป็นเหตุให้

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมหนัมาใชเ้ทคโนโลยี และนวตักรรมในการบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ

มากข้ึน และเพ่ือการแข่งขนัในการทาํการตลาดอีกดว้ย   

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหท้ราบถึงการแขง่ขนัของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนัในการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม    

2. เพ่ือเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีเขา้มาเปล่ียนโลก 

3. เพ่ือศึกษาขั้นตอนในการเลือกใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการบริการ  

 

3.  เทคโนโลยีทีจ่ะเข้ามาเปลี่ยนโลก  

ในรายงานของ McKinsey Global Institute ไดร้ะบุ เทคโนโลย ีหลายประเภทท่ีจะเขา้มามีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของโลก อาทิ Cloud Computing เป็นเทคโนโลยเีก็บขอ้มูลและซอฟแวร์รวมเพ่ือใชง้าน ซ่ึงช่วยใหท้าํ

ใหธุ้รกิจขนาดเลก็สามารถแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุนดา้นคอมพิวเตอร์สูง ในมุมของภาคการ

บริการ การเกิดข้ึนของ Airbnb Uber หรือ Grab Taxi เป็นตวัอยา่งของการ Disruptive ในภาคการบริการท่ีชดัเจน

ท่ีสุด บริการเหล่าน้ีอาศยัช่องว่างหรือขอ้จาํกดัของการให้บริการแท็กซ่ีในรูปแบบเดิม แนวคิดของ Uber หรือ 

Airbnb มีลกัษณะคลา้ยกนัประการหน่ึงคือ การมีพ้ืนท่ีหรือทรัพยสิ์นอยูแ่ลว้แต่อาจไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ประโยชน์
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สูงสุด จึงมาปรับเป็นบริการแบบ Sharing Economy โดยนาํรถยนตอ์อกมาวิ่งใหบ้ริการ หรือ ปรับเปล่ียนบา้นเป็น

ท่ีพกัอาศยัชัว่คราวสําหรับนักเดินทาง ทั้งหมดอาศยัเทคโนโลยีเป็นตวัเช่ือมทาํให้การจองรถ ท่ีพกัท่ีทาํไดด้ว้ย 

location ในขณะเดียวกนัตอบโจทยท์ั้งเจา้ของบา้น เจา้ของรถ ช่วยให้มีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน ส่วนผูบ้ริโภคก็ไดใ้ช้

บริการท่ีตอ้งการและตรงใจ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่เป็นเร่ืองของสังคม และเศรษฐกิจ (สํานักวิชาการ สํานัก

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฏร,2562)  

ในปี 2562 อุตสาหกรรมของไทยจะถูกขบัเคล่ือนดว้ยนโยบายต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานภาครัฐใหค้วามสาํคญั

เพ่ือการพฒันาประเทศ การวางกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัแนวทางปฏิบติังานจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถเร่ิมตน้พฒันา

ระบบปัญญาประดิษฐข์องตนเองได ้ 

 

4.  เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ืองานบริการ  

ประเภทนวตักรรมการบริการของโรงแรม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั และมี

ความเก่ียวขอ้งกนั การจาํแนกท่ีมกัพบในการศึกษาดา้นนวตักรรมคือระหวา่งนวตักรรมของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นการ

สร้างหรือพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ และตอบคาํถามดา้นวิธีการดาํเนินงานของธุรกิจองค์กร ซ่ึงรวมถึง

กระบวนการภายนอกและการพฒันาผลิตภณัฑ ์องคป์ระกอบของนวตักรรมการบริการในงานดา้นธุรกิจโรงแรม

และการท่องเท่ียว ไดมี้การนาํเสนอรูแบบการมุ่งเน้นท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมท่ีมีความหลากหลายออกเป็น 

(Leekpai,P.et al.,2014) การสร้างความสามารถทางดา้นนวตักรรม  การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ การ

มุ่งเนน้ความเป็นผูป้ระกอบการ และบรรยากาศในองคก์ร  

มาโคโตะ ยซููอิ (2555) กล่าววา่ การจดัการนวตักรรมการบริการใหป้ระสบความสาํเร็จจะตอ้งคาํนึงถึง 

ปัจจยั 4 ประการ  

1. ใชแ้นวคิดท่ีมีผูด้าํรงชีวิต(ลูกคา้)เป็นจุดเร่ิมตน้ เช่นการให้บริการสินคา้ท่ีสร้างความสะดวกสบาย

ใหก้บัลูกคา้ หรือเก็บขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้จะตอ้งสมัผสักบัลูกคา้โดยตรง 

2. การปฏิรูปกรอบเดิมท่ีมีอยู่ คิดคน้การบริการใหม่ท่ีเกิดจากการเช่ือมประสานธุรกิจ ซ่ึงถือว่าเป็น

บริการท่ีกา้วขา้มกรอบเดิมของธุรกิจ การสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ท่ีกา้วขา้มของเดิม 

3. การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นแพลตฟอร์มท่ีเหมาะกบัการบริการ การทาํงานร่วมกันในหลาย

ระบบปฏิบติัการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. บริการท่ีมีลกัษณะของการมีส่วนร่วม การคิดร่วมกันของบริษทัและลูกคา้ หรือการยอมรับความ

คิดเห็น บางคร้ังลูกคา้ก็ตอ้งการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆข้ึนมา  

เทคโนโลยีสารสนเทศกับอุตสาหกรรมโรงแรม ช่วยให้เขา้ถึงโรงแรมต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน รวมถึงการ

ปรับปรุงการบริการใหดี้ข้ึนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มากข้ึน แต่เน่ืองจากบางเทคโนโลยีค่าใช่จ่าย

ค่อนขา้งสูง การจะนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือสร้างนวตักรรมการบริการตอ้งพิจารณาในปัจจยัหลายอยา่ง ทั้งขนาด

โรงแรม จํานวนห้องพกั ราคาห้องพกัและนโยบายให้บริการของเจ้าของกิจการ รวมทั้ งผูบ้ริหารระดับสูง 

นอกจากน้ีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นธุรกิจโรงแรมตอ้งเกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพ่ือให้คุม้ค่ากบัเงินท่ีลงทุนไป 

และทา้ยสุด ค่าใชจ่้ายในเร่ืองการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งส่วนท่ีเป็นซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ซ่ึงจาํเป็นอยา่งยิง่  

ระบบเทคโนโลยีโรงแรมท่ีสนับสนุนงานโรงแรมและ ระบบเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนงานลูกคา้ จะมี

ความแตกต่างกนัอยา่งไรก็ตามระบบเทคโนโลยีดา้นการบริหารจดัการโรงแรมมีการขยายขอบเขตมากข้ึนเร่ือยๆ 

ก่อให้เกิดความทา้ทายในการพฒันาโดยเฉพาะโรงแรมเครือข่ายท่ีพยามยามคิดคน้ระบบ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
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บริการสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ไดด้้านต่างๆเพ่ือช่วยให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (สยมล วิทยาธน

รัตนา.2012) ดงัน้ี 

- Cloud บริการ ซอฟแวร์ผ่านอินเตอร์เน็ต (SAAS) เพ่ือช่วยลดตน้ทุน ค่าดูแล บาํรุงรักษาเวบ็ไซตไ์ม่

ตอ้งเสียเงินจา้งพนกังาน สามารถทาํงานแบบยดืหยุน่ได ้หรือการเพ่ิมลดใหต้รงกบัความตอ้งการ สามารถอพัเกรด

เป็นเวอร์ชัน่เพ่ือใหส้ะดวกในการใชง้านท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

- อุปกรณ์เคล่ือนท่ี เทคโนโลยีการส่ือสารผ่านอุปกรณ์สมาร์โฟน เป็นช่องทางใหม่ท่ีธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจบริการสามารถใชไ้ดใ้นขั้นตอนของการ Check in  เพ่ิมเพ่ือประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้แก่ลุกคา้ ช่วยให้

โรงแรมลดจาํนวนของพนกังานในการทาํงาน สามารถทาํใหท้ั้งโรงแรมขนาดเลก็และขนาดใหญ่ แลเพ่ือเป็นการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัอีกดว้ย  

- Social Media การรีวิวของลูกคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรม มีผลอย่างมากต่อลูกคา้รายต่อไป ส่ือออนไลน์

สามารถเป็นบวกหรือลบไดห้ากมีการเขียนรีวิวต่าง ๆ สมารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ไดต้ั้งแต่ยงัไม่ใช่

บริการ ส่วนโรงแรมไหนดูแลเพจอยา่งตั้งใจ ก็สามารถดึงดูดให้มีแฟนเพจติดตามเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเอ้ือต่อการ

ส่ือสารต่าง ๆ ของโรงแรมสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

- ระบบท่ีสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล ลูกคา้ท่ีคาดหวงัจะไดรั้บประสบการณ์จากโรงแรม เช่น การ

แสดงผลขอ้ความตอ้นรับลูกคา้บนจอโทรทศัน์ภายในห้องพกั หรือบริการอาหารพิเศษท่ีสอบถามล่วงหนา้ก่อน

การเขา้พกั การเลือกดอกไมท่ี้ชอบ หมอนท่ีชอบจากการเก็บขอ้มูลล่วงนา้ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลลูกคา้ท่ีอาจจะเคยใช้

บริการแลว้ประทบัใจนาํกลบัมาทาํใหม่อีกคร้ัง เพ่ือตอกย ํ้า ใหเ้กิดความประทบัใจและนึกถึงโรงแรม  

- ระบบท่ีรวมเขา้เป็นมาตรฐานเดียวกนั การนาํเทคโนโลยมีาใชง้านทาํใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลภายใน

โรงแรมสามารถทาํไดง่้ายและเป็นระบบมากยิ่งข้ึน  จะทาํให้เห็น กาํไรและรายไดท่ี้ชดัเจนมากยิ่งข้ึนสามารถดึ

รายงานต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารงานโรงแรม และการส่ือสารกบัลูกคา้ทั้งหมดมารวมไวใ้นท่ีเดียวกนัและเป็น

มาตราฐานเดียวกนั  

- ก้าวสู่ระดับสากล การทําให้โรงแรมเป็นท่ีรู้จักในระดับโลก นักท่องเท่ียวสามารถรู้จักผ่านส่ือ

ออนไลน์ เวบ็ไซต ์ การจดัเตรียมขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาท่ี 3 ในเร่ืองของขอ้มูลท่ีพกั สกลุเงินค่าเงิน รม

ไปถึงการฝึกอบรมพนกังานใหรู้้จกัธรรมเนียมสากล และธรรมเนียมปฏิบติัสากล และธรรมเนียมปฏิบติัของแต่ละ

ชาติเพ่ือใหส้ามารถรองรับลูกคา้ทัว่โลกได ้ 

- การใช ้QR Code นวตักรรมคิวอาร์ เพ่ือใชร้องรับความตอ้งการของลูกคา้ในการสาํรองห้องพกัให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เสริมสร้างประสบการณ์ให้กบัลูกคา้แบบด่วนท่ีสําคญัสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลการ

สาํรองหอ้งพกั ติดต่อเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในส่วนต่าง ๆ อยา่งรวดเร็วและการไดรั้บส่วนลดสิทธิพิเศษ  โรงแรม รอยลั 

คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ยงัไดพ้ฒันาระบบ QR เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในส่วนอ่ืน ๆ ของโรงแรมทั้งศูนย์

กีฬาและสุขภาพ สปา ร้านอาหาร โรงแรมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการใชง้านของเทคโนโลยีอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะได้

ยกระดบัมาตรฐานการบริการท่ีดีเยีย่ม และความเป็นเลิศของโรงแรม เพ่ือใหผู้เ้ขา้พกัไดรั้บความสะดวกสบาย และ

ไดรั้บบริการท่ีทนัสมยั ( รอยลั คลิฟ โฮเตล็ กรุ๊ป,2556 ) 

 การปฏิวติัโรงแรมรูปแบบใหม่ กรณีของ Yotel  เปล่ียนห้องพกัส่ีเหล่ียมเดิม ๆ  ให้กลายเป็นห้องพกั

หรูหราชั้นหน่ึง มีการตบแต่งดว้ยบรรยากาศ การใชแ้สงสี หอ้งพกัจะมีขนาดเลก็แต่พร้อมสรรพดว้ยนวตักรรมอนั

ทันสมยั มีทีวีจอแบน Wifi ผ่อนคลายด้วยนํ้ าจาก Rain Shower ปลั๊กไฟสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ                   
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การเช่ือมต่อ iPod ms Audio Steaming ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคล่ือนไหว และ

สมาร์ท เบด ( Smart Beds ) ท่ีเปล่ียนเตียงเป็นโซฟาไดต้ามตอ้งการ      

            การให้ความสาํคญักบัการสร้างสรรคบ์ริการใหม่ ๆ จะเป็นแนวทางการพฒันาการบริการให้เหนือกว่า

คู่แข่งและช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได ้และเป็นการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจในการขยายตวัรองรับความ

ตอ้งการในการเปล่ียนแปลงไปของกลุ่มธุรกิจบริการท่ีจะมีมูลค่าสูงมากยิ่งข้ึนจากการนไนวตักรรมเขา้มาใช้ 

(Thada Samani.2562)     

                                                         

5. เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการตลาดและการวางกลยุทธ์เพ่ือเพิม่ยอดขาย  

ในหลายปีท่ีผา่นมาจะเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน เทคโนโลย ีSocial Media มีบทบาทสาํคญั อยา่ง

ธุรกิจธนาคารไดรั้บผลกระทบจากการเขา้มาของการชาํระเงินออนไลน์ เทคโนโลย ีBlockchain และเงินดิจิทลัสกลุ

ต่าง ๆ หรือธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ท่ีโดนผลกระทบจากการเกิดข้ึนของ E commerce ท่ีเติบโตข้ึนทุกปี สาํหรับธุรกิจ

โรงแรมก็มีการปรับตวัมากเช่นกนั อาทิเช่น 

- ปรับธุรกิจสู่ Digital Transformation คือส่ิงท่ีธุรกิจโรงแรมยคุน้ีตอ้งทาํ ไม่วา่ขนาดใหญ่หรือเลก็ เพราะ

หากไม่มีตวัตนบนโลกออนไลน์ลูกคา้จะไม่สามารถหาเราเจอได ้เช่น การมีเวบ็ไซตข์องทางโรงแรม มีApplication 

ของโรงแรม หรือช่องทาง Social Media อยา่ง Facebook ,line, Instagram เพ่ือส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ตอบคาํถาม รับ

ฟังความคิดเห็น และช่วยในการปรับปรุงการบริการใหร้วดเร็วข้ึน เพราะความอดทนของผูบ้ริโภคตํ่าลงเร่ือย ๆ  

- ใชก้ลยทุธ์แบบ Omni Channel คือการใชช่้องทางการทาํการตลาดแบบ online และ offline เพ่ือสร้าง 

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภคเช่น สามารถติดต่อโรงแรมไดห้ลากหลายช่องทาง ทั้งเวบ็ไซต ์และการ walk in มาท่ี

โรงแรม หรือการชาํระเงินสามารถชาํระไดห้ลากหลาย เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด แต่สําหรับงาน

บริการการใหบ้ริการในรูปแบบ Offline ยงัคงมีความสาํคญั การบริการท่ีจริงใจ การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีจากพนกังาน 

การสร้าง User Experiences ท่ีดีจาํเป็นเพ่ือสร้าง Loyalty Customer ใหม้ากข้ึน  

- ใช ้Big Data วเิคราะห์ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค การรวบรวมขอ้มูล การเช่ือมต่อขอ้มูล การใชข้อ้มูล

เหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช่น อตัราการจองห้อง กิจกรรมและบริการใดม่ีผูบ้ริโภคสนใจนิยม เมนูอาหารท่ีรับความ

นิยม เพ่ือนาํมาวางแผนการขายและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ทาํให้เกิดความแม่นยาํในการแผนการ

ตลาดมากยิง่ข้ึน  

- ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มายกระดบัการบริการ  ปัจจุบนัการนาํเทคโนโลยอียา่งAI, Machine Learning และ 

Chat Bot มาช่วยในการยกระดบัการขาย การบริการมีแพร่หลาย เช่นการใช ้Chat Bot ส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีเขา้พกั ให้

คาํแนะนาํโรงแรม หรือช่วยในการสัง่อาหารบริการต่างๆ นอกจากน้ีโรงแรมยงัมี Tablet ใหก้บัผูเ้ขา้พกัสามารถใช้

งานได ้สั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม เรียกพนกังานทาํความสะอาด ดูหนงัผ่าน Netflix ฟังเพลงผ่าน Spotify ซ่ึงการนาํ

เทคโนโลยเีหล่าน้ีมาใชส้ามารถช่วยในการปรับปรุงการบริการ เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะช่วยใหค้ะแนน

รีววิการเขา้พกัสูงข้ึน  

- Personalization เขา้มามีบทบาทมากข้ึน  ผูบ้ริโภคตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากข้ึนการออกแบบการ

ขายให้ผูบ้ริโภคสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความชอบ เช่นการเปล่ียนเวลาการเขา้พกั ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ภายในห้อง รวมถึงการขอเลือกวิวท่ีตนช่ืนชอบได ้(BusinessLinx.2019) ใชรู้ปแบบการพกัของนักท่องเท่ียวใน

อนาคต พบวา่ 3 ประเด็นใหญ่คือ  
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- การให้บริการด้วยเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึน (The Rise of Tech-Augmented Hospitality) ในอนาคตการ

บริการจะเกิดจากการประสานความร่วมมือกนัอยา่งดีระหวา่งมนุษยแ์ละเทคโนโลย ีโดยท่ีเทคโนโลยไีม่ไดเ้ขา้มา

แทนท่ีการทาํงานของมนุษยเ์สียทั้งหมด ด้วยเหตุผลท่ีว่าอย่างไรเสียมนุษยก็์ยงัตอ้งการปฏิสัมพนัธ์กับมนุษย์

ดว้ยกนัอยา่งดี แต่จะเป็นการเขา้มาสนบัสนุนเพ่ือสร้างประสบการณ์อนัดีเยีย่มแก่ผูเ้ขา้พกั และจะเขา้มามีส่วนร่วม

ในทุกขั้นตอนของการบริการ โดยมี AI เป็นกุญแจสาํคญัในการวิเคราะห์ขอ้มูลและแกปั้ญหาต่าง ๆ ให้แก่แขกผู ้

เขา้พกัแบบเรียลไทม ์ 

- สร้างความประทับใจในทุกระดับ (Achieving Cult Status at Scale) ความประทับใจเกิดข้ึนโดยไม่

เก่ียวขอ้งกบันาดของโรงแรมแต่เกิดจากการเอาใจใส่การตอบสนองได ้ตรงความตอ้งการมากท่ีสุด ความภกัดี

เกิดข้ึนไดจ้ากการอาศยัเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการสร้างMindset ใหม่ในเชิงประสบการณ์ท่ีดีต่อลูกคา้เก่าและ

ลูกคา้ใหม่ การมอบความรู้สึกของการเป็นคนสาํคญั มีคุณค่า การเอาใจใส่เกิดข้ึนไดห้ากเจา้ของธุรกิจนาํขอ้มูลมา

ใชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล ก็จะสามารถมอบบริการพิเศษสาํหรับลูกคา้แต่ละคนได ้ 

- ประเภทห้องพกัอาจไม่มีความหมายอีกต่อไป(The Beginning of the End for Room Types) ต่อไปน้ี

การจองห้องพกัแบบแบบเดิมอาจจะไม่สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได้ การเลือกแบบตามใจบุคคลอาจจะมา

แทนท่ี แขกผูเ้ขา้พกัอาจจองห้องพกัจากส่ิงอาํนวยความสะดวกแต่ละช้ินภายในห้องพกัหรืออาจมีการร้องขอให้

เพ่ิมเติมเพ่ืออาํนวยความสะดวก ให้ตรงตามความตอ้งการหรือไลฟ์สไตล ์นอกจากน้ีการกาํหนดระยะเวลาเขา้พกั

อาจะเปล่ียนไปโดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นจองคืนแบบท่ีคุน้เคย อาจะเปล่ียนเป็นการจองเขา้พกัเท่าท่ีตอ้งการได ้ 

 

การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเลก็ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั ผูป้ระกอบการตอ้งการตระหนกัถึงพฤติกรรม

ของนกัท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีไม่เช่ือแบรนด ์ฉลาดรอบรู้ เป็นผูน้าํ และพร้อมจะหาขอ้มูล

ดว้ยตนเองโดยเรียกผูบ้ริโภคยคุน้ีวา่ Prosumer 4.0 ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเลก็ของไทยตอ้งเตรียมความ

พร้อมดา้นเทคโนโลย ีพฒันากลยทุธ์ และการดาํเนินกิจกรรมการตลาดแนวใหม่เขา้มาเพ่ิมมูลค่าสินคา้หรือบริการ 

ยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนัเพ่ือรองรับ Prosumer ท่ีพร้อมจะคน้หา เปรียบเทียบ เขา้ถึงขอ้มูลโรงแรม

ขนาดเล็กได้โดยปลายน้ิวจาก Mobile Device ผู ้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กต้องทําให้เกิดการแบ่งปัน

ประสบการณ์(Experience) จากการท่ีไดทุ้กท่ีทุกเวลา (Everyplace) พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล(Exchange)โดย

ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านส่ือออนไลน์(Evangelism) ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้

รวดเร็ว มีสารประโยชน์ตรงตามความตอ้งการของ Prosumer จึงเป็นความทา้ทายใหผู้ป้ระกอบการยคุน้ีตอ้งมีการ

เสริมสร้างความรู้ ความสามารถเชิงกลยุทธ์ เพ่ือการบริหารจดัการโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ ให้สามารถลด

ค่าใชจ่้ายและเพ่ิมผลกาํไรอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานการบริการเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมให้มี

มาตรฐาน (ณดา ทับทิมจรูญ.2018) กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป 

(มหาชน),2560 กล่าวว่าอุตสาหกรรมโรงแรมมีพฒันาการดา้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจมาอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งดา้นการขายและการใชง้านในองคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวปัจจุบนั 

ท่ีเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตและมีสมาร์ทดีไวซ์อยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียล  

 

6. สรุป 

การบริการเป็นธุรกิจท่ีมีการขยายตวัและการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ในปัจจุบนัท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั

กนัจาํนวนมาก รวมทั้งมีธุรกิจท่ีเกิดใหม่ท่ีสร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยใชเ้ทคโนโลยี
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ดิจิทลัอยา่งประสบความสาํเร็จ ส่งผลให้ธุรกิจบริการตอ้งมีการปรับตวัแต่ความเฉ่ือยขององคก์ารและขนาดของ

ธุรกิจทาํใหย้ากต่อการดาํเนินการเปล่ียนแปลง  ดงันั้นในโลกยคุไร้พรมแดนท่ีการคา้ขายเกิดข้ึนจากทัว่โลก การนาํ

เทคโนโลยีและนวตักรรมมาใชใ้นการบริการ และการทาํการตลาดส่งผลใหธุ้รกิจทางดา้นโรงแรม สามารถสร้าง

ประสิทธิภาพในการบริการ และสามารถลดตน้ทุนในขั้นตอนการทาํงาน ค่าใชจ่้ายท่ีลดลง ในดา้นการตลาด ช่วย

ให้แบรนด์โรงแรมเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง และสามารถเพ่ิมช่องทางการขายได ้อีกทั้งเทคโนโลยีสามารถรวบรวม

ขอ้มูลขนาดใหญ่มาวเิคราะห์และพฒันาธุรกิจในอนาคตไดอี้กดว้ย  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผูเ้ขียนเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมโรงแรม การนาํเอาเทคโนโลยนีวตักรรมมา

ใชใ้นการบริการ มีอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงในอนาคตอนัใกลก้ารบริหารงาน การจดัการโรงแรมโดยมนุษยจ์ะมีการถูก

ลดและปรับเปล่ียนเป็นเทคโนโลย ีโดยเฉพาะในโรงแรมขนาดเลก็หรือ ขนาดสาวดาว โรงแรมประเภทท่ีเนน้เร่ือง

ของราคาประหยดัจะถูกระบบเขา้มาทดแทนอตัรากาํลงัคน ในขณะท่ีโรงแรมห้าดาวยงัคงใชพ้นกังานในระดบั

ปฏิบติัการเช่นเดิม ควรมีการศึกษาโรงแรมห้าดาวในเหตุผลและปัจจยัในการใชพ้นกังานในการทาํงานส่วนของ

การบริการ  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัการตระหนกัรู้ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินต่อความ

แตกต่างทางวฒันธรรมของผูโ้ดยสาร 2) ศึกษาระดับความเขา้ใจของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินต่อความ

แตกต่างทางวฒันธรรมของผูโ้ดยสาร และ 3) ศึกษาลกัษณะการให้บริการผูโ้ดยสารของพนักงานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคือ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของการบินไทย จาํนวน 134 คน  เก็บรวบรวม

ขอ้มูลในเดือนพฤษภาคม 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

วเิคราะห์สถิติทางสงัคมศาสตร์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจยั พบว่า  ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าถูกตอ้งไดแ้ก่ 1) การตระหนักดีว่า

ผูโ้ดยสารต่างวฒันธรรมยอ่มตอ้งการไดรั้บการบริการแตกต่างกนั  2) การตระหนกัวา่ผูโ้ดยสารแต่ละเช้ือชาติยอ่ม

มีความตอ้งการและรับรู้ส่ิงต่างๆต่างกนัตามมุมมองของตน 3) การตระหนักดีว่าผูโ้ดยสารแต่ละเช้ือชาติแต่ละ

อาชีพยอ่มมีบุคลิกภาพท่ีต่างกนั 4) การตระหนกัวา่ผูโ้ดยสารทุกคนตอ้งพดูจากบัพนกังานตอ้นรับดว้ยความสุภาพ 

เป็นต้น  ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  การเข้าใจดีว่า

ผูโ้ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาสากลได้ต่างกัน เข้าใจดีว่าผูโ้ดยสารแต่ละคนมี

ความสามารถในการส่ือสารแตกต่างกันแม้จะใช้ภาษาเดียวกัน  สามารถปรับตัวเองให้สามารถส่ือสารกับ

ผูโ้ดยสารท่ีใชภ้าษาองักฤษแต่มีสําเนียงท่ีไม่คุน้เคยหรือผูโ้ดยสารไม่คุน้เคยกบัสําเนียงภาษาองักฤษ  ส่วนผล

การศึกษาการให้บริการผูโ้ดยสารของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ปฏิบติัตนกบั

ผูโ้ดยสารในระดบัมากท่ีสุด คือ ยนิดีและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูโ้ดยสารท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั  ดูแลเอาใจใส่และมี

ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการกบัผูโ้ดยสารทุกรายท่ีมีความคาดหวงัต่างกนัได ้ สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูโ้ดยสารต่างกลุ่มท่ีมีความตอ้งการต่างกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  สามารถให้บริการผูโ้ดยสารทุกๆกลุ่มดว้ย

ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น 

 

คาํสําคญั:  การตระหนกัรู้  การใหบ้ริการผูโ้ดยสาร  ความแตกต่างทางวฒันธรรม  พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to study the level of awareness of flight attendants on passengers’ 

cultural differences, 2) to study the level of understanding of flight attendants on passengers’ cultural differences, 

and 3) to study the flight attendants’ services to passengers. The sample used in this research was 134 flight 
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attendants of Thai Airways International Public Company Limited (PLC). Data were collected by using the 

questionnaire. The statistical software program was used to analyze data.  

 The results show that most of the sample agreed with the following aspects: 1) the realization that 

passengers  with different cultures want to receive different services, 2) the realization that passengers from 

different races  require different needs and they have different perceptions which depend on their  points of view, 

3) the awareness that each nationality and  each occupation has different personality, and 4) the realization that 

all passengers should speak to cabin crews with courtesy. The aspects that most of the respondents understood 

and practiced at the highest level were the understanding that each passenger can communicate in international 

language at a different level and the understanding that each passenger has the ability to communicate differently, 

even they use the same language. Furthermore, it was found that the flight attendants were able to adapt 

themselves to communicate with English-speaking passengers with unfamiliar accents or with the passengers 

who are not familiar with the English accents.  For the study about the passenger services,  the results reveal that 

the majority of the flight attendants provided services at the highest level in the following aspects: 1) they were 

willing to assist the passengers who had different cultures,  2) they provided care and they were enthusiastic to 

provide services to the passengers who had different expectations, 3) they could respond  very well to the 

passengers with different needs, and 4) they could provide services to  all  groups of passengers in a fast and 

accurate manner.  

 

Keywords: cultural differences awareness, airline passenger services, cultural differences, flight attendants 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

             การบริหารบินไทยในยุคปัจจุบัน ต้องประสพกับสภาวะการแข่งขันทางการตลาดกับสายการบิน

นานาชาติ และสายการบินต้นทุนตํ่ า จึงต้องปรับกลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพในเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั โดยเนน้การพฒันายทุธวิธีการบริหารจดัการเพ่ีอสามารถตอบสนองความตอ้งการ 

ความคาดหวงั ค่านิยม ของผูโ้ดยสารท่ีหลากหลายและเพ่ีอให้มีการบริการท่ีมีมาตรฐานสูงแก่ผูโ้ดยสาร และสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ  ซ่ึงการพฒันาคุณภาพการบริการผูโ้ดยสารน้ีเป็นหัวใจสาํคญัของการแข่งขนัใน

ธุรกิจการบิน  ดงันั้นการบินไทยจึงเน้นกลยทุธ์การสร้างแบรนด์ใหม่ (Repositioning-Brand Strategy)  เพ่ีอปรับ

ภาพลกัษณ์ใหช้ดัเจนต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค เพ่ือเกิดการปรับทศันคติท่ีดี และเกิดพฤติกรรมท่ีดีในการตดัสินใจ

เลือกสายการบินไทย (บริษทั การบินไทย จาํกดั, 2556)  

แต่คุณภาพของการให้บริการจะดีหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัว่าการบริการนั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ได้หรือไม่ การบริการก่อให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่ สร้างความยุ่งยากหรือซับซ้อนแก่

ผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไปหรือไม่ สมิต สัชฌุกร(2542: 16) กล่าววา่ "การใหบ้ริการท่ีดีจะช่วยรักษา ลูกคา้เดิมและ

เพ่ิมลูกคา้ใหม่"  ดงันั้นการให้บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพและ เป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการมากท่ีสุด ตอ้งเป็นการ

ให้บริการโดยหัวใจ มีมาตรฐานและเป็นการให้บริการท่ีปราศจากอคติหรือความชอบพอส่วนบุคคล  นอกจากน้ี

ความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูโ้ดยสารท่ีมีความตอ้งการหลากหลาย และมีปริมาณท่ีต่างกนั ก็เป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัอนัหน่ึงท่ีพนกังานตอ้นรับตอ้งมีความตระหนกัรู้และทาํความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูโ้ดยสาร ตอ้งเรียนรู้
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ในความหลากหลายของวฒันธรรม(ธนพล       อินประเสริฐกุล.(2555) เพราะการให้บริการจาํเป็นตอ้งมีการ

ส่ือสารและเอาใจใส่กบัผูค้นและผูโ้ดยสาร เพ่ือทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายท่ีกาํหนด แต่ก็

ยงัมีความไม่พอใจเกิดข้ึนบา้ง เช่น การเขา้ใจผิดในเร่ืองอาหารพิเศษในเสน้ทางบินไปประเทศอินเดีย อาหารพิเศษ

ท่ีเป็นอาหารฮินดู (Hindu meal) ท่ีให้บริการบนเคร่ืองบินของการบินไทย จะเป็นอาหารฮินดู ท่ีเป็นเน้ือววั ไม่ใช่

มงัสวรัิติ (Vegetarian) อยา่งท่ีผูโ้ดยสารเขา้ใจ  หรือการวางอาหารผิดท่ีนัง่เน่ืองจากผูโ้ดยสารยา้ยท่ีนัง่หลงัจากท่ีได้

ยืนยนัอาหาร แต่เม่ือถึงเวลาช่วงบริการกลบัยา้ยท่ีนั่งเองกบัเพ่ือนโดยไม่ไดแ้จง้กบัพนักงาน จึงเป็นเหตุให้วาง

อาหารผิดคน หรือผูโ้ดยสารมีปัญหาเร่ืองภาษาในการส่ือสาร เป็นตน้ จากการท่ีไม่ไดรั้บการบริการตรงตามความ

ตอ้งการ รวมไปถึงผูโ้ดยสารไม่พอใจท่ีไดรั้บบริการไม่เท่าเทียมกนั การบริการสามารถจดัเป็นทั้งวฒันธรรมดา้น

วตัถุและจิตใจ กล่าวคือ การบริการอาจจะแสดงผ่านวตัถุได ้เช่น เคร่ืองอาํนวยความสะดวกในห้องพกั เคร่ืองมือ

ในการทาํความสะอาด เป็นตน้ ส่วนทางจิตใจ หมายถึง การบริการท่ีออกมาจากใจหรือสัญชาติญาณท่ีมุ่งมัน่ใน

การให้บริการ เช่น การยิม้ตอ้นรับ การดูแลเอาใจใส่ แมว้า่การบริการอาจจะจบัตอ้งไดห้รือไม่ได ้แต่ในทางธุรกิจ

บริการถือวา่เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการประกอบอาชีพท่ีสาํคญั  

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับการตระหนักรู้และความเขา้ใจต่อความ

แตกต่างทางวฒันธรรมของผูโ้ดยสารท่ีมีผลต่อการให้บริการของพนกังานตอ้นรับ เพ่ีอนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็น

แนวทางพฒันาการให้บริการด้วยความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีเก่ียวกับวฒันธรรม พร้อมทั้ งให้บริการไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการและเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)   เพ่ือศึกษาระดบัการตระหนกัรู้ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม

ของผูโ้ดยสาร 

 (2)  เพ่ือศึกษาระดบัความเขา้ใจของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมของ

ผูโ้ดยสาร 

(3)   เพ่ือศึกษาลกัษณะการใหบ้ริการผูโ้ดยสารของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

       
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานตอ้นรับปฏิบติัหนา้ท่ีบนเคร่ืองบินของ             

สายการบินไทย โดยใชแ้บบสอบถาม และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปวเิคราะห์สถิติทางสงัคมศาสตร์ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

พนกังานตอ้นรับปฏิบติัหนา้ท่ีบนเคร่ืองบินของสายการบินไทย จาํนวน 134 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

(1) การตระหนกัรู้ความแตกต่างทางวฒันธรรม   

(2) ความเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม   

(3) การใหบ้ริการผูโ้ดยสาร   

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

แบบสอบถาม 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งดว้ย  Google Form และไดรั้บการตอบ

กลบัภายในเวลาท่ีกาํหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาข้อมูลวิจัยเชิงสํารวจ เร่ือง การตระหนักรู้และความเข้าใจของพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบินต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูโ้ดยสาร  ผลการศึกษาพบวา่  

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 134  คน เป็นเพศชาย จาํนวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.80  

และ เป็นหญิงจาํนวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.20  ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 31-40  ปี จาํนวน  44  คน คิดเป็นร้อย

ละ 32.80  รองลงมาอายรุะหวา่ง  20-30  ปี จาํนวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.40  และอายรุะหวา่ง  51-60 ปี จาํนวน 

52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80  การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  124  คนคิดเป็นร้อยละ 92.50  และสูงกวา่ปริญญาตรี 

จาํนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนกังานตอ้นรับท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในชั้นประหยดั 

(ASY/AHY) จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาเป็นพนักงานต้อนรับท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในชั้นธุรกิจ 

จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30  หัวหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ือง จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ10.40  และ

ผูจ้ดัการบนเคร่ืองบิน จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70  ส่วนใหญ่มีอายงุาน 16-20 ปี จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อย

ละ 41.80 รองลงมามีอายุงานมากกว่า 20 ปี จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10  และมีอายุงานน้อยกว่า 16 ปี 

จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นต่อขอ้คาํถามด้านการตระหนักรู้ของ

พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูโ้ดยสารและเห็นว่าถูกต้องได้แก่ การ

ตระหนักดีว่าผูโ้ดยสารต่างวฒันธรรมย่อมตอ้งการไดรั้บการบริการแตกต่างกนั (95.50 %)  ผูโ้ดยสารแต่ละเช้ือ

ชาติยอ่มมีความตอ้งการและรับรู้ส่ิงต่างๆต่างกนัตามมุมมองของตน (90.30 %)  การตระหนกัดีวา่ผูโ้ดยสารแต่ละ

เช้ือชาติแต่ละอาชีพยอ่มมีบุคลิกภาพท่ีต่างกนั (85.80 %)  ผูโ้ดยสารทุกคนตอ้งพดูจากบัพนกังานตอ้นรับดว้ยความ

สุภาพ (85.80 %)  และการตระหนักดีว่าผูโ้ดยสารแต่ละเช้ือชาติ ต่างวฒันธรรมย่อมมีขอ้จาํกัดต่อการบริโภค
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อาหารท่ีต่างกนั (78.40 %)  ส่วนขอ้คาํถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งไดแ้ก่ พนกังานควรใหบ้ริการ

ผูโ้ดยสารจากยโุรป อเมริกาและญ่ีปุ่นดว้ยความสุภาพมากกวา่ผูโ้ดยสารจากประเทศอ่ืนๆ (100.00 %)  ผูโ้ดยสารท่ี

เรียกร้องบริการมากควรไดรั้บคุณภาพบริการนอ้ยกว่าผูโ้ดยสารท่ีเรียกร้องบริการน้อย (99.30 %) ผูโ้ดยสารท่ีมี

รายไดน้อ้ยไม่ควรคาดหวงัและเรียกร้องมากกวา่ผูโ้ดยสารท่ีมีรายไดสู้ง (97.00 %)  ผูโ้ดยสารกลุ่มเอเชียไม่ควรมี

ความคาดหวงัและเรียกร้องบริการมากกวา่ผูโ้ดยสารกลุ่มยโุรป (97.00 %)  พนกังานไม่จาํเป็นตอ้งใหบ้ริการอยา่ง

สุภาพกบัผูโ้ดยสารท่ีขาดความสุภาพ (94.80 %) 

 ผลการศึกษาการเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จากการตอบ

แบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  การเขา้ใจดีว่า

ผูโ้ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาสากลกบัท่านไดต้่างกนั (x� = 4.85)  เขา้ใจดีวา่ผูโ้ดยสาร

แต่ละคนมีความสามารถในการส่ือสารแตกต่างกนัแมจ้ะใชภ้าษาเดียวกนั (x� = 4.75) ปรับตวัเองใหส้ามารถส่ือสาร

กบัผูโ้ดยสารท่ีใชภ้าษาองักฤษแต่มีสาํเนียงท่ีไม่คุน้เคยหรือผูโ้ดยสารไม่คุน้เคยกบัสาํเนียงภาษาองักฤษ (x� = 4.64)  

มีใจเป็นกลางในการใหบ้ริการผูโ้ดยสารต่างกลุ่มวฒันธรรมหรือเช้ือชาติ (x� = 4.63)  และพยายามใชว้ธีิการส่ือสาร

อ่ืน เช่น ภาษามือและการสังเกตสายตากับผูโ้ดยสารเพ่ือทาํให้สามารถส่ือสารผูโ้ดยสารได้ดีข้ึน (x� = 4.52)                 

ส่วนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจและปฏิบติั ในระดบันอ้ย ในขอ้ต่อไปน้ีไดแ้ก่ การรู้สึกลาํบากใจในการใหบ้ริการกบั

ลูกคา้ต่างวฒันธรรม (x� = 1.83)  ความพยายามเรียนรู้ภาษาถ่ินของผูโ้ดยสารเพ่ือให้สามารถส่ือสารกบัผูโ้ดยสาร

กลุ่มนั้นมากข้ึน (x� = 3.51)  และโดยภาพรวมเร่ืองการเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมของพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  (x� = 4.12)   

 ผลการศึกษาการให้บริการลูกคา้ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จากการตอบแบบสอบถามพบวา่

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ปฏิบติัตนกบัลูกคา้ในระดบัมากท่ีสุด ในขอ้ต่อไปน้ีไดแ้ก่ ยินดีและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ

ผู ้โดยสารท่ีมีว ัฒนธรรมต่างกัน (x� = 4.24) และรองลงมาในระดับมาก ได้แก่ ดูแลเอาใจใส่และมีความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการกบัผูโ้ดยสายทุกรายท่ีมีความคาดหวงัต่างกนัได ้(x� = 4.19)  และสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูโ้ดยสารต่างกลุ่มท่ีมีความต้องการต่างกันได้เป็นอย่างดี   (x� = 4.12)  สามารถให้บริการ

ผูโ้ดยสารทุกๆกลุ่มดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น (x� = 3.97)  ส่วนท่ีกลุ่มตวัอย่างปฏิบติัตนกบัลูกคา้ ใน

ระดบัปานกลาง ในขอ้ต่อไปน้ีไดแ้ก่  สามารถส่ือสารกบัผูโ้ดยสารท่ีใชภ้าษาต่างกนัไดท้ั้งหมดทุกรายโดยไม่มี

ปัญหาและขอ้จาํกัด (x� = 3.09)  และโดยรวมเร่ืองการให้บริการลูกคา้ของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินกลุ่ม

ตวัอยา่งปฏิบติัตนกบัลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.75) 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาการตระหนกัรู้และความเขา้ใจของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินต่อความแตกต่างทาง

วฒันธรรมของผูโ้ดยสาร พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่ตระหนกัรู้ต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูโ้ดยสาร การ

ตระหนกัดีวา่ผูโ้ดยสารต่างวฒันธรรมยอ่มตอ้งการไดรั้บการบริการแตกต่างกนั ผูโ้ดยสารแต่ละคนมีความสามารถ

ในการส่ือสารแตกต่างกนั ผูโ้ดยสารแต่ละเช้ือชาติมีความตอ้งการและรับรู้ส่ิงต่างๆต่างกนัตามมุมมองของตน  

การตระหนักดีว่าผูโ้ดยสารแต่ละเช้ือชาติแต่ละอาชีพย่อมมีบุคลิกภาพท่ีต่างกนั  ผูโ้ดยสารทุกคนตอ้งพูดจากบั

พนกังานตอ้นรับดว้ยความสุภาพ และการตระหนกัดีวา่ผูโ้ดยสารแต่ละเช้ือชาติต่างวฒันธรรมมีขอ้จาํกดัต่อการ

บริโภคอาหารต่างกนั  แสดงให้เห็นวา่ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินส่วนใหญ่ ตระหนกัรู้ในความแตกต่างทาง

วฒันธรรมมากพอสมควร สอดคลอ้งกับท่ีบริษทั การบินไทย จาํกัด มีกลยุทธ์ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจให้มี
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ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร มุ่งสร้างจิตสาํนึกธุรกิจ  โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ

บาล โครงการปรับปรุงการบริการบนเคร่ืองบิน  เป็นตน้ (บริษทั การบินไทย จาํกดั, 2561).  ผลการศึกษา การเขา้

ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จากการตอบแบบสอบถาม ท่ีพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจและปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การเข้าใจดีว่าผู ้โดยสารแต่ละคนมี

ความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาสากลไดต้่างกนั  เขา้ใจดีวา่ผูโ้ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการส่ือสาร

แตกต่างกนัแมจ้ะใชภ้าษาเดียวกนั การปรับตวัเองใหส้ามารถส่ือสารกบัผูโ้ดยสารท่ีใชภ้าษาองักฤษแต่มีสาํเนียงท่ี

ไม่คุน้เคยหรือผูโ้ดยสารไม่คุน้เคยกบัสําเนียงภาษาองักฤษ  มีใจเป็นกลางในการให้บริการผูโ้ดยสารต่างกลุ่ม

วฒันธรรมหรือเช้ือชาติ  และพยายามใชว้ิธีการส่ือสารอ่ืนเช่นภาษามือและการสังเกตสายตากบัผูโ้ดยสาร เพ่ือทาํ

ให้สามารถส่ือสารผูโ้ดยสารได้ดีข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนพล  อินประเสริฐกุล (2557)  ท่ีพบว่า 

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีการยอมรับต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมในภาพรวมท่ีมากข้ึน ก็จะทาํให้มีขีด

ความสามารถในการให้บริการลูกคา้สูงข้ึน จึงแสดงให้เห็นวา่ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินยอมรับวา่ผูโ้ดยสาร

แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนั 

จากผลการศึกษา การให้บริการลูกคา้ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ปฏิบติัตนกบัลูกคา้ในระดบัมากท่ีสุด คือ ยนิดีและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูโ้ดยสารท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั การดูแลเอา

ใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการกับผูโ้ดยสายทุกรายท่ีมีความคาดหวงัต่างกัน และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารต่างกลุ่มท่ีมีความตอ้งการต่างกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  การส่ือสารกบัผูโ้ดยสารท่ี

ใชภ้าษาต่างกนัไดท้ั้ งหมดทุกรายโดยไม่มีปัญหาและขอ้จาํกดั  สามารถให้บริการผูโ้ดยสารทุกกลุ่มด้วยความ

รวดเร็วถูกตอ้งครบถว้น  เม่ือพิจารณาในภาพรวมเร่ืองการใหบ้ริการลูกคา้ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินกลุ่ม

ตวัอย่างปฏิบติัตนกบัผูโ้ดยสารอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนพล อินประเสริฐกุล (2557) ท่ี

ศึกษาพบวา่ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินให้ความสําคญักบัการยอมรับดา้นความตอ้งการการบริการมากท่ีสุด 

การท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินนั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งใหพ้นกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินยอมรับวา่ผูโ้ดยสารแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนั อนัจะส่งผลให้เกิดความเป็นเลิศในการ

บริการและความพอใจของผูโ้ดยสารมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดด้านความต้องการของผูรั้บบริการ 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2555) ท่ีพบว่า มนุษยมี์

ความแตกต่างกนั และความตอ้งการของบุคคลเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ดว้ยเหตน้ีุ 

ธุรกิจบริการควรเร่ิมตน้จากการคน้หาส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ หาวิธีการตอบสนองความตอ้งการ พยายามทาํให้ลูกคา้

ไดรั้บความพึงพอใจสูงท่ีสุด และกลบัมาใชบ้ริการอีกในท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัท่ี ณพศิริ แซ่เต็ง (2555) ศึกษา

พบวา่ ความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากผูโ้ดยสารนั้นมีพฤติกรรมหรือความตอ้งการต่อการบริการท่ีแตกต่างกนันัน่เอง  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ตอ้งตระหนกัวา่ผูโ้ดยสารต่างวฒันธรรมยอ่มตอ้งการไดรั้บการ

บริการแตกต่างกนั  ผูโ้ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการส่ือสารแตกต่างกนัแมจ้ะใชภ้าษาเดียวกนั ผูโ้ดยสาร

แต่ละเช้ือชาติยอ่มมีความตอ้งการและรับรู้ส่ิงต่างๆต่างกนัตามมุมมองของตน การตระหนกัดีวา่ผูโ้ดยสารแต่ละ

เช้ือชาติแต่ละอาชีพย่อมมีบุคลิกภาพท่ีต่างกนั  ผูโ้ดยสารทุกคนตอ้งพูดจากบัพนักงานตอ้นรับดว้ยความสุภาพ 

และการตระหนักดีว่าผูโ้ดยสาร แต่ละเช้ือชาติ ต่างวฒันธรรมย่อมมีขอ้จาํกัดต่อการบริโภคอาหารท่ีต่างกัน                    
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จะสามารถเพ่ิมระดบัขีดความสามารถในการให้บริการของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ไดด้ว้ยการพฒันาให้

พนักงานยอมรับวา่ผูโ้ดยสารหรือผูใ้ชบ้ริการแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนั ยอมรับว่าผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรม

การบริโภคหรือความตอ้งการการบริการท่ีแตกต่างกนั โดยอาจใชก้ารฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ   

(2) พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินตอ้งเขา้ใจดีวา่ผูโ้ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการส่ือสาร

ดว้ยภาษาสากลไดต้่างกนั ตอ้งเขา้ใจดีว่าผูโ้ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการส่ือสารแตกต่างกนัแมจ้ะใช้

ภาษาเดียวกนั ตอ้งมีการปรับตวัเองใหส้ามารถส่ือสารกบัผูโ้ดยสารท่ีใชภ้าษาองักฤษแต่มีสาํเนียงท่ีไม่คุน้เคยหรือ

ผูโ้ดยสารไม่คุน้เคยกบัสาํเนียงภาษาองักฤษ มีใจเป็นกลางในการให้บริการผูโ้ดยสารต่างกลุ่มวฒันธรรมหรือเช้ือ

ชาติ  และควรตอ้งคาํนึงถึงการสร้างการยอมรับต่อความ แตกต่างทางวฒันธรรมของผูโ้ดยสารหรือผูใ้ชบ้ริการ ให้

เกิดข้ึนกบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินหรือผู ้ให้บริการในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ไปท่ีการสร้างการยอมรับใน

ดา้นความตอ้งการการบริการ  

(3) พนักงานควรรักษามาตรฐานในการปฏิบติัตนกบัลูกคา้ให้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ยินดีและ

พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูโ้ดยสารท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั การดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการกบั

ผูโ้ดยสายทุกรายท่ีมีความคาดหวงัต่างกนัได ้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารต่างกลุ่มท่ีมีความ

ตอ้งการต่างกนัไดเ้ป็นอย่างดี  การส่ือสารกบัผูโ้ดยสารท่ีใชภ้าษาต่างกนัไดท้ั้ งหมดทุกรายโดยไม่มีปัญหาและ

ขอ้จาํกดั สามารถให้บริการผูโ้ดยสารทุกๆกลุ่มดว้ยความรวดเร็วถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าใหลู้กคา้ 

และเป็นการสร้างประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขนัใหเ้พ่ิมข้ึน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรศึกษาลกัษณะของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน วา่มีความตระหนกัต่อความแตกต่างทาง

วฒันธรรมของผูโ้ดยสารมากนอ้ยเพียงใด จาํแนกตามบริษทัการบินหรือสายการบินท่ีหลากหลายแลว้ เปรียบเทียบ

กนัวา่ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินในสายการบินมีระดบัความตระหนักและการยอมรับต่อความแตกต่างทาง

วฒันธรรมต่อผูโ้ดยสารแต่ละสายการบินเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร เพ่ือสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

มาปรับปรุงและพฒันาการบริการใหเ้หมาะสมในแต่ละสายการบิน 

(2) ควรศึกษาถึงลกัษณะของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ว่ามีความตระหนกัต่อความแตกต่าง

ทางวฒันธรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนกตามเสน้ทางการบิน เช่น ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลียฯ เพ่ือสามารถนาํผลท่ีได้

จากการศึกษาวา่ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมี ระดบัการยอมรับต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมต่อผูโ้ดยสาร

แต่ละเสน้ทาง เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร เพ่ือสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับปรุงและพฒันาการ

บริการใหเ้หมาะสมในแต่ละเสน้ทางต่อไป 

(3) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการ และผูป้ฏิบติังานในส่วนอ่ืนๆ ของ

สายการบินวา่มีการยอมรับต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมของพนกังานในการใหบ้ริการอยา่งไร มีความแตกต่าง

กนัหรือไม่ เพ่ือนาํไปใชใ้นการ ปรับปรุงและพฒันาการบริการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการการบริการท่ีแทจ้ริง

ของผูโ้ดยสารได ้ 

(4) ควรศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพประกอบการวิจยั จากกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารสายการ

บิน กลุ่มผูโ้ดยสารกลุ่มผูป้ฏิบติังานส่วนอ่ืนๆของสายการบิน เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 
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8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัฉบบัน้ีไดรั้บความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิพร บุญส่ง อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ท่ีให้คาํปรึกษาและคอยแนะนาํดว้ยความเอาใจใส่ตลอดเวลา ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและ

ขอบพระคุณในนํ้ าใจดีของท่าน และขอขอบคุณพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ีท่ี

ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามดว้ยความรวดเร็ว ทาํให้งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี  

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
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บทคัดย่อ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินงาน

ขององคก์รโดยธุรกิจจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลทางธุรกิจ วางแผนการ

ดาํเนินการ แผนการตลาด แผนการเงิน และการจดัการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนใชส้ารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการ

ตดัสินใจในการแกปั้ญหาขององคก์รทาํใหผู้บ้ริหารไม่สามารถมองขา้มความสาํคญัและศกัยภาพของเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีต่อหน่วยงานได ้นอกจากน้ีระบบสารสนเทศยงัมีผลกระทบกบับุคลากรขององคก์รในหลายระดบั 

ตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการ ระดบัจดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง จึงเป็นการยากท่ีองคก์รสมยัใหม่จะบริหารงานโดยไม่

ใชร้ะบบสารสนเทศเขา้ช่วย เพ่ือพฒันาศกัยภาพและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ (รุ่งรัศมี บุญ

ดาว, 2559: 26) 

อุตสาหกรรมการบิน เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในรูปแบบ New S-Curve ท่ีจะ

ช่วยผลกัดันให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมการบินมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

เทคโนโลยสูีง (วารสารสงเสริมการลงทุน, 2559) ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีการเติบโตอยา่ง

รวดเร็ว โดยจะเห็นไดจ้ากมีการขยายฝูงบิน เครือข่ายเส้นทางบิน และเพ่ิมเท่ียวบินเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบั

แนวโนม้ความตอ้งการเดินทางทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน ลว้นส่งผลให้มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน การกา้วเขา้สู่

สังคมยคุดิจิทลั จึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน ทาํให้อุตสาหกรรม

การบินของประเทศไทยและต่างประเทศ ต่างต่ืนตวัและตอ้งพฒันาอุตสาหกรรมการบินให้มีความทนัสมยัมาก

ยิ่งข้ึน เพ่ือให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง การแข่งขนั และการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของผูโ้ดยสาร

ได ้

 

คาํสําคญั: อุตสาหกรรมการบิน, ยคุดิจิทลั, เทคโนโลย ี

 

ABSTRACT 

Information technology and information management systems have an important role in the 

organization's operations, with businesses using information technology to gather and process business 
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information. Plan of operation, marketing plan, financial plan and human resource management As well as using 

information to support decision-making in solving organizational problems, executives can not overlook the 

importance and potential of information technology to the department. In addition, the information system also 

affects the personnel of the organization at many levels. From operation level, management level, and senior 

management therefore it’s difficult for manage without using information systems to develop the potential and 

create a competitive advantage for the business. (Rung Rasamee Boondao, 2016: 26) 

Aviation industry is one of the 10 target industries of the country in the New S-Curve that will help 

drive the country's economic growth. Aviation industry is involved with high technology. (Journal of Investment 

Promotion, 2016) Nowadays, the aviation industry in Thailand is growing rapidly from the expansion of the 

aviation Route network, and add a large number of flights Combined with the trend of increasing air travel 

demand. All resulting in more intense competition stepping into the digital age. Therefore it is very challenging 

to change in various forms that will occur. Causing the aviation industry of Thailand and other countries are 

alerting and need to develop the aviation industry to be more modern. To be able to accommodate changes in 

aviation competition and the needs of passengers. 

 

Keywords: Aviation industry, Digital age, Technology 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการ

พฒันาประเทศ จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินนั้น พบว่า การบินพาณิชยใ์นปัจจุบนัยงัมีความตอ้งการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ียงัมีผูล้งทุนนอ้ยราย ซ่ึงอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขั้น

สูง และมีมูลค่ามากมาใชใ้นการบริหารจดัการ (สถาบนัทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2560)  

 จากอดีตท่ีผ่านมา จะสังเกตไดว้า่ ธุรกิจสายการบินหลายๆสาย ท่ีเคยเติบโตมาอยา่งมัน่คงในอดีต กลบั

ลม้ละลายและปิดตวัลงอยา่งมากมายมีทั้งสายการบินของไทยและต่างประเทศ จากการปิดตวัลงของสายการบิน

ต่างๆ ทาํให้ตอ้งมองถึงการวิเคราะห์ธุรกิจการบินท่ีจะตอ้งอาศยัความระมดัระวงัอย่างมากของสายการบินท่ี

ใหบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั เพราะนอกจากปัจจยัการแข่งขนัแลว้ ยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และเป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมากต่อกาํไรขาดทุนของธุรกิจ เช่น เช้ือเพลิงนํ้ ามนั สภาพภูมิอากาศโลกท่ีแปรปรวน และปัจจยั

ท่ีสําคัญอีกหน่ึงปัจจัยท่ีธุรกิจสายการบิน และธุรกิจอ่ืนๆในอุตสาหกรรมการบินจะต้องตระหนักและให้

ความสาํคญั คือ “การพฒันาของเทคโนโลย”ี หรือการเขา้สู่โลกยคุดิจิทลั 

ทุกวนัน้ีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากซีกตะวนัตก และฝ่ังอเมริกา ไทยเป็นศูนยก์ลาง

เช่ือมต่อระหวา่งสองภาคน้ี และจะเห็นไดว้า่การท่องเท่ียวของไทยมีการเติบโตมาก ความตอ้งการเดินทางโดยสาย

การบินสูงข้ึนเร่ือยๆ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2561) และในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมการบินทั้งของไทย

และต่างประเทศ มีการแข่งขนักนัอยา่งรุ่นแรง โดยเฉพาะการแข่งขนัทางดา้นเทคโนโลย ีท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่ง

มากในการบริหารจดัการในองคก์ร  

ดงันั้นการศึกษาอุตสาหกรรมการบินของไทยในยคุปัจจุบนั เป็นส่ิงจาํเป็นและมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อ

ความสาํเร็จของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินของไทย เน่ืองจากอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุด 
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มีความสาํคญัต่อภาพลกัษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมากท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

ให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน จึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือน

ธุรกิจของตนให้สามารถเติบโตและประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองในสถานการณ์ปัจจุบนัของโลกไดใ้นทุก

รูปแบบ 

 ซ่ึงการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินของไทยในยคุดิจิทลั จะทาํให้ธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน 

ไดต้ั้งรับและปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และการแข่งขนัท่ีเขา้มาอยา่งรวดเร็วและรุนแรง 

เพ่ือใหส้ามารถบริหารจดัการกระบวนการทาํงานและการใหบ้ริการในตลาดการบินใหเ้หนือคู่แข่งได ้ดงันั้นการ

เข้าใจและเขา้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆใน

อุตสาหกรรมการบินสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละการแข่งขนัในยคุดิจิทลัได ้

 

2. วตัถุประสงค์ 

 (1) เพ่ือเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการบินของไทยและต่างประเทศในยคุดิจิทลั 

 (2) เพ่ือศึกษากลยทุธ์ของธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการบินกบัการเขา้สู่ยคุดิจิทลั 

 

3. การเข้าสู่ยุคดิจิทลั 

 เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินงาน

ขององคก์รโดยธุรกิจจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลทางธุรกิจ วางแผนการ

ดาํเนินการ แผนการตลาด แผนการเงิน และการจดัการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนใชส้ารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการ

ตดัสินใจในการแกปั้ญหาขององคก์รทาํใหผู้บ้ริหารไม่สามารถมองขา้มความสาํคญัและศกัยภาพของเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีต่อหน่วยงานได ้นอกจากน้ีระบบสารสนเทศยงัมีผลกระทบกบับุคลากรขององคก์รในหลายระดบั 

ตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการ ระดบัจดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง จึงเป็นการยากท่ีองคก์รสมยัใหม่จะบริหารงานโดยไม่

ใชร้ะบบสารสนเทศเขา้ช่วย เพ่ือพฒันาศกัยภาพและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ (รุ่งรัศมี บุญ

ดาว, 2559: 26) 

เม่ือประเทศกา้วเขา้สู่ยคุดิจิทลั Digital Age อยา่งเต็มตวั ทุกอยา่งมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเป็นไป

อยา่งกา้วกระโดด เทคโนโลยีดิจิทลัทาํให้เกิดรูปแบบธุรกิจข้ึนมาใหม่ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

สามารถสร้างผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีอยู่เดิม เช่น การซ้ือของออนไลน์ การดูหนัง

ออนไลน์ การบริการ ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้ธุรกิจท่ีปรับตวัไม่ทนัถูกแทนดว้ยธรุกิจใหม่เราเรียกสภาวะน้ีวา่ Digital 

Disruption คือ “การหยดุชะงกั“ หรือทาํใหบ้างธุรกิจตอ้งปิดตวัไป เช่น ร้านหนงัสือ และธุรกิจนิตยสาร มียอดขาย

ลดลงเพราะสามารถเขา้ไปดูในอินเทอร์เน็ตได ้ดว้ยความสะดวกสบายแถมยงัรวดเร็วและมีค่าบริการท่ีถูกกวา่ คน

จึงหนัมาใหค้วามสนใจมากกวา่รูปแบบออฟไลน์เดิมๆ ซ่ึง Model ท่ีเกิดข้ึนในหลายธุรกิจในยคุดิจิทลั เช่น 

Smart Solution - ธุรกิจเพ่ืออาํนวยความสะดวกในชีวติประจาํวนั เช่น ธุรกิจดูหนงัออนไลน์ของ Netflix 

ธุรกิจซ้ือของออนไลน์ Lazada, Shopee, Shopee บริการส่งของออนไลน์ Line Man การใชบ้ริการ Uber หรือแมแ้ต่

การทาํธุรกรรมทางการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผ่าน Mobile Banking ซ้ือของไม่ตอ้งพกเงินสดของธนาคารต่างๆ โดย 

QR Code 

Interactive Platform - ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการโทศทศัน์ผ่าน Facebook live การนัง่เรียนออนไลน์

ผา่นช่องทาง Youtube โดยผูใ้ชง้านสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัองคก์รไดอ้ยา่ง Real Time  
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Empathic Encounters – ธุรกิจท่ีคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น การจองท่ีพกัผ่านแอพลิเคชัน่ 

Traveloka หรือ การจองตั๋วเคร่ืองบินผ่านมือถือ โดยสามารถเลือกท่ีนั่งได้ ชําระเงินผ่านมือถือได้อย่าง

สะดวกสบายโดยไม่ตอ้งเดินทางไปสนามบิน  

คนหรือธุรกิจต่างๆในยคุดิจิทลัจาํเป็นตอ้งมีทกัษะความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆท่ี

จะมาเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รู้จกัคน้หา

ขอ้มูลเพ่ือเสริมองคค์วามรู้ รู้จกัปรับตวัอยูส่มํ่าเสมอ มีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี และสุดทา้ยมีความรู้ในเชิงธุรกิจ 

86.9% Social Media เพ่ือการติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนหรือคนในครอบครัว 86.5% Search คน้หาความรู้และข่าวสาร 

และ 60.7% Entertainment ใชดู้หนังฟังเพลง หรือ ติดตามเร่ืองท่ีอยู่ในกระแส ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตนิยมซ้ือของ

ออนไลน์มากกวา่แบบออฟไลน์ เพราะเป็นเร่ืองง่าย สะดวกรวดเร็ว มีโปรโมชัน่ ราคาถูกกวา่การซ้ือจากหนา้ร้าน 

เป็นสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายเฉพาะออนไลน์ เป็นบริการท่ีสามารถสั่งซ้ือหรือจองผ่านมือถือไดโ้ดยง่าย โดยไม่ตอ้ง

เดินทางไปสถานท่ีนั้นๆ แต่ก็ยงัมีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่กลา้เส่ียงต่อการทาํธุรกรรมทางออนไลน์ เพราะไม่น่าเช่ือถือ 

รู้สึกไม่ปลอดภยั และไม่มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย ี  

ความมุ่งหวงัของการนําดิจิทัลเทคโนโลยีในธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือ เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพ่ิม

ประสิทธิภาพให้กบัธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตคร้ังใหม่ หรือ New S-Curve ดว้ยการนาํ

ดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ควบคู่ไปกับการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ นั่นคือความหมายของการทาํ Digital 

Transformation หรือ Transform เป็น Digital Business ซ่ึงการจะสร้างการเติบโตคร้ังใหม่นั้น ดิจิทลัเทคโนโลยใีน

ยคุปฏิวติัอุตสาหรรม เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจสามารถทาํ Digital Transformation ให้ประสบความสาํเร็จ

ได ้ดงันั้น การมาถึงของยคุปฏิวติัอุตสาหรรม ส่ิงสาํคญัคือองคก์รจาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรและ

สร้างความสามารถในการแข่งขนัใหม่ๆ เพ่ือรับมือกบัความทา้ทายจากการเขา้สู่ยคุดิจิทลั (สืบคน้เม่ือ25 ก.ย. 2562, 

จาก https://www.thanapongphan.com) 

เทคโนโลยแีละโลกดิจิทลัมกัไปไว และเคล่ือนท่ีไม่มีหยดุ องคก์รธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัใหท้นัตาม

เทรนด์ พฒันานวตักรรมเพ่ือต่อยอดธุรกิจบนการแข่งขนัท่ีรวดเร็วและรอบด้าน มีศกัยภาพสูงข้ึน จากบริการ

ธรรมดาใหก้ลายเป็น High Value Service เพ่ือความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืของธุรกิจต่อไป 

 

4. อุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคดิจิทลั 

ในยคุท่ีเทคโนโลยีไม่ไดมี้บทบาทแค่การทาํตลาด แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือทรงพลงัในการเขา้ถึงขอ้มูลและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ภาคธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งนาํเทคโนโลยีเขา้มารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือต่อยอดสู่การ

สร้างโอกาสทั้ งในเชิงธุรกิจและการเขา้ถึงผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ความ

ได้เปรียบจากการท่ีประเทศไทยมีท่ีตั้ งอยู่เป็นจุดศูนยก์ลางของภูมิภาคอาเซียน นํามาสู่อีกหน่ึงในแผนพฒันา

อุตสาหกรรมการบินของไทยในยคุดิจิทลั โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน

ของภูมิภาค โดยเฉพาะดา้นการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และการซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน หรือท่ีเรียกว่า “aeropolis” 

บนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC  

ประ เทศไทยถือว่ามีบทบาทหลักในการปฏิวัติการบินเ ชิงพาณิชย์ในเอ เ ชีย เพราะปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางดา้นการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีปริมาณนกัเดินทางมากกวา่ 90 ลา้น

คนต่อปี ท่ีเดินทางผ่านสนามบินในกรุงเทพฯ ซ่ึงถือว่าเป็นสนามบินท่ีมีระบบทนัสมยัแห่งหน่ึง สายการบินใน

ประเทศไทยเปิดใหบ้ริการในหลายระดบัทั้งสายการบินตน้ทุนตํ่าไปจนถึงสายการบินท่ีใหบ้ริการแบบเตม็รูปแบบ
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สะทอ้นให้เห็นถึงพฒันาการตลาดของการขนส่งทางอากาศของภูมิภาค แน่นอนว่าการเติบโตอยา่งรวดเร็วของ

เศรษฐกิจในภูมิภาคยอ่มส่งผลต่อความตอ้งการในภาคธุรกิจการบิน อีกทั้งยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีหนุนการเติบโตดา้น

การบินในภูมิภาค อาทิการเปิดเสรีดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศในอาเซียน เป็นตน้ การเติบโตของสายการ

บินตน้ทุนตํ่าในรอบ 15 ปี ท่ีผ่านมามีการเติบโตถึง 25% ไดเ้อ้ือให้เกิดการเติบโตอยา่งมีนยัยะสาํคญัในภูมิภาคน้ี 

และเปิดโอกาสผูค้นใหเ้ดินทางทางอากาศมากข้ึน (สืบคน้เม่ือ25 ก.ย. 2562, จาก https://scurvehub.com)  

ดว้ยศกัยภาพของประเทศไทยดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ซ่ึงสามารถใหบ้ริการ

ไดไ้ม่เฉพาะสายการบินของไทยเองแต่รวมถึงสายการบินอ่ืน ๆ ทัว่ทั้งภูมิภาคซ่ึงจะส่งผลใหไ้ทยกา้วสู่ระดบัแนว

หนา้ของการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยท่ีีจะปฎิรูปอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ “ไทย

แลนด์ 4.0” หรือการเขา้สู่ยคุดิจิทลั และจะส่งผลใหเ้กิดการส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีขั้นสูงเต็มรูปแบบซ่ึงนาํ

โดยอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน และอุตสาหกรรมกา้วหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

เช่นเดียวกบั การบินไทย ซ่ึงเป็นธุรกิจหน่ึงในอุตสาหกรรมการบิน ก็เป็นอีกองคก์รท่ีมองเห็นโอกาส

จากการนาํเทคโนโลยเีขา้มาสร้างโอกาสโดยการบินไทยไดน้าํเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาปรับใชภ้ายในองคก์ร ไม่ใช่

เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโต แต่ตอ้งการพลิกธุรกิจให้ทนัวนัพรุ่งน้ี การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

อยา่งต่อเน่ือง จาํเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในตวัลูกคา้ซ่ึงถือเป็นหัวใจสาํคญัในทุกภารกิจของเรา ดงันั้น 

เทคโนโลยีท่ีบริษทัเลือกมาจึงตอ้งสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของลูกคา้ รู้ความชอบความสนใจ เรียกวา่ตอ้งตอบ

โจทย ์Customer Journey ในยคุดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ โดยแนวทางของการบินไทย คือ การนาํเทคโนโลย ีAI เขา้

มาใชง้าน รวมถึงใหค้วามสนใจกบัการแปรรูปทรัพยากรขอ้มูลใหก้ลายเป็นมุมมองใหม่ๆ ในตลาด และโอกาสใน

การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริการเชิงดิจิทลัรูปแบบใหม่ โดยการบินไทยไดย้กระดบัประสบการณ์การบริการ

ลูกคา้ดว้ยการเปิดตวั “นอ้งฟ้า” แชทบอทท่ีนาํเทคโนโลย ีAI มาประยกุตใ์ชใ้นการตอบคาํถามและขอ้สงสัยของ

ลูกค้า โดยสามารถสนทนากับลูกค้าได้ทั้ งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงพัฒนาโดยชุดเคร่ืองมือของ

ไมโครซอฟท์ (Microsoft Bot Framework) และบริการบอทสําหรับแพลตฟอร์มคลาวด์ ไมโครซอฟท์ อาซัวร์ 

(Azure Bot Service) ทาํให้สามารถตอบสนองขอ้ซกัถามต่างๆ ไดท้นัท่วงทีตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากน้ี การบิน

ไทยยงัมีแผนพฒันาเวบ็ไซต์รูปแบบใหม่ โดยนาํขอ้มูลของลูกคา้มาเป็นพ้ืนฐานในการปรับเปล่ียนขอ้มูลและ

เน้ือหาท่ีแสดงบนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของผูเ้ยี่ยมชมแต่ละคน รวมถึงพฒันาแอปพลิเคชั่นสําหรับ

สมาร์ทโฟนของการบินไทยเพ่ือให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน ถือเป็นการตอบรับยคุเทคโนโลยีคลาวด์ (สืบคน้

เม่ือ25 ก.ย. 2562, จาก https://www.marketingoops.com)  

นอกจากน้ีก็มีธุรกิจสายการบินอีกหลายๆสายท่ีให้ความสาํคญัและปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เช่น สายการบินนกแอร์ ท่ีมีการนํารูปแบบการชาํระเงินแบบดิจิตอลมาใช้ โดย

สอดคลอ้งกบันโยบายสนบัสนุนสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล ท่ีตอ้งการส่งเสริมให้ประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมไร้

เงินสด ดว้ยการนาํเทคโนโลยใีหม่มาพฒันาช่องทางการชาํระเงิน โดยการนาํระบบการชาํระเงินผา่นคิวอาร์โคด้มา

ใชน้ั้น ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหน้กแอร์รุกหนา้ไปอีกขั้น และเป็นผูน้าํในดา้นของการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้น

การดาํเนินงานของสายการบิน (สืบคน้เม่ือ25 ก.ย.2562, จาก https://www.marketingoops.com)  

และอีกหน่ึงธุรกิจท่ีสาํคญัของอุตสาหกรรมการบินคือ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) 

หรือ AOT ไดเ้ปิดตวัอย่างยิ่งใหญ่ AOT DIGITAL AIRPORTS : สนามบินมีชีวิต ครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 

แห่งของ ทอท. นาํร่องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินหนา้เช่ือมโยงท่าอากาศยานพนัธมิตร 16 แห่งทัว่โลก พร้อมท

รานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ เป็นนวตักรรมท่ี

https://scurvehub.com/
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เช่ือมโยงระบบ IT ทั้งหมดในสนามบินหรือท่าอากาศยาน ให้ส่ือสารเพ่ืออาํนวยความสะดวกและให้บริการแก่

ผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยาน และจะยงัมีการเช่ือมโยงระบบไปยงัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนอกท่าอากาศยาน ทั้งการ

คมนาคมและแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศ และเช่ือมโยงไปยงัท่าอากาศยานพนัธมิตร 16 แห่งทัว่โลก สาํหรับ 

AOT DIGITAL AIRPORTS เป็นการพฒันาเทคโนโลยีในรูปแบบ Application บนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ท

โฟน แท็บเลต เพ่ือบริหารจดัการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดบัคุณภาพการให้บริการซ่ึงจะช่วย

อาํนวยความสะดวกผูโ้ดยสารในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชยข์องผูป้ระกอบการ 
จากขอ้มูลธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินของไทยขา้งตน้ ยงัมีอีกหลายสายการบิน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบินลว้นใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการกา้วเขา้สู่ยคุแห่งการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีซ่ึงแน่นอนวา่

นอกจากประเทศไทยแลว้นั้น อุตสาหกรรมการบินของต่างประเทศท่ีถือเป็นคู่แข่งท่ีน่ากลวัเป็นอยา่งมากท่ีตอ้ง

ปรับตวัเขา้กบัยคุดิจิทลั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจสายการบิน อากาศยาน งานบริการ ฯลฯ โดยคู่แข่งท่ีน่ากลวัอีก

ประเทศหน่ึงคือ ประเทศจีน ท่ีถือเป็นท่ีมีความสามารถในการพฒันาและสร้างธุรกิจต่างๆภายในประเทศให้

เติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น จีนพฒันาอุตสาหกรรมการบินพลเรือนใหเ้ขา้กบัยคุดิจิทลั โดยใช ้Big Data คาดการณ์

สภาพของอุปกรณ์การบินระหวา่งให้บริการผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบินอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทาํงาน ยกระดบัการบริการ และลดค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา และสายการบินจีนภายในประเทศ ไม่เขม้งวดเร่ือง

การใช้อุปกรณ์ส่ือสารบนเคร่ือง ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2562 เพราะเห็นว่า ‘อินเทอร์เน็ต’ เป็นแรงผลักดัน

ประสบการณ์การโดยสารเคร่ืองบินอยา่งมีนยัสาํคญั และแน่นอนวา่ไม่ใชมี้แค่จีนเพียงประเทศเดียวท่ีมีการตั้งรับ 

และปรับให้อุตสาหกรรมการบินของตนสามารถแข่งขนักับคู่แข่งได ้แต่ยงัมีอีกนานาประเทศในโลกท่ีมีการ

พฒันาธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการบินอยา่งต่อเน่ืองและกา้วกระโดดเหนือกวา่คู่แข่งอีกมากมาย 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการบิน 

ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยท่ีีนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการในดา้นของผูโ้ดยสารขา้งตน้แลว้ การนาํเทคโนโลยมีาช่วย

จัดการงานท่ีเก่ียวขอ้งการตวัเคร่ืองบิน รถลาํเรียงสินคา้หรือสัมภาระ สะพานเทียบเคร่ืองบิน เคร่ืองมือซ่อม

ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ ระบบลงจอดฉุกเฉินฯลฯ เป็นต้น ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลและ

วิศวกรรมโลจิสติกส์ รวมทั้งการพฒันาวิเคราะห์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนาํไปใชง้าน และควรตอ้งคาํนึงถึง

มาตรฐานความปลอดภยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอุตสาหกรรมการบินดว้ย (สุดารัตน์ พงษพิ์ทกัษ,์ 2559: 18) 

 

5. สรุป 

ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital literacy คือ ทกัษะในการนาํเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

และเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือ

ออนไลน์ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั หรือใชเ้พ่ือพฒันา

กระบวนการทาํงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมยัและมีประสิทธิภาพ จากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและนวตักรรมการส่ือสาร กระแสค่านิยมทางสังคม ทําให้อุตสาหกรรมการบินของไทยต่างให้

ความสําคญั และเร่งพฒันาในการบริหารจดัการให้ทนัสมยั มีระบบการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูโ้ดยสารไดใ้นยคุปัจจุบนั ดงัคาํกล่าวของ รุ่งรัศมี บุญดาว ท่ีกล่าวไวว้า่ ในยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัและการดาํเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก แทบทุกคนตอ้ง

เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทางตรงก็ทางออม ขณะเดียวกนัดา้นเทคโนโลยีก็มีการพฒันาไปอย่าง

รวดเร็ว หน่ึงในแนวโนม้ทางเทคโนโลยท่ีีจะเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติและธุรกิจ นัน่คือ เทคโนโลยี
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ท่ีเรียกวา่ อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of Things: IoT) คือ การท่ีวตัถุ ส่ิงของ เคร่ืองใชต้่างๆ เช่น ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ 

รถยนต ์บา้น นาฬิกาขอ้มือ เป็นตน้ สามารถเช่ือมต่อเขา้กบัอินเตอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้ ซ่ึงจะ

ทาํให้เกิดการส่ือสารกนัอย่างอตัโนมติัตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดปริมาณขอ้มูลมหาศาลท่ีสามารถนาํมาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ทางธุรกิจได ้

 ดงันั้นแนวโนม้ในอนาคตอนัใกลใ้นทุกๆธุรกิจ หรือแมแ้ต่ธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการบินของไทย

จะตอ้งมีการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆมาปรับใชใ้นการจดัการหรือใหบ้ริการท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งแน่นอน ซ่ึงจะส่งผลให้

อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความยิ่งใหญ่ สร้างความสะดวกสบายในการให้บริการดา้นต่างๆแก่

ผูโ้ดยสาร ส่งผลต่อเน่ืองใหอุ้ตสาหกรรมการบินประสบความสาํเร็จและยัง่ยนืต่อไปในยคุดิจิทลั 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 (1) การศึกษาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบินของไทยในการเขา้สู่ยคุดิจิทลัยงัมีประเด็นของการพฒันา

เทคโนโลยีในส่วนงานต่างๆของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบินอีกเป็นจาํนวนมากซ่ึงเป็นประโยชน์กบัธุรกิจ

ต่อการใหบ้ริการ 

(2) การวิเคราะห์การเปล่ียนของอุตสาหกรรมการบินในยคุดิจิทลั ทาํให้เห็นถึงการพฒันาเพ่ือขบัเคล่ือน

ใหธุ้รกิจสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละทาํใหธุรกิจเติบโตสามารถแข่งขนักบัคู่แขง่ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนัการคมนาคมทางอากาศไดรั้บความนิยมสูง เพราะเป็นบริการขนส่งท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยักวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืนโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนัท่ีประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกนัมากข้ึนส่งผล

ให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตวัเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ดงันั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภค

ประเภทหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั สงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทาํใหป้ริมาณความตอ้งการ

ในการเดินทางทางอากาศมีปริมาณท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงมีการแข่งขนัของธุรกิจสายการบินต่างๆ ในรูปแบบ

การให้การบริการและเส้นทางการบินเพ่ือรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงสุด จนบางคร้ังทาํให้การบริการของ

สายการบินนั้ นเกิดข้อบกพร่องข้ึนในสายการบินจนทาํเกิดผลต่อภาพลักษณ์ของสายการบิน  การวิจัยคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาถึงมูลเหตสุ่งผลต่อความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่ง

หน่ึงและผูโ้ดยสารของสายการบินในประเทศไทย ซ่ึงพบวา่ปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนจากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของสาย

การบิน รวมไปถึงกฎระเบียบของสายการบิน ดงันั้นสายการบินจึงตอ้งนาํขอ้มูลไปปรับปรุงปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความ

ขดัแยง้ดงักล่าวลดลงเพ่ือใหผู้โ้ดยสารมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ และรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของสายการบินต่อไป  

 

คาํสําคญั: ความขดัแยง้, พนกังาน, สายการบิน 
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ABSTRACT 

At present, air transportation has been very popular due to it is a more convenient, faster and safer 

transportation service than the other. Especially in the current situation, all countries have more communication which 

are increasing air transportation’s expansion and highly passenger’s demand. Therefore, air transportation is a type of 

public utility that is important for everyday life society and the economics of the country which has been increasing 

constantly demand for air transportation. Therefore, the competitiveness of the airline business which is in the form 

of providing services and routes accommodate the needs of the highest consumer. Sometimes, the airline's service has 

caused defects which affect the airline image. This research aims to study the factor determining conflict between 

low-cost airline employees and passengers in Thailand. It was found that the awareness of airline news and regulations 

was the important factors of the conflicts. Therefore, the airline has to improve these factors for reducing the conflict 

and making passenger’s satisfaction which maintain a good airline image.  

 

Keywords: Conflict, Employees, Airlines 

 

1. บทนํา 

ธุรกิจสายการบินมีการพฒันามากข้ึนอีกทั้งมีความตอ้วการในการเดินทางทางอากาศจากอดีตสู่ปัจจุบนัและ

แนวโน้มในอนาคตมีปริมาณท่ีสูงข้ึนต่อเน่ืองอย่างเห็นไดช้ดั เพราะเป็นบริการขนส่งท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยักวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืนโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนัท่ีประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกนัมากข้ึนส่งผล

ให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตวัเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ดงันั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภค

ประเภทหน่ึงท่ีมีความสาคญัต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 

ดงันั้นจึงมีการแข่งขนัของธุรกิจสายการบินต่างๆ เกิดข้ึนมากมายหลายสายการบินและเสน้ทางการบินเพ่ือรองรับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงสุดและการแข่งขนัในปัจจุบนัมีการแข่งขนัในดา้นการบริการมากข้ึน จนบา้งคร้ังทาํให้การ

บริการของสายการบินนั้นเกิดขอ้บกพร่องข้ึนในสายการบินจนทาํเกิดผลต่อภาพลกัษณ์ของสายการบิน   

จากข่าวสารการบินท่ีออกมาใหพ้บเห็นท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ระหวา่งผูโ้ดยสารกบัพนกังานของสายการบิน

ท่ีมีอยูใ่หเ้ห็นในหลายกรณี ไม่วา่จะเป็นข่าวการใชก้าํลงัความรุนแรงต่อพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน เน่ืองมาจากการ

ไม่ไดรั้บการบริการตรงตามความตอ้งการ รวมไปผูโ้ดยสารไม่พอใจท่ีพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินไม่ยกสัมภาระ

เก็บบนชั้นวางให ้อีกทั้งการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในขณะท่ีอากาศยานกาํลงัจะข้ึนสู่รันเวย ์หรือข่าวการท่ีใชก้าํลงัต่อ

ผูโ้ดยสารของสายการบินแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกาท่ีตกเป็นข่าวในดา้นลบรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยงัส่ือสังคม

ออนไลน์ เป็นผลทาํใหภ้าษลกัษณ์ของสายการบินดงักล่าวเสียหายอยา่งยิง่จนทาํใหย้อดของจาํนวนผูโ้ดยสารลดลงอีก

ดว้ย 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ความขดัแยง้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนมีมูลเหตุมาจากปัจจยัหลายๆประการซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสายการบินต่างๆ

ตอ้งมีการคน้หาสาเหตุดงักล่าวเพ่ือท่ีจะปรับปรุงและบริหารความขดัแยง้นั้นใหล้ดลงเพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจและ
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ความเช่ือมัน่ให้กบัผูโ้ดยสารในการให้บริการของสายการบิน และเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของสายการบินเพ่ือ

รักษาฐานผูโ้ดยสารของสายการบินต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการเกิดความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานปฏิบติัการ และผูโ้ดยสาร สายการบินตน้ทุนตํ่า

ต่างชาติแห่งหน่ึง 

2. เพ่ือหาแนวทางการลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานปฏิบติัการ และผูโ้ดยสาร อนัจะส่งผลต่อการ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของสายการบิน 

 

3. ขอบเขตงานวจัิย 

 งานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดปัญหาความขัดแยง้ระหว่างพนักงานปฏิบัติการ กับ ผูโ้ดยสาร: 

กรณีศึกษาสายการบินตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่งหน่ึง เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาสาเหตุของ

การเกิดความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานปฏิบติัการ และผูโ้ดยสาร สายการบินตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่งหน่ึง รวมไปถึง เพ่ือ

หาแนวทางการลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานสายการบิน และผูโ้ดยสาร อนัจะส่งผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์

ท่ีดีของสายการบิน จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากพนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่า และผูโ้ดยสารจาํนวน 10 คน ท่ี

มีคุณภาพสามารถเป็นตวัแทนในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพได ้โดยทาํการวิจยั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง

เดือนมีนาคม 2562 และ เดือนเมษายน 2562 

 

4. วธีิดําเนินงานวจัิย 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานปฏิบติัการ กบั ผูโ้ดยสาร: กรณีศึกษาสายการ

บินตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่งหน่ึง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสอบถามเชิงลึก (In-depth 

Interview) ทาํการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 คน ท่ีมีคุณภาพสามารถเป็นตวัแทนในการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพได ้

โดยเป็นกลุ่มตวัอยา่งพนกังานสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีเคยมีประสบการณ์ในความขดัแยง้ จาํนวน 5 คน และ ผูโ้ดยสารท่ี

เคยมีประสบการณ์ในความขดัแยง้ จาํนวน 5 คน โดยใช้วิธีทาํการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปิด

โอกาสใหผู้ใ้ห้สมัภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหข้อ้มูลอยา่งเต็มท่ีซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการทาํความ

เขา้ใจทศันคติของผูใ้หส้มัภาษณ์เก่ียวกบัประเด็นท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาต่อไป 
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5. ผลการดําเนินงานวจัิย 

ประเดน็สาํคญั สาระสาํคญัท่ีสรุปไดจ้ากขอ้มูล: 

ผูโ้ดยสาร 

สาระสาํคญัท่ีสรุปไดจ้ากขอ้มูล: 

พนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่า 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

เก่ียวกับสาเหตุของ

ความขดัแยง้ระหว่าง

ผู ้ โ ด ย ส า ร กั บ

พนักงานปฏิบัติการ

สายการบินต้นทุน

ตํ่า 

- เกิดจากการเรียกร้องมากเกินไปทาํให้พนกังาน

ไม่สามารถตอบสนองให้ได้จึงเกิดความไม่

เขา้ใจกนั  

- ทุกอาชีพในการทาํงานย่อมมีขอ้บกพร่องและ

เกิดความขดัแยง้กนัไดเ้ป็นเร่ืองปกติ 

- การปฏิบติัตนของพนกังานบางคนท่ีไม่ถูกตอ้ง

คือมีการเลือกท่ีจะให้บริการ บริการไม่เท่า

เทียมกนั 

- เกิดจากการไม่รู้ขอ้มูลข่าวสารในการเดินทางท่ี

เพียงพอ 

- การส่ือสารท่ีผิดพลาดเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิด

ความขดัแยง้ 

 

- เกิดจากตวัผูโ้ดยสารและทางสายการบินดว้ยท่ี

ดูแลผูโ้ดยสารไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของผูโ้ดยสาร และจาํนวนของผูโ้ดยสารในแต่

ละเท่ียวบิน 

- เกิดจากความเข้าใจและรับรู้ถึงข้อมูลการ

เดินทางท่ีผูโ้ดยสารไม่ทราบถึงกฎระเบียบ

ต่ า ง ๆ ข อ ง ส า ย ก า ร บิ น เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ตัว

ผูโ้ดยสารขาดการใส่ใจ หรือการส่ือสารท่ีไม่

เพียงพอของสายการบิน 

ประเดน็สาํคญั สาระสาํคญัท่ีสรุปไดจ้ากขอ้มูล: 

ผูโ้ดยสาร 

สาระสาํคญัท่ีสรุปไดจ้ากขอ้มูล: 

พนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่า 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

เก่ียวกับการจัดการ

ค ว า ม ขัด แ ย้ง ข อ ง

พนักงานสายการบิน

เม่ือเกิดความขดัแยง้

ท่ีเกิดข้ึน 

- พนักงานต้องทําตามนโยบายบริษัทเพ่ือให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานในการจัดการ

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

- ควรมีการคาํนึงถึงในเร่ืองของความปลอดภัย

และการใหบ้ริการผูโ้ดยสาร 

- ควรใช้การเจรจาต่อรองในระหว่างการจดัการ

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

- ควรให้บุคคลท่ี 3 หรือ ผูมี้อาํนาจสูงสุดท่ีเป็น

กลางมาช่วยไกล่เกล่ียความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

- ตอ้งทาํตามนโยบายบริษทัเพ่ือให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานในการจดัการความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึน 

- ระงบัควบคุมอารมณ์และความประณีประนอม

ในการเจรจากบัผูโ้ดยสาร 

- ใหบุ้คคลท่ี 3 หรือ ผูมี้อาํนาจมาไกล่เกล่ียความ

ขดัแยง้ในกรณีท่ีไม่สามารถตกลงกนัได ้

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ผลกระทบของความ

ขั ด แ ย้ ง ต่ อ ก า ร

เลือกใช้บริการสาย

การบิน 

- ขาดความมัน่ใจในการเลือกใชบ้ริการอีก 

- ตดัสินใจเลือกสายการบินอ่ืนท่ีมีการบริการใน

เส้นทางเดียวกนั 

- เกิดผลกบัภาพลกัษณ์ในแง่ลบกบัสายการบิน 

- ผลกระทบน้อยหรือไม่นานเน่ืองจากเป็น

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

วิธีแก้ไขผลกระทบ

ท่ี เ กิ ด จ า ก ค ว า ม

ขัดแยง้ของสายการ

บิน 

- จัดการแถลงข่าวช้ีแจงความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 

และการรับผดิชอบ 

- ช้ีแจง แจ้งรายละเอียดต่างๆ ความถูกต้อง 

กฎระเบียบของสายการบินให้ผูโ้ดยสารทราบ

อยา่งทัว่ถึง 

- มีมาตรการชดเชยหากข้อขัดแยง้นั้ นเกิดจาก

ความผดิของสายการบิน 

- จดัการแถลงข่าวช้ีแจงความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 

และการรับผดิชอบ 

- ช้ีแจง แจ้งรายละเอียดต่างๆ ความถูกต้อง 

กฎระเบียบของสายการบินให้ผูโ้ดยสารทราบ

อยา่งทัว่ถึง 

- มีมาตรการชดเชยหากข้อขัดแยง้นั้ นเกิดจาก

ความผดิของสายการบิน 
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 จากการวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกในเร่ืองของความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานปฏิบติัการสายการ

บินตน้ทุนตํ่า และผูโ้ดยสาร พบวา่ 

สาเหตุของความขดัแยง้ระหว่างผูโ้ดยสารกบัพนักงานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่งหน่ึงมี

สาเหตุหลกัมาจากการกระบวนการส่ือสารระหว่างสายการบินและผูโ้ดยสารท่ีไม่ทั่วถึงในด้านของกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัในการเดินทาง มาตรฐานความปลอดภยั และขอ้พึงปฏิบติัของผูโ้ดยสารระหว่างการเดินทาง รวมทั้งความ

ตอ้งการของผูโ้ดยสารท่ีมีความตอ้งการท่ีไม่เท่ากนั บางกรณีผูโ้ดยสารมีความตอ้งการมากเกินจนเกินมาตรการของสาย

การบิน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทั้งผูโ้ดยสารและพนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่ามีความคิดเห็นตรงกนั อีกทั้งการปฏิบติั

ตนในการใหบ้ริการของพนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีใหบ้ริการผูโ้ดยสารไม่เท่าเทียม 

 “ผูโ้ดยสารบางคนไม่ทราบถึงส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการเดินทาง อยา่งตวัเองแรกๆท่ีข้ึนเคร่ืองบินใหม่ๆ ก็

เกิดอารมณ์เสียนะ นู่นก็ไม่ได ้น่ีก็ไดอ้ะไรก็ไม่รู้ ก็เคยอารมณ์เสียโมโหใส่พนกังานสายการบิน ก็เขา้ใจแหละคนเรามนั

ไม่รู้ ความตอ้งการก็ไม่เท่ากนั เสียเงินแพงๆมาข้ึนเคร่ืองบินก็อยากไดก้ารบริการดีๆ แต่อยา่งพ่ีก็เคยเจอนะบางทีเราก็

ไม่เขา้ใจนะวา่ทาํไมพนกังานคนน้ีบริการคนอ่ืนดีจงัแต่กลบัเราทาํไมไม่ดีเท่าเขา ก็เกิดความขอ้งใจแลว้” 

   (ผูโ้ดยสารเพศหญิงอาย ุ45 ปี สมัภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 

“เราก็พยายามเขา้ใจนะและใหค้วามช่วยเหลือเตม็ท่ี แต่ก็ตอ้งอยูใ่นกรอบ ในมาตรฐานของความปลอดภยั จะ

ทาํอะไรเกินกวา่น้ีไม่ได ้ผูโ้ดยสารหลายคนก็ไม่ทราบส่ิงเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอจจนถึงเกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน 

เคยโดนช้ีหนา้ใส่เลย บางทีก็มีปาของใส่ วา่หยาบคายก็มี สารพดัเลย ก็ตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของแต่ละคน แต่บางทีก็

ไม่ไหวเหมือนกนันะผูโ้ดยสารหลายคน พนกังานสายการบินมีไม่ก่ีคนเราก็อาจจะตอบสนองความตอ้งการของพวก

เขาไม่ไดก็้ไม่พอใจส่เราอีก” 

          (พนกังานสายการบินเพศชาย อาย ุ41 ปี สมัภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรณภูมิ) 

 

การจัดการความขดัแยง้ของพนักงานปฏิบัติการสายการบินต้นทุนตํ่าเม่ือเกิดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ทั้ ง

ผูโ้ดยสารและพนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่ามีความคิดเห็นท่ีตรงกนัวา่ การจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนควร

เป็นไปตามมาตรฐน กฎ ระเบียบของสายการบิน หากไม่สามารถจดัการความขดัแยง้กนัเองไดก็้ตอ้งใหบุ้คคลท่ี 3 หรือ

ผูมี้อาํนาจท่ีเป็นกลางมาไกล่เกล่ียด้วยกระบวนการการเจรจาต่อรองท่ีรักษาผลประโยชน์กันทั้ งสองฝ่าย รวมทั้ ง

พนกังานยงัตอ้งควบคุมอารมณ์ในการจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไม่ใหบ้านปลาย  

“ก็อยากให้พนกังานสายการบินดาํเนินการไปตามมาตรฐานท่ีสายการบินกาํหนด แต่ควรมีลายลกัษณ์อกัษร

ใหผู้โ้ดยสารไดท้ราบดว้ย ต่างฝ่ายต่างก็ตอ้งใชเ้หตุผลในการเจรจากนั หากเจรจายงัไม่ไดก็้ตอ้งใหค้นอ่ืนท่ีเป็นกลางมา

ช่วยเจรจาลดความขดัแยง้ให”้ 

(ผูโ้ดยสารเพศชาย อาย ุ38 ปี สมัภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 

 “ก็ตอ้งใชก้ฎระเบียบ มาตรการต่างๆของสายการบินเขา้ไปคุย ก็ตอ้งคุยดว้ยเหตุผลก่อน ตอ้งพยายามกด

อารมณ์ตวัเองถา้พดูแลว้ผูโ้ดยสารยงัไม่เขา้ใจ ถา้ไม่รู้เร่ืองก็ใหห้วัหนา้งานของพ่ีมาเจรจาหาขอตกลงกนั” 

       (พนกังานสายการบินเพศหญิง อาย ุ36 ปี สมัภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
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 ผลกระทบของความขดัแยง้ต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า ความคิดเห็นระหวา่งผูโ้ดยสารและ

พนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่า แตกต่างกนัในเร่ืองดงักล่าวโดยผูโ้ดยสารมีความคิดเห็นว่าภาพลกัษณ์ของ

สายการบินจะเป็นไปในทางลบ ทาํให้ผูโ้ดยสารขาดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนตํ่านั้น และ

เลือกเดินทางกบัสายการบินตนุ้ทนตํ่าอ่ืนแทน ส่วนพนักงานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่านั้นมีความคิดเห็นวา่มี

ผลกระทบนอ้ยเน่ืองจากความขดัแยง้เกิดข้ึนบ่อยคร้ังเพราะเป็นการทาํงานท่ีอยูก่บัผูค้นจาํนวนมากหลากหลายความคิด

ความตอ้งการก็มกัจะเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้น 

 “เด๋ียวน้ีขอ้มูลแพร่กระจายไปไวมากปัญหาเกิดข้ึรตอนน้ีอีกไม่ก่ีนาทีหลายคนรับรู้รับทราบ แลว้ยิ่งเป็นขอ้มู

ในทางลบยิ่งไปไวมาก หลายคนเขาก็มองและคุยกนัแลว้วา่สายการบินน้ีเป็นแบบน้ีหรอ ความเช่ือมัน่ของผูโ้ดยสารก็

ลดลงหายไป ก็ไปใชส้ายการบินอ่ืนท่ีดีกวา่แทน” 

(ผูโ้ดยสารเพศชาย อาย ุ32 ปี สมัภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 

 “ปัญหามนัก็มีตลอดเวลาก็หลายเท่ียวบินก็เจอนะไม่เร่ืองนั้น ก็เร่ืองน้ี ปัญหาบางทีก็ซํ้ าๆ ทาํงานอยูก่บัคน

มากมายหลากมนัก็ตอ้งมีความขดัแยง้ข้ึนไดต้ลอด ถา้จะเกิดก็สั้นไม่มากเพราะจริงๆแลว้ปัญหาใหญ่ๆของสายการบินมี

อีกมากมาย” 

       (พนกังานสายการบินเพศหญิง อาย ุ32 ปี สมัภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 

วธีิแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ของสายการบินตน้ทุนตํ่า ทั้งผูโ้ดยสารและพนกังานปฏิบติัการสาย

การบินตน้ทุนตํ่ามีความคิดเห็นท่ีตรงกนัว่า ทางสายการบินควรมีการแถลงข่าวช้ีแจงความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนให้แก่

สาธารณชนไดรั้บทราบเพ่ือเป็นการรรักษาภาพลกัษณ์ และแสดงการรับผิดชอบและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีเป็น

ขอ้ผิดพลาดของสายการบิน รวมไปถึงการส่ือสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรการ

ความปลอดภัยให้เห็นเด่นชัดและทั่วถึง และเป็นลายลกัษณ์อักษร รวมทั้ งหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆก็ต้องรบ

ดาํเนินการแจง้ใหท้ราบอยา่งรวดเร็ว 

“สายการบินก็ตอ้งออกมาแถลงข่าวตามความเป็นจริง ถา้หากเป็นความผิดของพนกังาน หรือสายการบินก็

ตอ้งมีการแสดงความรับผิดชอบ หรือมาตรการชดเชยหากเกิดขอ้เสียหาย” 

(ผูโ้ดยสารเพศหญิง อาย ุ27 ปี สมัภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 

 “ก็ตอ้งแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆใหผู้โ้ดยสารไดรั้บรู้รับทราบอยา่งทัว่ถึง ให้เห็นเด่นชดั มีการประชาสัมพนัธ์

เป็นลายลกัษณ์อกัษร จะไดเ้ป็นหลกัฐานในการช้ีแจง รวมทั้งเม่ือมีเปล่ียนแปลงของขอ้มูลก็ควรจะตอ้งแจง้ทนัทีเพ่ือลด

การเกิดปัญหาต่างๆท่ีตามมา” 

        (พนกังานสายการบินเพศชาย อาย ุ38 ปี สมัภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1730 

6. สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานปฏิบติัการสาย

การบินตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่งหน่ึงกบัผูโ้ดยสารพบว่า สาเหตุปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างพนักงาน

ปฏิบัติการสายการบินตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่งหน่ึงกับผูโ้ดยสาร คือการส่ือสารท่ีไม่มีความไม่ทั่วถึงในเร่ืองของ

กระบวนการต่างๆในการใชบ้ริการสายการบิน ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานความปลอดภยัจนทาํให้เกิดความ

ผิดพลาดอนัเป็นเหตุให้เกิดความเขา้ใจผิดหรือไม่รับทราบถึงขอ้มูลดงักล่าวจนเป็นความขดัแยง้เกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ Postuma (2011) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ระหว่างพนักงานและลูกคา้ซ่ึงสาเหตุของ

ความขดัแยง้ท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของลูกคา้ต่อสินคา้และบริการขององคก์รอนัเป็นเหตุให้

เกิดความเขา้ใจผิดและเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในท่ีสุด รวมไปถึงความตอ้งการของผูโ้ดยสารท่ีมีความแตกต่างกนัทั้ง

รูปแบบ และปริมาณทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจอนัเน่ืองมาจากไม่ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของตน ซ่ึงผล

การศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kim and Wang (2007) ท่ีศึกษาถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการแตกต่างกนั

ของวฒันธรรมซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบและความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกนัอนัทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในความ

ไม่เขา้ใจกนัและไม่สามารถตอบสนองกนัและกนัได ้ 

 การวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ียงัศึกษาถึงการจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนของพนกังานปฏิบติัการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่งหน่ึงและผูโ้ดยสารถึงกระบวนการจดัการความขดัแยง้โดยพบว่ามีการใชว้ิธีโดยนาํบุคคลท่ี 3 

หรือผูมี้อาํนาจท่ีเป็นกลางมาเป็นส่วนร่วมในการจดัการความขดัแยง้ให้ลดลง ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของ Hocker and 

Wilmot (2007) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการในการจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มโดยใชว้ธีิการเจราจา

ต่อรองโดยใชบุ้คคลท่ี 3 ท่ีเป้นกลาง หรืออาศยัอนุญาโตตุลาการในการช่วยในการจดัการความขดัแยง้นั้น 

 

7. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัปัญหาท่ีสาํคญัของความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่า

ต่างชาติกบัผูโ้ดยสารนั้นเกิดมาจากการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารในด้านการเดินทาง กฎระเบียบและขอ้บงัคบัในการ

เดินทางท่ีไม่ชดัเชนและทัว่ถึง อนัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ไวว้างใจในการใชบ้ริการของผูโ้ดย อีกทั้งภาพลกัษณ์ในทาง

ลบของสายการบิน ดงันั้นการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆของสายการบินควรเพ่ิมการส่ือสารใหท้ัว่ถึง 

หรือช่องทางการส่ือสารท่ีผูโ้ดยสารสามารถเขา้ถึงไดท้ัว่ถึง รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือสารกบัผูโ้ดยสารตอ้งเป็นขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นจริงและทนัสมยั 

2. ความตอ้งการของผูโ้ดยสารท่ีมีรูปแบบและปริมาณท่ีต่างกนัซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอนัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้เกิดข้ึนระหว่างผูโ้ดยสารและพนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่งหน่ึง ดงันั้นการเรียนรู้ถึง

เร่ืองของความหลากหลายทางวฒันธรรม และจิตวิทยาองคก์รจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานของสายการ

บินท่ีเป็นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูค้นท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรม ซ่ึงจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง

กนั ความรู้ความเขา้ใจในดา้นของความแตกต่างต่างทางวฒันธรรม และจิตวิทยาองคก์รจึงเป็นส่นสาํคญัท่ีจะสามารถ

ตอบสนองต่อการให้บริการและการดําเนินงานของสายการบินเพ่ือสร้างความประทับใจในการใช้บริการของ

ผูโ้ดยสารอีกทั้งเป็นการพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการสายการบินอีกดว้ย 
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3. เม่ือเกิดเหตุการณ์ความขดัแยง้ท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของสายการบิน พนกังานปฏิบติัการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าต่างชาติแห่งหน่ึง และผูโ้ดยสารแลว้นั้นสายการบินควรมีการแถลงความจริงท่ีเกิดข้ึนให้กบัสาธารณชนได้

ทราบถึงสาเหตุของความขดัแยง้นั้นว่าเกิดข้ึนเน่ืองจากอะไร และสายการบินควรมีมาตรการในการชดเชยความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผลของการขดัแยง้นั้นอยา่งจริงจงัเพ่ือเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของสายการบินรวมทั้งเป็นการ

สร้างความเช่ือมัน่ต่อการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารต่อสายการบินต่อไปในอนาคต 

 

8. เอกสารอ้างองิ 

ปิยวรรณ ไกรเลิศ.(2556). ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตั้งใจซ้ือบริการสายการบิน  ศึกษาเปรียบเทยีบระหว่างสายการบินไทย 

สมายล์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

อดิเทพ กาํแพงเสร.(2556).ปัจจยัความสําเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย.กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

อินทิรา  จนัทรัฐ. (2552).ความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนตํา่เทีย่วบิน

ภายในประเทศ. กรุงเทพมหานคร:มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

Hocker. J.L. & Wilmot.W.W. (2007). Interpersonal Conflct. New York : Mcgraw-Hill. 

Hynes.G.E. (2016). Managerial Communication: Strategies and Applications. Los Angeles: SAGE. 

Kim.H.T., kim.Y.T., Wang.C. (2007). Conflict MAnagemeny Styles: the differences among the Chinese, 

Japanese and Koreans. International Journal of Conflict Management, Vol 18.pp. 23-41. 

Mujtaba B.G. & Prause D. (2015). Conflict management Practices for Diverse Workplaces. Journal of Business 

studies Quarterly. 14-22. 

Olu, Ojo, Dupe, Adesubomi, Abolade. (2008). Impact of conflict management on employee’s performance in a 

public sector organization in Nigeria. Department of Business administration, Faculty of Management 

Sciences, Osun State University. 

Pazos. P. (2012). Conflict management and effectiveness in virtual teams. Team Performance Management: 

An International journal, Vol 18, pp. 401-417. 

Posthuma. R.A. (2011). Conflict management and performance outcomes, international Journal of conflict 

management, Vol 22 pp 108-110. 

White.R.D. (1999). Manageing the Diverse Organization: The imperative for a New Multicultural Paradigm. 

Public Administration Institute, Louisiana State University. 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1732 

ปัจจัยทีม่ต่ีอประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานปฏบัิติการ:  

กรณศึีกษา สายการบินต้นทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย 

 FACTORS DETERMINING PERFORMANCE AMONG OPERATIONAL 

STAFFS: THE CASE STUDY OF A THAI LOW-COST CARRIER 

 

ดร.วสวตัติ์ สุติญญามณ ี

หัวหน้าสาขาวชิาธุรกจิการบิน (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

Email: vasavat.su@spu.ac.th 

ดร.เมธาว ีธรรมเกษร 

อาจารย์ประจําสาขาวชิาธุรกิจการบิน (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาดา วชิยชนานนท์ 

รองคณบดี วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

การพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร เป็นส่ิงท่ีองค์กรจะตอ้งมีกระบวนการท่ีเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะตามวิสัยทศัน์ขององค์กร หากบุคลากรมีสมรรถนะในดา้นความรู้ 

ทักษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะต่างๆท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแลว้การดาํเนินงานในด้านต่างๆ ก็

สามารถดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน แต่ถา้หากบุคลากรขาดความพร้อมในการปฏิบติังานอนัเน่ืองมากจากขาดความรู้ 

ความสามารถหรือทศันคติ จนทาํให้การปฏิบติังานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์กรกาํหนด การจดัการ

พฒันาและการฝึกอบรมบุคลากรจึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งมีการวางแผนและการดาํเนินงานอย่างรอบคอบ เพ่ือให้

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึนรวมทั้งก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยนืองคก์รในดา้นอุตสาหกรรมการบินเป็นองคก์รขนาดใหญ่  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนกังานในองคก์ร ซ่ึงการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานดา้นบรรยากาศในการทาํงาน 

ปัจจัยส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานระหว่างผูป้ฏิบัติงานและผูบ้ังคับบัญชา และปัจจัยส่ิงแวดล้อมในด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานและเพ่ือนร่วมงาน กบัประสิทธิภาพในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ดงันั้นองคก์รควรมีมาตรการต่างๆท่ีส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงาน

ของผูป้ฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือใหอ้งคก์รเจริญกา้วหนาต่อไป 

 

คาํสําคญั: ศกัยภาพการทาํงาน เป้าหมาย ประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

Personnel development and training of in the organization is the organization needs to systematic and 

effective process for personnel performance in the corporate vision.  If the personnel are competent in the areas 

of knowledge, skills, abilities, and characteristics appropriate to the operation, then the variety operational areas 

can go smoothly.  But the lack of personnel in the work due to lack of knowledge, ability or attitude which the 

operation is not according to the standards which set by the organization.  Personnel management, development, 

and training are carefully planned to provide more efficient workforce and sustainable competitive advantage for 

the aviation industry which is a large organization. 

This study aims to study the potential of employees in the organization. It also examines the impact on 

employee productivity development in the organization and the personal management factors that are related to 

the potential of employees in the organization. The study found that environmental factors in working atmosphere 

in work, the environmental factors in work performance between supervisors and supervisors, and the 

environmental factors in the relationship between workers and colleagues effect the working efficiency was 

significantly correlated. Therefore, the organization should take measures to promote the environment in order to 

promote the efficiency of the employees which make the organization prosper. 

 

Keywords: Working Potential, Goal, Effective 

 

1. บทนํา 

ภายใต้กระแสโลกาภิว ัตน์ ท่ีมีการแข่งขันสูง การดําเนินองค์กรในปัจจุบันต่างก็ต้องเผชิญกับ

สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวฒันธรรม 

สภาพแวดลอ้มภายใน ได้แก่ วิธีการดาํเนินงาน การบริหารของผูบ้ริหารในองค์กร และทรัพยากรมนุษยข์อง

องคก์ร ซ่ึงส่ิงท่ีองคก์รในยคุปัจจุบนัให้ความสนใจอยา่งมากคือการพฒันาสมรรถนะ (Competency) ขององคก์ร

ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือให้สามารถอยูร่อดและประสบความสาํเร็จตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจของ

องคก์ร ดงันั้นการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ร จึงเป็นส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งมีกระบวนการท่ีเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะตามวิสัยทศัน์ขององคก์ร หากบุคลากรมีสมรรถนะในดา้นความรู้ 

ทักษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะต่างๆท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแลว้การดาํเนินงานในด้านต่างๆ ก็

สามารถดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน แต่ถา้หากบุคลากรขาดความพร้อมในการปฏิบติังานอนัเน่ืองมากจากขาดความรู้ 

ความสามารถหรือทศันคติ จนทาํให้การปฏิบติังานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์กรกาํหนด การจดัการ

พฒันาและการฝึกอบรมบุคลากรจึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งมีการวางแผนและการดาํเนินงานอย่างรอบคอบ เพ่ือให้

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึนรวมทั้งก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยนืองคก์รในดา้นอุตสาหกรรมการบินเป็นองคก์รขนาดใหญ่ ซ่ึงการดาํเนินงานมีส่วนสาํคญัต่อการพฒันากบั 

องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัมีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งน้ีองค์กร

จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี การท่ีองคก์รบริหารงานเพ่ือใหบ้รรลุภารกิจตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์รจาํเป็น

อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริหารจะตอ้งประกอบไปดว้ยหลายๆส่วน เช่น ระบบการ

บริหาร การจดัการองคก์ร ตลอดจนการบริหารดา้นบุคลากร ซ่ึงส่วนน้ีถือเป็นส่ิงสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของ
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พนกังานใหมี้การปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพ 

ซ่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานในองคก์รมีประสิทธิภาพประกอบไปดว้ยหลายๆปัจจยั เช่น 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สวสัดิการต่างๆขององคก์ร หรือแมก้ระทัง่แรงจูงใจหรือความตอ้งการอ่ืนๆดว้ย และ

ทั้งหมดก็เป็นผลรวมท่ีจะทาํใหอ้งคก์รนั้นมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

         สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน จัดเป็นทรัพยากรทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นได ้เช่นตวัอาคาร 

เคร่ืองจกัรโรงงาน อุปกรณ์สาํนกังาน ท่ีดิน เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริหารควรจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรทางกายภาพใหคุ้ม้ค่า 

และตอ้งบาํรุง ดูแลรักษาใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ซ่ึงปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน เช่น บรรยากาศในการทาํงาน สัมพนัธภาพระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา 

เป็นตน้ นอกจากนั้นทรัพยากรมนุษยก็์ถือว่าเป็นองคป์ระกอบสาํคญั ซ่ึงถา้ไม่มีทรัพยากรมนุษยก็์จะไม่มีองค์กร

เกิดข้ึน ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งจดัการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสามารถจดับุคลากรให้เหมาะสมกบั

งานทาํงานตามท่ีตนมีความถนัด บุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน งานก็จะมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัเวลา (ไพโรจน์ ทิพมาตร์. 2548 :12-13) ดงันั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสาเหตุ

สาํคญัท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพมาตรฐานของสินคา้ ทาํใหต้น้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน ธุรกิจ

จึงมีการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรให้มีทักษะความชาํนาญท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาอาชีพ 

พฒันาขีดความสามารถของตนเองไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพโดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานปฏิบติัการ เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะนาํมาซ่ึงผลผลิตท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน และ

ปัจจยั 

ดงันั้นผูศึ้กษาสนใจท่ีจะทาํการศึกษาคน้ควา้ถึงแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานขององคก์ร

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงจะนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ เพ่ือหาผลลพัธ์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือท่ีจะไดท้ราบ

ว่าการพัฒนาศักยภาพขององค์กรนั้ นมีแนวทางและวิธีใดบ้างท่ีจะทําให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไว ้

ดงันั้นการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพการทาํงานของพนกังาน

ในองคก์รของสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย โดยมีตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัการบริหารบุคคลของพนกังาน

ในสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และดา้นความ

พึงพอใจการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และตวัแปรตาม คือ ศกัยภาพในการทาํงานของพนกังานไดแ้ก่ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน คือปริมาณงาน คุณภาพงาน และผลผลิตจากการทาํงาน 

 

2. วตัถุประสงค์การศึกษา 

 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพการทาํงานของพนกังานในองคก์รของสายการบินตน้ทุน

ตํ่าแห่งหน่ึงของไทย 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยจดัลาํดบั

เน้ือหาแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน สายงานหรือฝ่ายในการปฏิบติังานและรายไดต้่อเดือนของผูต้อบ

แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบปลายปิด (Close-end) แบบมีใหเ้ลือก 2 คาํตอบ (Dichotomous choices) แบบมีใหเ้ลือก

หลายคาํตอบ (Multiple choices) และแบบปลายเปิด (Open-end) มีจาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการ สายการบิน

ตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย มีจาํนวน 10 ขอ้ ประกอบดว้ยดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ลกัษณะคาํถามเป็น

แบบ Likert scale ซ่ึงใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร

ภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวน 12 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร ดา้นการจ่ายค่าตอบแทน 

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน และดา้นขวญัและกาํลงัใจ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Likert scale ซ่ึงใชม้าตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale method) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 

5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามดา้นประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ สายการบินตน้ทุนตํ่า

แห่งหน่ึงของไทย มีจาํนวน 10 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพ ดา้นผลผลิต ลกัษณะคาํถามเป็น

แบบ Likert scale ซ่ึงใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร

ภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

3.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เพ่ือให้แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาศกัยภาพการทาํงานของพนักงานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย

อยา่งมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทยมีความถูกตอ้งและมีความสมบูรณ์ในเร่ือง

การใชภ้าษา ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาไดต้รวจสอบความเรียบร้อยและถูกตอ้ง เพ่ือท่ีจะนาํ

แบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจริงกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพการ

ทาํงานของพนักงานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย 

ผูว้ิจัยไดข้อความร่วมมือจาก สายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย เขา้ไปเก็บขอ้มูลกบัพนักงานปฏิบติัการ 

จาํนวน 367 คน ดว้ยตนเองและผูแ้ทนจากบริษทัฯ ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งลกัษณะของการเก็บขอ้มูล 

ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจัยได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบ

แบบสอบถามของพนกังานปฏิบติัการ ขอ้มูลจากสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย 367 คน 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการทาํวจิยันั้น ผูว้จิยัไดท้าํการคน้ควา้

จากหนงัสือ ตาํรา บทความ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
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การจดักระทาํขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.4 การจดักระทาํข้อมูล 

1. หลงัจากเก็บขอ้มูลแลว้นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

2. นาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหสั (Coding) และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS For Windows (Statistical Package for Social Science) เพ่ือวเิคราะห์เชิงพรรณนาและ

เชิงอนุมาน 

              3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซ่ึงใชส้ถิติดงัน้ี 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน สายงานหรือฝ่ายในการปฏิบติังาน 

และรายไดต้่อเดือน 

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้ในการอธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย บรรยากาศในการทาํงาน ความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจ

ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย ประกอบดว้ย ดา้นการสรรหาและการ

คดัเลือกบุคลากร ดา้นการจ่ายค่าตอบแทน ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นขวญัและกาํลงัใจ และส่วนท่ี 4 

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ สายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย ประกอบดว้ย ดา้น

ปริมาณงาน ดา้นคุณภาพ ดา้นผลผลิต 

1.3 ส่วนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เ พ่ือใช้อธิบายลักษณะข้อ มูลจ าก

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานประกอบดว้ย บรรยากาศ

ในการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชาความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือน

ร่วมงาน ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย 

ประกอบด้วย ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ดา้นขวญัและกาํลงัใจ และส่วนท่ี 4 ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ สายการบิน

ตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย ประกอบดว้ยดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพ ดา้นผลผลิต 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือใชห้าค่าความสัมพนัธ์ของตวั

แปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระจากกนั  

 

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

         จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยเร่ืองแนวทางการพฒันาศักยภาพการทาํงานของพนักงานเพ่ือมุ่งสู่

เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย  ผูว้จิยัมีประเด็นสาํคญัท่ีจะนาํมา

สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 

        4.1 ข้อมูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 51.8 และเพศหญิง ร้อยละ 48.2 โดย

พนกังานปฏิบติัการส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 23-40 ปี ร้อยละ 89.1 รองลงมาคือช่วงอาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 8.7 และ
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อายุ 22 ปีหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 2.2 ด้านระดับการศึกษาพนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.3 

รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 20.2 ระดบัอนุปริญญาหรือปวส. ร้อยละ 6.0 และระดบัปริญญาเอก 

ร้อยละร้อยละ 0.5 นอกจากนั้นในดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน พบว่าพนักงานปฏิบติัการส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ี

ปฏิบัติงานระหว่าง 2-5 ปี ร้อยละ 39.8 รองลงมามีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 38.1 ช่วง

ระยะเวลา 21 ปีข้ึนไป ร้อยละ 9.5 ช่วงระยะเวลา 1ปีหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 6.0 ช่วงระยะเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 4.4 

และระยะเวลา 16-20 ปี ร้อยละ 2.2 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสายปฏิบัติการ ร้อยละ 26.7 พนักงานในสาย

สนบัสนุนธุรกิจ ร้อยละ 24.5 พนกังานในสายการพาณิชย ์ร้อยละ 21.0 พนกังานในสายบาํรุงรักษา ร้อยละ 17.7 

และพนักงานฝ่ายมาตรฐานและอาชีวอนามยั ร้อยละ 10.1 ดา้นรายไดพ้นักงานส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ระหว่าง 9,001-15,000 บาท ร้อยละ 35.7 รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 34.1 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 15.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,000 บาทหรือตํ่ากวา่ ร้อยละ 9.8 และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท ร้อยละ 5.2 ตามลาํดบั 

         4.2 ข้อมูลความคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิาน 

         จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการ สายการบิน

ตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศใน

การทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบั ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน 

ตามลาํดบั 

        4.3 ข้อมูลความพงึพอใจของพนักงานปฏิบัตกิารต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

         จากการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานปฏิบติัการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสรรหาและ

การคดัเลือกบุคลากร ดา้นการจ่ายค่าตอบแทน ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นขวญัและกาํลงัใจ ตามลาํดบั 

         4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

         การศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย 

ภาพรวมอยู่ในระดบัดีจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต 

ตามลาํดบั 

         4.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

         จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานโดยรวมกบัประสิทธิภาพใน

การทาํงานของพนักงานปฏิบัติการ พบว่า มีความสัมพนัธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่า มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันท่ีระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่ิงแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังานดา้นบรรยากาศในการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติในทางบวก แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัปานกลาง ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน

ระหวา่งผูป้ฏิบติังานและผูบ้งัคบับญัชากบัประสิทธิภาพในการทาํงานมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันท่ีระดับค่อนขา้งตํ่า และด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูป้ฏิบติังานและเพ่ือนร่วมงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ในทางบวก แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัค่อนขา้งตํ่า 
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ตารางที ่1  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 

สมมติฐานส่วนที่  2 ปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน สรุปได้ดงันี ้

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมมี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงาน พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดง

วา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัความพึงพอใจในการ

บริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นการจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทางบวก แสดงวา่ 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัค่อนขา้งตํ่า ปัจจยัความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัปานกลาง และปัจจยัความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นขวญัและกาํลงัใจมี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทางบวก แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัค่อนขา้ง

ตํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 บรรยา 

กาศใน

การ

ทาํงาน 

ความสัมพนัธ์

ระหว่าง

ผู้ปฏบิัตงิานและ

ผู้บังคบับัญชา 

ความสัมพนัธ์

ระหว่าง

ผู้ปฏบิัตงิานและ

เพ่ือนร่วมงาน 

ส่ิงแวดล้อม

โดยรวม 

ปริมาณ

งาน 

คุณภาพ

งาน 
ผลผลติ 

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

ทาํงาน 

บรรยากาศในการ

ทํางาน 

1        

ความสัมพนัธ์

ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

และผู้บังคับบัญชา 

.387** 1       

ความสัมพนัธ์

ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

และเพ่ือนร่วมงาน 

.379** .290** 1      

ส่ิงแวดล้อมโดยรวม .795** .738** .728** 1     

ปริมาณงาน .409** .277** .228** .408** 1    

คุณภาพงาน .484** .365** .401** .555** .553** 1   

ผลผลติ .340** .326** .216** .392** .378** .504** 1  

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

.519** .396** .366** .569** .813** .897** .691** 1 
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ตาราง 2  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยก์บัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพใน 

 การปฏิบติังาน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านจดัการทรัพยากรมนุษย์กบัปัจจยัด้านประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน 

 
ทรัพ- 

ยากร

มนุษย์ 

การจ่ายค่า 

ตอบแทน 

การ

ประเมนิผล

การ

ปฏบิัตงิาน 

ขวญัและ

กาํลงัใจ 

การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

โดยรวม 

ปริมาณ

งาน 

คุณภาพ

งาน 
ผลผลติ 

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

ทาํงาน 

ทรัพยากรมนุษย์ 1         

การจ่ายค่าตอบแทน .523** 1        

การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

.296** .188** 1       

ขวญัและกาํลงัใจ .448** .422** .243** 1      

การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

โดยรวม 

.770** .747** .624** .727** 1     

ปริมาณงาน .316** .187** .306** .266** .374** 1    

คุณภาพงาน .348** .145** .450** .265** .423** .553** 1   

ผลผลติ .272** .194** .351** .326** .400** .378** .504** 1  

ประสิทธิภาพใน 

การทํางาน 

.389** .207** .460** .338** .487** .813** .897** .691** 1 

 

4.6 อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่า

แห่งหน่ึงของไทยผูว้จิยัมีประเด็นสาํคญัท่ีจะนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน มีประเด็นสาํคญัท่ีจะนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

1.1 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานดา้นบรรยากาศในการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงานมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทางบวก แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบั

ปานกลาง กล่าวคือ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในดา้นบรรยากาศการทาํงานของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ 

พนกังานมีการทาํงานท่ีค่อนขา้งดีจึงทาํให้ประสิทธิภาพของตวัพนกังาน และทาํให้ประสิทธิผลของตวังานนั้นมี

ความสอดคลอ้งเขา้กนัดว้ย ซ่ึงบรรยากาศในการทาํงานถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบ

ต่องานตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฟรายด ์แลนเดอร์ และ เอช. พิคเกิล (Fried Lander and H. Pickle. 1968 

: 195) ไดก้าํหนดตวัแปรซ่ึงสามารถใชใ้นการวดัความพึงพอใจในการทาํงานของสมาชิกในองคก์ารได ้ในเร่ือง

เก่ียวกับความไวว้างใจท่ีมีต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงความสามารถในดา้นการจดัการของฝ่ายบริหารพนักงาน ตลอดจน

ความเห็นเก่ียวกบัการอาํนวยการวา่เป็นผูค้วบคุมจดังานดีเพียงใด ความรู้เก่ียวกบังาน ความสามารถให้งานเสร็จ

ทนักาํหนด การจดัใหมี้เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เพียงพอ การใหพ้นกังานรู้วา่เขาถูกคาดหวงัใหท้าํอะไร การพยายามให้

พนกังานทาํงานร่วมกนั การปฏิบติัต่อคนงานอยา่งยติุธรรม การให้กาํลงัใจ และความสนใจในการกินดีอยูดี่ของ

คนงานการจดัการเก่ียวกบันโยบาย ความเพียงพอของการติดต่อส่ือสารสองทาง 
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1.2 ปัจจัย ส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานระหว่างผู ้ปฏิบัติงานและผู ้บังคับบัญชากับ

ประสิทธิภาพในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติในทางบวก แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัค่อนขา้งตํ่า กล่าวคือ ถา้สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนกังานดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงานดีข้ึนจะมีประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานดีข้ึนเล็กนอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่ สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนกังานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา

ในบริษทัหวัหนา้จะมีการการมอบหมายงานและการสั่งงานแก่พนกังานตามความคิดเห็นของตนเองโดยขาดการ

สอบถามความคิดเห็นจากพนกังานว่ามีความสามารถในการทาํงานนั้นๆ หรือไม่จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้การ

ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งหัวหนา้กบัลูกนอ้งเกิดความผิดพลาดบางส่วนในดา้นการมอบหมายงาน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ เฮนร่ี ฟาโย (1949 : 97) ยงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัในการบริหารผูบ้งัคบับญัชาควรมีความ

ยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับนักบริหารทุกระดบัในองคก์ารโดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับ 1) ด้าน

หลกัการแบ่งงานกันทาํ เพ่ือให้การทาํงานง่ายต่อการปฏิบัติการโดยคาํนึงถึงความชํานาญเฉพาะอย่างเพ่ือมี

ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน 2) หลกัอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยการมอบอาํนาจหน้าท่ีตาม

ตาํแหน่งงานใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความรับผิดชอบตามตาํแหน่งงานนั้น 3) หลกัวินยั เป็นการยอมรับและเช่ือฟัง

ในกฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบัท่ีองคก์รกาํหนดข้ึน 4) หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา โดยอาํนาจท่ีจะควบคุมสัง่

การผูใ้ตบ้ังคบับญัชาเป็นของผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนจะตอ้งรีบฟังคาํสั่งจาก

ผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวเท่านั้น 

1.3 ปัจจัยส่ิงแวดล้อมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปฏิบัติงานและเพ่ือนร่วมงานกับ

ประสิทธิภาพในการทํางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัค่อนขา้งตํ่า กล่าวคือ ถา้สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนกังาน

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกับเพ่ือนร่วมงานดีข้ึนจะมีประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานดีข้ึน

เล็กนอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่บริษทัไดมี้การมอบหมายงานแก่พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงแต่ขาดประสบการณ์ให้

ทาํงานร่วมกบัพนกังานท่ีมีประสบการณ์สูงแต่มีระดบัการศึกษานอ้ยโดยจะถูกใชง้านในระดบัเดียวกนัซ่ึงมีทั้งเก่ง

และไม่เก่งผสมกนัอยู ่ซ่ึงส่งผลให้พนกังานท่ีรู้มากทาํงานมากกวา่แต่ทาํงานอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 74) ไดก้ล่าวถึงการมอบอาํนาจในการตดัสินใจของผูบ้ริหารไม่วา่

จะระดบัใดจะตอ้งคน้หาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากวฒันธรรมท่ีแขง็แกร่งภายในองคก์ร โดยการ

ใหพ้นกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํงานจะใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคน

ไดใ้ชก้าํลงัสติปัญญาความสามารถ และใหโ้อกาสพนกังานมีส่วนร่วมเพ่ือใหเ้กิดทศันะท่ีดีต่อการทาํงานร่วมกนั 

2. ปัจจยัความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีประเด็นสาํคญัท่ีจะนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

2.1 ปัจจัยความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการจ่ายค่าตอบแทนมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัค่อนขา้งตํ่า กล่าวคือ 

บริษทัอาจจะมีนโยบายในการจะจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนให้กบัพนกังานท่ีทาํงานไดท้ั้งคุณภาพและปริมาณ

ตามท่ีบริษทักาํหนด ก็จะไดค้่าจา้งและค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงถา้พนักงานคนใดปฏิบติัไม่ได้มาตรฐานจะได้

ค่าตอบแทนตํ่ากว่า ซ่ึงแนวทางแกไ้ขบริษทัจะตอ้งจดัอบรมและฝึกทกัษะการปฏิบติังานให้พนกังานท่ีมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังานไดคุ้ณภาพและปริมาณท่ีบริษทักาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทรงวฒิุ แกว้

กรม (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน : กรณีศึกษาพนกังานในธุรกิจ

อุตสาหกรรมเคมีขนาดกลาง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอม พบวา่ แรงจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ/
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ความรับผิดชอบ และแรงจูงใจด้านการมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในเกณฑ์น้อยทุกดา้น นอกจากนั้น เจ.สเตซ่ี อดมัส์ (J. Stacy Adams) กล่าวไวใ้นหนังสือของ สมยศ 

นาวกีาร (2543 : 329) วา่ความเสมอภาคเป็นการมุ่งเนน้ถึงการรับรู้ของบุคคลวา่ ไดถู้กปฏิบติัอยา่งยติุธรรมเพียงใด

เม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน ตามทฤษฎีความเสมอภาคแลว้ ถา้บุคคลรับรู้ว่าผลตอบแทนของตนเสมอภาคกบั

ผลตอบแทนท่ีบุคคลอ่ืนไดรั้บจากการมีส่วนร่วมช่วยเหลืออยา่งเดียวกนัแลว้ บุคคลเหล่านั้นเช่ือวา่การปฏิบติัต่อ

พวกเขาย่อมยุติธรรมและเสมอภาค บุคคลจะประเมินความเสมอภาคโดยยึดอตัราส่วนระหว่างส่ิงท่ีให้กบังาน 

(Input) และส่ิงท่ีไดรั้บจากงาน (Outcomes) เช่น คาํยกยอ่ง สวสัดิการและการเล่ือนตาํแหน่งอตัราส่วนของส่ิงท่ีให้

และส่ิงท่ีไดรั้บอาจถูกเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนภายในกลุ่มงาน สภาวะของความเสมอภาคจะเกิดข้ึนเม่ืออตัราส่วน

ของส่ิงท่ีใหแ้ละส่ิงท่ีไดรั้บของบุคคลหน่ึงเท่ากบัอตัราส่วนของส่ิงท่ีใหแ้ละส่ิงท่ีไดรั้บของอีกบุคคลหน่ึง 

2.2 ปัจจยัความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นการประเมินผลการปฏิบติังานมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัปานกลาง กล่าวคือ 

บริษทัอาจมีการประเมินผลงานตามปริมาณ และคุณภาพและงานท่ีปฏิบัติได้ เพ่ือการพิจารณาจ่ายค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน และการเล่ือนตาํแหน่งแก่พนักงาน ดงันั้นจึงมีการกาํหนดแนวทางแกไ้ขในการประเมินแลว้พบว่า

พนกังานมีผลการปฏิบติังานออกมาไดค้่อนขา้งดีก็ตอ้งค่าตอบแทน หรือการข้ึนเงินเดือนตามผลงานและปริมาณ

งานท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้งและดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2545 : 408) 

กล่าวถึงเร่ืองขวญัและกาํลงัใจจะผสมผสานของทศันคติของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่องาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

การควบคุมบังคบับัญชา ค่าจ้างแรงงาน และปัจจัยเก่ียวกับการทาํงานอ่ืนๆ ซ่ึงถ้าองค์กรใดมีระดับขวญัสูง

ผูป้ฏิบติังานก็จะมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 

2.3 ปัจจยัความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นขวญัและกาํลงัใจมีความสัมพนัธ์

ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัค่อนขา้งตํ่า กล่าวคือ บริษทัอาจจะมี

นโยบายในการจะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนให้กับพนักงานท่ีทาํงานได้ทั้ งคุณภาพและปริมาณตามท่ีบริษทั

กาํหนด ก็จะไดค้่าจา้งและค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงถา้พนกังานคนใดปฏิบติัไม่ไดม้าตรฐานจะไดค้่าตอบแทนตํ่า

กวา่ ซ่ึงแนวทางแกไ้ขบริษทัจะตอ้งจดัอบรมและฝึกทกัษะการปฏิบติังานใหพ้นกังานท่ีมีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบติังานไดคุ้ณภาพและปริมาณท่ีบริษทักาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยศวจัน์ พยงุผลชยัสาร,สมชาย 

คุม้พลู (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินบริษทัการบินไทย 

จาํกัด (มหาชน) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ต้อนรับบนเคร่ืองบินปัจจัยท่ีมีผลต่อขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินและ

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานกับขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ 1.ระดบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชั้นหน่ึงบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัดงัน้ี คือ ดา้นความผูกพนักบัองคก์ร 

ดา้นความสามคัคี และดา้นเจตคติในการปฏิบติังาน ตามลาํดบั 2.พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชั้นหน่ึง บริษทั 

การบิน จาํกดั (มหาชน) ท่ีเพศ อาย ุสถานภาพทางครอบครัว ระดบัการศึกษา และรายได ้ต่างกนั มีขวญักาํลงัใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานไม่แตกต่างกนั มีขวญักาํลงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 3.ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชั้นหน่ึง บริษทั 

การบินไทย  จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยักระตุน้ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
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พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน และดา้นความรับผิดชอบ ส่วนดา้น

การยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํและดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัปานกลางส่วน

ปัจจยัคํ้ าจุนในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความสําคญัใน

ระดับปานกลางเรียงตามลาํดบัดังน้ี คือ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้าน

เงินเดือน และด้านนโยบายและด้านบริหาร ตามลาํดับ 4.ปัจจัยกระตุน้ทั้ ง 5 ด้านคือ ด้านความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะของงานท่ีทาํ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าใน

หน้าท่ีการงานและปัจจยัคํ้ าจุนทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นเงินเดือน ดา้นนโยบายและบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคลากร และด้านการปกครองบังคบับัญชา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 

5. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

จากผลการศึกษาวิจยัทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ สาย

การบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนักงานปฏิบติัการ สายการบินตน้ทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย

พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบั

เพ่ือนร่วมงาน พนักงานมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยอยู่ในระดบัดี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะโดยแยกออกเป็น 2 

ประเด็น ดงัน้ี 

1.1 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา คือ ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการส่งเสริม

และสนับสนุนให้แก่พนกังานโดยเฉพาะในเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังาน เช่น การให้คาํยกยอ่ง

ชมเชยเม่ือมีผลงานดี การแสดงใหเ้ห็นชดัถึงการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตนเองต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งจริงจงัในการ

บงัคบัใชก้ฎระเบียบต่อผูท่ี้ทาํงานไม่ดี ใชเ้หตุผลตดัสินใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งยติุธรรม โดยเฉพาะในเร่ืองการ

สั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดจนการใหค้าํแนะนาํปรึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีเม่ือพนกังานเกิดปัญหาจากการปฏิบติังาน 

หากสามารถปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีจะทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร มีความภาคภูมิใจท่ีไดรั้บคาํยกยอ่งชมเชย

เม่ือผลงานออกมาดี ทาํงานดว้ยความกระตือรือร้น นอกจากนั้นยงัเป็นการป้องกนัปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่ดีต่อ

องคก์ร ทาํใหง้านบรรลุเป้าหมายในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัการไดรั้บ

ความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี ถา้พนักงานในองค์กรเพ่ิมความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั

โดยเฉพาะในการสร้างความจริงใจในการทาํงานร่วมกนั มีความรักและปรารถนาดีต่อเพ่ือนร่วมงานดว้ยกนั การ

รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยกยอ่งและใหค้วามสาํคญัและใหเ้กียรติแก่บุคคลอ่ืนดว้ยความสุจริตและความบริสุทธ์ิใจ 

ก็จะทาํให้เกิดการปฏิบติังานอย่างร่วมแรงร่วมใจระหว่างตนเองกับเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดีตลอดจนบรรลุ

เป้าหมายในการทาํงานทั้งดา้นปริมาณงาน คุณภาพงานและผลผลิตก็ออกมาดีบรรลุเป้าหมายในการทาํงานท่ีตั้งไว ้

ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังานใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์าร ควรมีกิจกรรม

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั และการทาํกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทาํงานต่อไป โดย

การจดัอบรมสมัมนาเพ่ือพฒันาหน่วยงาน อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัเพ่ือนร่วมงาน 

และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชาตามไปดว้ย 
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        2. ความพึงพอใจของพนกังานปฏิบติัการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสายการบินตน้ทุนตํ่าแห่ง

หน่ึงของไทย โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาพนกังานในเร่ืองเก่ียวกบังานท่ีทาํมีโอกาสใชค้วามสามารถ ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน พนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก แต่บริษทัก็ควรกาํหนด

ขอบเขตภาระหนา้ท่ีการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัพนกังานท่ีมีระดบัวฒิุการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดยให้

โอกาสในการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตลอดจนทกัษะการปฏิบติังานให้

ไดท้ั้งปริมาณ คุณภาพตามท่ีบริษทักาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถกา้วไปสู่ตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึนใน

ระดบับริหารต่อไปตลอดจนเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแก่พนกังานเป็นอยา่งดี 

         3. ประสิทธิภาพในการทํางานของสายการบินต้นทุนตํ่าแห่งหน่ึงของไทย ในด้านผลผลิต พบว่า 

พนกังานมีประสิทธิภาพการทาํงานอยูใ่นระดบัดี แต่พนกังานปฏิบติัการส่วนใหญ่ท่ีทาํงานกลางแจง้จะตอ้งทาํงาน

ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีตอ้งประสบปัญหาทั้งฝุ่ น แสง และเสียงอยูต่ลอดเวลา จึงทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงาน

ดา้นผลผลิตอาจไม่เสร็จตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ ดงันั้นบริษทัควรสนับสนุนในเร่ืองการอาํนวยความสะดวก

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการป้องกันปัญหาฝุ่ น แสง และเสียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานแก่พนักงานท่ี

ปฏิบติังานกลางแจง้เพ่ือใหง้านท่ีผลิตออกมามีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานท่ีลูกคา้และบริษทักาํหนด 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการด่านตรวจคนเขา้เมืองของท่าอากาศยานและวดัผล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ผูโ้ดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน

ดอนเมือง จาํนวนขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

 ผลจากการวิจยัพบวา่ ภาพรวมผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการด่านตรวจคน

เขา้เมืองของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก และเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการด่านตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ท่ี ฯ มีความ

มุ่งมั่นยินดีเต็มใจในการบริการ รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ี ฯปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึงประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการ 

เจา้หนา้ท่ี ฯ มีความรู้ความสามารถ ความชาํนาญเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ ความเหมาะสมในการแต่งกายของ

เจา้หนา้ท่ี ฯ ท่ีใหบ้ริการ ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซบัซอ้น การใหบ้ริการตามลาํดบัก่อนหลงั มี

ความเพียงพอในการให้บริการ การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น และ

สุดทา้ยท่ีไดค้่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

 

คาํสําคญั: ผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยาน เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 

ABSTRACT 

The objective of this research has to study the satisfaction of passenger towards immigration officers at 

Suvarnabhumi Airport and Don Muaeng Airport and to compare the satisfaction of the immigration services of 

the airport . The samples for this research are Thai and foreign passengers who use immigration service at 

Suvarnabhumi Airport and Don Muaeng Airport. The statistics used in the analysis were percentage, mean, 

standard deviation to test the hypothesis by using statistical t-test and one-way analysis of variance (One way 

ANOVA). 
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 The results showed that overview of passengers were satisfied with the services of immigration at 

Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport. The level of satisfaction and when considering an item found 

that airport users are satisfied with the services of immigration officer's. The officers welcome willingness to 

serve was a minor official's performance, taking into account the benefits of the service staff's opinion. efficacy 

expertise with responsibility, appropriate uniform ,the service steps in providing flexibility without complexity. 

There are enough officers in the service. Open to feedback on services such comments box, the average minimum 

speed of service respectively. 

  

Keywords: airport users. Immigration Officer 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ถือเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยท่ีเป็น

ช่องทางในการเดินทาง และเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของธุรกิจการบินทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ นอกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีบทบาทสําคญัในด้านการขนส่ง

ผูโ้ดยสารแลว้ยงัเป็นศูนยก์ลางในการขนส่งทางอากาศ มีทางหลวงพิเศษท่ีทนัสมยัเช่ือมต่อระหวา่งท่าอากาศยานและ

กรุงเทพมหานคร ในทางกลบักนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ยงัมีขอ้ดอ้ยในสามดา้น คือ 

ดา้นภาษาของบุคลากร ดา้นความแออดัของท่าอากาศยาน และดา้นการบริการเพ่ืออาํนวยความสะดวก เช่น ด่านตรวจ

คนเขา้เมือง ซ่ึงทั้งสามปัจจยัเป็นปัจจยัท่ีสามารถปรับปรุงและพฒันาได ้(จิตตพฒัน์ พรหมพงษ,์ 2558) และเพ่ือให้

บรรลุผลสาํเร็จดงักล่าว บริษทั ท่าอากาศไทย จาํกดั (มหาชน) จึงตอ้งร่วมมือกบัหน่วยงานสาํนกังานตาํรวจตรวจคน

เขา้เมืองนาํนวตักรรมการบริการ (Service Innovation) มาใชด้าํเนินการปรับปรุงการบริการต่าง ๆ ท่ีมีใหดี้ข้ึน  

 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2560 ท่ีผ่านมาผูโ้ดยสารตอ้งรอคิวผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองนานกว่า 4 ชัว่โมง 

ตั้งแต่เวลา 00.00-05.00 น. ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีเท่ียวบินขาเขา้ระหวา่งประเทศ เท่ียวบินปกติ รวมทั้งส้ิน 

21 เท่ียวบิน รวมกับมีเท่ียวบินท่ีทาํการบินล่าช้าคือ เท่ียวบินจากสิงคโปร์  2 เท่ียวบิน จากฮ่องกง 1 เท่ียวบิน 

ประกอบกับมีเท่ียวบินพิเศษของสายการบิน Thai Air Asia ทาํการบินจากประเทศจีนอีก 1 เท่ียวบิน ทาํให้มี

เท่ียวบินรวมทั้งส้ิน 25 เท่ียวบิน มีจาํนวนผูโ้ดยสารรวม 4,977 คน ในขณะท่ีจาํนวนของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง

ในท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถรองรับการบริการไดเ้พียง 1,000 คนต่อชัว่โมง จึงเกิดความล่าชา้ในการบริการ  

นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกูร  (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) ให้ความเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่า 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนล่าสุดน่าจะเป็นคร้ังสุดทา้ย และไม่น่าจะกระทบกบัภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงกระทรวงฯ พยายาม

ส่งเสริมการใชท่้าอากาศยานนานาชาติในพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือลดความแออดัของจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีรองรับจนเกินขีดความสามารถแลว้  และนายพงษภ์าณุ เศวตรุนทร์ 

(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) ให้ความเห็นวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผลต่อความรู้สึกของนกัท่องเท่ียว

บา้ง ซ่ึงขณะน้ีทราบว่าทางสาํนักงานตาํรวจคนเขา้เมืองมีอตัรากาํลงัไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างเพ่ิมอตัรากาํลงั 

หากมีปัญหาติดขดัท่ีใด ทางกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาพร้อมนาํเร่ืองน้ีไปยงัท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ท่องเท่ียวแห่งชาติ เพ่ือนาํเป็นวาระเร่งด่วน เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว 

 ดา้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีปัญหาจากกรณีท่ีมีภาพการเขา้คิวยาวของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ปัญหาความล่าชา้และความแออดับริเวณด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ตม.ประจาํท่าอากาศยานสุวรรณ
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ภูมิ เน่ืองจากกาํลงัเจา้หนา้ท่ีของด่านตรวจคนเขา้เมือง ขณะน้ีมีประมาณ 1,500 นาย บางส่วนลาออกไปอยูห่น่วย

อ่ืนประมาณ 300 นาย และมีเจา้หนา้ท่ีบางส่วนตอ้งไปอบรมนายตาํรวจสัญญาบตัรอีกประมาณ 100 นาย ทาํให้

กาํลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยูแ่ลว้ลดลงกวา่ร้อยละ 30 ซ่ึงทาํใหเ้กิดความโกลาหล นอกจากการขาดกาํลงัเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมืองแลว้ คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีมีการใชง้านเป็นเวลานานยงัไม่ไดรั้บการพฒันาปรับปรุงไปใช้

เคร่ืองท่ีมีความรวดเร็ว ระบบซอฟแวร์ท่ีใช้ในงานปัจจุบันก็ใช้ของต่างชาติ ซ่ึงระบบล่มบ่อย และปัญหา

คอมพิวเตอร์ท่ีไม่สามารถสแกนหนงัสือเดินทางไดป้ระมาณ 6 ประเทศ เน่ืองจากกระดาษมนัเกินไป ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี

ตรวจคนเขา้เมืองจะตอ้งใชก้ารบนัทึกขอ้มูลเขา้เคร่ืองแทนการอ่านดว้ยคอมพิวเตอร์ จะใชเ้วลาต่อคนเกือบ 3 นาที 

จากปกติใชเ้วลาไม่เกิน 45 วนิาที ทั้งน้ี หากมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเป็นจาํนวนมาก เช่น เช่าเหมาลาํเขา้มาก็จะ

เกิดปัญหาความแออดัทั้ งขาเขา้และขาออก ดังนั้นหากปัญหาดังกล่าวยงัไม่ได้รับการแก้ไขนักท่องเท่ียวและ                  

ผูเ้ดินทางตอ้งเผือ่เวลาเดินทางก่อนเวลา 3-4 ชัว่โมง 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 16.00 น. ทางกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 2 ช้ีแจงวา่ 

ในช่วงเวลาดงักล่าว 15.00-16.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีเคร่ืองบินลงจอดถึง 20 เคร่ือง หรือ 20 เท่ียวบิน ผูโ้ดยสาร

ประมาณ 4,600 คน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีในการตรวจของด่านตรวจคนเขา้เมืองนั้นสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 

3,000 คน จึงทาํใหเ้กิดผูโ้ดยสารรอรับการตรวจคนเขา้เมืองลน้ไปนอกพ้ืนท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองตามท่ีปรากฏใน

ภาพข่าว ซ่ึงขณะนั้นเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองขาเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเต็มอตัรากาํลงัทุกช่องตรวจ โดยคุณยทุธ

ศกัด์ิ สุภสร ผูว้า่การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดก้ล่าวถึงปัญหาแออดัจนนกัท่องเท่ียวข้ึนเคร่ืองบินไม่ทนั 

การมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวไทยมากข้ึนถือเป็นข่าวดี เศรษฐกิจไทยวนัน้ีตอ้งพ่ึงรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นหลกั 

ปัญหาท่ีเป็นอยูก็่คือ ตอ้งแกปั้ญหาการเขา้ออกท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง (ตม.) นัน่เอง 

 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานท่ีมีเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีไดรั้บการ

บริการจากด่านตรวจคนเขา้เมืองของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจะ

ทาํให้เขา้ใจถึงระดบัของคุณภาพการให้บริการ และการให้บริการท่ีสร้างความพึงพอใจต่อนกัท่องเท่ียวว่า มีความ

พอใจมากน้อยเพียงใด  เพ่ือนาํผลการวิจยัท่ีไดเ้สนอต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้สนใจสามารถใช้เป็น

ขอ้มูลพ้ืนฐานในการพิจารณาวางแผนปรับปรุงและพฒันาดา้นต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นท่ีปัจจยัคุณภาพการให้บริการ 

ความคุม้ค่า และศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการของเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองทั้ง

ในระดบัจุลภาคและมหภาค ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดับของคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของเจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน               

ดอนเมือง  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการให้บริการของ

เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง  
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4. เพ่ือคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีของความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง  

5. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการด่านตรวจคนเขา้

เมืองในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง  

  

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามบินท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ

นาํมากาํหนดเป็นขอบเขตในการวจิยัตวัแปรแต่ละตวั ไดด้งัน้ี 

   

                                     ตวัแปรต้น                   

 

 

 

                                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จาํนวน 400 คน โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่างเดือน

มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ ขอ้มูลเป็นเวลา 6 เดือน 

 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา 

รายได ้ ความพงึพอใจในการใช้บริการ 

1. การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค  

2. การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา   

3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  

4  การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  

5. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้  

 

คุณภาพการให้บริการ 

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  

2. ความน่าเช่ือถือ  

3. การตอบสนองลูกคา้  

4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้  

5. การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้  
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4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามโดยตรวจสอบความถูกตอ้งและเท่ียงตรงในเน้ือหา (Validity)  โดยหาค่าดชันีของ

ความสอดคลอ้งกันระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้กับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC)  

ระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะของ ยทุธ ไกยวรรณ์ (2546)  

4.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบ

สมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี            

- เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานมีต่อเจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนเขา้

เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง  

     - เพ่ือเป็นแนวทางให้เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอน

เมือง  ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อันจะนําไปสู่ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 

         - เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบั ดูแล และกาํหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพการให้บริการของ

เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผูใ้ช้บริการทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้ งในระดับจุลภาคและมหภาค ให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

  

6. อภิปรายผล  

 ผลจากการวิจยัพบวา่ ภาพรวมผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการด่านตรวจคน

เขา้เมืองของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก และเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการด่านตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ท่ี ฯ มีความ

มุ่งมั่นยินดีเต็มใจในการบริการ รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ี ฯปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึงประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการ 

เจา้หนา้ท่ี ฯ มีความรู้ความสามารถ ความชาํนาญเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ ความเหมาะสมในการแต่งกายของ

เจา้หนา้ท่ี ฯ ท่ีให้บริการ ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซบัซอ้น การให้บริการตามลาํดบัก่อนหลงั              

มีความเพียงพอในการให้บริการ การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น และ

สุดทา้ยท่ีไดค้่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ สาํหรับผลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

ความพึงพอใจกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานท่ีมีต่อเจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองของท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมในเร่ืองความพึงพอใจไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วณิารัตน์ ภูวพฒัน์ชยักิจ (2559) คุณภาพ

การให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยผลการศึกษาพบว่า 

คุณภาพการให้บริการดา้นการตอบสนองความตอ้งการ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเม่ือพิจารณารายขอ้

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถให้คาํแนะนาํท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัที รองลงมา เจา้หนา้ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจาํนวน
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เพียงพอ สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดท้ัว่ถึงและทนัตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ และเจา้หนา้ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เต็มใจและพร้อมให้บริการอยา่งรวดเร็วเท่ากนั และสุดทา้ยเจา้หนา้ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความเอาใจใส่ต่อ

ปัญหาและแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว ตามลาํดบั  

 

7. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ 

ผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูข้า้มาใชบ้ริการด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ในคร้ังน้ี ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัพอใจมาก แต่ยงัมีคาํแนะนาํของ

ผูใ้ชบ้ริการใหมี้การปรับปรุงเร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

ดงันั้นเพ่ือรักษามาตรฐานของความพึงพอใจในการใชบ้ริการด่านตรวจคนเขา้เมือง ควรมีการปรับปรุง

ตามคาํแนะนาํของผูใ้ชบ้ริการ เช่น 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของด่านตรวจคนเขา้เมือง 

2. ความรู้ความสามารถ เช่น ภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษากลางของโลก ควรปรับปรุงเพ่ือให้ง่ายต่อการ

ส่ือสารทั้งทางเจา้หนา้ท่ีและคนท่ีรับบริการอีกดว้ย 

3. การปรับปรุงใหมี้ช่องบริการด่านตรวจคนเขา้เมืองใหเ้พียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 
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