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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินขีดความสามารถในการปฏิบติังานขององค์การสาธารณะ 

โดยใชศู้นยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทยเป็นกรณีศึกษา ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือรวบรวมขอ้มูล

จากแบบประเมินผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยเก็บจากบุคลากรประจาํศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทยใน

ทุกจังหวดั จาํนวนทั้ งส้ิน 428 ราย และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าศูนยด์าํรงธรรม 

กระทรวงมหาดไทยมีขีดความสามารถในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.78 โดยมีขีดความสามารถด้าน

ภาพลกัษณ์ และดา้นค่านิยมร่วมในระดบัสูงสุด ค่าเฉล่ียคะแนน 3.19 และมีขีดความสามารถในดา้นกฎหมายใน

ระดบัท่ีตํ่าท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.49 

 

คาํสําคญั: การประเมินขีดความสามารถ, องคก์ารสาธารณะ, ศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 

ABSTRACT 

 The primary purpose of this research is to assess public organizational capacity, using Damrongdhama 

Center of Ministry of Interior as a case study. The data is collected by online questionnaires from Damrongdhama 

Center personnel 428 samples, using quantitative method.  Descriptive statistic is used to analyze the data.  

The results showed that the capacity of Damrongdhama Center of Ministry of Interior is in the moderate level 

(score 2.78). Branding and values are highest among 11 dimensions (score 3.19) while legal structure is lowest 

with an average score of  2.49 

 

Keywords: Capacity Assessment, Public Organization, Damrongdhama Center of Ministry of Interior 
 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 องคก์ารสาธารณะ (Public organization) เป็นหน่วยสาํคญัท่ีเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการทาํงานของ

ภาครัฐ ทั้ งการผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน เน่ืองจากองค์การสาธารณะหมายรวมถึง
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หน่วยงานของรัฐบาลทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และท้องถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ 

(สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2558) หากองค์การสาธารณะเหล่าน้ีมีขีดความสามารถใน                    

การดําเนินการท่ีดี จะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีดี มีคุณภาพ และปริมาณท่ีเพียงพอกับ                    

ความตอ้งการของประชาชน ดงันั้น การทราบถึงขีดความสามารถขององคก์ารสาธารณะยอ่มเป็นส่วนท่ีจะส่งเสริม

ให้เกิดการพฒันาต่อยอดในส่วนท่ีประสบความสําเร็จ รวมทั้ งปรับปรุงในส่วนท่ีบกพร่องได้อย่างถูกตอ้ง                    

ตรงประเด็น  

สาํหรับกรณีศึกษา ศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นองคก์ารสาธารณะท่ีทาํหนา้ท่ีในการรับเร่ือง

ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร ให้คาํปรึกษา รับเร่ืองปัญหาความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของ

ประชาชน และทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยบ์ริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

จากรายงานผลการดาํเนินงานภาพรวมทัว่ประเทศ ตั้งแต่เปิดศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดั พบวา่ ตั้งแต่วนัท่ี 18 

กรกฎาคม 2557 จนถึงขอ้มูลวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 (กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๐ ค) มีผูม้าขอใชบ้ริการให้

ศูนยฯ์ ช่วยเหลือ  3,128,983 เร่ือง/คาํร้อง โดยศูนยฯ์ไดด้าํเนินการจนแลว้เสร็จจาํนวน 3,081,287 เร่ือง/คาํร้อง คิด

เป็น ร้อยละ 98.48 อยา่งไรก็ตาม ศูนยฯ์ยงัคงมีเร่ืองคา้งอยูจ่าํนวน 47,696 เร่ือง/คาํร้อง คิดเป็นร้อยละ 1.52 ซ่ึงเป็น

ผลจากหลายสาเหตุ เช่น การบูรณาการการทาํงานกบัหน่วยงานภายนอกท่ียงัติดขดั การมีขีดความสามารถท่ีจาํกดั

เม่ือเทียบกบัขอบเขตความรับผิดชอบ การมีทรัพยากรทางการบริหารทั้งคนและวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํกดั เป็นตน้ ส่ิง

เหล่าสะทอ้นถึงขอ้จาํกดัในขีดความสามารถของศูนยฯ์ ซ่ึงเป็นอุปสรรคขดัขวางให้การดาํเนินการส่งมอบบริการ

สาธารณะไปสู่ประชาชนยงัทาํไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ  

 เพ่ือให้ศูนยฯ์ สามารถดาํเนินการไดส้ําเร็จลุล่วงตามภารกิจการจดัตั้งและทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล รวมทั้งมองเห็นจุดบกพร่องท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงอยา่งถูกทิศทาง ผูว้ิจยัจึงสนใจจะพฒันากรอบ

แนวคิดท่ีจะนาํมาใชป้ระเมินขีดความสามารถขององคก์าร เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ห็นสถานะปัจจุบนัของศูนย ์ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาในเชิงยทุธศาสตร์ต่อไปในอนาคต  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์การสาธารณะ โดยใช้ศูนย์ดํารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย เป็นกรณีศึกษา 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การประเมินขีดความสามารถองคก์ารเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีช่วยพฒันาองคก์ารภาครัฐให้มุ่งไปสู่

ทิศทางแห่งการเป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง เน่ืองจากการประเมินขีดความสามารถองคก์ารจะช่วยใหผู้บ้ริหาร

และบุคลากรเห็นและเขา้ใจขีดความสามารถขององค์การอย่างชัดเจน อนัจะนําไปสู่การปรับปรุงและพฒันา

องคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการไดต้่อไป สาํหรับการประเมินองคก์ารภาครัฐนั้น Drucker & Collins (2008) ไดต้ั้ง

คาํถามเบ้ืองตน้สําหรับการประเมินองค์การ เพ่ือเตรียมความพร้อมขององคก์ารไปสู่อนาคตท่ีคาดหวงัไว ้5 ขอ้ 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่อีกประเด็นท่ีตอ้งศึกษาดว้ย คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงรวมเป็นขอ้คาํถาม 6 ขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

1) พนัธกิจขององคก์ารคืออะไร (What is your mission?) จะแสดงถึงเจตนารมณ์ของการจดัตั้งองคก์าร 2) ผูรั้บบริการ 

ขององคก์ารคือใคร (Who is your customer?) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนทุ่มเททาํงานเพ่ือตอบสนองความจาํเป็นและ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

746 

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และเขา้ใจว่าส่ิงท่ีผูรั้บบริการให้ความสําคญัคืออะไร 3) คุณค่าขององค์การใน

สายตาของผูรั้บบริการคืออะไร (What does your customer value?) เป็นคาํถามเพ่ือสอบทานว่ากิจกรรมของ

องคก์ารตอบสนองผูรั้บบริการหรือไม่ 4) ผลลพัธ์ขององคก์ารคืออะไร (What are your results?) เพ่ือให้องคก์าร

ไดต้ระหนกัถึงการวดัความสาํเร็จดว้ยตวัช้ีวดัท่ีทาํใหอ้งคก์ารทราบผลการดาํเนินงาน 5) แผนงานขององคก์ารคือ

อะไร (What is your plan?) เพ่ือทราบถึงวิธีการท่ีองคก์ารจดัทาํแผนงานและบรรลุพนัธกิจท่ีไดต้ั้งไว ้และ 6) ผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รคือใคร (Who are your stakeholders?) เพ่ือใหอ้งคก์ารดาํเนินงานไปใน 

ทิศทางท่ีตอบผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์าร  

ตารางที ่1 สรุปความเช่ือมโยงของตวัแบบประเมนิศักยภาพองค์การ 

มิติของ

องค์การ 

OCAT (2001) HOCAI (2011) OCAT (2013) OCA (2016) PMQA (2557) 

งาน/

ภารกจิ 

- ธรรมาภิบาล 

(Governance) 

- การบริหารเชิง

ปฏิบติัการ 

(Management 

Practices) 

- ความย ัง่ยนื 

(Sustainability) 

- กลยทุธ์และการ

วางแผน  

- การจดัการทัว่ไป  

- ความย ัง่ยนื  

- การบริหารงาน 

ส่งมอบบริการ 

และผลลพัธ์  

- ความตอ้งการ

ขององคก์าร 

(Aspiration) 

- กลยทุธ์ของ

องคก์าร  

- กระบวนการ

จดัการ  

- การบริหาร

แผนงาน  

- การบริหารผล

การดาํเนิน

โครงการ  

- การจดัการ

องคก์ารและ

ความย ัง่ยนื  

- การวางแผนเชิง

ยทุธศาสตร์ 

- การมุ่งเนน้

ระบบปฏิบติัการ 

- ผลลพัธ์การ

ดาํเนินการ 

ทรัพยากร

ทาง

การเงิน 

 ทรัพยากรทาง

การเงิน (Financial 

Resources) 

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรทางการเงิน

และทรัพยากรท่ีเป็น

วสัดุอุปกรณ์ 

(Financial and 

Physical Resource 

Management) 

 

การระดมทุนของ

องคก์าร (Funding) 

- การจดัการทาง

การเงินและ

ระบบควบคุม

ภายใน  

- การบริหาร

ระบบการ

จดัซ้ือจดัจา้ง  

- 

บุคลากร/ผู้

ปฏิบัติ 

งาน 

ทรัพยากรมนุษย ์

(Human 

Resources) 

การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์(Human 

Resource 

Management) 

 

ภาวะผูน้าํ บุคลากร 

และอาสาสมคัร 

(Leadership, Staff 

and Volunteers) 

ระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

(Human 

Resources 

Systems) 

การนาํองคก์าร 

การมุ่งเนน้บุคลากร 

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

การส่งมอบบริการ 

(Service Delivery) 

ความสมัพนัธ์กบั

ภายนอก (External 

Relations) 

ความสมัพนัธ์กบั

หน่วยงานภายนอก

และคู่คา้ (External 

Relations and 

Partnerships) 

การตลาดและการ

ส่ือสารขององคก์าร 

(Marketing and 

Communication) 

- การให้ความสาํคญั

กบัผูรั้บบริการและ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

สภาพ 

แวดล้อม/

บริบท 

- การเป็นองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ 

(Organizational 

Learning) 

ค่านิยมขององคก์าร 

(Values) 

การเรียนรู้และ

นวตักรรมใน

องคก์าร (Learning 

and Innovation) 

การสนบัสนุน 

(Advocacy) 

ธรรมาภิบาลและ

โครงสร้างทาง

กฎหมาย 

(Governance and 

Legal Structure) 

 

การวดั การวิเคราะห์ 

และการจดัการ

ความรู้ 
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 คาํถาม 6 ข้อข้างต้นเป็นคาํถามท่ีง่ายแต่ตอบได้ยาก  การตอบคาํถามเหล่านั้น องค์การจําเป็นตอ้ง

ประเมินผลและตรวจสอบตนเองอยา่งเท่ียงตรง คาํตอบท่ีไดจ้ากการประเมินขีดความสามารถขององคก์ารเป็นส่ิง

ท่ีมีความสาํคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งนาํไปดาํเนินการต่อไป   

อยา่งไรก็ตาม ในการประเมินขีดความสามารถขององคก์ารภาครัฐนั้น ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการวดัและ

ประเมินเพ่ือใหอ้งคก์ารมองเห็นศกัยภาพขององคก์ารในประเด็นต่าง ๆ ไดช้ดัเจนเป็นรูปธรรม ดงันั้นจึงเกิดความ

พยายามในการออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการประเมินขีดความสามารถองค์การข้ึนจํานวนมากทั้ งของ

ต่างประเทศและประเทศไทย เช่น แบบประเมิน OCAT แบบประเมิน HOCAI หรือแบบประเมิน PMQA เป็นตน้ 

ทั้งน้ีผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์และสรุปประเด็นสาํคญัจากแบบประเมินดงักล่าว โดยสาระสาํคญัแสดงในตารางท่ี 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้ งน้ี จากการสังเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดังท่ีสรุปไวเ้บ้ืองต้น เพ่ือให้ครอบคลุมมิติต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งในการประเมินขีดความสามารถขององค์การสาธารณะ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันากรอบแนวคิดรวบยอดในการ

ประเมินขีดความสามารถขององคก์ารสาธารณะในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน 11 ดา้น ดงัแผนภาพท่ี 1 น้ี 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  การวิจยัเพ่ือประเมินขีดความสามารถขององคก์ารสาธารณะในการปฏิบติังานมิติต่าง ๆ ใชร้ะเบียบวิธี

วจิยัเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

        4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรประจาํศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทยในทุกจงัหวดั 

จาํนวนทั้งส้ิน 697 ราย สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัคดัเลือกโดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 

และกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 97% ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งส้ินจาํนวน 428 ราย และเพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่สามารถรวบรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนไดอ้ยา่งครบถว้น 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ผูว้ิจยัจึงเก็บตวัอยา่งเกินขนาดท่ีเหมาะสมอีกร้อยละ 10 คิดเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 470 ราย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บได้

จริงมีจาํนวนทั้งส้ินจาํนวน 453 ราย  

       4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และประเมินระดบัขีดความสามารถในการดาํเนินงานของศูนยด์าํรงธรรมใน

คร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีในเร่ืองของการประเมินขีดความสามารถองค์การ (Organization 

Capacity Assessment – OCA) ตามท่ีไดน้าํเสนอไวใ้นกรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงมีประเด็นในการวิเคราะห์ขีด

ความสามารถของศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 11 ดา้น ดงัน้ี 

1. วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ขอบเขตภารกิจ และอาํนาจหนา้ท่ี (Vision and Mission) ครอบคลุมประเด็น

เก่ียวกบัการกาํหนดเป้าหมายของศูนยด์าํรงธรรม ตลอดจนคุณลกัษณะของวิสัยทศัน์และพนัธกิจของศูนยด์าํรง

ธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน (Strategy) ครอบคลุมประเด็นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งแนวคิดในการจดัทาํยุทธศาสตร์ คุณลกัษณะ และการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ในการ

ดาํเนินงาน 

3. กระบวนการดาํเนินงาน (Process) ครอบคลุมกลไกและวิธีการดาํเนินงาน ระบบงานในส่วน

ต่างๆ ทั้งในระดบัผูบ้ริหารไปจนถึงระดบัผูป้ฏิบติัการ รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังาน 

4. ทรัพยากร (Resource) ครอบคลุมทั้ งทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรด้านแหล่งเงินทุนและ

งบประมาณ ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรดา้นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

5. ภาวะการนาํ (Leadership) ครอบคลุมคุณลกัษณะ ทศันคติ และแนวคิดในการนาํองค์การของ

ผูบ้ริหาร ทั้งในดา้นทกัษะ ความรู้ความสามารถ และการใชจิ้ตวทิยา 

6. ภาพลกัษณ์ (Branding) ครอบคลุมประเด็นการรับรู้ของบุคคลภายนอกเก่ียวกบัศูนยด์าํรงธรรม 

และวธีิการท่ีศูนยด์าํรงธรรมใชใ้นการสร้างการรับรู้เก่ียวกบัตวัศูนยด์าํรงธรรมแก่บุคคลภายนอก 

7. ค่านิยมร่วม (Shared-values) ครอบคลุมประเด็นขอ้กาํหนดร่วมกันของบุคลากรในศูนยด์าํรง

ธรรมเพ่ือเป็นเคร่ืองกระตุน้และโนม้นา้วใหบุ้คลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 

8. การจดัการความรู้และนวตักรรม (KM and Innovation) ครอบคลุมประเด็นเก่ียวกบัวธีิการจดัการ

ความรู้รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ความรู้ และการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และความคิดสร้างสรรค ์

9. การส่งมอบบริการ (Service delivery) ครอบคลุมประเด็นคุณภาพและมาตรฐานในการส่งมอบ

บริการในทุกภารกิจหลกัของศูนยด์าํรงธรรมใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

10. กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ครอบคลุมประเด็นการทาํงานและประสานงานร่วมกบั

หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการรับรู้ของบุคลากรศูนยด์าํรงธรรมเก่ียวกบัหน่วยงานและบุคคล

เหล่านั้น 

11. กฎหมาย (Legal Structure)   ครอบคลุมเก่ียวกับขอบเขตอาํนาจตามกฎหมายของศูนยด์าํรง

ธรรม ตลอดจนการดาํเนินงานภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย 

     4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเพ่ือประเมินขีดความสามารถของศูนยด์าํรงธรรม โดย

สังเคราะห์มาจากทฤษฎี/แนวคิด ผลการดาํเนินงานในระยะท่ีผ่านมา จากนั้นจึงร่างแบบสอบถาม และประชุม

พิจารณาขอ้คาํถามร่วมกนัในกลุ่มนกัวิชาการ ซ่ึงเป็นนกัวิจยั เพ่ือให้มัน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งตาม
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หลักความแม่นตรง (Validity) จากนั้ นจึงตรวจสอบ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทั้ งน้ี 

แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 11 ดา้น จาํนวนทั้งส้ิน 78 ขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่2  การแจกแจงขอ้คาํถามรายดา้น 

ด้าน จํานวนข้อคาํถาม ด้าน จํานวนข้อคาํถาม 

1. ดา้นวิสยัทศัน์และพนัธกิจ   10 7. ดา้นค่านิยมร่วม  6 

2. ดา้นยทุธศาสตร์  9 8. ดา้นการจดัการความรู้และนวตักรรม  5 

3. ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน  10 9. ดา้นการส่งมอบบริการ  6 

4. ดา้นทรัพยากร  9 10. ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  6 

5. ดา้นภาวะการนาํ  7 11. ดา้นกฎหมาย 5 

6. ดา้นภาพลกัษณ์  5 รวมจํานวนทั้งส้ิน (ข้อ) 78 

 

โดยขอ้คาํถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ สังกัด ตาํแหน่งประเภทของระดับ

ตาํแหน่ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีศูนยด์าํรงธรรม 

ส่วนที่ 2 การประเมินระดบัขีดความสามารถในการดาํเนินงานของศูนยด์าํรงธรรม 11 ดา้น จาํนวนขอ้

คาํถาม 78 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั (Vonglao,2017) ไดแ้ก่ 

ไม่ทราบ       คะแนนประเมิน  0 คะแนน 

ควรปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  คะแนนประเมิน  1 คะแนน 

มีขีดความสามารถในระดบัพ้ืนฐาน  คะแนนประเมิน  2 คะแนน 

มีขีดความสามารถปานกลาง   คะแนนประเมิน  3 คะแนน 

มีขีดความสามารถสูง   คะแนนประเมิน  4 คะแนน 

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจัยสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรประจาํศูนยด์าํรงธรรมดว้ยแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 

(online survey) โดยมีการขอความร่วมมือจากศูนยด์าํรงธรรมส่วนกลางเพ่ือมีหนงัสือขอความอนุเคราะห์ใหศู้นย์

ดาํรงธรรมจังหวดัตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูแ้ทนจากศูนยด์าํรงธรรมจังหวดัทั้ง 76 

จงัหวดัทัว่ประเทศ และศูนยด์าํรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ครอบคลุมผูป้ฏิบติังานทุกระดบั ประกอบดว้ย 

ภาคเหนือ ไดแ้ก่ ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดักาํแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลาํพนู อุตรดิตถ ์นครสวรรค ์สุโขทยั พิจิตร และอุทยัธานี  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 

นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย ์มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 

หนองบวัลาํภู อาํนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 

ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ ศูนยด์าํรงธรรมกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขนัธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 

เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว้ สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 

และอ่างทอง 
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  ภาคใต ้ไดแ้ก่ ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดักระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พงังา พทัลุง 

ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินขีดความสามารถในการดาํเนินงานของศูนยด์าํรงธรรมคร้ังน้ี ผูว้จิยัใช้

สถิติพรรณนาเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For 

Windows เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยวเิคราะห์ขีดความสามารถของศูนยด์าํรง

ธรรมในดา้นต่าง ๆ จาํนวน 11 ดา้น และแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ีย 3.26 - 4.00  หมายถึง   มีขีดความสามารถสูง  

ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.25  หมายถึง    มีขีดความสามารถปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 1.76 - 2.50  หมายถึง    มีขีดความสามารถพ้ืนฐาน 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.75  หมายถึง   ควรปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการประเมินขีดความสามารถของศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทยในทรรศนะของผูบ้ริหาร และ

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในศูนยด์าํรงธรรมจากทัว่ประเทศตามกรอบการวจิยัท่ีสงัเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกบั

การประเมินขีดความสามารถองคก์าร (Organization Capacity Assessment: OCA) ทั้ง 11 ดา้น มีดงัต่อไปน้ี 

5.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการสํารวจจําแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 453 คน พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปฏิบติังานในศูนย์

ดาํรงธรรมในช่วงระยะเวลา ระหวา่ง 6 เดือนถึง 1 ปี ไม่สังกดัตาํแหน่งในทางราชการ โดยมีสถานะเป็นพนกังาน

จา้ง และลูกจา้งประจาํ ปฏิบติังานในสายงานวเิคราะห์นโยบายและแผนจาํนวนมากท่ีสุด 

5.2 ผลการประเมนิขีดความสามารถของศูนย์ดาํรงธรรมในภาพรวม 

ขีดความสามารถของศูนยด์าํรงธรรมในภาพรวมสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถใน

ระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.78 (จากคะแนนเต็ม 4) ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นภาพลกัษณ์ 

และดา้นค่านิยมร่วม มีค่าเฉล่ียขีดความสามารถสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ ท่ีค่าเฉล่ียคะแนน 3.19 รองลงมา 

ไดแ้ก่ ดา้นภาวะการนาํ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.98 ดา้นการส่งมอบบริการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.95 ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.88 ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.80 ดา้นการจดัการความรู้และนวตักรรม คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 2.76 ด้านวิสัยทัศน์และพนัธกิจ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.64 ด้านทรัพยากร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.52 ด้าน

ยทุธศาสตร์  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.51 และดา้นกฎหมาย ซ่ึงมีขีดความสามารถตํ่าท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.49 ตามลาํดบั 

ดงัแสดงในตารางท่ี 3 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3 ผลการประเมินขีดความสามารถของศูนยด์าํรงธรรมในภาพรวม จาํแนกรายดา้น   

ประเดน็ x� S.D. ระดบัขีดความสามารถ ลาํดบัที่ 

1. ดา้นวิสยัทศัน์และพนัธกิจ   2.64 0.91 ปานกลาง 8 

2. ดา้นยทุธศาสตร์  2.51 0.90 ปานกลาง 10 

3. ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน  2.80 0.80 ปานกลาง 6 

4. ดา้นทรัพยากร  2.52 0.79 ปานกลาง 9 

5. ดา้นภาวะการนาํ  2.98 0.88 ปานกลาง 3 

6. ดา้นภาพลกัษณ์  3.19 0.74 ปานกลาง 1 

7. ดา้นค่านิยมร่วม  3.19 0.80 ปานกลาง 1 

8. ดา้นการจดัการความรู้และนวตักรรม  2.76 0.84 ปานกลาง 7 

9. ดา้นการส่งมอบบริการ  2.95 0.81 ปานกลาง 4 

10. ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  2.88 0.82 ปานกลาง 5 

11. ดา้นกฎหมาย 2.49 0.93 พ้ืนฐาน 11 

ขีดความสามารถในภาพรวม 2.78 0.68 ปานกลาง  

 

5.3 ผลการประเมนิขีดความสามารถของศูนย์ดาํรงธรรม จาํแนกตามรายด้าน 

การประเมินขีดความสามารถของศูนยด์าํรงธรรมในงานวิจยัคร้ังน้ี จาํแนกผลการศึกษาเป็นรายด้าน

เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาเชิงลึกท่ีจะนาํไปใชใ้นการยกระดบัศกัยภาพและขีดความสามารถของศูนยด์าํรงธรรมใน

อนาคต ตลอดจนสามารถวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในการปฏิบติังานของศูนยด์าํรงธรรมไดอ้ยา่งรอบดา้น ทั้งน้ี

ผลการวเิคราะห์รายดา้นทั้ง 11 ดา้น มีดงัต่อไปน้ี 

 5.3.1 ด้านวสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถดา้นวสิยัทศัน์และพนัธกิจ ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.64 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ พนัธกิจของศูนยด์าํรงธรรมช่วยใหค้นภายนอกจดจาํศูนยด์าํรงธรรมได ้เป็นประเด็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียขีดความสามารถมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.98 รองลงมา ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์และพนัธกิจของศูนยด์าํรง

ธรรมถูกนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของศูนยฯ์ อยา่งสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.71 ส่วนประเด็นเร่ือง

วิสัยทศัน์ของศูนยด์าํรงธรรมกระตุน้ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิและสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บับุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.51 

ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  

 5.3.2 ด้านยุทธศาสตร์ 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.51 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่  ยทุธศาสตร์ของศูนยด์าํรงธรรมตอบโจทยน์โยบายในระดบัชาติ เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียขีด

ความสามารถมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.69 ส่วนประเด็นดา้นศูนยด์าํรงธรรมมีการเช่ือมโยงแรงจูงใจของ

บุคลากร (เช่น สิทธิประโยชน์ การให้รางวลัตอบแทน การลงโทษ) เขา้กบัยทุธศาสตร์ พบวา่มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดใน

ดา้นน้ี โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.02 

 5.3.3 ด้านกระบวนการดาํเนินงาน 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถดา้นกระบวนการดาํเนินงานในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

2.80 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ศูนยด์าํรงธรรมมีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีรัดกุม โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียขีดความสามารถมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.03 ส่วนประเด็นดา้นศูนย์
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ดาํรงธรรมมีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการงาน บุคลากรและงบประมาณภายในศูนย ์พบวา่มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด

ในดา้นน้ี กล่าวคือ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.63  

 5.3.4 ด้านทรัพยากร  

 ศูนย์ดํารงธรรมมีขีดความสามารถด้านทรัพยากรในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.52 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบว่า บุคลากรของศูนยด์าํรงธรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและทศันคติท่ีดีในการดาํเนินงานของ

ศูนยฯ์ เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียขีดความสามารถมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.16 ส่วนประเด็นดา้นศูนยด์าํรงธรรม

มีอตัรากาํลงัท่ีเพียงพอ (เช่น พนกังานขบัรถ พนกังานรับโทรศพัท ์ฯลฯ) ต่อการดาํเนินงานตามพนัธกิจของศูนยฯ์

ไดอ้ยา่งครบถว้น พบวา่มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดในดา้นน้ี กล่าวคือมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.89  

 5.3.5 ด้านภาวะการนํา 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถดา้นภาวะการนาํในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.98 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ ผูบ้ริหารศูนยด์าํรงธรรมมีอิทธิพลผลกัดนัให้การทาํงานภายในศูนยฯ์ ประสบความสาํเร็จ 

เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียขีดความสามารถมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.1 ส่วนประเด็นดา้นผูบ้ริหารศูนยด์าํรง

ธรรมใชเ้วลาในการพูดคุยและถกยทุธศาสตร์อยา่งสมํ่าเสมอ พบวา่มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดในดา้นน้ี กล่าวคือ มีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 2.74  

 5.3.6 ด้านภาพลกัษณ์ 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถด้านภาพลกัษณ์ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.19 เม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนและบุคคลภายนอกจดจําศูนย์ดํารงธรรมได้ เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียขีด

ความสามารถมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.32 ส่วนประเด็นดา้นประชาชนและบุคคลภายนอกรู้จกัศูนยด์าํรง

ธรรมและรับรู้วา่ศูนยด์าํรงธรรมมีหนา้ท่ีอยา่งไร ใชบ้ริการได ้ณ จุดใด พบวา่มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดในดา้นน้ี กล่าวคือ 

มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.08  

 5.3.7 ด้านค่านิยมร่วม 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถด้านค่านิยมร่วมในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.19 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ บุคลากรในศูนยด์าํรงธรรมมีค่านิยมมุ่งเนน้การใหบ้ริการประชาชน เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.28 ส่วนประเด็นดา้น ค่านิยม ความเช่ือ บรรทดัฐานหรือวฒันธรรมท่ีดีของศูนย์

ดาํรงธรรม สร้างความผูกพนัให้กบับุคลากรในศูนยฯ์ พบว่ามีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดในดา้นน้ี กล่าวคือ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

3.15  

 5.3.8 ด้านการจดัการความรู้และนวตักรรม 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถด้านการจัดการความรู้และนวตักรรมในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.76 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ศูนยด์าํรงธรรมมีการพฒันาแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้การ

ดาํเนินงานของศูนยฯ์ ประสบความสําเร็จ เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียขีดความสามารถมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

2.85 ส่วนประเด็นศูนยด์าํรงธรรมมีการอบรมและพฒันาสมรรถภาพบุคลากรภายในศูนยฯ์ เป็นประจาํ พบว่ามี

ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดในดา้นน้ี กล่าวคือ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.71  

 5.3.9 ด้านการส่งมอบบริการ 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถดา้นการส่งมอบบริการในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.95 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ศูนยด์าํรงธรรมส่งมอบบริการท่ีดี มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับแก่ผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
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3.16 ส่วนประเด็นศูนยด์าํรงธรรมมีระบบประกนัคุณภาพในการดาํเนินงาน มีพบว่ามีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดในดา้นน้ี 

กล่าวคือ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.65  

 5.3.10 ด้านผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.88 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ศูนยด์าํรงธรรมเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียขีดความสามารถมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

3.00 ส่วนประเด็นศูนยด์าํรงธรรมรับรู้วา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพนัธกิจของศูนยฯ์ เป็นใครบา้ง พบวา่มีค่าเฉล่ียตํ่า

ท่ีสุดในดา้นน้ี กล่าวคือ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.8  

 5.3.11 ด้านกฎหมาย 

 ศูนยด์าํรงธรรมมีขีดความสามารถดา้นกฎหมายในระดบัพ้ืนฐาน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.49 เม่ือพิจารณา

รายขอ้ พบว่า ศูนยด์าํรงธรรมดาํเนินงานภายใตข้อบเขตอาํนาจท่ีกฎหมายให้ไวอ้ย่างเคร่งครัดเป็นประเด็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียขีดความสามารถมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.11 ส่วนประเด็นกฎหมายให้อาํนาจศูนยด์าํรงธรรมอย่าง

เพียงพอครอบคลุมพนัธกิจหลกัทั้งหมดของศูนยฯ์ พบวา่มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดในดา้นน้ี กล่าวคือ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.17  

 

6. อภิปรายผลการวจัิย 

 การประเมินขีดความสามารถขององค์การสาธารณะตอ้งพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ให้รอบดา้น เพ่ือตอบ

คาํถามสําคญัทั้ง 6 ประการดงัท่ี Drucker & Collins (2008) ไดว้างแนวทางไว ้จากผลการศึกษาพบว่าศูนยด์าํรง

ธรรม กระทรวงมหาดไทยได้รับการประเมินในมิติต่าง ๆ อย่างครบถว้น เช่น การตอบคาํถามว่าพนัธกิจของ

องค์การคืออะไร มีความสอดคลอ้งกับแบบประเมิน HOCAI (2011) และ OCAT(2013) โดยการตอบคาํถาม

ดงักล่าวไดพ้ฒันาเป็นขอ้คาํถามในดา้นวิสัยทศัน์และพนัธกิจ รวมทั้งดา้นยทุธศาสตร์ การตอบคาํถามวา่คุณค่าใน

สายตาของผูรั้บบริการคืออะไร สะทอ้นให้เห็นในขอ้คาํถามดา้นภาพลกัษณ์ หรือการตอบคาํถามวา่ผลลพัธ์ของ

องคก์ารคืออะไร ลว้นเห็นขีดความสามารถของศูนยด์าํรงธรรมไดจ้ากขอ้คาํถามในดา้นการส่งมอบบริการ เป็นตน้ 

ดงันั้น ในการพฒันากรอบเพ่ือประเมินขีดความสามารถขององคก์ารสาธารณะ ซ่ึงมีภารกิจครอบคลุมผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียจาํนวนมาก และเกิดผลกระทบกวา้งขวาง จึงตอ้งมีความครอบคลุมในทุกมิติอยา่งแทจ้ริง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทยควรพฒันาขีดความสามารถในดา้นกฎหมายให้ดีข้ึนเป็น

การเร่งด่วน เพ่ือยกระดบัการส่งมอบบริการสาธารณะใหก้บัประชาชน 

(2) ควรมีการเช่ือมโยงแรงจูงใจเขา้กับยุทธศาสตร์ของศูนยด์าํรงธรรมให้มากข้ึน เพ่ือจูงใจให้

บุคลากรของศูนยฯ์ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรนาํกรอบแนวคิดในการประเมินองคก์ารสาธารณะในงานวิจยัน้ีไปใชใ้นการประเมินขีด

ความสามารถขององคก์ารสาธารณะอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน 

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็น

บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูภ่ายในสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 490 คนวิจยั

ไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรสําเร็จของทาโร ยามาเน่ จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 222 คน 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้หากพบวา่มีความแตกต่างกนั จะใชก้าร

ทดสอบรายคู่โดยวิธีของ LSD จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ

ประเภทเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานบางดา้นท่ีแตกต่างกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจัย พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีมาก

ท่ีสุด ส่วนอายุ 51- 60 ปี  มีน้อยท่ีสุด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีมากท่ีสุด ส่วนปริญญาเอก มีน้อยท่ีสุด 

รายได1้5,001 - 20,000 บาท มากท่ีสุด ส่วนรายได ้40,001-50,000 บาท มีนอ้ยท่ีสุด ระยะเวลาในการปฏิบติังานอยู่

ระหว่าง 1 - 5 ปี มากท่ีสุด ส่วนระยะเวลาในการปฏิบติังานอยูร่ะหว่าง 16 - 20 ปี มีน้อยท่ีสุด ประเภทเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ พนกังานราชการ มีมากท่ีสุด ส่วนประเภทเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ลูกจา้งประจาํ มีนอ้ยท่ีสุด 

 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.92, S.D. =  0.52 ) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพด้านความขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับมาก ( Χ  = 4.14, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ 

ประสิทธิภาพดา้นความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.03, S.D. = 0.72) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพด้านความซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์การ อยู่ในระดับมาก ( Χ  = 3.59, S.D. = 1.22) 

ตามลาํดบั 
 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, บุคลากร, สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

  และส่ิงแวดลอ้ม         
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the staff performance efficiency of the Office of the Permanent 

Secretary under Ministry of Natural Resources and Environment. The researcher collected data from samples of 

490 personnel working within the Office of the Permanent Secretary for Natural Resources and Environment. 

The researcher determined the size of the sample by using Taro Yamane methodgot the sample size were 222 

persons. The confidence level at 95 percent and the statistics used in the research were frequency, percentage, 

average, standard deviation. and one-way ANOVA and pairing tests by LSD classified by gender, age, education 

level, income, duration of work and the type of government officials had staff performance efficiency in some 

aspect tasks summarized as following; 

 The result of the research showed that more female than males Most of the respondents are between 31-

40 years old and 51-60 years old are the least. Bachelor's degree is the highest, while PhD has the smallest. The 

income is 15,001-20,000 baht and the income is 40,001-50,000 baht. The duration of work is between 1 - 5 years 

at most, while the duration of work is between 16 - 20 years. There is the least type of government officials. Most 

government employees, government officials, permanent employees. 

The levels of Performance level of personnel of the Office of the Permanent Secretary for Natural 

Resources and Environment The overall picture is in the high level (Χ = 3.92, S.D. = 0.52). When considering 

each aspect, it is found that The aspect that had the highest mean was the efficiency of diligence. Was at a high 

level (Χ = 4.14, S.D. = 0.74) followed by efficiency, responsibility and attention. Was at a high level (Χ = 4.03, 

S.D. = 0.72) and the least average aspect was efficiency in honesty and loyalty to the organization. High level (

Χ = 3.59, S.D. = 1.22) respectively 

 

Keywords:  Staff Performance Efficiency, Personnel, Office of the Permanent Secretary under Ministry Natural  

 of Resources and Environment  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดจ้ดัตั้งกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มข้ึนใหม่ ให้มีอาํนาจหนา้เก่ียวกบัการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การจดัการการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาก

ภารกิจ ท่ีไดรั้บมอบหมายกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินงานไว้

อย่างชดัเจน ท่ีจะดาํเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลายของประเทศ ไดอ้ยู่คู่กบัสังคมไทยตลอดไป 

รวมทั้งประชาชนไดมี้การดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสุข ภายใตคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี (พระราชบญัญติัปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 99 ก ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2545) 

 สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างภายในมาแลว้ 

2 คร้ัง โดยคร้ังหลังสุดเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560ได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน

ปลดักระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ข้ึนใหม่และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
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134 ตอนท่ี 130 ก วนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ขอ้ 2 ให้สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจเก่ียวกบัการเป็นศูนยก์ลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพฒันายทุธศาสตร์ และ

แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบติังาน จดัสรรทรัพยากรและบริหารราชการทัว่ไปของกระทรวง เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวงรวมทั้ งมีการจัดทํายุทธศาสตร์กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซ่ึงถือเป็น

ยทุธศาสตร์ชาติฉบบัแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ดา้นการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และแผนพฒันาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

(แผนพฒันาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติสาํนกันายกรัฐมนตรี 29 ธนัวาคม 2559) 

 จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ

ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม และเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

กบัหน่วยงานต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เ พ่ือ ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดพ้ฒันา ปรับปรุงมาจากงานวจิยัของ อรสุดา ดุสิตรัตนกลุ(พ.ศ.2557) งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์: ศึกษาเฉพาะกรณี

ของบุคลากรส่วนกลาง นาํมาเป็นกรอบแนวคิดระดบัประสิทธิภาพ   3 ดา้น แบ่งเป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1. ดา้นความ

ขยนัหมัน่เพียร 2. ดา้นความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน 3. ดา้นความซ่ือสตัยแ์ละภกัดีต่อองคก์าร 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมตฐิานการวจิยั  

 สมมติฐาน 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

บุคลากรท่ีปฏิบติังานสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสํานักงาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ดา้นความขยนัหมัน่เพียร ดา้นความรับผิดชอบและเอา

ใจใส่งาน ดา้นความซ่ือสตัยแ์ละภกัดีต่อองคก์าร 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 6 เดือน 

         4.2 ประชากรและตวัอยา่ง 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (เฉพาะส่วนกลาง) จาํนวน 490 คน และทาํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยวิธีการเปิดตารางเลขสุ่มของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 222 คน โดยมีระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เช็นต ์

 4.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับ

การศึกษา 4. รายได้ 5. ระดับการศึกษา 6. ประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ด้านความ

ขยนัหมัน่เพียร 2. ดา้นความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน 3. ดา้นความซ่ือสตัยแ์ละภกัดีต่อองคก์าร 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร

สํานักงานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.รายได ้ 

5.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

6.ประเภทเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

1. ดา้นความขยนัหมัน่เพียร  

2. ดา้นความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน 

3. ดา้นความซ่ือสตัยแ์ละภกัดีต่อองคก์าร 
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 4.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                 

ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามแบบปลายปิด (Close-ended) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยมีลกัษณะ

คาํถามปลายปิดแบบมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว 

(Best Answer) จาํนวน 6 ขอ้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประเภทเจา้หนา้ท่ี              

ของรัฐ 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเ ก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีจาํนวนทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นความขยนัหมัน่เพียร ดา้น

ความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อองคก์าร แบบสอบถามแสดงถึงประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใชแ้บบ (Rating Scale) 

โดยมีหลกัเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั โดย

คุณภาพของเคร่ืองมือ คือแบบสอบถาม มีค่าความเท่ียงตรง (Validity) มากกว่า 0.5 ข้ึนไปทุกขอ้ และค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97  

 4.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

  ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  1. ทาํหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพฯ เพ่ือขอเก็บขอ้มูลไปยงัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือทาํการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

  2. ผูว้ิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองและไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา

จาํนวน 222 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 

  3. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้จึงนาํไปประมวลผล

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

 4.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล  

  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

  1. สถิติ เ ชิงพรรณนาได้แก่  การหาค่าความถ่ี  (Frequency) ค่า เฉ ล่ีย (Mean) และค่า ร้อยละ 

(Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

  2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis 

of Variance) ถา้พบวา่มีความแตกต่างกนั จะใชก้ารทดสอบรายคู่ โดยวธีิ Least-Significant Different (LSD) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของบุคลากรสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษา ระดบั

ปริญญาตรีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาทมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-5 ปี และประเภทเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็น

ขา้ราชการ  
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 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มพบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.92, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณารายดา้น

พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ประสิทธิภาพดา้นความขยนัหมัน่เพียร (Χ  = 4.14, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ดา้น

ความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน (Χ  = 4.03, S.D. = 0.68) และดา้นความซ่ือสตัยแ์ละภกัดีต่อองคก์าร (Χ  = 3.59, 

S.D. = 0.82) ตามลาํดบั 

 

ตาราง 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 

 สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวม 

ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน X . S.D. ระดบัประสิทธิภาพ 

ดา้นความขยนัหมัน่เพียร 4.14 0.74 มาก 

ดา้นความรับผดิชอบและเอาใจใส่งาน 4.03 0.72 มาก 

ดา้นความซ่ือสตัยแ์ละภกัดีต่อองคก์าร 3.59 1.22 มาก 

รวม 3.92 0.52 มาก 

  

  จากตาราง 1 พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพด้านความขยนัหมั่นเพียร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 

รองลงมาคือ ประสิทธิภาพดา้นความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพดา้นความซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อองคก์าร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.59 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของบุคลากรสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ 

  ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนักบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

  ดา้นความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ด้านความรับผิดชอบ 

และเอาใจใส่งาน 

 ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

X . 3.92 3.95 4.19 4.14 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 3.92 - -0.023 -0.262 -0.214 

  (.876) (.090) (.501) 

ปริญญาตรี 3.95  - -0.239** -0.191 

   (.001) (.507) 

ปริญญาโท 4.19   - 0.048 

    (.868) 

ปริญญาเอก 4.14    - 

** มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .01 
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 จากตาราง  2 พบว่า  เ ม่ือ เป รียบเทียบค่า เฉ ล่ียรายคู่ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน 

โดยวิธีทดสอบ LSD พบความแตกต่างอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .01 ในระดบัปริญญาตรี กบั ระดบัปริญญา

โท ส่วนกลุ่มการศึกษาอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการสรุปผลการวิจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียดเพ่ืออภิปรายผลในการวจิยั ดงัน้ี 

 จากผลการวจิยั พบวา่ เพศ อาย ุรายได ้ท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุรพงษ ์ฉนัทพฒัน์พงศ ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล ต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานสายเทคโนโลยขีองธนาคารแห่งหน่ึง พบวา่ บุคลากรท่ีมี เพศ อาย ุรายได ้

ท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ระดบัการศึกษา 

ท่ีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประเภทเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานปฏิบติัการ บริษทั เอเชียน มารีนเซอร์วิสส์ (จาํกดั)โดยการวิจยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 

จาํกัด พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความขยนัหมัน่เพียร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานความซ่ือสัตยแ์ละ

ภกัดีต่อองคก์าร ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ รินดา ขนัธกรรม และ

จนัทนา แสนสุข (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัขององคก์ร และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างคือ ครูวิทยาลยั อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาค

กลางจํานวน 260 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันขององค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครู อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่ความผูกพนัของ

องคก์รเป็นความปรารถนา และความเตม็ใจของบุคลากรท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในองคก์ร บุคลากรท่ีมีความผูกพนั

กบัองคก์รจะมีความรู้สึกวา่การทาํประโยชนเ์พ่ือองคก์รเป็นส่ิงท่ีตอ้งรับผิดชอบ รวมทั้งการท่ีบุคลากรคิดวา่ตนเอง

เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรนั้ น เป็นแรงผลักดันให้ครูปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจยัผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อแนวทางปรับปรุงและเพ่ือพฒันาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

  1. ดา้นดา้นความขยนัหมัน่เพียร บุคลากรสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม

มีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นความขยนัหมัน่เพียร อยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
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การทาํงานดา้นความขยนัหมัน่เพียรในการทาํงานมากยิง่ข้ึน องคก์ารควรพิจารณาและเอาใจใส่บุคลากร เพ่ือทราบ

ถึงปัญหาของบุคลากร และทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงต่อไป  

  2. ดา้นความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน บุคลากรสาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น 

องคก์ารควรพิจารณาถึงทศันคติในการทาํงาน และพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากร มีแนวทาง และนโยบายเพ่ือ

แกไ้ข และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานต่อไป 

  3. ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อองค์การ บุคลากรสาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นความซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อองคก์าร โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก แต่

หากจาํแนกรายขอ้แลว้พบวา่ บุคลากรบางรายยงัมีความรู้สึกเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทรัพยสิ์นขององคก์ารเสียหาย อยู่

ในระดบัปานกลาง ดงันั้น องคก์ารควรพิจารณาถึงทศันคติในการทาํงาน และพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากร 

เพ่ือทราบถึงสาเหตุท่ีบุคลากรไม่รู้สึกรับผิดชอบในทรัพยสิ์นขององค์การเสียหาย และองค์การเองควรมีการ

ปลูกฝังใหบุ้คลากรมีจิตสาํนึกร่วมกนัในการรักษาทรัพยสิ์นของราชการ ควรมีการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีชดัเจน 

นอกจากผูบ้ังคบับัญชาจะมีหน้าท่ีมอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคลากรแลว้ ควรรับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะจากผูใ้ต้บังคับบัญชาหรือบุคลากรเพ่ือนํามาคิด และแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย เปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเต็มท่ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้น

การส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคลากรไดใ้ชค้วามสามารถในดา้นท่ีถนดั จะทาํให้เกิดความภาคภูมิใจ และ

ทุ่มเทในการทาํงานอยา่งเตม็ที มอบหมายงานท่ีมีความทา้ทายอยูเ่สมอ การมอบหมายงานท่ีแปลกใหม่ และทา้ทาย

ความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคลากร เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการทาํงาน ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือ

บุคลากรไดล้องทาํส่ิงใหม่ ๆ และไดเ้รียนรู้งานนอกเหนือจากเดิมอีกดว้ย ความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั เม่ือ

บุคลากรทั้งองคก์ารเกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนัแลว้ ความทุ่มเท ความซ่ือสัตยจ์งรักภกัดี และปรารถนา

ให้องคก์ารเจริญกา้วหนา้ก็จะตามมา การบริหารงานอยา่งโปร่งใส หากองคก์ารไม่มีความยติุธรรม และจริยธรรม

ท่ีดีในการทาํงานแลว้ อาจทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคลากร รู้สึกไม่ดีต่อองคก์าร ไม่ให้ความเคารพ และความ

ซ่ือสัตยอี์กต่อไป ผลกัดนัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคลากรใชเ้ทคโนโลยีอยูเ่สมอ การส่งเสริมให้บุคลากรฝึกการ

ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ในองค์การเป็นการเพ่ิมความรู้ และความสามารถเพ่ือการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ควรมีส่ือกลางในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับัญชาหรือ

บุคลากรในองคก์าร และเป็นการกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคลากรกลา้คิด กลา้แสดงความสามารถในการ

พฒันาองคก์ารต่อไปในอนาคต  

  จากผลการศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององคก์ร โดยผลคืออยู่ในระดบัมาก ดงันั้น

องค์การจาํตอ้งรักษาระดบัของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้คงอยู่ไวใ้นระดบัน้ีต่อไปเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของ

องคก์าร และจะส่งผลในองคก์ารบรรลุเป้าหมายในภารกิจท่ีตั้งไว ้ 
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บทคัดย่อ 

 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล การวิจยัคร้ังน้ี

เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนตําบลบึงคอไห จํานวน 380 คน                            

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี, ค่าเฉล่ีย, ค่าร้อยละ, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมานโดยใช้การทดสอบความแตกต่าง ได้แก่ t-Test, F-Test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least 

Significant Difference (LSD)  

 ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส 

สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 , 6 หรือ ปวช. อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต้่อเดือน  10,001-15,000 

บาท และมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในตาํบลบึงคอไห ตั้งแต่ 11 ปี ข้ึนไป โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จังหวดัปทุมธานี 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.92, S.D. = 0.70) และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห ดา้นหลกัคุณธรรม มากท่ีสุด (x� = 3.99, S.D. = 0.72)  ผลการวิเคราะห์

ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย พบวา่ ประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลบึงคอไหต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก          

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 และประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
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องค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จังหวดัปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี              

ระดบั .01 

 

คาํสําคญั : การบริหารงาน, หลกัธรรมาภิบาล, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the ways of Administration base on Good Governance 

Principle of Buengkhohai Subdistrict Administrative Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province 

were 1)  to examine the Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict 

Administrative Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province and 2)  to compare categorize the ways of  

Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict Administrative Organization, 

Lumlukka District, Pathumthani Province were by individual factors.   

 This was quantitative research, a sample of 380 cases were drawn from population were residents of 

Buengkhohai Subdistrict, using simple random sampling method.  The data analysis used descriptive statistics by 

Frequency, Mean, Percentage, Standard Deviation and inferential statistics via t- Test, F- Test, Least Significant 

Difference (LSD). 

 The research revealed that the most respondents are female, age between 31-40 years old, marital status, 

graduated at Secondary School grade 3, 6 or vocational certificate, occupation of private company employees, 

the salary monthly between 10,001-15,000 bath, and there is a period of living in Buengkhohai Subdistrict since 

11 years or more.  The average level of Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai 

Subdistrict Administrative Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province was at the high level                             

(x� =  3. 92, S. D.  =  0. 70) , especially, in term of their moral aspect, which reaches the highest level ( x� =  3. 99,        

S.D. = 0.72) . The results of the analysis of the mean difference it were founded that different personnel factors 

with sex, age, marital status, education level, occupation, salary monthly and period of living in Buengkhohai 

Subdistrict, opinions to Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict 

Administrative Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province were not different.  When considering 

each aspect, it is found that the people with different of education level a opinions to Administration base on 

Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict Administrative Organization, Lumlukka District, 

Pathumthani Province were significantly different at the level of .05 and the people with different of occupation 

a opinions to  Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict Administrative 

Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province were significantly different at the level of .01 

 

Keywords: Administration, Good Governance, Buengkhohai Subdistrict Administrative Organization. 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 หลักธรรมาภิบาลเข้ามาในช่วงของวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ี เ กิด ข้ึนกับประเทศไทยท่ีเ รียกว่า                             

“วิกฤตตม้ยาํกุง้” อนัเน่ืองมาจากความไม่พอเพียงของนกัธุรกิจ นักลงทุน ความไม่โปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การแทรกแซงของนกัการเมืองในกิจการธนาคารและสถาบนัการเงิน ทาํให้รัฐบาลไทยตอ้ง

ขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ซ่ึงมีเง่ือนไขให้ประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามนั้นคือ 

ตอ้งมีการปฏิรูประบบกฎหมาย และการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยในปี 2542 มีการวางระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 โดยมีหลกัการสําคัญ                 

6 ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และ

หลกัความคุม้ค่า ในปี พ.ศ. 2546 มีการตรา พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง

ท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดว้างแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือ “ธรรมาภิบาล” ไวใ้ห้หน่วยงานของรัฐตอ้ง

ยึดถือปฏิบติั คือ 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  3. มีประสิทธิภาพและมี

ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน

ราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์ 6. ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ             

7. มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ (ปธาน  สุวรรณมงคล. 2558 : 58-59)  อนัเป็นการครอบคลุม

หลกัการของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 

ดงันั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้ าซอ้นในการบงัคบัใชก้ฎหมาย จึงไดย้กเลิกระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ

สร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2549 

เห็นชอบวาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทาํใหป้ระชาชนเกิดความมัน่ใจ ศรัทธา และไวว้างใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

และหน่วยงานภาครัฐและการใชจ่้ายเงินของแผน่ดิน (อริยธ์ชั  แกว้เกาะสะบา้. 2560: 1-2)    

องค์การบริหารส่วนตาํบลถือได้ว่าเป็นองค์กรท่ีมีความสําคญัยิ่งในการบริหารงานพฒันาในระดับ

ท้องถ่ิน และเป็นองค์การท่ีไดรั้บการคาดหวงัว่าจะเป็นหลกัหรือเป็นแกนนําท่ีสําคญัในการพฒันาท่ีจะแกไ้ข

ปัญหาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับตาํบล แต่ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินยงัประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาอาํนาจหน้าท่ี ปัญหาการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ปัญหาอํานาจอิทธิพล ปัญหาการขาดทักษะการบริหารและปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น                      

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากมายทาํให้มีการแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และแนวคิดหน่ึงท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลไดน้าํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในองค์กร คือ แนวคิดเร่ืองหลกัธรรมาภิบาล (สุวรรณ พิณตานนท์.                

2550: 5) ในขณะท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไหถือไดว้่าเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินหน่ึงท่ี

จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ในปัจจุบนัพบวา่มีการร้องเรียน 

ร้องทุกข์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไหในกรณีต่าง ๆ                 

เช่น การจดัสรรงบประมาณในการจดัทาํโครงการ ความไม่เป็นธรรมในการใหบ้ริการในเร่ืองต่าง ๆ เป็นตน้ จึงทาํ

ใหป้ระชาชนเกิดมุมมองในดา้นลบเก่ียวกบัการบริหารจดัการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห 

 ดงันั้น จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ทั้งน้ี

หากองค์กรนาํหลกัธรรมาภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานจะทาํให้การบริหารงานเกิดการมีส่วนร่วม         

มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถลดปัญหาจากการถูกร้องเรียนจากประชาชนได ้ 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอ             

ลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห                 

อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 

 3.1 แนวคดิทฤษฎ ี

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวทางสาํคญัในการจดัระเบียบสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและ

ภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุ่มวชิาการ กลุ่มปฏิบติัการ กลุ่มขา้ราชการ และกลุ่มธุรกิจใหส้ามารถอยูร่่วมกนั

อย่างสงบสุข รักสามคัคี และรวมพลงัเป็นหน่ึงเดียว ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน มีความเขม้แข็ง และสร้าง

ภูมิคุม้กันแก่ประเทศ โดยระเบียบดังกล่าวมุ่งหมายท่ีจะสร้างระบบการบริหารท่ีดีในทุกภาคส่วนของสังคม                    

ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะภาครัฐ ซ่ึงหมายถึง การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน และองค์กรอิสระของรัฐท่ีจาํเป็นตอ้งปรับกลไกและระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ                

ยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เพ่ือความมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 แนวความคิดน้ีจึงเป็นกุญแจสําคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของบรรดาประเทศ              

ต่าง ๆ ท่ีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจให้กลบัคืนสู่สภาวะปกติ มีเสถียรภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงองคป์ระกอบของ

ธรรมาภิบาลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักรอบเป้าหมาย วตัถุประสงค์ แนวทางและวิธีปฏิบติัในการดาํเนินงานเพ่ือจะ

นําไปสู่การพัฒนาสังคม ฉะนั้ นในงานวิจัยค ร้ังน้ี  จึงได้รวบรวมและสรุปองค์ประกอบต่าง  ๆ ของ                                

หลกัธรรมาภิบาลท่ีปรากฏอยูใ่นระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ

สงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 เพ่ือนาํมาเป็นกรอบในการศึกษาวเิคราะห์ในการวจิยั 

 3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

มานะ อ่ิมอุดม (2558)  ได้ทําการศึกษาเร่ือง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารตามหลกธัรรมาภิบาลของบุคลากรของ

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลกั        

ธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ อายแุละระดบัการศึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวจิยัเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาควรมี

การฝึกอบรมเร่ืองธรรมาภิบาลแก่บุคลากรทุกคนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงและเกิดการตระหนกัวา่ควร 

ปฏิบติังานหรือบริหารตามหลกธัรรมาภิบาลอยู่เสมอ ส่วนดา้นหลกันิติธรรม ควรมีการปรับปรุงแกไ้ข ระเบียบ

สําคญัท่ีลํ้ าสมยัให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ด้านหลกัคุณธรรม บุคลากรทุกคน

จะตอ้งมีความจริงใจในการบริหารตามหลกธัรรมาภิบาลและปฏิบติัตามประมวล จริยธรรม ซ่ึงถือเป็นมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของบุคลากรทุกคน ดา้นหลกัความโปร่งใสควรมีการสร้างจิตสาํนึกในการปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส 

และเผยแพร่ขอมู้ลข่าวสารอยตู่ลอดเวลา  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานและประชาชนได้

มีส่วนร่วมในการบริหารมากข้ึน ดา้นหลกัความรับผิดชอบควรมีการจดัทาํแผนปฏิบติังานและการประเมินผลแบบ

มุ่งผลสัมฤทธ์ิและควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนและดา้นหลกัความ
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คุม้ค่าควรส่งเสริมให้บุคลากรไดอ้บรมพฒันาตนเอง โดยการนําหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด 

 3.3. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้ิจัยนําหลกัธรรมมาภิบาลหรือ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ

บา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มาเป็นประเด็นศึกษาในดา้นตวัแปรตาม และมีขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประเด็น

ศึกษาในดา้นตวัแปรอิสระ โดยกาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี  

 

ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

 1. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี อยูใ่นระดบัปานกลางข้ึนไป 

2. ประชาชนตาํบลบึงคอไหท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกั                

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 
 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 7,611 คน และทาํการกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการเปิดตารางเลขสุ่มของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1970) โดยมีระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เช็นต ์ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 380 คน    

 5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1.เพศ 2.อาย ุ3.สถานภาพสมรส       

4.ระดบัการศึกษา 5.อาชีพ 6.รายไดต้่อเดือน และ 7.ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลบึงคอไห ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ  

6. รายไดต้่อเดือน 

7. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลบึงคอไห 

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห 

อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธาน ี

1. หลกันิติธรรม 

2. หลกัคุณธรรม 

3. หลกัความโปร่งใส 

4. หลกัการมีส่วนร่วม 

5. หลกัความรับผิดชอบ 

6. หลกัความคุม้ค่า 
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1.หลักนิติธรรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักการมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ และ               

6.หลกัความคุม้ค่า 

 5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) นํามาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงใช้

แบบ Rating Scale โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

ตามลาํดบั โดยคุณภาพของเคร่ืองมือ คือแบบสอบถาม มีค่าความเท่ียงตรง (Validity) มากกว่า 0.5 ข้ึนไปทุกขอ้ 

และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ทั้ งฉบับ

เท่ากบั 0.94 

  5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล     

 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแนวทางท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง

ปริมาณ ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยดาํเนินการแจกแบบสอบถามจาํนวน 380 ชุด โดยวิธีสุ่ม

ตวัอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชุมชน โดยท่ีแบบสอบถามได้รับกลบัคืนมาและมีความ

สมบูรณ์จาํนวน 380 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์

 5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  เพ่ือบรรยายตวัแปร

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และใช้สถิติความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ในการบรรยายการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห และใชส้ถิติ   

t-Test และใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน และเม่ือพบ

ความแตกต่างจะทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD (Least Significant Difference)  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอ              

ลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  

  ประชาชนตาํบลบึงคอไห ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.70 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 

29.70 สถานภาพสมรส ร้อยละ 56.10 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 , 6 หรือ ปวช. ร้อยละ 31.10                     

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 29.70 รายไดต้่อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 42.10 และระยะเวลาท่ี

อาศยัอยูใ่นตาํบลบึงคอไห ตั้งแต่ 11 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 66.30  

 2. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห 

 ประชาชนตาํบลบึงคอไห มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.92, S.D. = 0.70) และ

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห ดา้นหลกั

คุณธรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (x� = 3.99, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ               
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อยู่ในระดบัมาก (x� = 3.97, S.D. = 0.78) และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นหลกัความโปร่งใส อยู่ในระดบัมาก (x� = 3.84,  

S.D. = 0.79) ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร 

 ส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  

ขอ้ท่ี 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
x� S.D. แปลผล 

1.  หลกันิติธรรม 3.94 0.74 มาก 

2.  หลกัคุณธรรม 3.99 0.72 มาก 

3.  หลกัความโปร่งใส 3.84 0.79 มาก 

4.  หลกัการมีส่วนร่วม 3.87 0.79 มาก 

5.  หลกัความรับผดิชอบ 3.97 0.78 มาก 

6.  หลกัความคุม้ค่า 3.85 0.72 มาก 

       รวม 3.92 0.70 มาก 

 

 3. การทดสอบสมมติฐาน 

 ประชาชนตาํบลบึงคอไหท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายไดต้่อเดือนต่างกนั และระยะเวลาท่ี

อาศยัอยูใ่นตาํบลบึงคอไหต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบึงคอไหโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

 ประชาชนตาํบลบึงคอไหท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารตามหลกั

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไหแตกต่างกนั ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี ระดบั

การศึกษาของประชาชนตาํบลบึงคอไหท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไหโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ประชาชนตาํบลบึงคอไหท่ี

มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล            

บึงคอไหดา้นหลกัคุณธรรมและดา้นหลกัความโปร่งใสมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ประชาชนตําบลบึงคอไหท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการบริหารตามหลัก                      

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไหแตกต่างกนั ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี อาชีพของ

ประชาชนตาํบลบึงคอไหท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลบึงคอไหโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ประชาชนตาํบลบึงคอไหท่ีมีอาชีพ

ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไหดา้นหลกั

ความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

7. อภิปรายผล  

 ประชาชนตาํบลบึงคอไหมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลบึงคอไหโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x� = 3.92, S.D. = 0.70) 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุพจน์   เจริญขํา (2554)  ได้ทําการศึกษาวิจัยเ ร่ือง การบริหารงานตาม                           
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หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปางมะค่า อาํเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักาํแพงเพชร ผลการศึกษา 

พบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลปางมะค่า                   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (x� = 3.76, S.D. = 0.61) 

และเม่ือเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ดา้นหลกัคุณธรรม (x� = 3.87, S.D. = 0.66) มีระดบัความ

คิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นหลกัความโปร่งใส (x� = 3.78, S.D. = 0.75)  และหลกัความคุม้ค่ามีระดบัความ

คิดเห็นนอ้ยท่ีสุด (x� = 3.68, S.D. = 0.70) 

 ประชาชนตาํบลบึงคอไหท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ดงัน้ี ประชาชนตาํบล

บึงคอไหท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล    

บึงคอไห โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุพจน์ เจริญขาํ (2554)                

ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลปางมะค่า อาํเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักาํแพงเพชร ผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันะต่อการบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปางมะค่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น 

พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันะไม่ต่างกนัทุกดา้น และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนิภาพรรณ  ผิวอ่อน 

(2559) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลกุยเหนือ 

อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ                               

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกยุเหนือ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมและ

รายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

 ในดา้นอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของสุรเมธ  ทองดว้ง (2556) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลโพธ์ิทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบวา่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

โพธ์ิทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด ท่ีมี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก                             

ธรรมาภิบาล โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุพจน์  เจริญขาํ 

(2554) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลปางมะค่า 

อาํเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักาํแพงเพชร ผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีทศันะต่อการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปางมะค่า โดยภาพรวมไม่ต่างกนั เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น

พบวา่ ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีทศันะไม่ต่างกนัทุกดา้น 

 ในดา้นสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จังหวดัปทุมธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัศากญัญ ์ษุภปภากร (2552) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนใน

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์                  

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลัก                    

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมเห็ด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

 ในด้านระดบัการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
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ระดับการศึกษาของประชาชนตําบลบึงคอไหท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลัก                    

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไหโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นหลกั

คุณธรรมและดา้นความโปร่งใส มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของพระไพฑูรย ์ รตนิโก (ศรีวิชา) (2556) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นแดง อาํเภอพิบูลยรั์กษ ์จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล            

บา้นแดง อาํเภอพิบูลยรั์กษ ์จงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ประชาชนมี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นแดง อาํเภอพิบูลยรั์กษ ์

จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั ในดา้นหลกัความรับผิดชอบและดา้นความคุม้ค่าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05               

และ .01 ตามลาํดบั ส่วนดา้นอ่ืนประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ              

สุรเมธ  ทองดว้ง (2556) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลโพธ์ิทอง อาํเภอโพนทอง จังหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล                

โพธ์ิทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธ์ิทอง 

อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ดา้นความคุม้ค่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยบุคลากรท่ีสาํเร็จการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา

หรือสูงกว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมากกว่าบุคลากร ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

 ในดา้นอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบึงคอไหแตกต่างกนั ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี อาชีพของประชาชนตาํบลบึงคอไหท่ีแตกต่าง

กนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไหโดยรวมไม่

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นหลกัความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอิสมาแอล โตงนุแย (2557) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลกาลอ อาํเภอรามนั จังหวดัยะลา           

ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาลอ อาํเภอรามนั 

จงัหวดัยะลา ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีทศันคติเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความนิติธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม          

ดา้นหลกัความรับผิดชอบและดา้นหลกัความคุม้ค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ยกเวน้ดา้น

หลกัคุณธรรมท่ีมีความแตกแต่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ในด้านรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลบึงคอไห โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นหลกั

นิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า             

ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิภาพรรณ  ผิวอ่อน (2559) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง การบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกยุเหนือ อาํเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษา พบวา่ 
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ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลกยุเหนือ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  

 ในด้านระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในตาํบลบึงคอไหต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลัก              

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา

รายดา้น พบว่าดา้นหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 

และหลกัความคุม้ค่าไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมานะ อ่ิมอุดม (2558) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา 

พบวา่ ระยะเวลาการปฏิบติังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ท่ีระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 บุคลากรของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาท่ีมีระยะเวลาการ

ปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั และผลการทดสอบสามารถตอบ

วัตถุประสงค์ข้อท่ี  2 ท่ี ศึกษาปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดว้า่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระยะเวลาการปฏิบติังานไม่มีอิทธิพลต่อ

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เน่ืองจากบุคลากร

ของเทศบาลไม่ว่าจะมีระยะเวลาการปฏิบติังานนานแค่ไหน ต่างก็ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือ

บริการประชาชนท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุด 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

  1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้

    การทําวิจัยในคร้ังน้ีทําให้ทราบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก                 

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก           

แต่ในดา้นท่ีควรมีการปรับปรุงการบริหารงาน เพ่ือนาํไปสู่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีการบริหารจดัท่ีดีต่อไป  

โดยเนน้ในดา้น ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 ด้านหลกัความโปร่งใส  องค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไหควรเปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถเขา้ถึงรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีสําคญัขององค์การบริหารส่วนตาํบล เช่น ขอ้บัญญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี การจดัซ้ือ-จดัจา้ง แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี ฯลฯ โดยการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร

ได้สะดวกจากช่องทางส่ือต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น วิทยุหอกระจายเสียงหมู่บา้น อินเตอร์เน็ต (เพจ Facebook , 

เว็บไซต์ ) และเอกสารส่ิงพิมพ์ แผ่นพบัต่าง ๆ เป็นตน้ รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตาม 

ตรวจสอบแผนงาน โครงการต่าง ๆ และการใชง้บประมาณในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยา่ง

ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได ้

   1.2 ดา้นหลกัความคุม้ค่า การบริหารงานดว้ยหลกัความคุม้ค่าเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลควรบริหารจดัการและใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยการเพ่ิมความสามารถใน

การบริหารงานในการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้กิดความคุม้ค่ากบัตน้ทุนและประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บ รวมถึง

จดัสรรตาํแหน่งบุคลากรอยา่งเหมาะสม มีความชาํนาญเฉพาะดา้น เพ่ือสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 
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  2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1.1 ควรวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมด้วยเพ่ือขยายผลการวิจยัให้มีประสิทธิภาพ              

มากข้ึน 

  1.2  ควรทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนในระดบัอาํเภอหรือจงัหวดัท่ีแตกต่างกนัเพ่ือ

เปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

  1.3 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดท้ราบว่า

ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเห็น ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดาํเนินงานตามแนว

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการอาคาร  การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน และพฒันาขอ้เสนอแนะ

ในการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีประสบความสาํเร็จ ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดย

การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํนวน 12 คน แบ่งเป็น เจา้ของโครงการและตวัแทนนิติบุคคลผูมี้สิทธิทาํ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นผูจ้ดัรับฟังความคิดเห็น โครงการอาคาร  การจดัสรรท่ีดิน และ

บริการชุมชน จํานวน 10 คน ผู ้แทนจากหน่วยงานและผูท้รงคุณวุฒิด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และ

บริการชุมชน จาํนวน 2 คน  

 ผลการศึกษพบวา่ การดาํเนินงานและกระบวนการพิจารณารายงานปัจจุบนัยงัไม่ก่อใหเ้กิดกระบวนการ

มีส่วนร่วมท่ีประสบความสาํเร็จตามแนวคิดของ Tracey Morin Dalton (2005) เร่ือง การตดัสินใจบนพ้ืนฐานของ

การไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ (Decisions Based on Complete Information) การมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แขง็ของ

ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ (Active Participant Involvement) ปฏิสมัพนัธ์ทางบวกระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการมีส่วน

ร่วม (Positive Participant Interactions) และการตัดสินใจท่ีเป็นธรรม (Fair Decision Making) อย่างไรก็ตาม 

ในทางปฏิบติัยงัพบปัญหา คือ การใหข้อ้มูลและสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเพียงรูปแบบเดียว และไม่มีการ

แจง้ให้ประชาชนไดท้ราบวา่ความคิดเห็นของประชาชนถูกนาํมาปรับปรุงประเมินผลกระทบในรายงานอยา่งไร 

ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัน้ี คือ การเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลโครงการไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ใช้

เทคนิคการรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และเปิดช่องทางการรายงานความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือให้

ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ 

 

คาํสําคญั: การมีส่วนร่วมของประชาชน การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมท่ีประสบความสาํเร็จ  
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to investigate the attitude and issues toward the implementation of 

the public participation guidelines regards to the building projects, land allocation, and community service 

improvement for successful participation process achievement. 

The researcher used the qualitative research methodology by conducting in-depth interviews with 12 key 

informants, consisting of the project owner and the representative of the juristic person who has the right to make 

an environmental impact assessment report, which is the housing development projects attitude collector. Land 

and community service with 10 key informants, and the representatives from agencies and experts in public 

participation in the committee of experts in considering the environmental impact assessment report for buildings, 

land allocation, and community service with 2 key informants. 

The researcher used the qualitative research methodology by conducting in-depth interviews with 12 key 

informants, consisting of the project owner and the representative of the juristic person who has the right to make 

an environmental impact assessment report, which is the housing development projects attitude collector. Land 

and community service with 10 key informants, and the representatives from agencies and experts in public 

participation in the committee of experts in considering the environmental impact assessment report for buildings, 

land allocation, and community service with 2 key informants. 

 

Keywords: public participation, environmental impact assessment, successful participation 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม คือ การจาํแนก และคาดการณ์ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยัของมนุษยจ์ากการดาํเนินโครงการ (กนกพร สวา่งแจง้, 2547) การจดัทาํรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย เร่ิมตน้จากตราพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2518 หลงัยกเลิก และบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 แทน ต่อมามีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงออกประกาศ  เร่ือง กาํหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ดาํเนินการ ซ่ึงตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

จดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2562 จาํนวน 35 ประเภท ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัดงักล่าว 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีจุดเร่ิมต้นจากบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  โดยไดก้าํหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม

ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ต่อมาเม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน รัฐธรรมนูญ

ทั้ง 2 ฉบบั ยงัคงให้สิทธิในการฟ้องร้องกบัรัฐ แต่ไม่ไดถู้กบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2560 อนัเป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบนั 
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สาํหรับกฎหมายลูกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ไดแ้ก่ ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไวเ้ป็นแนวทางการใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมต่อการดาํเนิน

โครงการของรัฐ และหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการเป็นแนวทางปฏิบติั 

นบัตั้งแต่มีกฎหมายรองรับ ทาํใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโครงการตั้งแต่ขั้น

เร่ิมตน้ เขา้มารับทราบผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และให้ความเห็นต่อความเพียงพอในการกาํหนด

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ เพ่ือลดความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน (สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2549) แต่ในทางปฏิบัติยงัพบความขัดแยง้ระหว่าง

ประชาชนและเจา้ของโครงการกลบัเพ่ิมมากข้ึน สําหรับประเภทโครงการท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนรวมของประชาชนในโครงการอาคาร การจดัสรร

ท่ีดิน และบริการชุมชน ท่ีเป็นประเภทโครงการท่ีรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดรั้บความเห็นชอบ

มากท่ีสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2561 รวมจาํนวน 2,613 โครงการจากทั้งหมด  3,646 โครงการ (สาํนกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2562) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)   เพ่ือศึกษาความเห็นของกลุ่มผูด้าํเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และผูพิ้จารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ต่อการดาํเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

โครงการอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน 

(2)  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

โครงการอาคาร การจดัสรรท่ีดิน แ ละบริการชุมชน 

(3)   เพ่ือพฒันาขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนสาํหรับรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน เพ่ือให้เกิดกระบวนการมี

ส่วนร่วมท่ีประสบความสาํเร็จ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากร 

ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชห้ลกัเกณฑก์าร

เลือกของ Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994) เพ่ือให้ได้กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลท่ีเหมาะสมและสามารถตอบ

คาํถามไดต้ามวตัถุประสงค์ในการศึกษา จาํนวนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งหมดในการศึกษา คือ 12 คน ประกอบดว้ย 

เจา้ของโครงการท่ีพฒันาโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคาร 

การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน จาํนวน 4 คน ตวัแทนจากนิติบุคคลผูมี้สิทธิทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป  จาํนวน 

6 คน ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายอาคาร การจดัสรร

ท่ีดิน และบริการชุมชน จาํนวน 1 คน และ ผูท้รงคุณวุฒิด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการ

ผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน 

จาํนวน 1 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 12 คน เป็นผูใ้ชแ้นวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานและ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ผูว้ิจยัทาํ

การวสมัภาษณ์ในประเด็นท่ีตอ้งการจนไดข้อ้มูลท่ีอ่ิมตวัและเพียงพอสาํหรับการวเิคราะห์ขมู้ล  

4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จั ัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแบบ คาํถามก่ึง

โครงสร้าง (Semi-constructed) ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดแ้สดงความคิดเห็น

อย่างเป็นอิสระ แนวคาํถาม สาํหรับผูด้าํเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย การ

ดาํเนินงานตามแนวทางการมส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
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โครงการประเภทอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ในประเด็นเร่ือง การเตรียมทีมงาน การจดัทาํส่ือ

ประชาชนสัมพนัธ์ การกาํหนดพ้ืนท่ีศึกษา การกาํหนดผูมี้ส่วนไดเ้สีย การวางแผนการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วม 

การดาํเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม ปัญหา และขอ้เสนอแนะ ส่วนผูพิ้จารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย การพิจารณารายงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการประเภท

อาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ในประเด็นเร่ือง ความสมบูรณ์และความครอบคลุมตามแนวทางการมี

ส่วนร่วม การนําเสนอประเด็นผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความเพียงพอของขอ้มูลด้านการมีส่วนร่วมและการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้มูลกบัการวเิคราะห์ผลกระทบ ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

หลงัการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัแต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้มูลมาจาํแนกใหเ้ห็นความหลากหลายและ

ทาํการจดัประเภทของขอ้มูล โดยเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยัและขอ้มูลท่ีไดรั้บการ

ตรวจสอบแลว้วา่เช่ือถือไดม้าวิเคราะห์  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพแบบสร้างขอ้สรุปโดยวิธีการ

จาํแนกชนิดขอ้มูล (Typological Analysis) และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากการสัมภาษณ์กบั

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีประสบความสําเร็จของ Tracey Morin Dalton (2005) ประกอบดว้ย 1) 

การตดัสินใจบนพ้ืนฐานของการไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์  2) การมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็งของผูเ้ขา้ร่วม

กระบวนการ  3) ปฏิสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม และ 4) การตดัสินใจท่ีเป็นธรรม 

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยวิธีการวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

(Descriptive Analysis) 

 

5. อธิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคาร 

การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ผูว้จิยันาํเสนอผลอธิปรายขอ้มูลตามองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมท่ีประสบ

ความสาํเร็จตามแนวคิดของ Tracey Morin Dalton (2005) ไดแ้ก่ 1) การตดัสินใจบนพ้ืนฐานของการไดรั้บขอ้มูลท่ี

ครบถว้นสมบูรณ์ 2) การมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็งของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ  3) ปฏิสัมพนัธ์ทางบวกระหว่าง

ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม และ 4) การตดัสินใจท่ีเป็นธรรม ตามกรอบการวจิยัท่ีกาํหนดโดยเปรียบเทียบกบั

ผลการศึกษาวา่เป็นไปตามองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมท่ีประสบความสาํเร็จตามแนวคิดของ Tracey Morin 

Dalton (2005)  หรือไม่  สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) การตดัสินใจบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลทีค่รบถ้วน (Decisions Based on Complete Information) 

Tracey Morin Dalton (2005) กล่าววา่การตดัสินใจบนพ้ืนฐานท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น ยงัตอ้งเกิดจาก

กระบวนการ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การแลกเปล่ียนขอ้มูล 2) การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ และ 3) กระบวนการ

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

สาํหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งเจา้ของโครงการและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ทาํให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึง

ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย และเพียงพอต่อการตดัสินใจ (Dalton, 2005) ทั้ งน้ี การให้ขอ้มูลแก่

ประชาชนล่วงหนา้ก่อนจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีโอกาสศึกษารายละเอียดโครงการก่อน

มาเขา้ร่วมประชุม (O,Faircheallaigh, 2010) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. 2548 กําหนดให้เจ้าของโครงการต้องเผยแพร่ขอ้มูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนเร่ิม

ดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2548)  การศึกษาน้ีพบวา่ ตวัแทนนิติบุคคลผูมี้
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สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้ขอ้มูลแก่ประชาชนล่วงหน้า 15 วนั ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี 2548 ผ่านรูปแบบการส่ือสารทางเดียว ได้แก่ แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ ป้ายคทัเอาท์ ป้ายไวนิล 

โปสเตอร์ โดยติดไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการหรือชุมชน จึงสรุปไดว้า่ กระบวนการรับฟังความเห็นยงัไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์ร่ืองการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ เน่ืองจากไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

เจา้ของโครงการและประชาชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชศิริ ประดิษฐ์กุล (2561) ท่ีพบว่า การให้ขอ้มูลใน

กระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชน มกัเป็นการส่ือสารทางเดียวผา่นทางผูน้าํชุมชน การแจกแผน่พบั ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ และประกาศตามหน่วยงานราชการ 

การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการท่ีมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลแบบหลายทิศทางระหว่าง

ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจ และปรับความคิดเห็นเขา้หากนัได ้(Dalton, 

2005) รวมทั้งทาํให้เกิดขอ้เสนอแนะท่ีหลากหลายต่อทางเลือกโครงการ (สถาบนัวิจยัสังคม ร่วมกบัสถาบนัวิจยั

สภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545)  บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) ได้กล่าวว่า

เทคนิคท่ีใชใ้นการสนทนาอยา่งสร้างสรรคมี์หลายวธีิ เช่น การจดัประชุม การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การเปิดกวา้ง

รับฟังความคิดเห็น เป็นตน้ การศึกษาน้ีพบว่า ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะถูกรวบรวมผ่านแบบสอบถาม

เป็นหลกั การจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียร้องขอเท่านั้น ไม่มีการสนทนา

โตต้อบกนัระหวา่งเจา้ของโครงการกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงสรุปไดว้า่ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นยงัไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์เร่ืองการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ

สถาบนัวจิยัสงัคมร่วมกบัสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2545) ท่ีพบวา่ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มยงัอยู่ในระดับของการร่วมรับขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น

เน่ืองจากเป็นวธีิการง่ายท่ีสุดของการส่ือสารระหวา่งเจา้ของโครงการกบัประชาชน (จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ, 2555) 

สาํหรับกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสมนั้น Tracey Morin Dalton  (2005) และกรวรรณ เวชชานุ

เคราะห์ และนิธิดา แสงสิงแก้ว (2556) กล่าวว่าผูจ้ ัดรับฟังความเห็นตอ้งคาํนึงถึงระดับความรู้ของผูเ้ข้าร่วม

กระบวนการ  และเลือกใชว้ิธีการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลายเพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวางและเปิด

โอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระมากท่ีสุด การศึกษาน้ีพบว่า มีการให้ขอ้มูลผ่านแผ่นพบั

ประชาสัมพนัธ์รูปแบบเดียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกลุ่ม โดยไม่คาํนึกถึงระดบัความรู้ของประชาชน สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ คนางค ์คนัธมธุรพจน์ และคณะ (2561) ท่ีพบวา่ เอกสารนาํเสนอขอ้มูลโครงการมกัมีคาํศพัทเ์ทคนิค

ท่ียากสําหรับคนทัว่ไปท่ีจะเขา้ใจ ทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่เขา้ใจในตวัโครงการและผลกระทบจากการดาํเนิน

โครงการ  และไม่สามารถใหค้วามเห็นท่ีแทจ้ริงต่อโครงการได ้  

(2) การมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแข็งของผู้เข้าร่วมกระบวนการ (Active Participant Involvement) 

การมีส่วนร่วมท่ีเข้มแข็งของผูเ้ข้าร่วมกระบวนการจะเกิดข้ึนได้ตอ้งมี 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ                     

1) การมีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ 2) โอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูล 3) แรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

และ 4) อาํนาจการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย (Tracey Morin Dalton, 2005)   

ประชาชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เร่ิม มีการใหข้อ้มูลกระตุน้ใหเ้กิดความคิดเห็นและ

รับฟังความคิดเห็นก่อนการตดัสินใจ เพ่ือช่วยให้มีเวลานึกถึงทางเลือกหรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม 

(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดลอ้ม, 2562) สอดคลอ้งกบั Shepherd and Bowler (1997) 

ท่ีกล่าววา่ เจา้ของโครงการควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนการเลือกท่ีตั้งและออกแบบ

โครงการให้เร็วท่ีสุด การศึกษาน้ีพบวา่ เจา้ของโครงการมีการเลือกท่ีตั้งโครงการและมีการออกแบบไวแ้ลว้ โดย
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ประชาชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ถึงแมว้า่ ภายหลงัรับฟังความคิดเห็นเจา้ของโครงการอาจมีการปรับแบบ เพ่ือลด

ผลกระทบต่อประชาชนจากขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากรับฟังความคิดเห็น แต่การปรับเป็นไปไม่ไดม้ากนกัเน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัท่ีมีการออกแบบไวต้ั้งแต่ตน้ จึงสรุปไดว้า่ ประชาชนยงัไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมเร็วเพียงพอ เพราะเจา้ของ

โครงการไดต้ดัสินใจเลือกท่ีตั้งโครงการและออกแบบโครงการก่อนท่ีจะทาํการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ รัชศิริ ประดิษฐ์กุล (2561) ท่ีระบุว่า ประชาชนไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่ตน้ในการ

กําหนดทางเลือกโครงการ แต่มีส่วนร่วมเพียงกําหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบและมาตรการให้แก่

โครงการเท่านั้น และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  Chutarat C. & Suphattharachai C. (2012)  

นอกจากน้ี ประชาชนตอ้งได้รับขอ้มูลท่ีครบถว้น สมบูรณ์ และเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น 

(จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ, 2555)  ลคันา คาํเจริญ และบณัฑิต เอ้ืออาภรณ์ (2555) ระบุวา่ การเพ่ิมช่องทางการส่ือสารกบั

ประชาชน และการให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลโครงการเป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก โดยเฉพาะการให้ขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งและเพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสัยของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งแจง้ความกา้วหนา้หรือการเปล่ียนแปลง

ของโครงการอยา่งต่อเน่ือง (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2562) การศึกษาคร้ัง

น้ีพบว่า นิติบุคคลผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้ขอ้มูลรายละเอียดโครงการผ่าน

เอกสารประชาสมัพนัธ์เท่านั้น ในบางคร้ังอาจมีการติดป้ายคทัเอาท ์ป้ายไวนิล ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการหรือชุมชน 

และเพียงระบุช่องทางติดต่อ แต่ไม่ไดมี้กระบวนการให้ขอ้มูลเชิงรุกหรือกระบวนการยอ่ยขอ้มูลให้เขา้ใจง่ายกบั

ประชาชนก่อนกิจกรรมรับฟังความเห็น จึงสรุปได้ว่า ท่ีผ่านมาผูมี้ส่วนได้เสียยงัสามารถเขา้ถึงแหล่งข้อมูล

โครงการไดอ้ยา่งจาํกดั เน่ืองจากเม่ือเกิดความไม่เขา้ใจในขอ้มูลโครงการ จะสามารถสอบถามไดต้ามช่องทางท่ีถูก

กาํหนดไวใ้นเอกสารเท่านั้น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิริกญัญา เชาวนัย และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2561) ท่ี

พบว่า ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลโครงการได้ รวมทั้ งขอ้มูลยงัขาดความชดัเจน จึงส่งผลให้

ประชาชนเกิดความสบัสนต่อการใหข้อ้มูลของทางโครงการ 

สําหรับแรงจูงใจต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมตลอดตั้งแต่ระยะแรกจนส้ินสุดโครงการ โดยประชาชน

จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เตม็กาํลงัความรู้ความสามารถของตนเอง (อรทยั กกัผล, 2552)  ซ่ึงความ

กระตือรือร้นและความทุ่มเทของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นการสนบัสนุนเชิงบวกต่อกระบวนการมีส่วนร่วม (Tracey 

Morin Dalton, 2005) ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่  การรับฟังความเห็นโดยการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามยงัมีขอ้จาํกดั

เน่ืองจากเป็นขอ้คาํถามปลายปิด อีกทั้งไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนระหวา่งการลงเก็บขอ้มูลดว้ย จึงสรุป

ได้ว่า ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมยงัไม่มีแรงจูงใจต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมท่ีเพียงพอ  สอดคลอ้งกับ

งานวจิยัของ ไชยา เกษารัตน์ อิศรัฏฐ ์รินไธสง และคณน ไตรจนัทร์ (2558) ท่ีพบวา่ กลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ

มกัไม่แสดงความคิดเห็นระหวา่งกระบวนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 

คนางค์ คนัธมธุรพจน์ และคณะ (2561) ท่ีพบว่า เจา้ของโครงการมกัจดักิจกรรมรับฟังความเห็นในวนัเวลาท่ีผู ้

ไดรั้บผลกระทบโดยตรงตอ้งทาํงานและไม่สะดวกมาเขา้ร่วม ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมกระบวนการไม่เป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริง

ของผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

สาํหรับการให้อาํนาจแก่ประชาชนในการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ นิติบุคคลผูมี้สิทธิ

ทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไม่ไดน้าํผลจากการสาํรวจความคิดเห็นของกลุ่มมีส่วนไดเ้สีย และ

ผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากําหนดมาตรการลดผลกระทบ แต่มกันําเสนอมาตรการลด

ผลกระทบโดยทัว่ๆไปสาํหรับทุกโครงการ  ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ความเห็นของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม 

ยงัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยของโครงการ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรทยั พระทดั (2558) พบวา่
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การรับฟังความคิดเห็นไม่ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากกรุงเทพมหานครไม่ไดน้าํขอ้เสนอของประชาชนไป

ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Marzuki A. (2009) ท่ีระบุวา่ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในประเทศมาเลเซียอยูใ่นระดบัการแจง้ใหป้ระชาชนไดรั้บ

ทราบเท่านั้น 

(3) ปฏิสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างผู้เข้าร่วมกระบวนการมส่ีวนร่วม (Positive Participant Interactions) 

ในกระบวนการมีส่วนร่วม ผูเ้ขา้ร่วมไม่จาํเป็นตอ้งมีความความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ใน

ความเห็นต่าง ถา้ผูจ้ดักิจกรรมมีกระบวนการจดัการท่ีดี ก็จะกระตุน้ให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย 

จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และหาทางออกร่วมกันได้ (Tracey Morin Dalton, 2005)  ทั้ งน้ี  การท่ีจะทําให้                        

เกิดปฏิสัมพันธ์ทางบวกระหว่างกันได้ต้องอาศัย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เ ง่ือนไขทางสังคมท่ีเป็นบวก                             

2) การแสดงออกส่วนบุคคลในเชิงสร้างสรรค ์และ 3) การเรียนรู้ทางสงัคม 

การเลือกสถานท่ีรับฟังความคิดเห็นท่ีเป็นกลาง และกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นเง่ือนไขทางสงัคมทางบวกท่ีทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมมีปฏิสมัพนัธ์ทางบวกต่อกระบวนการมีส่วนร่วม 

นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีกระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งสันติวิธี เพ่ิมศกัด์ิ มกราภิรมย ์(2549) กล่าววา่ หลกัการ

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อย่างสันติวิธี มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ปราศจากความรุนแรง 2) ให้ความสนใจความคิด

และจิตใจของคู่ขดัแยง้ 3) การมีส่วนร่วม และ 4) ความเป็นธรรม อาจกล่าวไดว้า่การส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงของการ

จดัการความขดัแยง้ท่ีสาํคญั จึงจาํเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์แบบสองทาง โดยเราตอ้งฟังไปดว้ยในเวลาท่ีเราพูด และ

ตอ้งโตต้อบขณะท่ีเราฟัง เป็นวงจรส่ือสาร (communication loop) ท่ีสาํคญัของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (เบอร์

นาร์ด เมเยอร์ เขียน นายแพทยบ์รรพต ตน้ธีรวงศ ์แปล, 2553) การศึกษาน้ีพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลจากตวัแทนนิติบุคคลผู ้

มีสิทธิจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใช้วิธีการสํารวจโดยแบบสอบถามเป็นหลกั เจ้าของ

โครงการไม่ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการรับฟังความเห็นระหวา่งการสาํรวจโดยแบบสอบถาม จึงไม่มีการแลกเปล่ียน

ความเห็นระหวา่งผูไ้ดรั้บผลกระทบและเจา้ของโครงการ จึงสรุปไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ยงัไม่เกิด

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมทางบวกท่ีเพียงพอ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ไชยา เกษารัตน์ อิศรัฏฐ ์รินไธสง และคณน 

ไตรจนัทร์ (2558) ท่ีพบว่า มุมมองการแกไ้ขปัญหาจากเจา้หน้าท่ีของรัฐและจากประชาชนมีความแตกต่างกัน 

ก่อใหเ้กิดความหวาดระแวงระหวา่งกนั รวมถึงทศันคติท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ในการแกไ้ขปัญหา

ท่ีแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของริญญาภทัร์ ภูวโรจน์พิบูล และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2561) ท่ีพบวา่ 

โครงการใชว้ธีิการมีส่วนร่วมท่ีไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของประชาชนในพ้ืนท่ี ส่งผลใหป้ระชาชนร่วมกนัคดัคา้น

โครงการ ทั้งน้ี การการเลือกวิธีการรับฟังความคิดเห็นก็ข้ึนอยูก่บักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย วฒันธรรมและบรรทดัฐาน

ทอ้งถ่ิน ระยะเวลาการดาํเนินงาน รวมทั้งประสบการณ์ของผูจ้ดัรับฟังความคิดเห็น (Bryson et al., 2013: Glucker 

et al., 2013: Luyet et al., 2012)  

 (4) การตดิสินใจทีเ่ป็นธรรม (Positive Participant Interactions) 

Tracey Morin Dalton (2005) การตดัสินใจท่ีเป็นธรรมมี 2 องคป์ระกอบ คือ 1) กระบวนการมีส่วนร่วม

ตอ้งมีความโปร่งใส และ 2) มีตวัแทนจากชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  

กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีโปร่งใส คือ ผูเ้ขา้ร่วมสามารถเห็นถึงโครงงสร้างของกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นและมีหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจอย่างไร เพ่ือลดความสงสัยของผูเ้ขา้ร่วม (Tracey Morin Dalton, 2005) 

และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนรับทราบถึงกระบวนการพิจารณาและเหตุผลในการตดัสินใจดว้ย (Rowe and Frewer, 

2000) การศึกษาน้ีพบว่า ผูด้าํเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนจดัรับฟังความคิดเห็นตามแนวทางท่ีสาํนักงาน
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น ไม่ไดแ้จง้ให้ประชาชนไดท้ราบว่าความเห็นถูก

นาํมาปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งไร รวมทั้งไม่ไดแ้จง้ถึงความกา้วหนา้ของกระบวนการพิจารณารายงาน ยิ่งไป

กวา่นั้น ผูใ้หข้อ้มูลจากกลุ่มผูพิ้จารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มยงัมีความเห็นวา่บริษทัท่ีปรึกษา

นาํขอ้มูลการมีส่วนร่วมมาผนวกเป็นส่วนหน่ึงของรายงานเท่านั้น และมาตรการท่ีนาํมาเสนอมกัเป็นมาตรการ

ทัว่ไปท่ีกาํหนดไวส้าํหรับทุกโครงการ จึงสรุปไดว้่า กระบวนการมีส่วนร่วมยงัไม่เป็นไปหลกัเกณฑ์เร่ืองความ

โปร่งใส สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสฤณี อาชวานนัทกลุ และคณะ (2560) ท่ีพบวา่รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มมกัจะถูกเปิดเผยต่อเม่ือโครงการไดรั้บอนุมติัแลว้เท่านั้น สมาชิกชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบมกัไม่มี

โอกาสแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้เกิดการต่อตา้นหรือไม่ยอมรับ

โครงการ   

สาํหรับการตดัสินใจท่ีเป็นธรรม คือ การมีตวัแทนจากชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้

เกิดมุมมองท่ีหลากหลายและอยูบ่นความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง (Tracey Morin Dalton, 2005) อยา่งไรก็

ตาม การศึกษาน้ีพบว่า ประชาชนสามารถเขา้ช้ีแจงขอ้ห่วงกังวล ขอ้มูลคดัคา้น และร้องเรียนจากการพฒันา

โครงการต่อคณะกรรมการผูพิ้จารณารายงานได ้แต่ไม่มีสิทธ์ิในการรับฟังการพิจารณารายงาน จึงสรุปไดว้า่ การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ยงัไม่บรรลุหลกัเกณฑเ์ร่ืองการตดัสินใจท่ี

เป็นธรรม เน่ืองจากขาดความโปร่งใสและประชาชนยงัไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

(1)  การศึกษาน้ีพบว่านิติบุคคลผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีการให้ขอ้มูล

ผา่นแผน่พบัประชาสมัพนัธ์เพียงรูปแบบเดียวทาํใหส้ามารถเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ดงันั้น จึงเสนอให้

เจา้ของโครงการและนิติบุคคลผูมี้สิทธิจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึง

ขอ้มูลโครงการได้อย่างสะดวกและนําเสนอขอ้มูลโครงการด้วยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เช่น ผ่านทางเว็บไซต์หรือ 

Facebook ของโครงการ เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถใหค้วามเห็นท่ีแทจ้ริงต่อโครงการได ้  

(2)  การศึกษาน้ีพบว่านิติบุคคลผูมี้สิทธิจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมกัรับฟัง

ความเห็นโดยการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามเพียงรูปแบบเดียว ซ่ึงการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามมีขอ้จาํกดัคือเป็น

ขอ้คาํถามปลายปิด ดงันั้นจึงเสนอใหนิ้ติบุคคลผูมี้สิทธิจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใชเ้ทคนิค

การรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เช่น  การประชุม การเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น เป็นตน้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูล

มากท่ีสุด นอกจากน้ีเทคนิคท่ีใชใ้นการรับฟังความเห็นตอ้งคาํนึงถึงบริบทของพ้ืนท่ีโครงการดว้ย 

(3)  การศึกษาน้ีพบวา่นิติบุคคลผูมี้สิทธิจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไม่ไดแ้จง้ให้

ประชาชนไดท้ราบวา่ความคิดเห็นของประชาชนถูกนาํมาปรับปรุงการประเมินผลกระทบในรายงานอยา่งไร จึง

เสนอใหเ้จา้ของโครงการและนิติบุคคลผูมี้สิทธิจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสร้างช่องทางการ

รายงานความกา้วหน้าของโครงการ พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานทั้งฉบบัให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถตรวจสอบได้ว่า

ความคิดเห็นจากการรับฟังความเห็นของประชาชนไดถู้กนาํมาวเิคราะห์ในรายงานอยา่งไร 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันากรมศุลกากรสู่องค์กรแห่งนวตักรรม

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมของ 

กรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน

ตาํแหน่งต่างๆ ในกรมศุลกากรท่ีอยู่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 4,731 ราย โดยการ 

สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น จาํนวน 357 ราย การรวบรวมขอ้มูลกระทาํโดยใชแ้บบสอบถาม เทคนิคท่ีใชว้เิคราะห์

ข้อมูล คือ สถิติ เชิงอนุมานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยการวิ เคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมของกรมศุลกากร

ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ในระดบับุคคล ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการองค์ความรู้ และดา้นทีมงาน

สนบัสนุน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 ในระดบัหน่วยงาน/องคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

คาํสําคญั: องคก์รนวตักรรม หลกัธรรมาภิบาล กรมศุลกากร 

 

ABSTRACT 

 This article is part of the research study, “The approach of innovative organization development with good 

governance for the Customs department.” The purposes of this research were to analyze management factors affecting 

the customs department. The samples of this research are civil servants in various positions in the customs department 

that is in the central and regional officers in 2017.  The number of population are 4,731 officers with 375 stratified 
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random sampling. Data were collected by using questionnaires and analyze with shown in the correlation between the 

independent and the dependent variables by using multiple regression analysis.  The result have shown that the 

management factors that affect the innovative organization at the individual level are human resource knowledge 

management and support team, at the organizational level is strategic consistency level, and factors affecting good 

governance is the organizational culture statistically significant at the .01 level.   

 

KEYWORDS: Innovative Organization,  Good Governance, The Customs Department 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ผลการจดัอนัดับโดยมหาวิทยาลยัคอร์เนล (Cornell University) ร่วมกับสถาบันบริหารธุรกิจนานาชาติ 

(INSEAD) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จัดทําดัชนี 

ช้ีวดัความสามารถทางดา้นนวตักรรมของแต่ละประเทศ ในปี 2558 พบวา่ประเทศไทยมีความสามารถดา้นนวตักรรม

อยู่อนัดับท่ี 55 จาก 141 ประเทศ ลดลง 10 อนัดับ จากปี 2557 (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559: 7)  

จากสถานการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในระดับโลก ทําให้ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจกับ

นวตักรรม เช่นเดียวกบัองคก์ารศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ไดป้ระกาศให้ปี 2559 เป็นปีของ 

Innovation Customs จึงทาํใหศุ้ลกากรหลายประเทศไดพ้ฒันาองคก์รนาํนวตักรรมต่างๆ มาใช ้(กรมศุลกากร 2560ก: 20) 

เช่น ศุลกากรสิงคโปร์เปิดตวัเทคโนโลยี Block Chain ระหวา่งประเทศเป็นคร้ังแรกของโลก (สาํนกังานท่ีปรึกษาการ

ศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์. 2561: 5) รวมทั้งคาํแถลงนโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ขอ้ท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายดา้นการ

ปรับปรุงวิธีปฏิบติัราชการให้ทนัสมยัโดยนาํเทคโนโลยีมาใช ้แกไ้ขกฎระเบียบให้โปร่งใสชดัเจน (สาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี. 2559: 358-359) กรมศุลกากรซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทําแผนปฏิรูป 

กรมศุลกากร ปี พ.ศ. 2559-2563 ภายใตย้ทุธศาสตร์ 5 ดา้น (กรมศุลกากร. 2559ก: 5-10) และไดมี้การจดัทาํนโยบายการ

กาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือใหก้ารปฏิบติัราชการของกรมศุลกากรมีระบบการบริหารจดัการ

ท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล (กรมศุลกากร. 2560ข: 3) 

จากการวิเคราะห์สภาพกรมศุลกากรด้วย SWOT Analysis พบจุดอ่อนปัจจัยภายใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

บุคลากรท่ีขาดทกัษะ ดา้นบริหารจดัการในการใชดุ้ลพินิจ  ดา้นอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และดา้นงบประมาณท่ีจาํกัด 

ปัจจยัภายนอก 4 ดา้น ดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองนโยบายภาษี ดา้นสังคมในเร่ืองการอาํนวยความสะดวก ดา้นนโยบาย

กฎหมายในเร่ืองการบูรณาการร่วมกนั และดา้นเทคโนโลยใีนเร่ืองความไม่พร้อมในการเช่ือมโยงของ National Single 

Window: NSW (กรมศุลกากร. 2558: 5-10) รวมถึงประเด็นปัญหาท่ีสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)ไดเ้สนอให้กรมศุลกากรปรับปรุงในประเด็นการนาํเทคโนโลยีมาใชแ้ทนท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกในการบริหารงาน และการบริการท่ีเป็นท่ีพอใจแก่ประชาชน (ก.พ.ร. 2559: 20) และสรุปผลการสัมมนา 

นายด่านและผูบ้ริหารกรมศุลกากร 3 ปียอ้นหลงั เร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน คือการนาํเทคโนโลยีเขา้ช่วยเพ่ือพฒันา

นวตักรรมใหม่ๆ ไดแ้ก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีอากร การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ การปกป้อง

สังคม และการพฒันาบุคลากร ภายใตก้ารสร้าง Big Data (กรมศุลกากร. 2559ข: 2-7; 2560ค: 2-4; 2561: 36) แลว้ปัจจุบนั

กรมศุลกากรมีแนวทางใดใหเ้กิดการพฒันาองคก์ร ในดา้นการบริหารจดัการองคก์รท่ีจะนาํไปสู่องคก์รท่ีมีนวตักรรม
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ระดบัการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

ระดบับุคคล 

    -ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

    -การเปิดใจรับส่ิงใหม่ๆ  

    -การสร้างเครือข่ายนวตักรรม 

ระดบัหน่วยงาน/องค์การ 

   -การสร้างนวตักรรม 

   -องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

    -บรรยากาศนวตักรรม 

    -การบริการ 

หลกัธรรมาภิบาล 

     -คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 

ชั้นแนวหนา้ ยกระดบัองคก์รใหเ้ป็นองคก์รนวตักรรมท่ีสามารถใหบ้ริการอยา่งเป็นเลิศ สามารถตอบสนองทิศทางและ

นโยบายของกระทรวงการคลงั และมีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  การศึกษาวิจยัในเร่ือง แนวทางการพฒันากรมศุลกากรสู่องค์กรแห่งนวตักรรมภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล             

โดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีองคป์ระกอบของการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมของสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2558: ออนไลน์) 

ทฤษฎีระดบันวตักรรมของ ชาพิโร (2549: 24-25) ทฤษฎีระดบัการพฒันานวตักรรม ของเสน่ห์ จุย้โต (2546: 37-38) 

แนวคิดทฤษฎีหลกัธรรมาภิบาล ของสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2560: 16) และสกนธ์ วรัญ�ู

วฒันา (2560: 13-15) และมาตรฐานการบริการของศุลกากรไทย (กรมศุลกากร. มปป.: 1) 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมุติฐานการวจัิย 

  สมมุตฐานท่ี 1 ปัจจัยการจดัการมีความสัมพนัธ์กับนวตักรรมระดบับุคคล สมมุตฐานท่ี 2 ปัจจัยการ

จดัการมีความสัมพนัธ์กบันวตักรรมระดบัหน่วยงาน/องคก์ร และสมมุตฐานท่ี 3 ปัจจยัการจดัการมีความสัมพนัธ์

กบัหลกัธรรมาภิบาล 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

  ประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งต่าง ๆ ในกรมศุลกากร 

ท่ีอยูใ่นส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 4,731 ราย (กรมศุลกากร. 2560ง: ไม่ปรากฎเลขหนา้) 

ไดแ้ก่ 1) ผูอ้าํนวยการส่วน จาํนวน 116 ราย 2) หวัหนา้ฝ่าย จาํนวน 484 ราย 3) ขา้ราชการระดบัชาํนาญการ จาํนวน 

ปัจจัยการจัดการ 

    -การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 

    -ความสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์

    -การวดัเปรียบเทียบ 

    -การสร้างแรงจูงใจ 

    -วฒันธรรมองคก์ร 

    -กิจกรรมการกระตุน้ 

    -ทีมงานสนบัสนุน 

    -การจดัการองคค์วามรู้ 

    -การเช่ือมโยงองคค์วามรู้ 

    -ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 

    -ทรัพยากรมนุษย ์

    -ทรัพยากรทางการเงิน 
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1,749 ราย 4) ข้าราชการระดับชํานาญงาน จํานวน 915 ราย 5) ข้าราชการระดับปฏิบัติการ จํานวน 910 ราย  

และ 6) ขา้ราชการระดบัปฏิบติังาน จาํนวน 557 ราย 

  กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร จาํนวน 4,731 ราย 

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้าํนวน 357 ตวัอย่างทั้งน้ีเพ่ือให้การวิจยัมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดให้ 

การเก็บตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 400 ชุด โดยใชห้ลกัการของความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

ในการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือให้ไดต้วัแทนท่ีดีสาํหรับการศึกษา โดยทาํการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 

ตามลกัษณะโครงสร้างของกรมศุลกากร ซ่ึงแบ่งเป็น 20 สํานัก 3 กลุ่มงาน 48 ด่านศุลกากร เพ่ือกาํหนดสัดส่วน 

ในการเก็บขอ้มูล โดยจดัสัดส่วนจาํนวนแบบสอบถามเพ่ือเก็บแต่ละสํานกั/กลุ่ม/ด่าน ตามความสาํคญัและความ

เหมาะสมท่ีคาดหวงัวา่ผูต้อบแบบสอบถามจะสามารถใหข้อ้มูลท่ีตรงตามความตอ้งการหรือวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยั 

และเป็นความจริงมากท่ีสุดในการเก็บขอ้มูล โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) 

       5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

   5.2.1. ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent variables)  ปัจจยัการจดัการ ประกอบดว้ย (1) 

การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  (2) ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ (3) การวดัเปรียบเทียบ (4) การสร้างแรงจูงใจ (5) 

วฒันธรรมองคก์ร (6) กิจกรรมการกระตุน้ (7) ทีมงานสนบัสนุน (8) การจดัการองคค์วามรู้ (9) การเช่ือมโยงองค์

ความรู้ (10) ทรัพยากรทางเทคโนโลย ี(11)ทรัพยากรมนุษย ์และ(12) ทรัพยากรทางการเงิน 

   5.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) 1) ตวัแปรในระดบับุคคล ไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

การเปิดใจรับส่ิงใหม่ๆ และการสร้างเครือข่ายนวตักรรม 2) ตวัแปรในระดบัหน่วยงาน/องคก์าร ไดแ้ก่ การสร้าง

นวตักรรม องคก์ารแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศนวตักรรม และการบริการ และตวัแปรหลกัธรรมาภิบาล  

       5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

สาํหรับเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอยา่ง การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม กระทาํโดยการตรวจสอบ

คุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และการตรวจสอบคุณภาพ ดา้นความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

   ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามในดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

กระทาํโดยวิธีการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัเน้ือหาของขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บ โดยวิธี Index of 

Item objective Congruence (IOC) โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน พิจารณาลงความเห็นเก่ียวกบั

ความสอดคล้องดังกล่าว ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  +1 แน่ใจว่าคําถามนั้ นสอดคล้องกับเ น้ือหา   

0 ไม่แน่ใจว่าคาํถามนั้ นสอดคล้องกับเน้ือหาและ -1 แน่ใจว่าคาํถามนั้ นไม่สอดคล้องกับเน้ือหา หลังจากท่ี

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านไดพิ้จารณาลงความเห็นตามเกณฑก์ารให้คะแนนแลว้ ผูว้ิจยันาํคะแนนมา

ประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC โดยสูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบิลตนั (Rovinelli and Hambleton. 1977: 49-60) 

หากมีค่า IOC ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 แสดงว่าคาํถามนั้นสามารถวดัเน้ือหาได ้ตรงตาม

ประเด็นท่ีตอ้งการวดั ซ่ึงไดค้่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 แสดงวา่สามารถวดัเน้ือหาไดต้รงตามประเด็น 

   ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามในด้านความน่าเช่ือมัน่หรือความน่าเช่ือถือได้ 

(Reliability) กระทาํโดยนาํแบบสอบถาม มาทดสอบความเท่ียงตรงทดลองใช ้(Pre-test) ก่อนท่ีจะนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูล

จริง นาํแบบสอบถามไปใชท้ดสอบกบักลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่ง แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้
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จํานวน 30 ชุด และนําข้อมูลท่ีได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบรัชอัลฟ่า 

(Cornbrash’s alpha Coefficient) ของแต่ละตัวแปรมีค่าคะแนนสูงกว่า 0.70 จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความ 

น่าเช่ือมัน่ เช่ือถือได ้ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิของครอนบรัชอลัฟ่า อยู่ระหว่าง 0.85-0.98 ตวัแปรทุกตวัมีค่าเกินกวา่ 

0.70 ซ่ึงแสดงวา่แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือมัน่ สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลได ้

        5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

   การจดัเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการขออนุญาตตน้สังกดัในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บ

รวบรวมดว้ยตนเอง โดยดาํเนินการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการศึกษา การให้

ขอ้มูลในแต่ละส่วนในแบบสอบถาม ตลอดจนขอความอนุเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้มูลตามความจริง 

ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถาม จาํนวน 430 ฉบบั ไดรั้บคืนจาํนวน 400 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 93  

  5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  การประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมและไดมี้การคดักรองขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะนาํไป

ประมวลผลทางสถิติ ไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล

ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ปัจจยัการจดัการ ท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อระดบัการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมของ

กรมศุลกากรกระทาํโดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัการจดัการ กบัองคก์ารแห่งนวตักรรม

โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ทดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
 
 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ตามวตัถุประสงค ์ปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลผลการ

วเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดงัน้ี  

 สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัการจดัการมคีวามสัมพนัธ์กบันวตักรรมระดบับุคคล 
 

ตาราง 1  การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณทดสอบปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมของ 
 กรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ในระดบับุคคล  

หมายเหตุ: Adjusted R2 = .795  F  = 129.959, Sig. = 0.000,  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 

  B S.E.                 Beta 

ค่าคงท่ี (Constant)  .122 .112  1.088 .277 

1. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  .025 .038 .027 .656 .512 

2. ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์  .064 .046 .064 1.403 .161 

3. การวดัเปรียบเทียบ  .067 .044 .065 1.543 .124 

4. การสร้างแรงจูงใจ  .014 .039 .017 .359 .720 

5. วฒันธรรมองคก์ร  .230 .043 .224 5.334** .000 

6. กิจกรรมการกระตุน้  -.014 .045 -.017 -.309 .757 

7. ทีมงานสนบัสนุน  -.085 .033 -.112 -2.579** .010 

8. การจดัการองคค์วามรู้  .128 .037 .142 3.455** .001 

9. การเช่ือมโยงองคค์วามรู้  .048 .031 .054 1.518 .130 

10. ทรัพยากรทางเทคโนโลย ี  .014 .030 .015 .478 .633 

11. ทรัพยากรมนุษย ์  .324 .042 .356 7.638** .000 

12. ทรัพยากรทางการเงิน  .154 .032 .191 4.759** .000 
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 จากตาราง 1 พบวา่ปัจจยัการจดัการนวตักรรมโดยรวมสามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงของการเป็น

องคก์รแห่งนวตักรรมของกรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ระดบับุคคลไดร้้อยละ 79.5  (Adjusted R2 = .795) ในขณะ

ท่ีปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นทรัพยากรทางการเงิน ดา้นการจดัการองคค์วามรู้ และดา้น

ทีมงานสนับสนุน ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมของกรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ระดบับุคคล 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมภายใตห้ลกัธรรมาภิ

บาล ในระดบับุคคลของกรมศุลกากรอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัการจดัการมคีวามสัมพนัธ์กบันวตักรรมระดบัหน่วยงาน/องค์กร 
 

ตาราง 2  การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณทดสอบปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมของ 

 กรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ระดบัหน่วยงาน/องคก์ร  

หมายเหตุ: Adjusted R2 = .758  F  = 104.897, Sig. = 0.000,  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตาราง 2 พบว่าปัจจยัการจดัการนวตักรรมโดยรวมสามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงของการ

เป็นองคก์รแห่งนวตักรรมของกรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ระดบัหน่วยงาน/องคก์รไดร้้อยละ 75.8 (Adjusted 

R2 = .758) ในขณะท่ีปัจจยัด้านทรัพยากรมนุษย ์ด้านการจดัการองค์ความรู้ ด้านความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ ดา้น

ทรัพยากรทางการเงิน ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมของกรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ระดับ

หน่วยงาน/องค์กรอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นวฒันธรรมองค์กร ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 

ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ในระดบัหน่วยงาน/องคก์รของ

กรมศุลกากรอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

 

 

 

 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized Coefficients 

t Sig. 

  B S.E.               Beta 

ค่าคงท่ี (Constant)  .301 .120  2.500 .013 

1. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  .028 .041 .032 .692 .489 

2. ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์  .123 .049 .124 2.515** .012 

3. การวดัเปรียบเทียบ  .088 .047 .087 1.898 .058 

4. การสร้างแรงจูงใจ  -.001 .041 -.001 -.027 .978 

5. วฒันธรรมองคก์ร  .112 .046 .111 2.427* .016 

6. กิจกรรมการกระตุน้  .016 .049 .019 .329 .742 

7. ทีมงานสนบัสนุน  -.045 .035 -.060 -1.277 .202 

8. การจดัการองคค์วามรู้  .195 .040 .221 4.940** .000 

9. การเช่ือมโยงองคค์วามรู้  .030 .034 .034 .888 .375 

10. ทรัพยากรทางเทคโนโลย ี  .008 .032 .008 .239 .811 

11. ทรัพยากรมนุษย ์  .286 .045 .320 6.310** .000 

12. ทรัพยากรทางการเงิน  .092 .035 .116 2.666** .008 
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 สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัการจดัการมคีวามสัมพนัธ์กบัหลกัธรรมาภิบาล 
 

ตาราง 3  การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ทดสอบปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมของ 

 กรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส  

หมายเหตุ: Adjusted R2 = .471  F  = 30.633, Sig. = 0.000,  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตาราง 3 พบวา่ปัจจยัการจดัการนวตักรรมโดยรวมสามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงของการ

เป็นองคก์รแห่งนวตักรรมของกรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสไดร้้อยละ 

47.1 (Adjusted R2 = .471) ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการจดัการองคค์วามรู้  ดา้นวฒันธรรมองค์กร ส่งผลต่อการเป็น

องคก์รแห่งนวตักรรมของกรมศุลกากรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01  และกิจกรรมการกระตุน้ ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05  ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ส่งผลต่อการเป็น

องคก์รแห่งนวตักรรมของกรมศุลกากรอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

7. อภิปรายผล  

 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมภายใต้หลกัธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร 

 7.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อนวตักรรมในระดับบุคคล คือปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย ์ด้านวฒันธรรมองค์กร                  

ดา้นทรัพยากรทางการเงิน ดา้นการจดัการองคค์วามรู้ และดา้นทีมงานสนบัสนุน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นฤชา 

ศิริวฒัน (2556: 249) การพฒันาบุคลากรสู่นวตักรรมเร่ิมตน้จากการกระตุน้ การให้รางวลั และวฒันธรรมองคก์ร 

มนตรี ทองอ่อน (2560: 105-110) ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อองคก์รนวตักรรมคือปัจจยัดา้นบุคลากรและทกัษะองคก์ร 

วรรณภา  วจิิตรจรรยา (2555: 181-187) การจดัการองคก์รนวตักรรมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการจดัการทรัพยากร

มนุษย์ El Gendi (2017: 244-264) ความสําเร็จขององค์กรนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ข้ึนอยู่กับการกระตุน้ใน                 

การสร้างสรรคน์วตักรรมเพ่ือนาํไปสู่การสร้างผลลพัธ์ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ และ Fan Yuen Han (2012: 165-172) 

ทุนทางปัญญาหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นดีเอน็เอขององคก์รท่ีส่งผลต่อนวตักรรม 

 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

  B S.E. Beta 

ค่าคงท่ี (Constant)  .935 .185  5.050 .000 

1. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  .014 .063 .015 .227 .820 

2. ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์  .071 .075 .069 .948 .344 

3. การวดัเปรียบเทียบ  .082 .072 .077 1.139 .255 

4. การสร้างแรงจูงใจ  .086 .064 .101 1.355 .176 

5. วฒันธรรมองคก์ร  .240 .071 .229 3.384** .001 

6. กิจกรรมการกระตุน้  -.148 .075 -.172 -1.988* .048 

7. ทีมงานสนบัสนุน  -.002 .054 -.003 -.038 .970 

8. การจดัการองคค์วามรู้  .257 .061 .278 4.223** .000 

9. การเช่ือมโยงองคค์วามรู้  .050 .052 .055 .975 .330 

10. ทรัพยากรทางเทคโนโลย ี  .036 .049 .038 .730 .466 

11. ทรัพยากรมนุษย ์  .052 .070 .056 .746 .456 

12. ทรัพยากรทางการเงิน  .053 .053 .064 .999 .318 
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 7.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อนวตักรรมในระดบัหน่วยงาน/องคก์ร คือปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการ

องค์ความรู้ ดา้นความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ ดา้นทรัพยากรทางการเงิน และดา้นวฒันธรรมองค์กร สอดคลอ้งกบั

ผลการวจิยัของ Kerth (2013: 91-95) ส่ิงท่ีทาํใหอ้งคก์รท่ีประสบความสาํเร็จในเชิงนวตักรรมคือ คนและวสิยัทศัน์ 

Demircioglu (2017: 129-130) นวตักรรมทั้งระดบัองคก์ร หน่วยงานและบุคคลท่ีตอ้งมีการจดัการความรู้แบบใหม่

อยา่งต่อเน่ือง Van Gorp (2012: 115-117) ความเช่ือมัน่ความมีอยูข่องทรัพยากรบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัระดบัการ

สนับสนุนองค์กรในการสร้างนวตักรรม นารินี แสงสุข (2551: 230) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้าง

นวตักรรมองค์กรคือนโยบายและกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้ง และบุคลากรท่ีเพียงพอ ปฐพร  ตวิษาประกิต (2558: 218-220)                

การจดัการความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อการจดัการนวตักรรม อนุจิตร ชิณสาร (2557: 332-336) วฒันธรรมองค์การ

ส่งผลต่อการเป็นองคก์รนวตักรรม Parna (2014: 274-288) ปัจจยัภายในท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีสนบัสนุนนวตักรรมภาครัฐ

คือการดาํรงอยู่ของบุคคลสําคญั นิติ รัตนปรีชาเวช (2553:211-218) องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

นวตักรรมองค์การ วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา (2554: 271-275) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างนวตักรรมขององค์การคือ 

วิสัยทศัน์ กลยุทธ์เป้าหมายท่ีสอดคลอ้ง โครงสร้างองค์การยืดหยุ่น การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์และการ

จดัการความรู้          

 7.3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อนวตักรรมภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร คือปัจจยัดา้นการจดัการองค์

ความรู้ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และดา้นกิจกรรมการกระตุน้ สอดคลอ้งกบัวรชยั สิงหฤกษ ์และ ประสพชยั พสุนนท์ 

(2559: 67) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจดัการคือ ปัจจัยวฒันธรรมองค์กร และ

ค่านิยม ศรีสกุล เจริญศรีและคณะ (2559: 47) พบว่าปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ

ประสิทธิผลดา้นธรรมาภิบาลของหน่วยงาน สอดคลอ้งกบันโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

หน่วยงานภาครัฐของสาํนกังาน ปปช. (2560: 16) สกนธ์ วรัญ�ูวฒันา (2560: 13-15) ในดา้นวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   (1) ผูบ้ริหารกรมศุลกากรสามารถนาํผลการศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจและกาํหนด

ทิศทางในการวางนโยบายการบริหารจดัการดา้นนวตักรรมไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน การบริหารขอ้มูล Big Data จากปัจจยัใน

การดาํเนินงานดา้นนวตักรรมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงการคลงั 

   (2) หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถนาํผลการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงดา้นนวตักรรมเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ

ดา้นการบริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิผล จากปัจจยัดา้นการจดัการท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รนวตักรรม และหลกัธรรมาภิบาล 

หน่วยงานท่ีมีลกัษณะงานใกล้เคียงกับกรมศุลกากรสามารถนําไปปรับใช้ในการพฒันาองค์กรเป็นองค์กรแห่ง

นวตักรรมไดเ้ช่นเดียวกนั และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือเป็นแนวทางในการวจิยังานท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตต่อไป 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

      เพ่ือให้การศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาองคก์รสู่องคก์รแห่งนวตักรรมภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลได้

อยา่งลึกซ้ึง องคก์รควรพฒันาบุคลากรและการพฒันาหน่วยงานใหมี้ความพร้อมในการขบัเคล่ือนการปฏิบติังานใน

ทุกระดับ มีความพร้อมในทุกด้าน ยอมรับการเปล่ียนแปลง และตามกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา มีทีมงานวิจยัท่ี

เก่ียวกบัดา้นนวตักรรมโดยเฉพาะ โดยไม่ขดัต่อหลกัการกาํดบัดูแลกิจการท่ีดีและหลกัธรรมาภิบาล 
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9. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณ คณะผูบ้ริหารกรมศุลกากร ขา้ราชการกรมศุลกากรทั้งส่วนกลาง และด่านศุลกากรทั่ว

ประเทศท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งวตัถุประสงคเ์พ่ือ เสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์

ดา้นขนส่งของธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ จากกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ของธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ จาํนวน   

400 คน โดยมีการสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีแบบบังเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีมีค่า              

ความเช่ือมัน่ 0.936 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความ

แตกต่างโดยใชค้่าสถิติ t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffé  

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ด้านขนส่งของธุรกิจผู ้ให้บริการขนส่งสินค้า                                

ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความไวว้างใจเช่ือถือได้ ด้านการตอบสนองท่ีทันท่วงที ด้านความเช่ือมั่น                            

ดา้นความเห็นอกเห็นใจ มีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบการหาค่าความแตกต่างตามปัจจยัส่วน

บุคคลและปัจจัยด้านองค์กร พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเวน้ด้านลักษณะทางกายภาพจําแนกตามอายุ 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ36 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัคุณภาพท่ีแตกต่าง จึงสรุปไดว้า่คนท่ีมีอาย ุ36 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์การ

ทาํงานนาน มุมมองดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีการตรวจคุณภาพงานท่ีละเอียดรอบคอบมากกวา่ ผูใ้ห้บริการท่ีมี

อายุน้อยกว่า 36 ปี และมีดา้นความเช่ือมัน่จาํแนกตาม อายุงานของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุงาน 7 ปีข้ึนไป ให้ระดบั

คุณภาพท่ีแตกต่าง จึงสรุปได้ว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุงาน 7 ปีข้ึนไป มีมุมมองด้านความเช่ือมัน่ มีประสบการณ์                   

mailto:eraul2516@gmail.com
mailto:kiankmint11@gmail.com
mailto:sasithorn.ko@spu.ac.th
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การสังเกต การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกนัความเส่ียงรถบรรทุกท่ีละเอียดรอบคอบมากกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุงาน

นอ้ยกวา่ 7 ปี 

แนวทางการพฒันาจะตอ้งมีการปรับปรุงดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นความเช่ือมัน่ อีกทั้งจะตอ้ง

แกไ้ขปัญหาเร่งด่วน 1) ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก จากกรมการขนส่งทางบก 

(Q-Mark) 2) จดัทาํคู่มือมือมาตรฐานคุณภาพในการใหบ้ริการดา้นขนส่งของธุรกิจผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ 

 

คาํสําคญั: คุณภาพการใหบ้ริการดา้นขนส่ง 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to Propose guidelines for the improvement of the quality of the 

logistics service of the freight service providers. From a sample of 400 customers in the business of freight service 

providers by accidental sampling. The tool used to collect data was a questionnaire. With confidence value 0.936. 

The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. And compare the differences by 

using t-test, F-test, and test the differences in pairs by Scheffé method. 

The research found that The quality of the transportation logistics service provided by the freight 

forwarder business Physical Trustworthy In a timely response Confidence Compassion The quality is at a high 

level.  And when comparing the differences between personal factors and organizational factors, there are no 

differences Except physical aspects classified by age Users aged 36  years and over have different quality levels. 

Therefore, it can be concluded that people aged 36  years and over have long working experience Physical aspects 

There is a more careful quality inspection work.  Service providers younger than 3 6  years and with confidence 

classified by The service life of the service users who are 7  years of age or older have different quality levels. 

Therefore, it can be concluded that the service users aged 7  years and above have a view of confidence 

Experienced in observation The inspection of truck risk prevention devices is more thorough than those who have 

less than 7 years of service. 

Development guidelines must be improved in terms of physical characteristics.  And the confidence side 

And must solve urgent problems. 1) Request for quality standards for transportation services by truck. From the 

Department of Land Transport (Q-Mark). 2) Prepare a manual for quality standards in the transportation service 

of the carrier business. 

 

Keywords: Quality Of Transportation Services 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบนัธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ด้านขนส่ง เป็นการบริการท่ีอาํนวยความสะดวกในการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดตน้ทางไปจนถึงจุดปลายทางให้กบัลูกคา้ และส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัและตอ้งการมากท่ีสุดคือ

คุณภาพการส่งมอบสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย คุณภาพดา้นลกัษณะทางกายภาพ อาทิ มีการแต่งกายของพนักงาน    

ส่งมอบสินคา้ท่ีเหมาะสม มีจาํนวนพนกังานบริการตามความเหมาะสม มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม มีรถขน 
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สินคา้ท่ีเหมาะสม มีการดูแลควบคุมจดัการเอกสารไดถู้กตอ้งครบถว้นตามระเบียบของลูกคา้ คุณภาพดา้นความ

ไวว้างใจและเช่ือถือได ้อาทิ พนกังานจดัส่งสินคา้ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของลูกคา้ การขนส่งสินคา้    ตรง

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดของลูกคา้ มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการขนส่งสินคา้ พนกังานขนส่งสินคา้       มี

ความรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดปัญหากบัรถขนสินคา้ คุณภาพดา้นการตอบสนองท่ีทนัท่วงที อาทิ     

มีความรวดเร็วในการขนส่งสินคา้ สามารถจดัส่งไดต้รงตามเวลา มีรถรองรับในกรณีท่ีตอ้งการรถเร่งด่วน มีการ

ติดต่อยืนยนัการรับและส่งสินคา้ มีขั้นตอนการตรวจนบัจาํนวนคุณภาพของสภาพสินคา้ก่อนและหลงัส่งสินคา้ 

คุณภาพดา้นความเช่ือมัน่ อาทิ พนกังานมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ พนกังานมีทกัษะและปฏิบติัตาม

มาตรฐานการจดัส่งสินคา้ การปฏิบติังานเป็นไประเบียบ โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน        

มีการป้องกนัสินคา้อยา่งถูกตอ้งเป็นระเบียบ คุณภาพดา้นความเห็นอกเห็นใจ อาทิ พนักงานมีการให้คาํแนะนาํ

ปรึกษากรณีจดัเรียงสินคา้ ใหค้วามร่วมมือช่วยแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ มีการติดต่อลูกคา้ติดต่อลูกคา้ทนัที เพ่ือแจง้

ใหท้ราบในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยไม่สามารถจดัส่งหรือขนส่งสินคา้ไดท้นักาํหนด รถขนส่งสามารถรอคอยในกรณี 

ท่ีลูกคา้ยงัไม่พร้อมรับหรือจดัส่งสินคา้ และในช่วงเทศกาลวนัหยดุมีพนกังานขนส่งและรถขนส่งพร้อมส่งทนัทีท่ี

ลูกคา้ตอ้งการ ดว้ยเหตุดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีตอ้งตอบสนองลูกคา้ดว้ยคุณภาพค่อนขา้งสูง เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้

เก่าและการบอกต่อเพ่ือสร้างฐานลูกคา้ใหม่ดว้ยคุณภาพในการใหบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่ง ผูป้ระกอบการ

ดา้นการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่งจึงจาํเป็นตอ้งเร่งศึกษาถึงแนวทางในการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้ 

บริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่งอยา่งเขม้ขน้ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการขนส่งของธุรกิจผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการใหบ้ริการขนส่งของธุรกิจผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ตาม ปัจจยัส่วน

บุคคลและปัจจยัดา้นองคก์ร 

(3) เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่งของธุรกิจผูใ้ห้ 

บริการขนส่งสินคา้ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                     ตวัแปรต้น                                                                                    ตวัแปรตาม  

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ตวัแปรต้น ประกอบดว้ย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุตาํแหน่งงาน ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัด้านองค์กร ระยะเวลาท่ีเปิดกิจการ สถานท่ีตั้งของบริษทั จาํนวนพนกังานในองคก์ร ประเภทของ 

กิจการ 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 

1. คุณภาพการให้บริการ ลกัษณะทางกายภาพ ความไวว้างใจเช่ือถือได ้การตอบสนองท่ีทนัท่วงที ความ

เช่ือมัน่ ความเห็นอกเห็นใจ 

2. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธุรกจิผู้ให้บริการ ขนส่งสินค้า 

 

4. สมมุติฐานการวจัิย 

H1: ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการขนส่งของธุรกิจผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ ตามปัจจยัส่วนบุคคลมีความ

แตกต่างกนั 

H2: ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการขนส่งของธุรกิจผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ ตามปัจจยัดา้นองคก์ร มีความ

แตกต่างกนั 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ตาํแหน่งงาน 

- ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

คุณภาพการให้บริการ 

- ลกัษณะทางกายภาพ 

- ความไวว้างใจเช่ือถือได ้

- การตอบสนองท่ีทนัท่วงที 

- ความเช่ือมัน่ 

- ความเห็นอกเห็นใจ 

ปัจจยัด้านองค์กร 

- ระยะเวลาท่ีเปิดกิจการ 

- สถานท่ีตั้งของบริษทั 

- จาํนวนพนกังานในองคก์ร 

- ประเภทของกิจการ 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพ 

การใหบ้ริการของธุรกิจผูใ้หบ้ริการ

ขนส่งสินคา้ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

802 

5. แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

5.1 SERVQUAL Model  

ได้รับความนิยมในการนํามาใช้เพ่ือศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงองค์การ

ตอ้งการทาํความเขา้ใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผูรั้บบริการเป้าหมายตามความตอ้งการในบริการท่ีเขาตอ้งการ และเป็น

เทคนิคท่ีใหว้ธีิการวดัคุณภาพในการใหบ้ริการขององคก์าร SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั 

(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) ดงัน้ี 

มติทิี ่1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) 

หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็นถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บ

การดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้หบ้ริการ บริการท่ีถูกนาํเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทาํใหผู้รั้บบริการรับรู้

ถึงการใหบ้ริการนั้นๆ ไดช้ดัเจนข้ึน 

  มติทิี ่2 ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (reliability) 

หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการใหต้รงกบัสญัญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมีความ

ถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทาํให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่า

บริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

  มติทิี ่3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) 

หมายถึง ความพร้อมและความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่ง

ทันท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้ งจะตอ้ง

กระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว 

  มติทิี ่4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า (assurance) 

หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ 

ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยา

มารยาทท่ีดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 

  มติทิี ่5 การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า (empathy) 

หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 

5.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

สุภาพร แหลมไพศาล และคณะ (2557) คุณภาพการให้บริการขนส่งกรณีศึกษา ของ บริษทั สยามนิส 

ทรานส์ จาํกดั  ผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัดีเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจได ้และดา้นความเห็นอกเห็นใจมีระดบัคุณภาพการใหบ้ริการอยู่

ในระดบัดี 

 พิชญดา  ดอนสมจิตร และ คณะ (2556) การวดัคุณภาพบริการของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ประเทศ

กมัพูชาเปรียบเทียบกบัประเทศไทยดว้ยเคร่ืองมือวดัคุณภาพSERVQUAL ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบนัคุณภาพ

บริการของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ประเทศกมัพูชาและประเทศไทยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ใน 5 มิติ 

โดยภาพรวมผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ประเทศกมัพูชามีคุณภาพบริการระดบัปานกลาง และประเทศไทยมีคุณภาพ

บริการสูงประเด็นท่ีผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ประเทศไทยควรพฒันาคือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
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วรชนก เต็งวงษ์วัฒนะ (2559) คุณภาพการให้บริการ การตระหนกัถึงราคา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และ

การบอกต่อท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของบริษทัเอกชนภายในประเทศไทยของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความ

ตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจและการตระหนกัถึงราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของ

บริษทัเอกชน ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปประธรรม ด้านความเข้าใจรับรู้ความต้องการ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการบอกต่อ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของพสัดุบริษทัเอกชน

ภายในประเทศไทย 

 

6. วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีการดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ ในจงัหวดันครราชสีมา จากการ

คาํนวณดว้ยตารางการสุ่มของ Yamane จาํนวนตวัอย่างท่ีคาํนวณได ้มีค่าเท่ากบั 385 คน ผูว้ิจยัจะใชข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง เท่ากบั 400 คน 

6.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ไดแ้ก่แบบสอบถาม ซ่ึงพฒันาตามตวัแปรในกรอบแนวคิด โดยให้ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่านตรวจสอบความ

เท่ียงตรงและความเหมาะสมของเน้ือหา จากนั้นจึงทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด เพ่ือหาสัมประสิทธ์ิ

อลัฟ่าของครอนบาค ไดผ้ลค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.936 แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

1. แบบสอบถามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบ 

2. แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการพฒันาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ                

การใหบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่งกรณีศึกษาธุรกิจผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ 

6.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่ง  กรณีศึกษา

ธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามตามทาํเลท่ีตั้งของกลุ่มลูกคา้ 

และ Supplier ของลูกค้าท่ีอยู่กระจายตัวทั่วประเทศไทย โดยวิธีแบบบังเอิญ จํานวน 400 ชุด โดยผูว้ิจัยได้

ดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง จากนั้นตรวจสอบความถูกตอ้ง ลงรหัสและ

นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ ตามวธีิทางสถิติ 

6.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลใช้การแจกแจงความถ่ีและคาํนวนค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (Frequency and 

Percentage) 

2. การพฒันาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่งกรณีศึกษาธุรกิจ               

ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ ใชก้ารแจกแจงความถ่ีและคาํนวณค่าความถ่ีและค่าร้อยละ และวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของคุณภาพการใหบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่ง ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นองคก์ร โดยใช้

ค่าสถิติ t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffé  
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7. สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวจิยัพบวา่ ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามประเมินคุณภาพการใหบ้ริการในการขนส่งอยู ่

ระดบั ดีมาก  และสามารถนาํดา้นในการประเมินการบริการขนส่งมาจดัลาํดบัไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่1 ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามประเมินคุณภาพการใหบ้ริการในการขนส่ง 

ด้านในประเมนิการบริการขนส่ง คะแนนระดบัคุณภาพ จดัลาํดบั 

1. ดา้นความเช่ือมัน่ 4.07 1 

2. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.06 2 

3. ดา้นการตอบสนองท่ีทนัท่วงที 4.00 3 

4. ดา้นความไวว้างใจเช่ือถือได ้ 3.97 4 

5. ดา้นความเห็นอกเห็นใจ 3.90 5 

ภาพรวม 4.00 คุณภาพมาก 

 

และเม่ือทาํการเปรียบเทียบรายคู่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ ดา้นขนส่งของธุรกิจ             

ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพจาํแนกตามอาย ุพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ อายุต ํ่ากว่า 25 ปี มีค่าเฉล่ียมากกว่าอายุ 36 ปีข้ึนไป และอายุ 25 - 35 ปีมีค่าเฉล่ีย

มากกวา่อาย ุ36 ปีข้ึนไป   

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายคู่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการโลจิสติกส์ ดา้นขนส่ง ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพจาํแนกตามอาย ุ

อายุ X  
ตํา่กว่า 25 ปี อายุ 25 - 35 ปี อายุ 36 ปีขึน้ไป 

4.24 4.36 3.66 

ตํ่ากวา่ 25 ปี 4.24 - 0.43 0.00* 

อาย ุ25 - 35 ปี 4.36  - 0.00* 

อาย ุ36 ปีข้ึนไป 3.66   - 
 

 

และเม่ือทาํ การเปรียบเทียบรายคู่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่งของธุรกิจผู ้

ให้บริการขนส่งสินคา้ ดา้นความเช่ือมัน่ จาํแนกตามอายงุาน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่ 3 ปีมีค่าเฉล่ียมากกวา่อาย ุ7 ปีข้ึนไป และอาย ุ4 - 6 ปีมีค่าเฉล่ียมากกวา่อาย ุ7 ปี

ข้ึนไป   
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบรายคู่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการโลจิสติกส์ ดา้นขนส่ง ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพจาํแนกตามอายงุาน 

อายงุาน X  
นอ้ยกวา่ 3 ปี 4 - 6 ปี 7 ปีข้ึนไป 

4.54 4.26 4.36 

นอ้ยกวา่ 3 ปี 4.54 - 0.43 0.00* 

4 - 6 ปี 4.26  - 0.00* 

7 ปีข้ึนไป 4.36   - 

 

8. อภิปรายผล  

จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่งกรณีศึกษาธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพความไวว้างใจเช่ือถือได ้การตอบสนองท่ีทนัท่วงที ความเช่ือมัน่ ความเห็นอกเห็นใจ ทุกดา้น

มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุภาพร แหลมไพศาล (2557) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการขนส่ง

กรณีศึกษาของบริษทั สยามนิสทรานส์ จาํกดั พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัดีเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้น

ความเช่ือถือได ้ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจได ้และดา้นความเห็นอกเห็นใจมี

ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัดี 

ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการให้บริการ 

โลจิสติกส์ดา้นขนส่ง ของธุรกิจผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ระหวา่งกลุ่มอาย ุโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระหวา่งกลุ่ม

ระดบัการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระหวา่งฝ่ายท่ีสงักดั โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระหว่างกลุ่มกลุ่มอายงุาน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิชญดา ดอนสมจิตร (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัคุณภาพบริการ

ของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ประเทศกมัพชูาเปรียบเทียบกบัประเทศไทยดว้ยเคร่ืองมือวดัคุณภาพ SERVQUAL ผล

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจุบันคุณภาพบริการของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ประเทศกัมพูชาและ

ประเทศไทยมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั ใน 5 มิติ ไดแ้ก่ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือของการ

ให้บริการ การตอบสนองของผูใ้ชบ้ริการ การสร้างความมัน่ใจในบริการและการดูแลเอาใจใส่ โดยภาพรวมผู ้

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ประเทศกมัพชูามีคุณภาพบริการระดบัปานกลาง และประเทศไทยมีคุณภาพบริการสูงประเดน็

ท่ีผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ประเทศไทยควรพฒันาคือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่และพบวา่การศึกษาเปรียบเทียบความ

แตกต่างของปัจจยัองค์การกับคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ด้านขนส่ง ของธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ 

ระยะเวลาท่ีเปิดดาํเนินกิจการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สถานท่ีตั้ งของบริษทั ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาํนวนพนกังานในองคก์ร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ประเภทของกิจการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรชนก 

เต็งวงษว์ฒันะ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการ การตระหนกัถึงราคา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการ

บอกต่อท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของบริษทัเอกชนภายในประเทศไทยของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครพบวา่ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการ

ให้ความมัน่ใจและการตระหนกัถึงราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของบริษทัเอกชน ปัจจยั
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คุณภาพการให้บริการดา้นความเป็นรูปประธรรม ดา้นความเขา้ใจรับรู้ความตอ้งการ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และ

การบอกต่อ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งของพสัดุบริษทัเอกชนภายในประเทศไทย 

 

9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะการพฒันาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ 

1. ควรจดัทาํขอ้มูลและประวติัการใชบ้ริการเพ่ือทราบถึงความตอ้งการอ่ืน ๆ นอก Flow ของการ

ทาํงานปกติท่ีมีใหบ้ริการลูกคา้ 

2. ควรมีการประเมินระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในช่วง 3-6 เดือนแลว้นาํผลมาปรับปรุงการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

3. ควรมีช่องทางรับขอ้เสนอแนะและบุคคลภายนอก อยา่งอ่ืนนอกเหนือจากเบอร์ Call Center และ

มีการบนัทึกขอ้มูลเก็บรักษาอยา่งดีเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

4. ควรมีการประชุมร่วมกบัลูกคา้เพ่ือทราบความตอ้งการของลูกคา้เป็นประจาํเช่น ทุก 6 เดือน ทุก                      

ไตรมาส  

ประเด็นท่ี 2 ภาพรวมของคุณภาพในการให้บริการโลจิสติกส์ด้านขนส่งของธุรกิจผูใ้ห้บริการ

ขนส่งสินคา้ ทาํการศึกษาพบวา่ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีพร้อม

สาํหรับการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ท่ีเหมาะสม 

9.2 ข้อเสนอแนะการพฒันาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ 

1. ควรมีนโยบายดา้นการดาํเนินงานดา้นขนส่งท่ีชดัเจน 

2. ควรมีคู่มือปฏิบติังานขนส่ง 

3. ควรมีการจดัส่ง Audit เขา้ตรวจรถบรรทุกขณะรับงานว่ามีการจดัเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

พร้อมท่ีจะใหบ้ริการขนส่งครบถว้นตามคู่มือปฏิบติังานขนส่ง 

 

10. เอกสารอ้างองิ 

พิชญดา ดอนสมจิตรและคณะ. (2556). การวดัคุณภาพบริการของผู้ให้บริการโลจสิตกิส์ ประเทศกมัพูชา 

เปรียบเทยีบกบัประเทศไทยด้วยเคร่ืองมือวดัคุณภาพ SERVQUAL. ภาควชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

คณะบณัฑิตวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. กรุงเทพ ฯ. 

วรชนก เตง็วงษว์ฒันะ. (2558). คุณภาพการให้บริการ การตระหนกัถึงราคา ภาพลกัษณ์ตราสินค้าและการบอกต่อ

ทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพสัดุของบริษัทเอกชนภายในประเทศไทยของผู้บริโภค    

ในกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

สุภาพร แหลมไพศาล. (2556). คุณภาพการให้บริการขนส่งกรณศึีกษาของบริษัท สยามนิสทรานส์  วทิยานิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการโลจิสติกส์ บณัฑิตวทิยาลยัเซาธ์อีสท.์ กรุงเทพฯ.  

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

807 

การวเิคราะห์สภาพปัจจุบันด้านทกัษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยดีิจิทลัของ

แรงงานกลุ่มอตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพเิศษ 

ภาคตะวนัออก0

1 

ANALYSIS OF THE CURRENT ISSUES OF DIGITAL LITERACY OF  

THE AVIATION AND LOGISTIC LABOR FORCE  

IN EASTERN ECONOMIC CORRIDOR 

 

สริยาภา คันธวลัย์ 

นักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์และนวตักรรม 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

E-mail: sariyapa.k@gmail.com 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทพิย์ ศาสตระรุจิ 

ทีป่รึกษา รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

E-mail: kullatip@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยั เร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของทกัษะความเขา้ใจ

และการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก ใชว้ธีิการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบการพรรณนาความ 

 ผลการวิจยัพบว่า แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออกขาดทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 1) ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทลัของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 2) การขาด

แคลนแรงงานเฉพาะทาง และความคาดหวงัในการทาํงาน และ 3) ขอ้จาํกดัของการทาํงานดา้นอากาศยาน 

 

คาํสําคญั: ทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั แรงงาน อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  

 

 

 

                                                   
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง ทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์ ในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
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ABSTRACT 

 This research was a qualitative research aimed to analyze the current issues of digital literacy of the 

aviation and logistic labor force in Eastern Economic Corridor by using documentary research and in- depth 

interviews as tools and presented by descriptive analysis. 

 The research found that the problems of digital literacy of the aviation and logistic labor force in Eastern 

Economic Corridor were divided into 3 points; 1) the understanding of digital literacy of the aviation and logistic 

labor force in Eastern Economic Corridor 2) the limited of specialized labor and expectations for work and 3) the 

limitation of aircraft operations 

 

Keywords: Digital Literacy, Labor Force, Aviation and Logistic 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัในยคุโลกาภิวฒัน์ ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลใหส้ังคมเกิดความ

เปล่ียนแปลงอยา่งกา้วกระโดด ทาํให้ทุกอย่างเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งง่ายดาย ในกาลน้ี ประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึง

ความสาํคญัดงักล่าว รัฐบาลจึงไดก้าํหนดกลไลในการขบัเคล่ือนประเทศภายใตน้โยบาย ประเทศไทย 4.0 อา้งอิง

จากร่างยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบบัเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติ มิถุนายน 2561 เพ่ือนาํไปสู่การ

บรรลุวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัง่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีมีการจดัทาํโดยคณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 จากการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หลงัจากการได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกวา้งขวางแลว้ โดยมีภารกิจในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ  เพ่ือ

ปรับแก ้จดัระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางในการพฒันาประเทศใหเ้จริญยิง่ข้ึน เพ่ือสามารถรับมือกบัโอกาส

และภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 

 โครงการท่ีโดดเด่นและเป็นอุตสาหกรรมหลกัในระยะแรกของโครงการน้ี ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หากแต่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของ EEC 

เน่ืองจากประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบทางดา้นภูมิศาสตร์ การพฒันาและต่อยอดศกัยภาพในอุตสาหกรรมน้ีจะ

ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์จะเป็น

อุตสาหกรรมท่ีเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ สาํหรับการพฒันาท่าอากาศยานนานาชาติอู่

ตะเภา เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออก (Eastern Airport City) 

ซ่ึงเปิดเป็นโครงการท่ีให้ภาคเอกชนเขา้ร่วมลงทุนในการพฒันาสนามบิน และกิจกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 

การก่อสร้างพร้อมให้บริการและบาํรุงรักษา อาคารผูโ้ดยสาร และศูนยธุ์รกิจการคา้ ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศ

และโลจิสติกส์ ธุรกิจซ่อมเคร่ืองบิน ศูนยฝึ์กอบรมบุคลากรการบิน และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นสนามบินนานาชาติหลกัแห่งท่ี 3 ของประเทศ และเป็น Aviation Hub ท่ีสาํคญัในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่นํ้ าโขง (Greater Mekong sub regional-GMS) รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนยงัอยู่ระหว่างการศึกษา 

(กองทพัเรือ, 2562) 

กลุ่มคนสําคญัท่ีจะเป็นแรงในการขบัเคล่ือนโครงการน้ีให้ขบัเคล่ือนไปขา้งหน้าได้นั้นคือกลุ่มวยั

แรงงาน กล่าวคือ หากแรงงานมีความรู้และทกัษะสูงยอ่มส่งผลต่อการยกระดบัผลิตภาพของประเทศ ซ่ึงจะส่งผล
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ต่อการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่อไป โดยความหมายของแรงงานตามคาํอธิบายของ

สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา (2561) นั้นมีคาํท่ีเก่ียวขอ้งหลายคาํ สองคาํท่ีสาํคญัไดแ้ก่ กาํลงัคน (man power) คือ ผู ้

ท่ีกาํลงัทาํงาน กาํลงัหางานทาํ และบุคคลท่ียงัไม่ไดท้าํงานแต่บางคร้ังก็จะออกหางานทาํเพ่ือสร้างรายไดเ้สริม และ

กาํลงัแรงงาน (labor force) คือ คนงาน หรือผูใ้ช้แรงในการทาํงาน โดยจะตอ้งมีความสามารถการทาํงานเพ่ือ

ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงาน (2561) ไดแ้บ่งแรงงานออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) แรงงานฝีมือ 

(Skilled Labor) หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบติั มีความชาํนาญงานในสายอาชีพ สามารถตดัสินใจและ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานดว้ยตนเองได ้2) แรงงานก่ึงฝีมือ (Semi-skilled Labor) หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้

ทางทฤษฎีและปฏิบติั แต่มีความชาํนาญบางส่วนของงานในสายอาชีพ 3) แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) 

หมายถึง ผูท่ี้ทาํงานโดยใชก้าํลงักาย ไม่มีความรู้ ความเชียวชาญงานในสายอาชีพ หากแต่ไดรั้บคาํแนะนาํถึงจะ

สามารถทาํงานได ้โดยในแผนแม่บทดา้นแรงงาน (พ.ศ.2560-2564) ไดมุ่้งเป้าไปท่ีแรงงานก่ึงฝีมือท่ีเป็นแรงงาน

หลกัของประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มรายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง รวมถึงอุตสาหกรรม

การบินและโลจิสติกส์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ตอ้งการแรงงานก่ึงฝีมือเป็นจาํนวนมากท่ีจะส่งผลต่อการพฒันา

ขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การพฒันาแรงงานก่ึงฝีมือให้มีทกัษะและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต เป้าหมายท่ีสาํคญัของ

กระทรวงแรงงานคือการยกระดับแรงงานก่ึงฝีมือให้เป็นแรงงานฝีมือทั้ งระบบ สอดคล้องกับสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) ท่ีกล่าวถึงการพฒันาทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติในศตวรรษท่ี 21 และแนวโนม้การแยง่ชิงแรงงานท่ี

มีทกัษะดา้นเทคโนโลยใีนตลาดแรงงานท่ีสูงข้ึน 

อน่ึง การเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในปัจจุบนันั้นจะตอ้งรู้ดิจิทลัในระดบัหน่ึง 

เน่ืองจากการระบบการทาํงานไดเ้ปล่ียนไปอยูใ่นระบบดิจิทลัทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นตารางงานหรือรายละเอียดใน

การทาํงานเบ้ืองตน้ ซ่ึงทุกภาคส่วนจะตอ้งสามารถเขา้ระบบได ้อีกทั้งสวสัดิการต่าง ๆ  ของแต่ละคนก็จะสามารถ

ตรวจสอบไดผ้่านระบบออนไลน์เช่นกนั เห็นไดช้ดัจากการปรับตวัของสายการบินท่ีมีการนาํระบบเทคโนโลยี

ดิจิทลัเขา้มาปรับใชใ้นองคก์รเพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโต และเรียนรู้ไปกบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลง

ไป จากรายงานของ IFS (2017) ท่ีกล่าวถึงการปรับตัวของธุรกิจการบินนั้ นมีความก้าวหน้าในด้านการใช้

ประโยชน์จากการแปรรูปองคก์รสู่ระบบดิจิทลัมากกวา่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยมีการเพ่ิมระบบอตัโนมติัมากข้ึน

ในอุตสาหกรรมน้ีเพ่ือรับมือกบัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากการนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชท้าํใหห้น่วยงานประหยดั

ค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสียหายในระหว่างการทาํงาน โดยเทคโนโลยีจะมาช่วยในการคาดคะเนความ

เป็นไปไดอ้ยา่งแม่นยาํมากข้ึน หากแต่เทคโนโลยนีั้นยงัไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการไดเ้องทั้งหมด ผูค้วบคุมอุปกรณ์

ดงักล่าวจึงตอ้งมีทกัษะทางดา้นดิจิทลัเพ่ือให้สามารถปฏิบติังานในยคุศตวรรษท่ี 21 ได ้การหาคน้ควา้หาความรู้ 

หรือขอ้มูลท่ีทันสมยัสําหรับเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบติังานจึงจาํเป็นตอ้งคน้ควา้ผ่านระบบออนไลน์ ดงันั้น 

ทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัจึงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับแรงงานกลุ่มน้ี 

 ดว้ยเหตุน้ี โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจะเขา้มาช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของคนท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก โดยมีใจความสาํคญัท่ีวา่ จะไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาทกัษะความ

เขา้ใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในเขตพ้ืนท่ีดังกล่าว 

เน่ืองจากแรงงานเป็นกลุ่มคนท่ีสําคญัในการท่ีจะขบัเคล่ือนกระบวนการทาํงานต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนไดไ้ม่ต่างจาก

เทคโนโลยีสมยัใหม่ ถึงแมว้า่งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลันั้นจะมีใหเ้ห็น
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มากข้ึนในสงัคมไทย แต่การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นในดา้นของเยาวชนเสียมากกวา่ การศึกษาในกลุ่มคนเหล่าน้ียงั

ไม่มีผูใ้ดทาํการศึกษา ผูว้ิจยัจึงเห็นช่องทางในการศึกษาท่ีสอดรับกบันโยบายของรัฐบาลและเพ่ือให้งานวิจยัน้ีได้

เป็นประโยชน์กบัการพฒันานโยบายดงักล่าวต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัของแรงงานกลุ่ม

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก จาํนวน 4,618 คน (กระทรวงแรงงาน, 2560) 

 กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยพิจารณาตวัแทนจากแรงงานท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบั

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ประกอบดว้ยอาชีพขา้ราชการ 3 คน พนักงานเอกชน 1 คน และพนักงานทุน

หมุนเวยีน 1 คน ท่ีดาํรงตาํแหน่งระดบัพนกังานปฏิบติัการไปจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูง รวม 5 คน 

สภาพปัจจุบนัของทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

แนวทางการศึกษา

การศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสาร

(Documentary Research)

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

ในโครงการเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก

การสมัภาษณ์เชิงลึก

(In-depth Interview)

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

ในโครงการเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก
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       4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structural Interviews) โดยมี                    

การกาํหนดคาํถามไวล่้วงหน้า และใชค้าํถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ท่ีไม่ช้ีนาํคาํตอบ ประเด็น

คาํถามมีความยดืหยุน่ ซ่ึงเอ้ือต่อผูว้จิยัในการปรับคาํถามไดต้ามสถานการณ์ในขณะท่ีสมัภาษณ์  

       4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกไว ้โดยดาํเนินการ

สัมภาษณ์ดว้ยตนเอง และขออนุญาตบนัทึกเสียงของผูใ้หส้ัมภาษณ์ไว ้รวมถึงมีการจดบนัทึกประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ เพ่ือนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการในช่วงเดือน

มกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

         ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง               

ทั้ งจากหน่วยงานราชการและเอกชน แลว้ทาํการถอดคาํสนทนาท่ีได้บันทึกเสียงไว ้จากนั้นนําขอ้มูลท่ีไดม้า

วเิคราะห์เพ่ือสรุปผลดว้ยการจาํแนกประเด็น เปรียบเทียบ และตีความขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัพบว่า แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออกขาดทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

1. ความเขา้ใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ใน

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

ปัญหาท่ีพบ คือ แรงงานยงัไม่เห็นถึงความสําคญัของการปรับเปล่ียนวิถีในการทาํงานจากเดิมท่ีใช้

เอกสารมาเป็นระบบดิจิทลั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอายเุฉล่ียของคนทาํงานอยูท่ี่ 50+ ท่ีไม่มีแรงจูงใจในการแสวงหา

ความรู้ ทกัษะ เพ่ิมเติม เพราะไม่มีแรงผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาตนเอง การพฒันาทางทกัษะความเขา้ใจและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัจึงเป็นไปไดย้าก รวมไปถึงการท่ีองคก์รบางแห่งไม่สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งกวา้งขวาง 

หากแต่ยงัคงความยุง่ยากในการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ต ยงัคงเลือกใชอิ้นทราเน็ตท่ีเป็นเครือข่ายภายในเน่ืองจาก

กลวัการร่ัวไหลของขอ้มูลภายในองคก์ร ส่งผลใหก้ารพฒันาทกัษะของแรงงานเป็นไปไดช้า้ 

2. การขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง และความคาดหวงัในการทาํงาน  

การขาดแคลนกาํลงัคนเป็นปัญหาสาํคญัท่ีส่งผลให้การพฒันากาํลงัคนในส่วนของทกัษะดิจิทลัเป็นไป

ไดช้า้ เน่ืองจากไม่มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น การบริหารจดัการคนจึงมีการดึงตวัจากกองทพัมาเสริม ซ่ึงทางกองทพั

เองไดค้าํนึงถึงการบริหารจดัการท่ีไม่คล่องตวั แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากไม่มีผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะคอยกาํกบัดูแลการ

ใชง้านเทคโนโลยนีั้น ๆ อยา่งเฉพาะทาง หวัหนา้งานท่ีถูกมอบหมายหนา้ท่ีจากทางกองทพัจึงทาํไดเ้พียงสนบัสนุน

ให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ตามท่ีผูน้ั้นสนใจ นอกจากน้ี ปัญหาท่ีพบจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน คือ หัวหน้างานมีความคาดหวงัในระดับความสามารถของผูป้ฏิบัติงานมากกว่าท่ีควรจะเป็น แต่

ผูป้ฏิบติังานไม่สามารถทาํตามความคาดหวงัของหัวหน้างานได ้โดยเฉพาะเร่ืองทกัษะทางดา้นภาษาท่ีเป็นส่ิง

สาํคญัในการทาํงานดา้นอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
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3. ขอ้จาํกดัของการทาํงานดา้นอากาศยาน 

ขอ้จาํกัดเก่ียวกับการทาํงานทางดา้นการบิน ท่ีจะตอ้งได้มาตรฐานในระดบัสากลในหลายภาคส่วน 

ส่งผลให้การจะปรับตวัขององคก์รต่าง ๆ เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากการจะปรับเปล่ียนในแต่ละคร้ังตอ้งคาํนึงถึง

หลายภาคส่วน ทาํให้ไม่มีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนใด ๆ หากเป็นองค์กรใหญ่ ท่ีประกอบดว้ยผูค้นท่ี

หลากหลาย มีความเป็นไปไดย้ากในการจะขบัเคล่ือนนโยบายในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ีนอกจากผูป้ฏิบติังานแลว้ ระบบ

การทาํงานเองก็เช่นกนั 

 

6. อภิปรายผล  

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานกลุ่ม

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลกั 

ไดแ้ก่ 

1. ความเขา้ใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ใน

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก มีความ

เขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีแตกต่างกนั โดยมีการแบ่งระดบัออกเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ การใช ้(Use), 

เขา้ใจ (Understand), การสร้าง (create) และเขา้ถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทลั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด

เก่ียวกบัทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (digital Literacy) จากการนาํนิยามของสาํนกัการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (2548) และ สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

(2560) จึงสรุปได้ว่า ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital Literacy) คือ ทักษะในการใช้

เทคโนโลยดิีจิทลั เคร่ืองมือส่ือสาร และเครือข่ายการส่ือสาร ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการส่ือสาร การปฏิบติังาน 

และการทาํงานร่วมกนัในองคก์รเพ่ือพฒันากระบวนการทาํงานใหท้นัสมยัและมีประสิทธิภาพ โดยแรงงานส่วน

ใหญ่ในอุตสาหกรรมดงักล่าวมีความสามารถในการใชใ้นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเดชา และ

คณะ (2559) ท่ีกล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีในการทํางานมีเพ่ือวตัถุประสงค์บางอย่างเท่านั้น ยงัคงขาดความ

หลากหลายในการใชง้านดา้นอ่ืนๆ ในขณะท่ีความเขา้ใจในสารท่ีผูส่้งตอ้งการจะส่ือนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสิทธิชยั (2561) ท่ีกล่าวถึงการสร้างความเขา้ใจให้พนักงานในองคก์รท่ีควรจะเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั การสร้างขอ้มูลเพ่ือการส่ือสารยงัอยูใ่นระดบัตํ่า สอดคลอ้งกบักญัญารัตน์ (2555)  เน่ืองจากแรงงานยงัไม่

สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดรั้บมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนัก ส่วนการเขา้ถึงอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากใน

ปัจจุบนั เทคโนโลยีดิจิทลัถูกลง ทาํให้คนสามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ดงักล่าวไดอ้ยา่งง่ายดาย รวมไปถึงมีการยอมรับ

อุปกรณ์ดังกล่าวในการใช้ปฏิบัติงานในท่ีทํางาน สอดคล้องกับ Bresnahan and Yin (2017) ท่ีกล่าวว่า การ

เจริญเติบโตของเทคโนโลยีส่งผลต่อการนาํอุปกรณ์เหล่านั้นมาประยกุตใ์ชใ้นท่ีทาํงาน ซ่ึงส่ิงน้ีเองเป็นเบ้ืองหลงั

ของความสาํเร็จในการปฏิบติังานในยคุดิจิทลั 

2. การขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง และความคาดหวงัในการทาํงาน  

ทกัษะภาษาและเทคโนโลยเีป็นส่ิงสาํคญัอนัดบัตน้ ๆ ของการปฏิบติังานในอุตสาหกรรมการบินและโล

จิสติกส์ ดว้ยการขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง และความคาดหวงัในการปฏิบติังานของหวัหนา้งานเป็นส่ิงสาํคญั

ในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัประจิมและเสกสรรค ์(2560) ท่ีพบวา่ การท่ีบุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในภาษา

และเทคโนโลยีท่ีดี มีส่วนทําให้การด้านการเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนมากยิ่งข้ึน และยงัสอดคล้องกับ 
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Venkatesh และคณะ (2003, อา้งในกมลรัฐ อินทรทศัน์, 2557) ท่ีกล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ

ตั้ งใจท่ีจะใช้หรือนําเทคโนโลยีไปใช้ (behavioral intention) และการใช้งานเทคโนโลยี (use behavior)  แบ่ง

ออกเป็น 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ความคาดหวงัต่อการปฏิบติังาน (performance expectancy) ความคาดหวงัเก่ียวกบั

ความพยายามท่ีจะใช้นวตักรรมนั้ น ๆ (effort expectancy) อิทธิพลจากสังคม (social influence) และเง่ือนไข

เก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ (facilitating condition) ซ่ึงในส่วนของการอาํนวยความสะดวกของ

หน่วยงาน พบวา่ องคก์รยงัไม่มีการอาํนวยความสะดวกในดา้นเทคโนโลยแีละการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตให้กบั

แรงงานเท่าท่ีควร จึงเป็นประเด็นสําคญัของการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากความขาดหวงัในการทาํงานของ

ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

3. ขอ้จาํกดัของการทาํงานดา้นอากาศยาน 

ขอ้จาํกัดเก่ียวกับการทาํงานทางดา้นการบิน ท่ีข้ึนอยู่กับหลายองค์กร ทาํให้ผูป้ฏิบัติงานไม่สามารถ

ปรับตวัไดอ้ยา่งทนัทีทนัใด ส่งผลต่อการพฒันาทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในระดบัหน่ึง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัประสงค ์(2558) กล่าวว่า การมีกฎระเบียบจาํนวนมากทาํให้เกิดปัญหาเร่ืองช่องว่างในการทาํงาน

ของแรงงานแต่ละระดบัขององคก์ร ซ่ึงเก่ียวโยงไปถึงสภาพความคล่องตวัในการดาํเนินงานในองคก์รนั้น ๆ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ควรมีการสร้างความเขา้ใจกบั

ผูป้ฏิบติังานในโครงการฯ ดว้ยการพฒันากระบวนการส่ือสารให้มีความชดัเจน ครอบคลุม เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานมี

ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของโครงการฯ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการวจิยัยงัไม่ครอบคลุมรายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกบั

ลกัษณะเฉพาะของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเชิง

ปริมาณประกอบ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์สาํหรับทุนสนบัสนุนการวจิยั 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนั นอกจากการจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะท่ีจดัทาํโดยองคก์ารขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แลว้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ยงัไดใ้ห้บริษทัเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม 

ในการเดินรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือให้การจัดทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ 

ต่อความตอ้งการของประชาชนท่ีมีความตอ้งการใชร้ถโดยสารสาธารณะมากยิ่งข้ึนในปัจจุบนั แมรั้ฐไดม้อบให้

เอกชนจดัทาํบริการสาธารณะแทน เอกชนจะไดรั้บมอบเพียงภารกิจในการจดัทาํบริการสาธารณะจากรัฐเท่านั้น 

ดงันั้น ภารกิจหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะจึงยงัเป็นของรัฐ เอกชนจึงตอ้งจดัทาํบริการสาธารณะให้เกิด

ความปลอดภยัและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการสาธารณะ ดงัเช่นบริการสาธารณะท่ีรัฐ

จดัทาํเองดว้ย การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ หลกัการพ้ืนฐานในการจัดทาํ

บริการสาธารณะ การตรวจสอบการจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ คาํพิพากษาศาลและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในการให้บริการเดินรถโดยสาร ว่ามีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ

สาธารณะมากเพียงใด บริการสาธารณะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในปัจจุบนั หรือไม่ อย่างไร  

โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความทางวชิาการ วทิยานิพนธ์ ข่าวสาร 

ขอ้มูลออนไลน์ท่ีสืบคน้จากทางอินเตอร์เน็ต แนวคาํพิพากษาของศาล และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัทาํ

บริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ  

จากการศึกษาพบว่า การจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารทั้งท่ีรัฐจดัทาํเองหรือท่ีจดัทาํโดย

บริษทัเอกชนนั้น ประชาชนผูรั้บบริการสาธารณะไม่ไดรั้บความปลอดภยัเท่าท่ีควร เน่ืองจากเกิดอุบติัเหตุทาํให้

ผูโ้ดยสารได้รับอันตรายแก่กายและชีวิตบ่อยคร้ัง ดังนั้ น จึงต้องมีหน่วยงานอิสระเขา้มามีอาํนาจหน้าท่ีใน                    

การตรวจสอบการจัดทําบริการสาธารณะดังกล่าวให้มีเกิดความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน และหน่วยงานท่ีต้อง

ดาํเนินการตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนโดยการตรากฎหมายบงัคบัใชเ้ป็นการเฉพาะไว ้

 

คาํสําคญั : บริการสาธารณะ,รถโดยสารสาธารณะ,ความปลอดภยั 

 

ABSTRACT 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

816 

At present, in addition to providing public transportation services in the public sector by the Bangkok 

Mass Transit Authority (BMTA), the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) has also engaged private 

companies. In public transport To provide sufficient public transportation services To the needs of people who 

are increasingly demanding public transport today Although the state has given the private sector to provide 

public services instead The private sector will receive only the mission of providing public services from  

the state. Therefore, the main mission of the public service is still state. The private sector therefore has to provide 

public services to be safe and respond to the needs of people who receive public services. Such as public services 

that the state produces by themselves. The objective of this research is to study basic government tasks. Basic 

principles of public service preparation Examination of public service arrangements in the category of public 

buses Court verdicts and relevant laws In order to analyze the problems of the bus service How safe it is to use 

public services Do public services meet the needs of today's people? In this study Studied and researched from 

books Academic articles, theses, news, online information searched on the internet Guideline of the court 

judgment And laws related to the preparation of public services in the type of public bus 

According to studies, it has been found that Public bus service arrangements, either by the state itself 

or those provided by private companies Public service recipients are not as secure as they should be. Because of 

the frequent accidents causing passengers to be physically and life-threatening, therefore, independent agencies 

must have the authority to inspect the said public service to be safer. And agencies that need to investigate and 

consider complaints by enforcing specific laws. 

 

Keywords : Public service, Public transport, Safety 

 

บทนํา 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง

คมนาคม จดัตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศกัราช 2519  (ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 

19 ตุลาคม 2519) มีภาระหนา้ท่ีในการจดับริการรถโดยสารประจาํทางวิ่งรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จดัรถวิ่งบริการในเส้นทางต่าง ๆ รวม 456 เส้นทาง มี

จาํนวนรถทั้งส้ิน 13,461 คนั (ณ 31 มีนาคม 2562)1 การเดินรถรถร่วมบริการของบริษทัเอกชนท่ีร่วมใหบ้ริการรถ

โดยสารสาธารณะโดยทาํสญัญากบัองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลขององคก์ารขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามระเบียบองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ วา่ดว้ยการบริหารจดัการและกาํกบัดูแลรถ

โดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ. 2550 

ดงันั้น เม่ือการจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ รัฐไดม้อบให้เอกชนจดัทาํบริการ

สาธารณะแทน การจัดทําบริการสาธารณะโดยเอกชนนั้ นเป็นการรับมอบเพียงภารกิจในการจัดทาํบริการ

สาธารณะจากรัฐเท่านั้น ไม่ไดมี้อาํนาจอ่ืนใด จึงเป็นเพียงการจดัทาํบริการสาธารณะแทนรัฐ โดยท่ีภารกิจในการ

จดัทาํบริการสาธารณะยงัเป็นของรัฐ เอกชนจึงตอ้งจดัทาํบริการสาธารณะให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

                                                           
1 คน้วนัท่ี 14 ตุลาคม 2562 จาก http://www.bmta.co.th/th/services 
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ประชาชนผูรั้บบริการสาธารณะดงัเช่นบริการสาธารณะท่ีรัฐจดัทาํเองดว้ย ดงันั้น การจดัทาํบริการสาธารณะทั้ง

โดยองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จดัทาํเอง หรือจดัทาํโดยบริษทัเอกชน ยงัพบปัญหา ดงัน้ี 

1) ประชาชนผูรั้บบริการสาธารณะไม่ได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการสาธารณะประเภทรถ

โดยสาร เน่ืองจากได้รับอุบัติเหตุได้รับความเสียหายทั้งทางกายและชีวิต โดยพนักงานขบัรถมีส่วนท่ีกระทาํ

ความผิดข้ึน 

2) มีการร้องเรียนองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานขบัรถ 

หรือเจ้าหน้าท่ีประจาํรถ จํานวนมาก แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการดําเนินการใดๆ ตามท่ีร้องเรียนหรือหากมีการ

ดาํเนินการก็เป็นส่วนนอ้ย และแมจ้ะมีการตอบขอ้ร้องเรียนไปแลว้ ก็ไม่ไดเ้ป็นการแจง้วา่องคก์ารขนส่งมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) ไดด้าํเนินการตามท่ีมีการร้องเรียนหรือไม่ อยา่งไร   

 

1.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาภารกิจพ้ืนฐานของรัฐและหลกัการพ้ืนฐานในการจดัทาํบริการสาธารณะ 

2) เพ่ือศึกษาความปลอดภยัในการจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย

และต่างประเทศ 

3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยในการจัดทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ 

ในประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหา 

 

2. ภารกจิพืน้ฐานของรัฐ 

ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐสามารถแบ่งประเภทภารกิจพ้ืนฐานของรัฐออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ภารกิจของรัฐ

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกับภารกิจด้านการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือการสนอง 

ความตอ้งการของประชาชน 

1) ภารกจิของรัฐด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

ภารกิจของรัฐด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หมายถึง กระบวนการแทรกแซง 

ของฝ่ายปกครองซ่ึงพยายามท่ีจะทาํให้กิจกรรมของเอกชนดาํเนินไปตามกรอบท่ีกฎหมายกาํหนดไว้1 2 โดยสภาพ

เป็นกิจการในหนา้ท่ีของรัฐท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือสนองประโยชน์ของประชาชนผูใ้ชบ้ริการอนัมีลกัษณะเป็นการสร้าง

ความมัน่คงปลอดภยัให้มีข้ึนภายในชุมชนและความปลอดภยัจากการประทุษร้ายจากภายนอก โดยตอ้งอาศัย

อาํนาจพิเศษตามกฎหมายมหาชนและบริการสาธารณะ จึงเป็นกิจการท่ีรัฐทาํให้เปล่า โดยประชาชนไม่ตอ้งเสีย

ค่าตอบแทนเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น บริการสาธารณะประเภทน้ี รัฐจึงไม่อาจมอบหมายใหอ้งคก์ารใดหรือเอกชนใด

ดาํเนินการแทนได ้เพราะเป็นภารกิจขั้นตํ่าท่ีสุดของรัฐ2

3 และเป็นกิจการท่ีตอ้งอาศยังบประมาณและวิธีการในการ

ดาํเนินการระดบัสูง3

4 ความปลอดภยัมัน่คงน้ีมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ ความมัน่คงปลอดภยัในชุมชนและความมัน่คง

ปลอดภยัจากการประทุษร้ายอนัมีแหล่งท่ีมาจากภายนอกประเทศ 

                                                           
2 สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, รายงานการวิจัย เร่ืองหลักกฎหมายปกครองฝร่ังเศส (รายงานการวิจยัเสนอต่อ สาํนกังานศาล

ปกครอง, 2545), หนา้ 427. 
3 สมชาย อาจองค,์ การควบคุมกํากับดูแลองค์การมหาชนอิสระ: ศึกษากรณีพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2534), หนา้ 25-26. 
4 นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ กฎหมายปกครอง (กรุงเทพฯ: วิญ�ูชน, 2552), หนา้ 339. 
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2) ภารกจิของรัฐด้านการจดัทาํบริการสาธารณะ 

เม่ือสงัคมเจริญข้ึน มีประชากรในสงัคมมากข้ึนและหลากหลายข้ึน ส่งผลใหรั้ฐตอ้งขยายขอบเขตภารกิจ

ในการจดัทาํบริการสาธารณะให้กวา้งขวางและทัว่ถึงกบัประชาชน รัฐจึงตอ้งเปล่ียนจากภารกิจในการรักษาความ

สง บ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ าค วาม ป ล อ ด ภัย ม า เ ป็ น ภา ร กิ จ ใ น ก าร จัด ทําบ ริ ก าร สา ธาร ณะ 4 5 เ ช่ น  

การจัดระบบการศึกษา การรักษาพยาบาล การจัดทําสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เพ่ือความ

เจริญกา้วหนา้ของประเทศและยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนใหสู้งข้ึน5

6  

3) หลกัการพื้นฐานในการจดัทาํบริการสาธารณะ 

บริการสาธารณะนั้นไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรือจดัทาํโดยผูใ้ดย่อมตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการพ้ืนฐาน  

3 ประการ คือ หลกัความต่อเน่ืองของบริการสาธารณะ หลกัการปรับเปล่ียนไดข้องบริการสาธารณะ และหลกั

ความเสมอภาค 

1) หลกัความต่อเน่ืองสมํา่เสมอของบริการสาธารณะ  

บริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่งแก่ประชาชน บริการสาธารณะนั้น จึงตอ้งจดัทาํให้มี

ความต่อเน่ืองโดยไม่มีการสะดุดหยดุลง เน่ืองจากประชาชนมีความตอ้งการรับบริการสาธารณะอยูต่ลอดเวลา ถา้

บริการสาธารณะตอ้งหยดุชะงกัไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ประชาชนยอ่มไดรั้บความเดือดร้อนหรือความเสียหาย เช่น 

บริการสาธารณะท่ีให้บริการไฟฟ้า ประปาหรือการขนส่งมวลชนหยดุชะงกั ยอ่มจะก่อความเดือดร้อนและความ

เสียหายแก่ประชาชนอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ีบริการสาธารณะตอ้งจดัทาํใหส้มํ่าเสมอกนัและเป็น และหน่วยงานของ

รัฐก็มีอาํนาจทางกฎหมายในการจดัการหรือดาํเนินการใดๆ ใหบ้ริการสาธารณะสามารถดาํเนินการตามปกติต่อไป

ได ้ 

2)  หลกัการอ่อนตวัปรับเปลีย่นได้ของบริการสาธารณะ  

หลกัการอ่อนตวัปรับเปล่ียนไดข้องบริการสาธารณะ หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการ

สาธารณะให้ทนักบัความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการสาธารณะอยูเ่สมอ เพ่ือให้บริการสาธารณะท่ีจดัทาํมี

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน และมีขอ้คิดเห็นในคาํวินิจฉัยของศาลปกครองวา่ โดยสภาพของ

การจดัทาํบริการสาธารณะทัว่ ๆ ไปท่ีมีวตัถุในการสนองความตอ้งการของประชาชน เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีความ

ตอ้งการของประชาชนเปล่ียนแปลงไป บริการสาธารณะนั้นก็น่าจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของ

ประชาชนไปดว้ย67 

3)  หลกัความเสมอภาค  

หลกัความเสมอภาคน้ียงัไดข้ยายขอบเขตมาสู่การเขา้รับบริการสาธารณะของประชาชนดว้ย โดย

หลกัความเสมอภาคน้ี บงัคบัฝ่ายปกครองวา่ตอ้งใหบ้ริการต่อบุคคลท่ีมีสาระสาํคญัอยา่งเดียวกนัภายใตก้ฎเกณฑ์

เดียวกนั ยงัหมายความรวมถึงความเสมอภาคท่ีจะไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นราคาค่าบริการหรือ

                                                           
5 สุรพล นิติไกรพจน,์ สญัญาทางปกครอง (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2555), หนา้ 1-2. 
6 สุรพล นิติไกรพจน์, ความเป็นไปได้และแนวทางในการตรากฎหมายจัดตั้ งองค์การมหาชน (กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2543), หนา้ 21. 
7 Gilles J. GUGLIELMI, Introduction au droit des services publics (Paris: L.G.D.J., 1994), p. 49 อ้าง ถึ งใ น  นันทวัฒ น์                 

บรมานนัท,์ หลกักฎหมายปกครองเกีย่วกบับริการสาธารณะ, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: วิญ�ูชน, 2560), หนา้ 50 - 51. 
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การบริการ ความเสมอภาคในการเขา้เป็นคู่สญัญาของรัฐ เช่น สญัญาจา้งก่อสร้างกบัทางราชการ หรือการประกวด

ราคา เป็นตน้7

8  

 

4. ความปลอดภัยในการจัดทําบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย 

และต่างประเทศ 

1) ประเทศองักฤษ 

ในประเทศองักฤษมีกลไกการกาํกบัดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภยั คือ ผูป้ระกอบการตอ้งได้รับ

ใบอนุญาตสําหรับการประกอบการรถโดยสารสาธารณะ (Public Service Vehicle Operator’s License) โดยท่ี 

Public Service Vehicle (PSV) หมายถึงรถโดยสารท่ี ขนาดมากกวา่ 9 ท่ีนัง่ และรับจา้งขนส่งผูโ้ดยสาร (เรียกรับค่า

โดยสาร) ทั้งประจาํทางและไม่ประจาํทาง สาํหรับในกรณีท่ีตอ้งการใหบ้ริการเส้นทางประจาํทาง ตอ้งขออนุญาต

เดินรถกับหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี ในการไดรั้บใบอนุญาตนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงถึง

ความสามารถในการประกอบการ อนัไดแ้ก่ การมีช่ือเสียงท่ีดี การมีสถานะทางการเงินท่ีดี (เพียงพอท่ีจะดาํเนิน

ธุรกิจดา้นการขนส่งผูโ้ดยสารได)้ การมีสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีดีเพียงพอ เช่น อู่ซ่อมรถ สถานท่ีจอดรถ สถานท่ี

บาํรุงรักษารถ และมีความสามารถท่ีจะทาํให้พนกังานทุกคน เคารพในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ได ้โดยใน

การกาํกับดูแลความปลอดภยั Vehicle & Operator Services Agency (VOSA) เป็นหน่วยงาน หลกัในการกาํกบั

ดูแล โดยทาง VOSA ไดมี้การใช ้Operator Compliance Risk Scores (OCRS) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ต้รวจสอบ

ของ VOSA ไดว้ิเคราะห์วา่ผูป้ระกอบการรายใดมีแนวโนม้ท่ีจะละเมิดกฎระเบียบ ดา้นความปลอดภยั เม่ือมีการ

ตรวจสอบบริเวณขา้งทางหลวง (Roadside Inspection) ซ่ึงถา้เป็นผูป้ระกอบการ ท่ีมีแนวโน้มด้านการละเมิด

กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัตํ่า ผูต้รวจสอบอาจเรียกตรวจนอ้ยตามเกณฑก์าํหนด ในขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีมี

แนวโน้มด้านการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสูง จะมีการเรียกตรวจในความถ่ีท่ีสูงกว่า โดยมีการ

ตรวจสอบประจาํปี (Annual Test) การตรวจสอบขา้งทาง (Roadside Check) ตรวจสอบสถานท่ีบาํรุงรักษาของ

ผูป้ระกอบการ (Operator’s premise) และมีระบบ Operator Compliance Risk Score (OCRS)ในการวดัความเส่ียง

ของผูป้ระกอบการ เพ่ือใชใ้นการเรียกตรวจผูป้ระกอบการ89 

  2) ประเทศสิงคโปร์ 

ในประเทศสิงคโปร์มีสาํนกังานการขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority: LTA) ไดรั้บการ

รั บ ร อ ง  จ า ก  OpenGov ใ น ฐ า น ะ ห น่ ว ย ง า น ห ลัก ใ น ก า ร ขับ เ ค ล่ื อ น แ ผ น ง า น  “ Smart Mobility 2030” 

 ของประเทศ มีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามกฎหมาย (Statutory Board) ภายใตก้ารกาํกับดูแลของกระทรวง

คมนาคม ก่อตั้ งข้ึนในปี 253810 โดยสํานักงานการขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority: LTA)  

มีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลการจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ ดงัน้ี 

                                                           
8 นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: วิญ�ูชน, 2560), หน้า 44 - 

46. 
9 ณรงค์ ป้อมหลักทอง และคณะ, โครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจําทาง :  

การกําหนดมาตรฐานการบังคับใช้และการตรวจสอบ (รายงานวิจยัเสนอต่อ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.), 2555), หนา้ 54. 
10 ขา้ราชการในโครงการ นปร. รุ่นท่ี 10, สรุปสาระสําคัญ เร่ือง  หน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์ที่ได้รับการรับรองจาก OpenGov 

Recognition of Excellence ประจําปี 2561, 2561 หนา้ 44 – 45. 
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(1) เสริมสร้างระบบการขนส่งทางบกท่ียดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ความยดืหยุน่ในการดาํเนินงาน 

(LTA มีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามกฎหมาย (Statutory Board) มีสํานักงาน 3 แห่งครอบคลุมภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ขนาดเลก็ ตลอดจนมีสายการบงัคบับญัชานอ้ยลาํดบัขั้น จึงมีความยดืหยุน่ในการดาํเนินงานสูง 

(2) ระบบการให้บริการ/ศูนยรั์บคาํขออนุญาต แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระบบออนไลน์ และ แอป

พลิเคชนัสําหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (LTA พฒันา ระบบ “One.Motoring” เพ่ือเป็นช่องทางหลกัในการ ให้บริการ              

ผูข้บัข่ีแบบเบด็เสร็จ และพฒันาแอปพลิเคชนั “MyTransport.SG” เพ่ือใหบ้ริการแก่ผูใ้ชร้ะบบ การขนส่งสาธารณะ

แบบครบวงจร) 

(3) การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบติังานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ (LTA ใช้เทคโนโลยีเพ่ือระบบ                 

การขนส่ง แบบอจัฉริยะ เช่น ใชร้ะบบ Green Link Determining (GLIDE) System เพ่ือควบคุมสัญญาณไฟจราจร

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการจราจร ระบบ Parking Guidance System (PGS) เพ่ือใหข้อ้มูล จาํนวนท่ีจอดรถตามเวลา

จริง และระบบ Your Speed Sign ซ่ึงเป็นแผน่ป้ายแสดงความเร็วในการขบั ข่ีตามเวลาจริง เป็นตน้) 

(4) พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรดว้ยหลกัสูตร ท่ีหลากหลายและเฉพาะดา้นโดยใหค้วามสาํคญั

กบั การให้โอกาสในการพฒันาวิชาชีพแก่บุคลากร เช่น การ จดัสรรทุนการศึกษา การฝึกอบรม การรับรองวิทย

ฐานะ สาขาวชิาชีพ ตลอดจนการพฒันาเชิงเทคนิคเฉพาะดา้น เป็นตน้10

11 

3) ประเทศไทย 

ในประเทศไทยมีการตรวจสอบ การจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ ดงัน้ี 

(1) การร้องเรียน   

การร้องเรียนทางออนไลน์เป็นช่องทางท่ีสะดวกท่ีสุดสําหรับประชาชนผูรั้บบริการสาธารณะใน

การตรวจสอบการให้บริการสาธารณะของรัฐ สามารถร้องเรียนไดโ้ดยตรง11

12 และในปัจจุบนัมีเวป็ไซตท่ี์รับเร่ือง

ร้องเรียนเก่ียวกบัการใหบ้ริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท12

13 โดยขอยกตวัอยา่งการร้องเรียน ดงัน้ี 

ผูโ้ดยสารพิการรายหน่ึงร้องเรียนองค์การจนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ว่าตนเป็นผูพิ้การท่ี

โดยสารรถประจาํทางของรัฐไปทาํงานทุกวนั แต่เน่ืองจากร่างกายไม่แขง็แรงพอท่ีจะเบียดคนท่ีร่างกายปกติข้ึนรถ

ได ้ทาํให้พ้ืนท่ีท่ีมีไวส้าํหรับคนพิการไม่ไดมี้ไวส้าํหรับคนพิการเท่าไหร่นกั ทาํให้ตนตอ้งยืนบนรถโดยสารเป็น

เวลานานและแทบทุกวนั จึงอยากสอบถามวา่องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สามารถดาํเนินการลอ็คท่ีนัง่ไวห้น่ึง

ท่ีเพ่ือรองรับผูพิ้การไดห้รือไม่ อยา่งไร 

โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ไดต้อบขอ้ร้องเรียนดงักล่าวว่า เรียนผูใ้ชบ้ริการ 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเร่ืองแลว้ และส่งขอ้เสนอความคิดเห็นดงักล่าวใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณท่ีใชบ้ริการ 

(2) การควบคุม กาํกบัดูแลการจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมาย 

ในการจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                

(ขสมก.)จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีกฎหมายใหอ้าํนาจและกาํหนดเก่ียวกบัการควบคุม กาํกบัดูแลการเดินรถของเอกชนไว้

โดยมี ขอ้ 41,42,44 และ 45 ของระเบียบองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ วา่ดว้ยการบริหารจดัการและกาํกบัดูแล

                                                           
11 เร่ืองเดียวกัน, หนา้ 45 – 47. 
12 คน้วนัท่ี 14 ตุลาคม 2562 จาก http://www.bmta.co.th/th/forum/20  
13 คน้วนัท่ี 14 ตุลาคม 2562 จาก http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ 

http://www.bmta.co.th/th/forum/20
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รถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ. 2550 กาํหนดใหอ้าํนาจไวใ้นระเบียบองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ วา่ดว้ยการ

บริหารจดัการและควบคุม กาํกบัดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1)  บทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานในการใหบ้ริการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติั 

(1) กรณีฝ่าฝืนเก่ียวกบัการประกอบการขนส่ง ปรับตั้งแต่ 200-1,000 บาท และพกัการเดิน

รถจนกวา่จะแกไ้ขดาํเนินการใหถู้กตอ้งจึงอนุญาตใหเ้ดินรถได ้

(2)  กรณีฝ่าฝืนเก่ียวกบัการประกอบการขนส่ง ปรับตั้งแต่ 500-2,000 บาท 

(3) กรณีฝ่าฝืนเก่ียวกบัรถ ปรับตั้งแต่ 500-2,000 บาท และพกัการเดินรถ จนกวา่จะแกไ้ข

ดาํเนินการใหถู้กตอ้งจึงอนุญาตใหเ้ดินรถได ้ 

(4) กรณีฝ่าฝืนเก่ียวกบัผูป้ระจาํรถ ปรับตั้งแต่ 500-2,000 บาท และงดปฏิบติัหนา้ท่ี จนกวา่

จะแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 

(5) กรณีฝ่าฝืนเก่ียวกบัการประกอบการขนส่ง ปรับตั้งแต่ 200-1,000 บาท 

2) ผูมี้อาํนาจสอบสวนและสัง่ลงโทษ 

ผูมี้อาํนาจสอบสวนและสัง่ลงโทษใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ท่ีองคก์ารมอบหมาย 

3)  การลงโทษผูป้ระกอบการและผูก้ระทาํผิด  

การลงโทษผูป้ระกอบการและผูก้ระทาํผิด มีดงัน้ี 

(1) เลิกสญัญาและถอนรถ 

(2) พกัการเดินรถ 

(3) ปรับ 

(4) งดปฏิบติัหนา้ท่ีผูป้ระจาํรถ 

(5) ทาํทณัฑบ์น 

 

5. คําพิพากษาและเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําบริการสาธารณะประเภทรถโดยสาร

สาธารณะ 

1) คาํพพิากษาศาลฎกีา 

ในคดีเร่ืองหน่ึง เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 ท่ีศาลแพง่ ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคาํพิพากษาศาลฎีกา ได้

ใจความโดยสรุปวา่ ศาลพิเคราะห์แลว้ เห็นวา่ จาํเลยท่ี 1 เป็นพนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะสาย 207 วิง่ระหวา่ง

รามคาํแหง-หัวหมาก ถึง รามคาํแหง-บางนา จาํเลยท่ี 1 ยอมรับในคดีอาญาวา่ กระทาํโดยประมาทจริง ศาลอาญา

ลงโทษจาํคุก 1 ปี 6 เดือน คดีถึงท่ีสุดแลว้ คดีแพ่งจึงจาํตอ้งอาศยัขอ้เท็จจริงส่วนอาญา ฟังว่า ในคดีแพ่งจาํเลย

กระทาํโดยประมาทด้วย เห็นว่า จาํเลยกระทาํละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า นายทวิม จาํเลยขบัรถโดยสาร

สาธารณะ อันเป็นยานพาหนะเดินเคร่ืองจักรกลตามกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 437 ย่อมต้อง

ระมดัระวงัไม่ให้เกิดความเสียหายกลบัปล่อยปละไม่ปิดประตูรถโดยสารสาธารณะ จาํเลยท่ี 2, 4, 6 เป็นนายจา้ง 

ตอ้งร่วมรับผิดในการกระทาํของลูกจา้ง และแมพ้ยานจาํเลยอา้งวา่ผูเ้สียหายมีส่วนผิด กา้วเทา้พลาดตกไปเองก็ตาม 

แต่ศาลเห็นประตูรถโดยสารสาธารณะเป็นส่ิงป้องกนัมิใหเ้กิดอนัตราย เม่ือรู้วา่ประตูเสียกลบัไม่ซ่อมแซม และไม่

ปิดประตูรถ ทาํให้ผูต้ายพลดัตกไปตาย จึงเป็นความประมาทของจาํเลยท่ี 1 และจาํเลยอ่ืน ๆ ทุกคน ตอ้งรับผิดใน

ผลแห่งละเมิดดว้ย ซ่ึงเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ เป็นเวลา 20 ปี ซ่ึงเป็นค่าสินไหมทดแทน 
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ศาลฎีกาพิพากษาว่า จาํเลยท่ี 1, 2, 4, 5, 6 ตอ้งรับผิดใชค้่าสินไหมทดแทน รวมทั้งส้ิน 9,856,000 บาท 

พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัละเมิด และให้ออกหมายบงัคบัคดี คาํบงัคบัคดี ไปยึดทรัพยจ์าํเลย มา

ชาํระหน้ีแก่โจทกต์่อไป13

14 

2) คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 

คดีน้ีศาลปกครองสูงสุด มีคาํพิพากษาว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ละเลยการปฏิบติั

หนา้ท่ีกรณีปล่อยให้รถยนตโ์ดยสารประจาํทาง (ขสมก.) หรือรถร่วมบริการเอกชน ออกวิ่งโดยปล่อยมลพิษจาก

ไอเสีย (ควนัดาํ) เกินค่ามาตรฐาน และสัง่ให ้(ขสมก.) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย โดยไม่ใหร้ถยนตโ์ดยสารประจาํ

ทาง ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของ (ขสมก.) ก่อให้เกิดมลพิษควนัดาํอีกโดยใหร้ายงานผลการตรวจวดัควนัดาํของ

รถยนตโ์ดยสารของ (ขสมก.) และรถร่วมบริการเอกชนต่อศาลทุก 3 เดือนเป็นเวลา 1 ปี และใหก้รมควบคุมมลพิษ

กาํหนดแผนปฏิบติัการในการควบคุม กาํกบัดูแล ติดตาม ควบคุมเพ่ือมิให้ (ขสมก.) ปล่อยรถยนตโ์ดยสาร และ             

รถร่วมบริการของเอกชน ออกวิ่งโดยปล่อยควนัดาํเกินมาตรฐาน และรายงานผลการปฏิบติัการตามแผนดงักล่าว

ต่อศาลทุก 3 เดือนเป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํพิพากษา รวมถึงให้กรมควบคุมมวลพิษ พิจารณาดาํเนินการ

ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประกาศใหร้ถยนตโ์ดยสารของ (ขสมก.) และรถร่วมบริการของเอกชนตอ้ง

ถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสีย14

15 

3) เหตุการณ์ปัจจุบันทีเ่กดิขึน้  

เม่ือวนัเสาร์ท่ี 17 สิงหาคม 2562 เหตุเกิดบนถนนฝ่ังตรงขา้มวดัภูเขาทอง รถโดยสารสาธารณะสาย 8 

ป้ายทะเบียน 12-4149 ขบัรถน่ากลวัมาก ขบัเร็วและปาดไปมา บีบแตรไล่รถท่ีขวางหรือจอดติดไฟแดงขา้งหน้า 

เร่งความเร็วเขา้โคง้ทุกโคง้ และจอดส่งผูโ้ดยสารนอกป้าย เป็นเหตุใหท้าํผูโ้ดยสารคนหน่ึงท่ีกาํลงัลุกจากท่ีนัง่เพ่ือ

จะลงป้ายขณะรถโดยสารคนัน้ี ท่ีกาํลงัขบัจ้ีไล่แซงรถคนัหนา้อยา่งรวดเร็วแต่ไม่พน้ช่องทางรถคนัหนา้ คนขบัจึง

เบรกอยา่งแรง ทาํใหผู้โ้ดยสารคนดงักล่าวถูกเหวีย่งจนมือหลุดจากเสาท่ีจบั และลม้หลงัฟาดอยา่งแรง ถึงขนาดนัง่

น่ิงไปพกัใหญ่ ทุกคนบนรถกาํลงัตกใจ15

16  

 

7. สรุปผลการวจัิย 

 จากคาํพิพากษาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้นั้น ประชาชนผูรั้บบริการ

สาธารณะไม่ไดรั้บความปลอดภยัในการใชร้ถโดยสารสาธารณะไดดี้เท่าท่ีควร เน่ืองจากปัญหาหลายประการ เช่น 

พนักงานขบัรถขบัรถดว้ยความหวาดเสียว ขบัรถเร็วเกินกาํหนด จอดรับผูโ้ดยสารไม่ตรงป้าย และปล่อยให้รถ

โดยสารออกวิ่งโดยปล่อยมลพิษจากไอเสีย (ควนัดาํ) เกินค่ามาตรฐาน จนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ร่างกาย

และชีวิตกับประชาชนผู ้รับบริการสาธารณะ โดยประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของโลกท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

บนทอ้งถนนมากท่ีสุด โดยมีอุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560  

มีจาํนวนการเกิดอุบติัเหตุรวม 18,729 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.79 ของจาํนวนอุบติัเหตุทั้งประเทศ มีผูเ้สียชีวติ 2,769 

ราย คิดเป็นร้อยละ 31.66 ของผูเ้สียชีวิตทั้งประเทศโดยมีผูบ้าดเจ็บ 17,156 คน16

17 ซ่ึงส่วนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนนั้นก็มาจาก

                                                           
14 คน้วนัท่ี 14 ตุลาคม 2562  https://www.dailynews.co.th/crime/021033 
15 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 11-14/2557  
16 คน้วนัท่ี 14 ตุลาคม 2562 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/283069  
17 สาํนกันโยบายและแผนการขนส่งจราจร สาํนกัแผนความปลอดภยั กลุ่มพฒันาความปลอดภยั กระทรวงคมนาคม, รายงาน

วเิคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560, หนา้ 7.  

https://news.thaipbs.or.th/content/283069
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การใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะนัน่เอง การจดัทาํบริการสาธารณะเช่นน้ีจึงไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ประชาชนท่ีตอ้งการไดรั้บความปลอดภยัในการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ และแมจ้ะมีระเบียบองคก์ารขนส่ง

มวลชนกรุงเทพฯ วา่ดว้ยการบริหารจดัการและกาํกบัดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ. 2550 กาํหนดไวก็้

ตาม ก็ไม่ได้มีผลทาํให้การจดัทาํบริการสาธารณะดีข้ึน เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจในการบงัคบัใช้

กฎหมายดงักล่าวไม่มีความจริงจงักบัการดาํเนินการลงโทษผูใ้หบ้ริการสาธารณะท่ีกระทาํความผิด  

โดยในประเทศองักฤษมีกระบวนการในการควบคุม กาํกบัดูแลใหก้ารจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถ

โดยสารท่ีมีความปลอดภัยมากกว่าประเทศไทยเน่ืองจากมีหน่วยงาน Vehicle & Operator Services Agency 

(VOSA) เป็นหน่วยงาน หลกัในการกาํกับดูแล โดยทาง VOSA ได้มีการใช้ Operator Compliance Risk Scores 

(OCRS) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูต้รวจสอบของ VOSA ไดว้ิเคราะห์ว่าผูป้ระกอบการรายใด มีแนวโนม้ท่ีจะ

ละเมิดกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบประจําปี (Annual Test) การตรวจสอบข้างทาง

(ตรวจสอบสถานท่ีบาํรุงรักษาของผูป้ระกอบการ และมีระบบ Operator Compliance Risk Score (OCRS) ในการ

วดัความเส่ียงของผูป้ระกอบการ เพ่ือใชใ้นการเรียกตรวจผูป้ระกอบการ โดยมีบทลงโทษทางกฎหมาย เพ่ือป้องกนั

ไม่ใหผู้ข้บัข่ีและผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตจ์ากการปฏิบติัตามวิธีขบัรถท่ีไม่ปลอดภยั โดยการถูกตดัคะแนนในการขบั

รถหากสะสม 12 คะแนนข้ึนไปในระยะเวลาสามปีจะตอ้งถูกเพิกถอนใบอนุญาตขบัรถ หากเป็นกรณีท่ีมีความผิด

ร้ายแรง เช่น การขบัข่ีท่ีเป็นอนัตรายหรือเมาแลว้ขบั ศาลสามารถเพิกถอนใบอนุญาตขบัรถโดยทนัที1718 ส่วนใน

ประเทศสิงคโปร์มีสาํนกังานการขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority: LTA) ไดรั้บการรับรอง จาก 

OpenGov ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงคมนาคมมีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลการจดัทาํบริการสาธารณะ

ประเภทรถโดยสารสาธารณะ ซ่ึงต่างกบัประเทศไทยท่ีมีองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) มีอาํนาจในการ

ควบคุม กาํกับดูแล ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการและกาํกับดูแลรถ

โดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ. 2550 แต่ไม่มีการบงัคบัใชก้ฎหมายในการตรวจสอบหรือควบคุม กาํกบัดูแลการ

ให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างจริงจงั หากมีการดาํเนินการก็มีเพียงบางกรณีเท่านั้น เน่ืองจากไม่ใช่การ

ควบคุมกาํกับดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจอิสระในการดาํเนินการ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการ

สาธารณะประเภทรถโดยสารจึงเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในปัจจุบนั การจดัทาํบริการสาธารณะจึงไม่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของประชาชน 

ส่วนปัญหาการร้องเรียนการจดัทาํบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะจดัทําโดย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือบริษทัเอกชน นั้น ประชาชนผูรั้บบริการสาธารณะไดร้้องเรียน

ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเขา้มาจาํนวนมาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดต้อบขอ้ร้องเรียน  

โดยช้ีแจงให้ผูร้้องเรียนรับทราบทุกคร้ัง แต่การตอบขอ้ร้องเรียนดงักล่าวโดยส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นการช้ีแจงว่า

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาตามขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด โดยมกัช้ีแจงวา่ 

ไดส่้งขอ้เสนอความคิดเห็นดงักล่าว ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูลในการพิจารณาต่อไป ดงันั้น  

การตรวจสอบหรือแนะนาํในการให้บริการสาธารณะโดยประชาชนผูรั้บบริการสาธารณะนั้น จึงไม่ถูกนาํไป

ปรับปรุงและพฒันาให้การจดัทาํบริการสาธารณะมีความปลอดภยัหรือไดรั้บความสะดวกมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก

กฎหมายไม่มีกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบวา่มีหนา้ท่ีหรือระยะเวลาในการพิจารณา

หรือดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนอยา่งไรบา้ง  

                                                           
18 คน้เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 จาก https://www.nidirect.gov.uk/articles/penalties 
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การพิจารณาเร่ืองร้องเรียนในประเทศสิงคโปร์นั้น สาํนกังานการขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport 

Authority: LTA) มีระบบการให้บริการ/ศูนยรั์บคาํขออนุญาต แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระบบออนไลน์ และ                 

แอปพลิเคชนัสําหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นการนาํเทคโนโลยีมาใชก้บัการพิจารณาตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน

ให้บริการอย่างรวดเร็ว ต่างกบัประเทศไทยท่ีใชเ้ทคโนโลยีในการพิจารณาตรวจสอบอย่างไม่มีประสิทธิภาพ              

อีกทั้งตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนซ่ึงใชเ้วลาในการดาํเนินการพอสมควร 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

ให้มีหน่วยงานท่ีเป็นกลาง โดยอาจจดัตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ ข้ึนตรงต่อกระทรวงคมนาคม มี

อาํนาจเด็ดขาดในการตรวจสอบและควบคุม กาํกบัดูแลการจดัทาํบริการสาธารณะประเภทการคมนาคมขนส่งให้

มีความปลอดภยัต่อประชาชนผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะมากท่ีสุด โดยยกเลิกระเบียบองคก์ารขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการและกํากับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ. 2550 และตรา

พระราชบญัญติัการควบคุมกาํกบัดูแลการเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง 

โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการควบคุม กาํกบัดูแลการเดินรถ มีอาํนาจตามพระราชบญัญติัน้ี จาํนวน 7 คน มาจาก

บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ 

(2) ปลดักระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ 

(3) ผูท้รงคุณวฒิุท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาํนวน 3 คน เป็นกรรมการ 

(4) ตวัแทนจากภาคเอกชนเจา้ของบริษทัเดินรถจาํนวน เป็นกรรมการ 

(5) ผูอ้าํนวยการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการควบคุม กาํกับดูแลการเดินรถ มีอาํนาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการให้บริการเดินรถ

โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี  

(1) มีอาํนาหน้าท่ีตรวจสอบ ควบคุม และติดตามอย่างใกลชิ้ด ในการเดินรถโดยสารสาธารณะของ

หน่วยงานรัฐและบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง ทุกกรณี 

(2) บงัคบับญัชาการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการเดิน

รถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง 

(3) ออกกฎหมายภายในเพ่ือกาํหนดมาตรการในการควบคุม กาํกบัดูแลใหก้ารเดินรถโดยสารสาธารณะ

มีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 

(4) ประสานคดีไปยงัศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมหากประชาชนไดรั้บความเสียหายจากการเดินรถ

โดยสารสาธารณะ 
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การศึกษาหลกัการบินพืน้ฐานสําหรับความปลอดภัยการบิน 

STUDY OF BASIC FLIGHT PRINCIPLES FOR FLIGHT SAFETY 

 

ธนากร เอี่ยมปาน 

วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

E-mail: thanakorn.ei@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

มนุษยมี์การทดลองการบินซ่ึงในช่วงแรกไม่ประสบความสาํเร็จและมีการบาดเจ็บเสียชีวติ ในเวลาต่อมา

มีนกัวทิยาศาสตร์ไดคิ้ดคน้ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบินข้ึน ในปี ค.ศ.1773 เซอร์ จอร์จ เคยเ์ลย ์แห่งองักฤษผูไ้ดรั้บ

การยกยอ่งใหเ้ป็นบิดาของอากาศพลศาสตร์สมยัใหม่ และไดเ้ผยแพร่ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแรงท่ีมากระทาํต่อปีก

โดยท่ีปีกไม่ตอ้งเคล่ือนไหวเหมือนอยา่งนก ซ่ึงต่อมากิจการดา้นการบินไดพ้ฒันาเป็นอุตสาหกรรมการบินขนาด

ใหญ่และเก่ียวขอ้งกบัคนมากมาย จากสถิติของการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุพบว่าสาเหตุของการเกิดอากาศยาน

อุบติัเหตุส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัมนุษย ์และมีบางคร้ังอากาศยานอุบติัเหตุเกิดจากนักบินขาดความรู้ความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นความปลอดภยัทางการบินจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งมาก บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

และทาํความเขา้ใจหลกัการบินพ้ืนฐานสาํหรับความปลอดภยัในการบิน  

 

คาํสําคญั : หลกัการบินพ้ืนฐาน , ความปลอดภยัการบิน 

 

ABSTRACT 

 Humans had a flight test, which in the initial period was unsuccessful and with fatal injuries. Later, 

scientists have invented the theory related to aviation. In 1773, Sir George Kayley of England regarded as the 

father of modern aerodynamics and published the basic theory of the force acting on the wings that the wings do 

not have to move like a bird. Later, the aviation business developed into a large aviation industry and involved 

many people. From the statistics of aircraft accidents, it is found that the causes of aircraft accidents are mainly 

related to human factors and there are sometimes aircraft accidents caused by pilots lacking proper knowledge 

and understanding. Therefore, aviation safety is very important. This article is intended to study and understand 

the basic aviation principles for flight safety. 

 

Keywords: Basic flight principles, Flight safety 

 

1. บทนํา 

 มนุษยมี์การทดลองต่าง ๆ  เพ่ือท่ีจะบินไดเ้หมือนนก โดยเร่ิมตน้ดว้ยการนาํขนนกมาติดตามตวัและแขน

แลว้กระโดดลงมาจากท่ีสูง ปรากฏวา่ไดมี้การบาดเจ็บลม้ตาย ซ่ึงต่อมามนุษยพ์ยายามคิดคน้โดยการใชปี้กจาํลอง 

แต่ยงัคงใชก้ลา้มเน้ือจากแขนขยบัปีกซ่ึงก็ไม่สาํเร็จ จนในท่ีสุดนกัปรัชญาชาวกรีกท่ีมีช่ือเสียง คือ อริสโตเต้ิล ได้
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ขอ้สรุปว่า อากาศมีมวล มีนํ้ าหนักและถือว่าเป็นของไหล ในยุคต่อๆ มานักปรัชญานักฟิสิกส์ เช่น กาลิเลโอ 

ปาสคาล และโรเจอร์ เบคอน ไดท้าํการคน้ควา้ทดสอบและให้คาํจาํกดัความของอากาศวา่เป็นก็าซสามารถอดัตวั

ได ้และความกดดนัของอากาศจะลดลงเม่ือระยะสูงเพ่ิมข้ึน และดว้ยกฎของ อาร์คีเมดีส ในเร่ืองมวล นํ้ าหนกัและ

การแทนท่ี ในปี ค.ศ.1773 เซอร์ จอร์จ เคยเ์ลย ์แห่งองักฤษผูไ้ดรั้บการยกย่องให้เป็นบิดาของอากาศพลศาสตร์

สมยัใหม่ในยคุนั้นไดพ้ยายามเผยแพร่ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบั แรงท่ีมากระทาํต่อปีก โดยท่ีปีกไม่ตอ้งเคล่ือนไหว

หรือขยบัข้ึนลงเหมือนอย่างนก โดยเห็นถึงความสําคญัของมุมท่ีปีกกระทาํกับทิศทางของกระแสลมหรือทิศ

ทางการเคล่ือนท่ี ซ่ึงเรียกวา่ มุมปะทะ ตลอดจนการทาํใหมี้ส่วนโคง้มนท่ีผวิปีกดา้นบน ซ่ึงมีผลในการเพ่ิมของแรง

ยกให้กบัปีกโคง้มนไดดี้กวา่ปีกแบบแผน่เรียบๆ คลา้ยแผ่นกระดาษ และไดส้ร้างเคร่ืองร่อนตน้แบบท่ีมีปีก ลาํตวั

และหาง (พูนลาภ เอ่ียมเจริญ , 2550) ซ่ึงต่อมากิจการดา้นการบินไดพ้ฒันาเป็นอุตสาหกรรมการบินขนาดใหญ่

และเก่ียวขอ้งกบัคนมากมาย จากสถิติของการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุจาํนวน 75 คร้ัง พบวา่มีสาเหตุหลกัของการ

เกิดอากาศยานอุบติัเหตุมากกวา่ 70.0% เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัมนุษย ์(นกับิน) (Department of Transport and Bureau 

of Air Safety Investigation, 2019) การปฏิบัติการบินนั้นนักบินตอ้งควบคุมบงัคบัเคร่ืองบินให้เคร่ืองบินอยู่ใน

สถานะท่ีถูกตอ้งหรือกรณีเคร่ืองบินมีปัญหานั้นนกับินตอ้งปฎิบติัตามคู่มือการปฎิบติัการบินเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

และสามารถนําเคร่ืองบินกลบัมาลงสนามบินด้วยความปลอดภยั เช่น เหตุการณ์ แอร์ฟรานซ์ เท่ียวบินท่ี 447 

(Aviation Safety Network , 2019) ใชเ้คร่ืองบินแอร์บสั เอ 330-203 ออกจากท่าอากาศยาน Rio de Janeiro ประเทศ

บราซิล สู่ท่าอากาศยานนานาชาติ Charles de Gaulle กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เม่ือเคร่ืองบินอยูเ่หนือมหาสมุทร

แอตแลนติกในประเทศบราซิลและเคร่ืองบินไดห้ายไปจากจอเรดาร์ ผลการสอบสวนสรุปวา่ เท่ียวบินน้ีประสบ

ปัญหาดา้นสภาพอากาศ โดยเท่ียวบินน้ีไม่ไดห้ลีกเล่ียงการบินผ่านฝนฟ้าคะนองโดยไม่ทราบเหตุผล ท่อปิโต 

(Pitot tubes) ซ่ึงมีหนา้ท่ีวดัความเร็วอากาศของเคร่ืองบิน (Air speed) มีนํ้ าแข็งเกาะจึงทาํใหท่้อปิโตอุดตนัและไม่

สามารถวดัความเร็วอากาศของเคร่ืองบินได ้ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์สูญเสียความสามารถในการคาํนวณความเร็ว

ของเคร่ืองบิน ต่อมาระบบคอมพิวเตอร์ไดแ้จง้เตือนวา่ระบบการบินอตัโนมติั (Auto pilot) และระบบขบัเคล่ือน

อตัโนมติัของเคร่ืองยนต ์( Auto-thrust ) ถูกยกเลิกการทาํงาน นักบินปฎิบติัการบินแทนระบบการบินอตัโนมติั 

(Manual Fly) และควบคุมเคร่ืองยนตด์ว้ยตนเอง (Manual thrust) แต่ไม่ทราบเหตุผลนกับินไดดึ้งคนับงัคบัเขา้หา

ตวัซ่ึงทาํให้เคร่ืองบินเชิดหัวข้ึนและเพ่ิมระดับความสูงข้ึนไปจากเดิม จนกระทั่งเคร่ืองบินมีความเร็วตํ่ากว่า

ความเร็วตํ่าสุดท่ีเคร่ืองบินสามารถบินได ้ในท่ีสุดเคร่ืองบินมีอาการร่วงหล่น (Stall) และนกับินไม่สามารถแกไ้ข

ได ้จนกระทัง่เคร่ืองบินกระทบพ้ืนนํ้ามหาสมุทรแอตแลนติกทาํใหทุ้กคนบนเคร่ืองบินเสียชีวติหมด จากเหตุการณ์

น้ีอากาศยานอุบติัเหตุเกิดจากการท่ีนกับินขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบินพ้ืนฐาน ดงันั้นความปลอดภยั

ทางการบินจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการปฎิบติัการบินและนกับินตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการบินพ้ืนฐาน 
 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาและทาํความเขา้ใจหลกัการบินพ้ืนฐานสาํหรับความปลอดภยัในการบิน 

 

3. หลกัการบินพืน้ฐาน 

                  ทฤษฏีการบินนั้นเร่ิมตน้มาจากวตัถุเคล่ือนท่ีไปในอากาศแลว้เกิดแรงต่างๆ และนกัวทิยาศาสตร์ได้

คิดคน้คุณสมบติัสมบติัของการไหลต่างๆ เช่น ความดนั ความเร็ว ความหนาแน่น เป็นตน้ 

                  เคร่ืองบิน คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนใชเ้ป็นพาหนะสาํหรับการเดินทางทางอากาศ 
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                  บรรยากาศ คือ มวลของอากาศท่ีห่อหุม้โลก มีลกัษณะเป็นส่วนผสมของกาซชนิดต่างๆท่ีไม่มีปฎิกริยา

ต่อกนั โดยท่ีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยกาซไนโตรเจนถึง 78 เปอร์เซนต ์ออกซิเจน 20 เปอร์เซ็นต ์ส่วนท่ีเหลือจะเป็น 

คาร์บอนไดออกไซด ์กาซเฉ่ือยและไอนํ้ า  

                  อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) คือ การศึกษาการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองบินผา่นมวลอากาศทาํใหเ้กิด

แรงกระทาํต่อเคร่ืองบิน  

                  3.1 กฏการเคล่ือนทีข่องนิวตนั 

                  เซอร์ ไอแซค นิวตนั ไดต้ั้งกฎการเคล่ือนท่ีไว ้3 กฎ (พนูลาภ เอ่ียมเจริญ , 2550) ดงัน้ี 

                   1.กฎความเฉ่ือย (Law of Inertia)  เป็นกฎขอ้ท่ี 1 หรือเรียกวา่ กฎการสมดุล (Law of Equilibrium)  

กล่าววา่  "วตัถุท่ีอยูน่ิ่งจะคงอยูน่ิ่งต่อไป และวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีอยูด่ว้ยความเร็วค่าหน่ึง ก็จะคงเคล่ือนท่ีต่อไปในแนว

เสน้ตรงดว้ยความเร็วนั้น จนกวา่จะมีแรงไร้สมดุลมากระทาํ" ซ่ึงหมายความวา่อตัราเร่งในขณะนั้นเท่ากบัศูนย ์

หรือวตัถุจะอยูใ่นสภาพสมดุลได ้ผลรวมของแรงทั้งในทางด่ิงและทางระดบัตอ้งเท่ากบัศูนย ์ตลอดจนผลรวมของ

โมเมนตร์อบจุดศูนยถ่์วงจะตอ้งเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงสภาพการบินตรงบินระดบัของเคร่ืองบินดว้ยความเร็วคงท่ีจะ

เป็นไปตามกฎขอ้น้ี 

                  2.กฎความเร่ง (Law of Acceleration)  เป็นกฎขอ้ท่ี 2 น้ี กล่าววา่ "ความเร่งจะเป็นปฏิภาคโดยตรง

กบัแรงไร้สมดุล และเป็นปฏิภาคกลบักบัมวลโดยมีทิศทางเดียวกนักบัแรงไร้สมดุล” วตัถุจะเปล่ียนแปลงไปจาก

กฎขอ้ท่ี 1 ก็ต่อเม่ือมีแรงมากระทาํต่อวตัถุ จะทาํใหว้ตัถุมีความเร็วเพ่ิมข้ึน ความเร่งจะมีค่าเป็นบวก และมีทิศทาง

เดียวกบัแรงนั้น ถา้วตัถุมีความเร็วชา้ลง ความเร่งจะมีค่าเป็นลบหรือมีทิศทางตรงขา้มกบัการเคล่ือนท่ีเดิม แต่ยงัคง

มีทิศทางเดียวกบัแรงท่ีมากระทาํต่อวตัถุ การบินของเคร่ืองบินแบบมีความเร่ง เช่น การเร่งเพ่ือบินไต่ การวิง่ข้ึน จะ

เป็นไปตามกฎขอ้น้ี 

                  3.กฎแรงปฏิกริยา (Law of Reaction)  คือกฎขอ้ท่ี 3 กล่าวไวว้า่  "ทุกๆ แรงกริยา (Action) จะมีแรง

ปฏิกริยา (Reaction) ขนาดเท่ากนัแต่ในทิศทางตรงกนัขา้ม" กฏขอ้น้ีจะอธิบายถึงหลกัการขบัเคล่ือนของเคร่ืองบิน

โดยเฉพาะการขบัเคล่ือนของเคร่ืองยนตไ์อพน่ (Jet Engine) ซ่ึงเป็นไปตามกฏขอ้ท่ี 3 โดยแรงปฏิกริยา (Thrust) ท่ี

ทาํใหเ้คร่ืองบินบินไปขา้งหนา้ เกิดจากการทาํใหอ้ากาศมีความเร่งไหลผา่นเคร่ืองยนตอ์อกไปขา้งหลงั (แรงกริยา)  

                3.2  สมการเบอร์นูลี ่(Bernoulli's Equation) 

        สมการท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความดนักบัความเร็ว ณ จุดๆหน่ึงของการไหล เม่ือเทียบกบั

การไหล ณ จุดอีกจุดหน่ึง โดยมีพ้ืนฐานมาจากกฎการทรงพลงังานหรือกฎการอนุรักษพ์ลงังาน (Conservation of 

Energy) กล่าววา่ พลงังานไม่มีการสูญหายแต่สามารถเปล่ียนรูปได ้ดงันั้นพลงังานเบด็เสร็จของกระแสอากาศจะ

ประกอบดว้ย พลงังานศกัย ์(Potential Energy) และพลงังานจลน์ (Kinetic Energy) ไม่วา่ตาํแหน่งใดมีค่าคงท่ี โดย

เม่ือพลงังานศกัยเ์ปรียบไดก้บัความดนัสถิต พลงังานจลนเ์ปรียบไดก้บัความดนัพลวตั และพลงังานเบ็ดเสร็จ

เปรียบไดก้บัความดนัเบ็ดเสร็จ 

                 ดงันั้นสมการการไหลต่อเน่ือง คือ ความดนัเบด็เสร็จ   =   ความดนัสถิต  +  ความดนัพลวตั 
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รูปที ่1 การไหลในท่อเวนจูรี (FAA , 2016) 

           

เม่ือพิจารณาการไหลในท่อเวนจูรี (Venturi Tube) ท่ีมีลกัษณะเป็นท่อตีบถ่างและใช้สมการการไหล

ต่อเน่ืองมาอธิบาย พบวา่ การไหลผ่านจุดท่ี 1 ดว้ยหนา้ตดั A1 ซ่ึงเป็นตาํแหน่งท่อตีบ ความเร็วจะเพ่ิมข้ึนจนสูงสุด

ท่ี V1  และเม่ือการไหลต่อไปยงัจุดท่ี 2 ดว้ยหนา้ตดั A2 ซ่ึงเป็นการไหลออกสู่ท่อถ่าง ความเร็วจะลดลงกลายเป็น

ความเร็ว V2 

ดงันั้นการไหลของกระแสในท่อเวนจูรี จะพบวา่เม่ือเป็นการไหลสู่ท่อตีบ เสน้กระแสจะถูกบีบใหชิ้ดกนั

ท่ีสุดท่ีคอคอดซ่ึงเป็นการไหลดว้ยความเร็วสูงข้ึน และเม่ือความเร็ว ณ ตาํแหน่งท่ี 1 เพ่ิมข้ึนจะทาํให้ความดัน

พลวตัตอ้งสูงข้ึน และเม่ือความดันเบ็ดเสร็จมีค่าคงท่ีแสดงว่าความดันสถิตต้องลดลง การเปล่ียนแปลงของ

ความเร็วและความดนั ณ ตาํแหน่งท่ี 2 จะมีลกัษณะตรงกนัขา้ม เน่ืองจากเป็นการไหลออกสู่ท่อท่ีมีพ้ืนท่ีหนา้ตดั

เพ่ิมข้ึน (ท่อถ่าง) 

                3.3 โครงสร้างของเคร่ืองบิน 

 

 
 

รูปที ่2 โครงสร้างของเคร่ืองบิน (FAA , 2016) 

 

โครงสร้างของเคร่ืองบินในปัจจุบนัจะแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคก์ารออกแบบของเคร่ืองบิน ซ่ึงในยคุ

แรกจะทาํจากไมท่ี้มีพ้ืนผิวปีกเป็นผา้ และต่อมามีการพฒันาเป็นโลหะ ในยคุปัจจุบนัมีการนาํวสัดุคอมโพสิตมาใช้

งาน โครงสร้างของเคร่ืองบินทัว่ไปมีส่วนประกอบหลกัๆ ดงัน้ี 

1. ลาํตวั (Fuselage) คือ โครงสร้างหลกัของเคร่ืองบินและเป็นท่ีติดตั้งโครงสร้างส่วนอ่ืน เช่น ปีก 

ชุดแพนหาง หอ้งนกับิน ท่ีนัง่ และท่ีใส่สมัภาระในเคร่ืองบิน หรือหอ้งผูโ้ดยสาร  
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2. ปีก (Wing) คือ โครงสร้างท่ีทาํใหเ้กิดแรงยก เป็นท่ีติดตั้งพ้ืนบงัคบับินต่างๆ และถงัเช้ือเพลิง ปีก

เคร่ืองบินนั้นจะติดตั้งหลายแบบ เช่น ปีกอยูด่า้นบนของตวัเคร่ืองบิน ปีกติดตั้งอยูก่ลางลาํตวั หรือปีกติดตั้งอยูใ่ต้

ลาํตวัเคร่ือง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบเคร่ืองบิน และปีกจะติดตั้ง Ailerons เพ่ือบังคบัให้เคร่ืองบินเล้ียวไปใน

ทิศทางท่ีตอ้งการ 

3. ชุดแพนหาง (Empennage) คือ โครงสร้างท่ีทาํใหเ้คร่ืองบินมีเสถียรภาพดา้นทิศทางขณะบิน และ

เป็นท่ีติดตั้ง Vertical Stabilizer และ Horizontal Stabilizer ทั้งสองชุดน้ีจะช่วยใหส้ามารถบงัคบัเคร่ืองบินใหบิ้นใน

ทิศทางท่ีตอ้งการ โดย (1) ส่วนของ vertical stabilizer จะเป็นท่ีติดตั้งของ Rudder ใชใ้นการบงัคบัให้เคร่ืองบิน

เล้ียวไปในทิศทางซา้ยหรือขวา (2) ส่วนของ horizontal stabilizer จะเป็นท่ีติดตั้งของ Elevator ใชใ้นการควบคุม

เคร่ืองบินใหไ้ต่หรือร่อนไปในความสูงท่ีตอ้งการได ้

4. ชุดฐานลอ้ (Landing Gear) คือ โครงสร้างรับนํ้ าหนักของเคร่ืองบินขณะข้ึนลงสนามบิน และ

ขบัเคล่ือนหรือจอดท่ีพ้ืน โดยชุดฐานลอ้ ประกอบดว้ย ชุดฐานลอ้หลกั จะติดตั้งดา้นขา้งของลาํตวัเคร่ืองบิน และ

ชุดฐานลอ้หวั อยูด่า้นหนา้ของเคร่ืองบินและลอ้หวัน้ีจะใชใ้นการเล้ียวไปยงัทิศทางท่ีตอ้งการ  

5. เคร่ืองยนต ์(Power Plant) คือ ชุดเคร่ืองยนตท่ี์จะทาํให้เกิดแรงฉุดหรือแรงขบัเพ่ือให้เคร่ืองบิน

เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ โดยเคร่ืองยนตน์ั้นมีทั้งเคร่ืองยนตใ์บพดั หรือเคร่ืองบินเจ็ต  

3.4 ลกัษณะของปีกเคร่ืองบิน 

 

 
 

             รูปที ่3 ลกัษณะของปีกเคร่ืองบินแบบไม่สมมาตร (FAA , 2016) 

 

ลกัษณะของปีกเคร่ืองบิน ประกอบดว้ย 

1. ชายปีกหนา้ (Leading edge) คือ ขอบหนา้ของปีกเคร่ืองบิน 

2. ชายปีกหลงั (Trailing edge) คือ ขอบหลงัของปีกเคร่ืองบิน 

3. เสน้ชยา (Chord line) คือ เสน้ตรงท่ีลากเช่ือมระหวา่งชายปีกหนา้และชายปีกหลงัของปีก

เคร่ืองบิน 

4. เสน้กลางความโก่ง (Mean Camber line) คือ เสน้ท่ีลากแบ่งคร่ึงกลางระหวา่งผิวบนและผิวล่าง

ของปีกเคร่ืองบิน 

5. ค่าความโก่งตวั (camber) คือระยะห่างท่ีมากท่ีสุดระหวา่งเสน้ชยากบัเสน้กลางความโก่ง โดยค่า

ความโก่งตวัน้ีจะแบ่งลกัษณะของปีกเคร่ืองบินเป็น 2 แบบ คือ (1) ปีกเคร่ืองบินแบบสมมาตร คือ เสน้ชยากบัเสน้

กลางความโก่งจะเป็นเสน้เดียวกนั (2) ปีกเคร่ืองบินแบบไม่สมมาตร คือ เสน้ชยากบัเสน้กลางความโก่งจะไม่เป็น

เสน้เดียวกนั หรือมีค่าความโก่งตวั ดงัรูปท่ี 3  
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3.5 แรงทีก่ระทาํต่อเคร่ืองบินขณะบินในอากาศ 

 

 
 

รูปที ่4 แรงท่ีกระทาํต่อเคร่ืองบิน (FAA , 2016) 

 

แรงท่ีกระทาํตอ่เคร่ืองบินในขณะท่ีเคร่ืองบินกาํลงับินในอากาศ ประกอบดว้ยแรง 4 แรง คือ  

1. แรงยก (Lift ) คือ แรงเกิดข้ึนจากความแตกต่างของความกดอากาศท่ีเกิดข้ึนท่ีพ้ืนผิวดา้นบนของ

ปีกเคร่ืองบินกบัความกดอากาศท่ีเกิดข้ึนท่ีพ้ืนผิวดา้นล่างของปีกเคร่ืองบิน หรือแรงท่ีกระทาํบนพ้ืนผิวดา้นบนของ

ปีกเคร่ืองบินนอ้ยกวา่แรงท่ีกระทาํท่ีพ้ืนผิวของปีกดา้นล่างของเคร่ืองบินในขณะท่ีเคร่ืองบินเคล่ือนท่ีผ่านอากาศ 

อธิบายตามหลกัของเบอร์นูล่ี แรงยกท่ีเกิดข้ึนเม่ือกระแสอากาศไหลผ่านผิวดา้นบนของปีกเคร่ืองบิน โดยผิว

ดา้นบนของปีกเคร่ืองบินมีระยะทางท่ีกระแสอากาศตอ้งเดินทางมากกว่าผิวดา้นล่างของปีกเคร่ืองบิน จึงทาํให้

กระแสอากาศตอ้งไหลผา่นผิวปีกดา้นบนของเคร่ืองบินดว้ยความเร็วมากกวา่ความเร็วดา้นล่างของผิวปีกเคร่ืองบิน 

จึงทาํให้เกิดความดนัอากาศดา้นบนของผิวปีกเคร่ืองบินตํ่ากว่าความดนัดา้นล่างของปีกเคร่ืองบิน ดงันั้น ความ

แตกต่างของความดนัอากาศบนผิวปีกเคร่ืองบินดา้นบนและดา้นล่างจึงทาํใหเ้กิดแรงยก  
 

                 สมการแรงยกของเคร่ืองบิน คือ 

                 L   =    ½  ρ V2 S CL  

                 โดย ρ = ความหนาแน่นของอากาศ  , V  = ความเร็วของเคร่ืองบิน 

                                S = พ้ืนท่ีผิวของปีกเคร่ืองบิน   , CL  = สมัประสิทธ์ิของแรงยก  
                  

2 .แรงตา้น ( Drag ) คือ แรงท่ีทาํใหเ้คร่ืองบินไม่เกิดการเคล่ือนท่ี หรือทาํใหเ้คร่ืองบินท่ีเคล่ือนท่ีอยู่

มีการเคล่ือนท่ีชา้ลง โดยแรงน้ีมีทิศตรงขา้มและขนานกบัการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองบิน เ  

3. นํ้ าหนกั (Weight ) คือ แรงดึงดูดของโลกท่ีกระทาํต่อมวลของเคร่ืองบิน โดยผา่นท่ีจุดศูนยก์ลาง

ของเคร่ืองบิน 

4. แรงขบัเคล่ือน (Thrust ) คือ แรงท่ีกระทาํต่อเคร่ืองบินเพ่ือใหเ้คร่ืองบินเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้  
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3.6 ภาวะร่วงหล่น (STALL) 

 
            รูปที ่5 การเกิดแรงยกของปีกไม่สมมาตร (Jepperson , 2004) 

 

มุมปะทะ (Angle of Attack) คือ มุมระหวา่งเสน้ชยา (chord line) ของปีกเคร่ืองบินกบัทิศทางสมัพนัธ์

ของลม (relative wind)  

จากรูปท่ี 5 การเกิดแรงยกของปีกไม่สมมาตร ท่ีมุมปะทะศูนยอ์งศา เคร่ืองบินมีแรงยกเกิดข้ึน เม่ือ

เคร่ืองบินมีมุมปะทะสูงข้ึนจะทาํใหเ้กิดแรงยกเพ่ิมข้ึนตามมุมปะทะท่ีเพ่ิมข้ึน จนกระทัง่เคร่ืองบินบินถึงมุมปะทะ

วกิฤต (ประมาณ 17 องศา) ท่ีจุดน้ีความแตกต่างระหวา่งความดนัท่ีผิวปีกดา้นบนกบัดา้นล่างมีค่ามากท่ีสุดจะทาํให้

เคร่ืองบินมีแรงยกมากท่ีสุด แต่เม่ือเคร่ืองบินยงัคงเพ่ิมมุมปะทะเกินมุมปะทะวิกฤตไป แลว้การไหลแยกตวัของ

อากาศจะเคล่ือนไปอยู่ท่ีชายปีกหน้า ทําให้ความแตกต่างระหว่างความดันท่ีผิวปีกด้านบนกับด้านล่างของ

เคร่ืองบินจะลดลงอยา่งมาก ทาํให้แรงยกลดลงอยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกนัแรงตา้นกลบัเพ่ิมข้ึนจากเดิมมาก จะทาํ

ใหเ้คร่ืองบินอยูใ่นภาวะร่วงหล่น (STALL)  

3.7 แนวทางการแก้ไขเม่ือเคร่ืองบินอยู่ในภาวะร่วงหล่น (STALL) 

จากสมการแรงยกของเคร่ืองบิน คือ  L  =  ½  ρ V2 S CL เม่ือเคร่ืองบินบินดว้ยมุมปะทะ(AOA) เกินมุม

ปะทะวิกฤตของเคร่ืองบินจะทาํให้เคร่ืองบินมีการสูญเสียแรงยกอยา่งรวดเร็วมีอาการร่วงหล่น ดงันั้นแนวทาง               

การแกไ้ขภาวะร่วงหล่น (STALL) ของเคร่ืองบิน คือ การทาํให้เคร่ืองบินมีแรงยกเพ่ิมข้ึนและหยดุภาวะการเกิด

การร่วงหล่น (STALL) และเคร่ืองบินตอ้งบินอยู่ในความสูงท่ีไม่ตํ่ามาก จากคู่มือการแกไ้ขการเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉินของเคร่ืองบิน Boeing 737-800 (Boeing , 2019 ) ให้นักบินปฏิบัติเม่ือเคร่ืองบินอยู่ในภาวะร่วงหล่น 

(STALL) ดงัน้ี  

1. Hold the control column firmly 

2. Disconnect autopilot and autothrottle  

3. Smoothly apply nose down elevator  

4. Roll in the shortest direction to wing level 

5. Advance thrust levers as need. 

เม่ือเคร่ืองบินอยูใ่นภาวะร่วงหล่น (STALL) จากการท่ีเคร่ืองบินมีมุมปะทะเกินมุมปะทะวิกฤตไปแลว้ 

ทาํให้แรงยกลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันแรงตา้นกลบัเพ่ิมข้ึนจากเดิมมาก นักบินตอ้งแก้ไขการบินโดย                   

(1) นักบินปฎิบติัการบินแทนระบบการบินอตัโนมติั (Manual Fly) และควบคุมเคร่ืองยนต์ดว้ยตนเอง (Manual 

thrust) (2) นกับินบงัคบัแพนหางระดบั (Elevator) ในการลดมุมปะทะ (Angle of Attack) ใหมุ้มปะทะปัจจุบนันอ้ย
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กวา่มุมปะทะวิกฤตของเคร่ืองบินเพ่ือลดการไหลแตกตวัของกระแสอากาศบนปีกเคร่ืองบินและทาํใหเ้คร่ืองบินมี

แรงยกเพ่ิมข้ึน (3) นกับินทาํการบินปีกระดบัเพ่ือให้เกิดแรงยกเพ่ิมข้ึนและลดการสูญเสียความสูงของเคร่ืองบิน 

(4) นกับินเพ่ิมกาํลงัของเคร่ืองยนตเ์คร่ืองบินเป็นการเพ่ิมความเร็วใหม้ากกวา่ความเร็วร่วงหล่น (STALL) โดยเป็น

การเพ่ิมแรงยกใหเ้คร่ืองบิน 

3.8 กรณีศึกษาอากาศยานอุบัตเิหตุเคร่ืองบิน B-52  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่6 การบินของ B-52 (This day in aviation , 2019) 

 

เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ.1994 น.ท.บดั ฮอลแลนด์ เป็นนักบินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

แสดงการบินของเคร่ืองบินแบบ B-52 ในงานแอร์โชวป์ระจาํปี และเคร่ืองบินตกกระแทกพ้ืนคร่าชีวิตทุกคนบน

เคร่ืองบิน (This day in aviation , 2019) 

จากการสืบสวนพบวา่ น.ท.บดั ฮอลแลนด์ ระหวา่งการแสดงการบินไดฝ่้าฝืนคาํสั่งเทคนิคการบินของ

เคร่ืองบิน โดยการใช้มุมเอียงปีกและมุมปะทะเกินขีดจาํกัดของเคร่ืองบิน และยงัคงบินดว้ยความสูงตํ่ากว่าท่ี

กาํหนดใว ้จึงทาํใหเ้คร่ืองบินอยูใ่นภาวะร่วงหล่น (STALL) จากการท่ีเคร่ืองบินมีมุมปะทะเกินมุมปะทะวิกฤตไป

แลว้นั้นจะทาํใหแ้รงยกลดลงอยา่งรวดเร็ว และนกับินไม่สามารถแกอ้าการร่วงหล่นของเคร่ืองบินไดท้นัเน่ืองจาก

มีความสูงนอ้ย จากเหตุการณ์น้ีสาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุ คือ นกับินไม่เขา้ใจหลกัการบินและไม่ปฎิบติัการ

บินตามคู่มือการบิน 

 

4. สรุป 

การปฎิบติัภารกิจทางการบินสาํเร็จโดยไม่มีการสูญเสียทรัพยสิ์นและชีวติของผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นส่ิงท่ีสาํคญั

ท่ีสุดของนักบิน โดย James Reason (1997) นําเสนอการป้องกันอุบัติเหตุขององค์กรเชิงรุกในรูปแบบท่ีเป็น

รูปธรรม ซ่ึงจะมุ่งประเด็นไปสู่การกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั (UNSAFE ACTS) ของผูป้ฏิบติังาน หรือผูป้ฏิบติังานมี

พฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุข้ึน ดงันั้นนกับินควรศึกษาและเขา้ใจหลกัการบินเบ้ืองตน้ 

คู่มือสมรรถนะของเคร่ืองบิน และตอ้งปฏิบติัการบินใหเ้คร่ืองบินอยูใ่นท่าทางการบินท่ีถูกตอ้ง 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

 ผูบ้ริหารองค์กรการบินตอ้งมีเป้าหมายด้านความปลอดภยัทางการบิน โดยการจัดการเรียนทบทวน

ความรู้ใหน้กับินในเร่ืองหลกัการบินพ้ืนฐาน และนกับินตอ้งฝึกปฎิบติัการแกไ้ขเม่ือเคร่ืองบินอยูใ่นภาวะร่วงหล่น 

(STALL)  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัย เร่ือง การรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้ายของการใช้บริการสายการบิน มีวตัถุประสงค์เพ่ือ  

1) ศึกษาองค์ประกอบการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย และความปลอดภัยของผู ้โดยสารท่ีใช้บริการ 

สายการบิน 2) ศึกษาระดบัการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย และความปลอดภยัของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการ

บิน 3) นาํเสนอขอ้เสนอแนะการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย และความปลอดภยัของการใชบ้ริการ เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ ปี 2562 จาํนวน 400 คน ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้ายและความปลอดภยัของการใช้

บริการสายการบิน ประกอบดว้ย 6 รายการ ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั  

ความเส่ียงดา้นจิตใจ ความเส่ียงดา้นเวลา และความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นสังคม 2) การรับรู้ความเส่ียง

การก่อการร้ายของการใช้บริการสายการบินในภาพรวมมีระดับการรับรู้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 โดยเม่ือ

ผูโ้ดยสารเดินผา่นเคร่ืองตรวจจบัโลหะ และมีสัญญาณแจง้เตือน ผูโ้ดยสารยินดีใหเ้จา้หนา้ท่ีของท่าอากาศยานทาํ

การตรวจคน้ดว้ยมืออีกคร้ังจนกวา่จะไม่มีสัญญาณแจง้เตือน อยูใ่นระดบัการรับรู้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72  

สาํหรับการตดัสินใจในการเลือกใชส้ายการบินของผูโ้ดยสาร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 โดยการเลือกสาย

การบินท่ีมีเสน้ทางการบินตรงตามวตัถุประสงคก์ารเดินมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 รองลงมา คือ เลือกสายการ

บินท่ีมีสถิติดา้นความปลอดภยัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 3) ขอ้เสนอแนะการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย คือ ใหมี้

การนําเสนอขอ้มูลผ่านช่องทาง Website ของสายการบินและท่าอากาศยาน นอกจากน้ีควรเพ่ิมช่องทางการ

นาํเสนอส่ือให้มีความหลากหลายสะดวกต่อการรับขอ้มูลของแต่ละช่วงวยั และควรออกแบบส่ืออย่างสร้างสรรค์ 

น่าสนใจ มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการตระหนักการรับรู้ความเส่ียงจากหน่วยงานด้านการบินท่ีเก่ียวขอ้งและ

เจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วนควรมีการส่ือสารท่ีดีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพ่ือใหผู้โ้ดยสารไดข้อ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
 

คาํสําคญั  ความเส่ียงการก่อการร้าย  การตระหนกัการรับรู้ความเส่ียง  ความปลอดภยัดา้นการบิน  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to determine 1) the components of perceived risk awareness of 

terrorism and the safety of using airline service 2) the level of perceived risk awareness of terrorism and the safety 

of using airline service 3) the suggestions for channels to recognize terrorism risks and the safety of using airline 

service. The sample of this research were 400 passengers who used airline service at Suvarnabhumi airport in 

2019. The data was collected by questionnaire and analyzed by percentage, frequencies and standard deviation. 

 The result of this study found that 1) the components of perceived risk awareness of terrorism and the 

safety of using airline service which analyzed by literature review were 6 components that are finance, social, 

time, transport, criminal and safety. 2) the level of perceived risk awareness of terrorism and the safety of using 

airline service was at the high level (x� = 4.01). The highest level was alarm warning when passengers walking 

through scanner machine (x� = 4.72). Those passengers are requested to scan until there is no alarm warning. The 

passengers’ decision to choose the airline (x� = 4.19) found that the most direct flight objectives (x� = 4.52) and 

choosing airlines with high safety statistics (x �= 4.34). 3) the suggestions to recognize terrorism risks and the 

safety of using airline service that the highest of channel of risk awareness of terrorism of airline service was 

airport and airline’s website. In addition, the media were creative media design, varieties media channel to be 

suitable for different age, activities promoting security awareness from related aviation organizations and all staffs 

giving correct and complete information to passengers. 

 

Keywords:  Risk of terrorism, Security awareness, Aviation safety 

 

1.  ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ธุรกิจสายการบินจะได้มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ทําให้ผูบ้ริโภคสามารถมีทางเลือกใช้บริการอย่าง

มากมาย ไม่วา่จะเป็นสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินตน้ทุนตํ่าซ่ึงกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมากในขณะน้ี จากการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศ (The International Air Transport Association; 

IATA) ไดพ้ยากรณ์ความตอ้งการเดินทางทางอากาศตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2014 จนถึง ค.ศ. 2034 วา่จะมีจาํนวนผูเ้ดินทาง

ทางอากาศเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.8 ต่อปี และมีจาํนวน 7 พนัลา้นคนเม่ือถึง ปี ค.ศ. 2034 สอดคลอ้งกบัการพยากรณ์

การรับมอบเคร่ืองบินของ บริษทั โบอิ้ง ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ.2015-2034 ว่าจะมีการรับมอบ

เคร่ืองบินทุกรุ่นท่ีบริษทัฯ ผลิตเป็นจาํนวนทั้ งส้ิน 38,050 ลาํ จาก 7 ภูมิภาคทั่วโลก และยงัสอดคลอ้งกับการ

พยากรณ์การรับมอบเคร่ืองบินของ บริษทั แอร์บัส ของประเทศฝร่ังเศสว่าจะมีการรับมอบเคร่ืองบินทุกรุ่นท่ี

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 32,585 ลาํ จาก 7 ภูมิภาคทัว่โลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015-2034  

แต่เน่ืองด้วย สถานการณ์ปัจจุบันมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการก่อการร้ายเป็นจาํนวนมากในหลาย

ประเทศทัว่โลก จากข่าวสารท่ีทุกสาํนกัข่าวไดน้าํเสนอแสดงถึงความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบ ทาํใหผู้ค้นทัว่

โลกต่างต่ืนตระหนก และเพ่ิมระวงัภยัให้กบัตนเอง และบุคคลในครอบครัวดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เดินทางทางอากาศ จึงมีการออกกฎระเบียบเคร่งครัด และบังคบัใช้กับผูโ้ดยสารทุกคน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางทางอากาศ ให้ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ และทรัพยสิ์น

ขององคก์ร และผูเ้ก่ียวขอ้ง อีกทั้งความปลอดภยัยงัเป็นมาตรการสําคญัต่อการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
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ไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูเ้ดินทางทางอากาศอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้นั้น อีกทั้งมาตรการความปลอดภยั และช่ือเสียง

ของสายการบินยงัเป็นส่ิงสาํคญัต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารอีกส่วนใหญ่อีกดว้ย 

จากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีกลุ่มอลักออิดะฮ์ จ้ีอากาศยานโดยสาร 4 ลาํ เพ่ือใช้โจมตีแบบพลีชีพท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวนัท่ี 11 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2544 นั้น เหตุการณ์น้ีส่งผลใหผู้โ้ดยสารบนเคร่ืองบินทั้ง 4 

ลาํ เสียชีวติทั้งหมด และมีผูบ้าดเจ็บ และเสียชีวติจาํนวนมากจากอาคารท่ีเคร่ืองบินพุง่ชน (วนิาศกรรม 11 กนัยายน 

พ.ศ. 2544, www, 2557) รวมถึงเหตุการณ์เคร่ืองบินของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH17 เดินทาง

จากกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์ไปยงักรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 17 เดือน กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 ถูกขีปนาวธุจากกองกาํลงัท่ีสูร้บบนภาคพ้ืนระหวา่งชายแดนยเูครน และรัสเซียยงิตก ส่งผลใหผู้โ้ดยสาร

จาํนวน 283 ราย และลูกเรืออีก 15 รายเสียชีวติทั้งหมด (มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบิน17, www, 2557) นอกจากน้ียงัมี

เหตุการณ์การจ้ีอากาศยานโดยสารของสายการบินอียปิต ์แอร์เม่ือวนัท่ี 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 หลงัจากทาํการ

บินข้ึนจากเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ ผูก่้อเหตุไดบ้งัคบัให้นกับินเปล่ียนเส้นทางการบินไปยงัประเทศ

ไซปรัส ซ่ึงเหตุการณ์น้ีไม่ใช่เหตุการณ์ก่อการร้ายเพราะผูก่้อเหตุไม่ไดม้าจากกลุ่มติดอาวธุใด ๆ จึงไม่มีผูใ้ดไดรั้บ

บาดเจ็บหรือเสียชีวติ (ไทยรัฐ, www, 2559) 

สําหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบนัถือไดว้่าเป็นสนามบินท่ีมีอตัราการขยายตวัของผูโ้ดยสาร

เป็นอนัดบั 1 ของเอเชีย จากสถิติการเดินทางของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวา่งเดือน ตุลาคม พ.ศ. 

2560 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 มีจาํนวน 62,814,644 คน (บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) รายงาน

ประจาํปี, 2561) ดงันั้นสายการบินต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงการใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสาร โดยคาํนึงถึงมาตรฐาน

ความปลอดภยั รวมทั้งตะหนกัรู้ถึงความเส่ียงในการก่อการร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้สมอ  

ความปลอดภยัจึงเป็นมาตรการสําคญัในการป้องกันการก่อการร้าย เพ่ือไม่ให้ผูก่้อการร้ายแฝงตัว 

เขา้มาทาํการใด ๆ อนัจะเป็นอนัตรายต่อผูเ้ดินทางทางอากาศ และทรัพยสิ์นได ้ดงัท่ี พงศกัด์ิ  ฮงประยูร (2558) 

กล่าววา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ต่างก็มีการจดัตั้งองคก์ารรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานเป็นการ

เฉพาะ ทาํหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานทัว่ทั้งประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งไดมี้การบญัญติั

กฎหมายเพ่ือมอบอาํนาจและรองรับการปฏิบติัการขององคก์ารดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัแจง้ ส่วนประเทศสิงคโปร์การ

รักษาความปลอดภยัท่าอากาศยาน อยูภ่ายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีของสํานกังานตาํรวจแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยมีการ

จดัตั้งกองตาํรวจท่าอากาศยานข้ึน เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานแต่เพียงอยา่งเดียวเช่นกนั 

ในขณะท่ีการรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานของประเทศไทยมิไดอ้ยูใ่นรูปแบบขององคก์ารเด่ียวในการทาํ

หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยาน แต่กลบัอยูใ่นรูปแบบของฝ่ายหรือหน่วยงานภายในองคก์าร ท่ีทาํหนา้ท่ี

บริหารกิจการท่าอากาศยาน ตลอดจนทั้งรูปแบบการบริหารจดัการท่าอากาศยานของประเทศไทยในแต่ละแห่ง

ต่างก็มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัการไดอ้ยา่งเอกเทศ จึงทาํใหก้ารรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานของประเทศไทย

ไม่เป็นเอกภาพรัดกมุและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สาํหรับประเทศไทย สาํนกังานการบินพลเรือน แห่งประเทศ

ไทย ได้ดาํเนินการจัดทาํ และปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil 

Aviation Security Programme; NCASP) ให้ทนัสมยั และไดม้าตรฐานตามขอ้ตกลงขององค์การการบินพลเรือน 

ระหวา่งประเทศ ท่ีระบุไวใ้นภาคผนวกท่ี 17 วา่ดว้ยเร่ือง มาตรการรักษาความปลอดภยัและพร้อมทั้งไดน้าํส่งแผน

รักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติท่ีจดัทาํข้ึนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติั

และบงัคบัใช ้ใหเ้กิดประสิทธิผลในการดาํเนินงานดา้นมาตรการรักษาความปลอดภยั และลดระดบัของภยัคุกคาม

ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนและอาจส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
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ประเทศไทย แมไ้ม่ไดป้ระสบปัญหาการก่อการร้ายอยา่งรุนแรงชดัเจน แต่แนวโนม้การก่อการร้าย เช่น 

การใช้กาํลงั หรือภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากการใช้กาํลงั ซ่ึงมุ่งเน้นสร้างอิทธิพลกดดันต่อรัฐบาล หรือขู่เข็ญต่อ

สาธารณะ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของสาธารณะ ซ่ึงการใช้กําลังหรือภัยคุกคามดังกล่าวถูกดําเนินการเพ่ือ

วตัถุประสงคใ์หมี้การแพร่หลายหรือใหเ้ป็นท่ียอมรับในเหตุปัจจยัทางการเมือง ศาสนา และลทัธิความคิด และการ

กระทาํนั้นเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงอยา่งยิง่ต่อบุคคล เก่ียวขอ้งกบัการทาํลายลา้งท่ีรุนแรงต่อทรัพยสิ์น ทาํให้ชีวติ

ของบุคคลตกอยู่ในอนัตรายเพ่ิมมากข้ึนในหลายพ้ืนท่ีของโลก ซ่ึงประเทศไทยเป็นท่ีตั้งของผลประโยชน์จาก

ประเทศต่าง ๆ และอาจเป็นปัจจัยดึงดูดท่ีทาํให้ไทยตกอยู่ในความเส่ียงจากการก่อการร้ายได้เช่นกัน ดังนั้น 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงองคก์รต่างประเทศ ตอ้งร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในทุกภาค

ส่วน ในการวางมาตรการรับมือต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งเนน้การเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบกลุ่มบุคคลท่ีมี

แนวคิดรุนแรง สกดักั้นการเขา้ถึงอาวุธและวตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบระเบิด เป็นตน้ อุตสาหกรรมการบินใน

ปัจจุบนั นับไดว้่ามีความสําคญัยิ่งต่อเศรษฐกิจยุคใหม่ เน่ืองจากการขนส่งทางอากาศเป็นระบบท่ีการขนส่งท่ีมี

ความรวดเร็วและเช่ือถือได ้โดยเนน้การปฏิบติัการดา้นการบินบนพ้ืนฐาน “มาตรฐานความปลอดภยั” เป็นหลกั  

รัฐบาลไดป้ระกาศให้หน่วยงานดา้นการบินเตรียมความพร้อมและวางแผนในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

โครงข่ายการบินท่ีเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ ซ่ึงจะทาํให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศในการ

เช่ือมต่อเท่ียวกบัต่างประเทศ  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงความสาํคญัการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นการบิน รวมทั้ง

แนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายทัว่โลกมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ   ดงันั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ผูว้ิจัยจึงไดศึ้กษาการรับรู้ความเส่ียงของการก่อการร้าย และความ

ปลอดภยัของสายการบินของผูโ้ดยสารสายการบินต่าง ๆ เพ่ือนําผลการวิจัยมาวางแผนเชิงป้องกันสําหรับความ

ปลอดภยัในการใชบ้ริการสายการบินของประเทศไทยต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย และความปลอดภยัของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ

สายการบิน 

 2. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย และความปลอดภยัของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสาย

การบิน 

 3. เพ่ือนาํเสนอขอ้เสนอแนะการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย และความปลอดภยัของการใชบ้ริการสายการ

บิน 

 

3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจัย เร่ือง การรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย ของการใช้บริการสายการบิน เป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantity 

Research) โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 1)  ศึกษาขอ้มูล และคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ไดแ้ก่ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียง การก่อการร้าย การบริหารจัดการสายการบิน แผนรักษาความ

ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากบทความดา้นวิชาการ 2)  การสร้างและหาความ

เท่ียงตรงของเคร่ืองมือดว้ยการหาดัชนีความสอดคลอ้งขอ้คาํถาม IOC จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ปรับแกต้าม
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คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือนาํไปทดสอบกลบักลุ่มตวัอยา่งภาคสนาม จาํนวน 30 คน จากนั้นทาํการวิเคราะห์ค่า

เช่ือมัน่แบบสอบถามดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  3) นาํแบบสอบ

สอบฉบบัสมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 4) การวิเคราะห์ขอ้มูล 5) สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ผูว้ิจยันาํผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลมาสรุปผลตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาและนาํไปอภิปรายผลพิจารณาความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สําหรับประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 1) ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย 

ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

จาํนวน 107,823,927 คน  2) กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาํการคาํนวณเพ่ือหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสมการของ

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ทาํให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน โดย

ทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 

4.  สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน สามารถสรุปผลการวจิยั ได้

ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

วตัถุประสงคท่ี์ 1 ศึกษาองคป์ระกอบการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย และความปลอดภยัของการใช้

บริการสายการบิน ผู ้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี พบว่า องค์ประกอบการรับรู้ความเส่ียง 

ประกอบดว้ย 6 รายการ ไดแ้ก่  

  1) ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั (Security risk) เป็นความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งเผชิญกบัความสูญเสีย

ทางการเงิน เช่น การโดนละเมิดขอ้มูลความลบัทางการเงิน หมายเลขบตัรเครดิต หรือรหัสผ่านในการใชง้านบตัร

เครดิต ทั้งน้ีระดบัของการรับรู้จะข้ึนอยูก่บันโยบายในการรักษาความปลอดภยัท่ีเจา้ของธุรกิจหรือบริการเลือกใช ้

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในดา้นการรักษาความปลอดภยัจะตอ้งเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของ           

การทาํธุรกรรม ตั้งแต่การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ให้เป็นความลบั ขั้นตอนการชาํระเงินและขอ้มูล

ทางการเงินต่าง ๆ หรือการส่งต่อขอ้มูลของลูกคา้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงันั้น การรับรู้ความเส่ียงใน

ดา้นน้ีจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชเ้ทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภยัท่ีทนัสมยัเพ่ือสร้างความมัน่ใจ

ใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด ปัจจุบนัสายการบินไดน้าํมาใชใ้นการใหบ้ริการดา้นธุรกรรมการสัง่ซ้ือตัว๋โดยสารผา่นระบบ

ออนไลน์มากข้ึน 

 2) ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั (Privacy risk) เป็นความเส่ียงท่ีผูโ้ดยสารจะไดรั้บความเสียหายจาก

การละเมิดความเป็นส่วนตวั เช่น การนําขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นความลบัไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม ดังนั้น                  

สายการบินท่ีให้บริการการทาํธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ตอ้งมีระบบการตรวจสอบและป้องกันขอ้มูลของ

ผูโ้ดยสาร เช่น หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขบตัรเครดิต หมายเลขพาสปอร์ต เป็นตน้ 

 3) ความเส่ียงดา้นเวลา (Time Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนของช่วงเวลาท่ีซ้ือ เช่น                             

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินโดยสาร หรือการเปล่ียนแปลงท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร เป็นตน้ ซ่ึงถา้ตอ้งใชเ้วลานานก็จะมีผลต่อ

ค่าใชจ่้ายอีกดว้ย 
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 4) ความเส่ียงดา้นจิตใจ (Psychological Risk) เป็นความเส่ียงท่ีสะทอ้นจากความสนใจของลูกคา้ในการ

ซ้ือหรือใชสิ้นคา้และบริการวา่เหมาะสมกบัตนหรือไม่ เช่น การไดรั้บการบริการจากสายการบินตามวยั เพศ หรือ

ประเภทสมาชิกของสายการบิน 

 5) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการแปรผนัตามระดับราคา

สินคา้ เช่น โดยจะเพ่ิมข้ึนถา้สินคา้เสนอขายในราคาสูง อาจทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นการเงินตามมา จะทาํใหผู้บ้ริโภค

ไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายไป สาํหรับความเส่ียงดา้นการเงินต่อการใชบ้ริการสายการบิน 

เช่น การซ้ือตัว๋เคร่ืองบินใหเ้หมาะสมกบัระดบัหรือประเภทของลูกคา้ เช่น ลูกคา้ประเภท VIP ซ่ึงเป็นลูกคา้ประจาํ 

จะมีการประกนัราคาค่าโดยสาร และมีรายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล 

 6) ความเส่ียงดา้นสังคม (Social Risk) ความเป็นไปไดท่ี้จะมีส่ิงกระทบจุดยืนในสังคมหรือเป็นสินคา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเขา้สังคม ทั้งจากการซ้ือ ใช ้หรือท้ิงสินคา้นั้น ซ่ึงเป็นความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นของคน

รอบขา้งของลูกคา้ 

 วตัถุประสงคท่ี์ 2 ศึกษาระดบัการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย และความปลอดภยัของผูโ้ดยสารท่ีใช้

บริการสายการบิน สรุปไดด้งัน้ี  

 การรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้ายของการใชบ้ริการสายการบินอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.01, S.D. = 0.92)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 3 ตามลาํดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 เม่ือกลุ่มตวัอยา่ง

เดินผ่านเคร่ืองตรวจจบัโลหะ ถา้สัญญาณแจง้เตือน (ตอ้งสงสยั) กลุ่มตวัอยา่งยินดีให้เจา้หนา้ท่ีของท่าอากาศยาน

ทาํการตรวจคน้ด้วยมืออีกคร้ัง จนกว่าจะไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน (x� = 4.72, S.D. = 0.53) อนัดับท่ี 2 การตรวจ

สัมภาระติดตวั และบุคคล โดยผ่านเคร่ือง X-RAY ณ จุด X-RAY ของท่าอากาศยานเป็นมาตรการในการป้องกนั

และรักษาความปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่งยินดีให้ความร่วมมือทุกคร้ัง (x� = 4.71, S.D. = 0.54) และ อนัดบัท่ี 3 กลุ่ม

ตวัอยา่งเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีท่าอากาศยานฯ หรือสายการบินกาํหนด เพ่ือความ

ปลอดภยัจากการก่อการร้ายตลอดการเดินทางดว้ยอากาศยาน (x� = 4.69, S.D. = 0.64) สาํหรับระดบัการรับรู้ความ

เส่ียงการก่อการร้ายนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งเคยรับฝากโหลดสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินจากผูโ้ดยสารคนอ่ืนท่ี

กลุ่มตวัอยา่งไม่รู้จกั (x� = 1.87, S.D. = 1.28) ตามลาํดบั 

 สาํหรับทศันคติการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้ายของการใชบ้ริการสายการบินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

การรับรู้มากท่ีสุด (x� = 4.53, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยตามลาํดบั 

รวม 3 ลาํดบัแรก   คือ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกยนิดีท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งหรือสายการบินไดใ้หค้วามสาํคญัและแจง้ขอ้มูล

ก่อนผูโ้ดยสารเดินทางดว้ยสายการบินอยูใ่นระดบัการรับรู้มากท่ีสุด  (x� = 4.63, S.D. = 0.65) อนัดบัท่ี 2 คือ กลุ่ม

ตวัอย่างตระหนกั และเห็นความสําคญัว่าการปฏิบติัตามกฎระเบียบจะทาํให้การเดินทางดว้ยอากาศยานมีความ

ปลอดภยัมากยิ่งข้ึน (x� = 4.57, S.D. = 0.69) อนัดบัท่ี 3 คือ  กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ ท่าอากาศยานฯ ควรทาํส่ือ

ส่ิงพิมพห์รือส่ือออนไลน์ให้ผูโ้ดยสารหรือประชาชนทัว่ไปเขา้ใจกฎระเบียบไดดี้ยิ่งข้ึน (x� = 4.56, S.D. = 0.71) 

สาํหรับทศันคติท่ีมีระดบันอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งตระหนกัและเห็นความสาํคญัเร่ืองความเส่ียงการก่อการร้าย

ของการใชบ้ริการสายการบินทั้งผูป้ฏิบติังานดา้นการบินและผูโ้ดยสาร (x� = 4.45, S.D. = 0.73) ตามลาํดบั 

 นอกจากน้ี การตดัสินใจในการเลือกใช้สายการบินของผูโ้ดยสารอยู่ในระดบัการรับรู้มาก x� = 4.19,     

S.D. = 0.88)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 กลุ่ม

ตวัอย่างเลือกสายการบินท่ีมีเส้นทางการบินตรงตามวตัถุประสงค์การเดินเป็นสําคญั (x� = 4.52, S.D. = 0.74)  

อนัดบัท่ี 2 คือ กลุ่มตวัอย่างเลือกสายการบินท่ีมีสถิติดา้นความปลอดภยัสูงเป็นสําคญั (x� = 4.34,   S.D. = 0.84) 
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อนัดบัท่ี 3 คือ กลุ่มตวัอยา่งเลือกสายการบินท่ีมีมาตรฐานและมีช่ือเสียงทัว่โลกเป็นสาํคญั (x� = 4.26, S.D. = 0.82) 

และทศันคติของการเลือกใชบ้ริการท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งเลือกสายการบินตามตารางบินท่ีมีความถ่ีสูงกวา่ 

(x� = 3.88,   S.D. = 0.93) ตามลาํดบั 

 วตัถุประสงคท่ี์ 3 นาํเสนอขอ้เสนอแนะช่องทางการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย และความปลอดภยั

ของการใชบ้ริการ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

  สาํหรับผลวจิยัดา้นช่องทางการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้ายของการใชบ้ริการสายการบินโดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัการรับรู้ปานกลาง โดยการรับรู้ดา้นช่องทางระดบัมากท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บรู้ความเส่ียงการก่อ

การร้ายของการใชบ้ริการสายการบินผ่านช่องทาง Website ของสายการบินและท่าอากาศยาน (x� = 3.29, S.D. = 

1.23)  รองลงมา คือ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บรู้ความเส่ียงการก่อการร้ายของการใชบ้ริการสายการบินผ่านช่องทางการ

ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสายของเจา้หนา้ท่ีท่าอากาศยาน (x� = 3.27, S.D. = 1.24) และการรับรู้ท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่ม

ตวัอย่างไดรั้บรู้ความเส่ียงการก่อการร้ายของการใชบ้ริการสายการบินผ่านการบอกเล่าของคนรู้จกั (x� = 3.22,        

S.D. = 1.26) ตามลาํดบั  

 นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งไดน้าํเสนอขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่ือและช่องทางการนาํเสนอความเส่ียงการก่อ

การร้ายและความปลอดภยัของการใชบ้ริการ สรุปไดด้งัน้ี 

 1. ส่ือ ควรมีการออกแบบส่ือให้มีความสร้างสรรค ์สร้างแรงจูงใจ และกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึง

ประโยชน์ของเน้ือหาท่ีถ่ายทอด หรือนาํไปปฏิบติัต่อ รวมทั้งเน้ือหาของส่ือ ควร กระชบั ไดใ้จความ และตอกย ํ้า

ความสําคญัของความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดการก่อการร้าย เช่น การทาํส่ือสั้น ๆ ว่าทาํไมเหตุใดจึงมีขอ้จาํกดัการนาํ

แบตเตอร่ีสาํรอง (Power bank, Power pack) ข้ึนบนอากาศยานลกัษณะเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงในการก่อการร้าย 

เป็นตน้ 

 2. ช่องทางการนําเสนอเน้ือหาควรมีความหลากหลาย สะดวกต่อการรับข้อมูลของแต่ละช่วงวยั 

ยกตัวอย่างเช่น ส่ือสังคม เช่น Facebook, Instagram, Line, Youtube เป็นต้น หรือ ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และการ

ประชาสมัพนัธ์ในพ้ืนท่ีของสนามบิน 

  3. การสร้างความตระหนกัรับรู้ เร่ือง ความปลอดภยั ดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานดา้นการบินท่ี

เก่ียวขอ้ง ให้แก่บุคคลทัว่ไปเขา้ใจ และส่งเสริมความร่วมมือหากพบส่ิงปกติ เช่น กาํหนดใหมี้วนัแห่งการรณรงค์

ดา้นความปลอดภยัดา้นการบิน เพ่ือให้ประชาชนตระหนักและรับรู้ถึงความปลอดภยัท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการ

ต่อตา้นก่อการร้าย อนัจะส่งผลต่อชีวติ และทรัพยสิ์น ภาพรวมของเศรษฐกิจ ความเช่ือมัน่จากนานาชาติและความ

มัน่คงของประเทศชาติ 

 4. พนักงานและเจา้หนา้ท่ีของสายการบิน ควรใส่ใจเร่ืองการให้ขอ้มูลความปลอดภยัให้กบัผูโ้ดยสาร

ดว้ยความเตม็ใจ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วนควรมีการส่ือสารท่ีดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพ่ือใหผู้โ้ดยสาร

ไดข้อ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 

 

5.  อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิจยั เร่ือง การรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้ายของการใชบ้ริการสายการบิน ผูว้ิจยัอภิปรายผล 

ดงัน้ี 

 การรับรู้ความเส่ียงส่งผลต่อการรับรู้ความเส่ียงการก่อการร้ายของการใชบ้ริการสายการบินโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ  ผูโ้ดยสารรู้ความหมาย และแรงจูงใจ ในการก่อการร้ายอยูใ่นระดบัมาก จึงทาํให้
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ผลการวจิยัในประเด็นการใหค้วามร่วมมือในมาตรการป้องกนัของเจา้หนา้ท่ีท่าอากาศยานและเจา้หนา้ท่ีสายการ

เป็นไปเป็นในทิศทางเดียวกนั คือ เม่ือกลุ่มตวัอยา่งเดินผา่นเคร่ืองตรวจจบัโลหะ ถา้สญัญาณแจง้เตือน (ตอ้งสงสยั) 

กลุ่มตวัอยา่งยินดีให้เจา้หนา้ท่ีของท่าอากาศยานทาํการตรวจคน้ดว้ยมืออีกคร้ัง จนกวา่จะไม่มีสัญญาณแจง้เตือน 

และรับรู้การตรวจสัมภาระติดตวั และบุคคล โดยผ่านเคร่ือง X-RAY ณ จุด X-RAY ของท่าอากาศยาน เป็น

มาตรการในการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัของหน่วยงาน มาตรการดงักล่าวเป็นการป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยั ซ่ึงอยู่ข ั้นตอนกระบวนการป้องกนัความเส่ียงเหตุการณ์ท่ีเกิดเฉพาะหน้า สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี 

การบริหารจดัการความเส่ียง ของ สํานักงานประกนัคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (2554) 

กล่าววา่ ความเส่ียง คือ ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และส่งผลทาํให้

เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น และทาํให้การดาํเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตาม

วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้น การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง เป็นการนาํความเส่ียงและ

ปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัท่ีระบุไว ้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่าง ๆ และประเมิน

ระดบัความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเส่ียง เพ่ือให้เห็นถึงระดบัของเส่ียงท่ีแตกต่างกนั             

ทาํใหส้ามารถกาํหนดการควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหห้น่วยงานสามารถวางแผนและจดัสรร

ทรัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ภายใตง้บประมาณ กาํลงัคน หรือเวลาท่ีมีจาํกดัไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั การบริหาร

ความเส่ียง (คู่มือบริหารความเส่ียงองคก์ารของกองทุนเพ่ือการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, 2557) กล่าววา่ การ

กาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงซํ้ าเพ่ือดูวา่ความเส่ียงใดอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดแ้ลว้ หรือมีความเส่ียงใหม่เพ่ิม

ข้ึนมาอีกหรือไม่ โดยอาจจะกาํหนดเป็นแผนดาํเนินงานรวมทั้งปี การจดัทาํระบบบริหารความเส่ียง จะตอ้งกระทาํ

อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ มีการตรวจสอบและติดตามเป็นระยะ ๆ จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริง ดังนั้น 

มาตรการในการป้องกนัการตรวจสมัภาระติดตวั จึงเป็นกิจกรรมหน่ึงในการควบคุมความเส่ียง สอดคลอ้งกบัแผน

รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (2561) กล่าวว่า ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยของ

ผูโ้ดยสาร ลูกเรือ เจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืนและสาธารณชนในทุก ๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองการบินพลเรือน จาก

การกระทาํอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ

ในเร่ืองของการบินพลเรือนและส่ิงอาํนวยความสะดวกของการบินพลเรือนตอ้งปราศจากการคุกคาม ซ่ึงปัจจุบนั

อาชญากรรมมีรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งวางมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและปกป้อง

ผูโ้ดยสาร ลูกเรือในแต่ละเท่ียวบิน เจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืน สาธารณชนและส่ิงอาํนวยความสะดวกของการบินพลเรือน 

เพ่ือเป็นการต่อตา้นการกระทาํอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายท่ีไดก้ระทาํความผิดบนภาคพ้ืนและ

ขณะปฏิบติัการบิน มาตรการเหล่าน้ีตอ้งมีการเตรียมเพ่ือท่ีจะเผชิญกบัการก่อการร้ายในระดบัต่าง ๆ  อาทิเช่น บทท่ี 

7  มาตรการการรักษาความปลอดภยัเชิงป้องกนัสนามบิน อากาศยาน การบินทัว่ไปและบริเวณ ติดตั้งเคร่ืองช่วย

การเดินอากาศ และบทท่ี 8 การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและส่ิงของท่ีข้ึนบนอากาศยาน 

นอกจากน้ีพงศกัด์ิ  ฮงประยูร (2558) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความ

ปลอดภยัในการบินพลเรือน  ศึกษาองคก์ารท่ีทาํหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในท่าอากาศยาน จากการศึกษาพบวา่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ต่างก็มีการจดัตั้งองคก์ารรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานเป็นการเฉพาะ ทาํ

หนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานทัว่ทั้งประเทศแต่เพียงอยา่งเดียว ทั้งไดมี้การบญัญติักฎหมายเพ่ือ

มอบอาํนาจและรองรับการปฏิบติัการขององคก์ารดงักล่าวไวอ้ย่างชดัแจง้ ส่วนประเทศสิงคโปร์การรักษาความ

ปลอดภยัท่าอากาศยาน อยู่ภายใตอ้าํนาจหน้าท่ีของสํานักงานตาํรวจแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยมีการจดัตั้งกอง

ตาํรวจท่าอากาศยานข้ึน เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานแต่เพียงอยา่งเดียวเช่นกนั ในขณะท่ี
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การรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานของประเทศไทยมิไดอ้ยูใ่นรูปแบบขององคก์ารเด่ียวในการทาํหนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยัท่าอากาศยาน แต่กลบัอยู่ในรูปแบบของฝ่ายหรือหน่วยงานภายในองค์การ ท่ีทาํหน้าท่ีบริหาร

กิจการท่าอากาศยาน ตลอดจนทั้งรูปแบบการบริหารจดัการท่าอากาศยานของประเทศไทยในแต่ละแห่งต่างก็มี

อาํนาจหนา้ท่ีในการจดัการไดอ้ยา่งเอกเทศ จึงทาํใหก้ารรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานของประเทศไทยไม่เป็น

เอกภาพรัดกมุและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ในกรณีท่ี ผูโ้ดยสารรับฝากสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินจากผูโ้ดยสาร

คนอ่ืนท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่รู้จกันั้น พบวา่ยงัมีผูโ้ดยสารบางส่วนมีการรับฝากของจากผูโ้ดยสารอ่ืนท่ีไม่รู้จกันั้น ประเด็นน้ีมี

ความสาํคญัยิ่ง หากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์หรือส่ือสารให้ผูโ้ดยสารรับรู้ขอ้มูลว่าเป็น

ความเส่ียงท่ีมีผลต่อภยัคุกคามการก่อการร้ายของการใชบ้ริการสายการบินในอนาคตอนัใกลไ้ด ้สอดคลอ้งกบั 

คู่มือบริหารความเส่ียงองคก์ารของกองทุนเพ่ือการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (2557) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความสําเร็จของการบริหารความเส่ียง คือ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงการส่ือสารท่ีดีนับเป็นการถ่ายทอด 

เผยแพร่ และใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนท่ีสามารถทาให้กระบวนการบริหารความเส่ียงเกิดประสิทธิผลข้ึน และยงัส่งผลให้

มีการจดัการปัจจยัเส่ียงไดต้รงตามประเด็นของปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งการให้มีการแกไ้ข การช้ีแจง ทาํความเขา้ใจ ให้

ข้อมูลแก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งได้รับรู้ถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง ดังนั้ นการส่ือสารจึงนับเป็น

เคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการดาํเนินการกระบวนการบริหารความเส่ียงผา่นช่องทางการส่ือสารหลายทาง เช่น การส่ง

ขอ้ความทางอีเมล์ และส่ือสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบของเอกสารท่ีมีการเผยแพร่ เช่น แผ่นพบั 

หนังสือเวียน ข่าวสารของหน่วยงาน รูปแบบของการประชุมทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัดา้นปัจจยัช่องทางการรับรู้มากท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอย่างไดรั้บรู้ความเส่ียงการก่อการร้าย

ของการใชบ้ริการสายการบินผ่านช่องทาง Website ของ สายการบินและท่าอากาศยานมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ นราทิพย ์ณ ระนอง  (2557) ท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยั เร่ือง การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเส่ียง 

และความตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้

ความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลางไปจนถึงระดบัสูง โดยผูบ้ริโภคจะใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นความ

เป็นส่วนตวั การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน และการรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัตามลาํดบั 

 นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียงตอ้งใชค้าํท่ีมีความเขา้ใจแบบเดียวกนั เป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ชดัเจน เม่ือมี

การส่ือสารแลว้บุคลากรตอ้งเขา้ใจท่ีตรงกนั จึงจะทาํให้การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อาทิ ใช้คาํง่าย ๆ ท่ีสั้ น และกระชับ ท่ีทําให้ทุกคนท่ีอ่านวตัถุประสงค์ แล้วมีความเขา้ใจได้ว่า

วตัถุประสงคป์ระเด็นน้ีตอ้งการใหด้าํเนินการเพ่ืออะไร สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีกล่าว

วา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการออกแบบส่ือให้มีความสร้างสรรค ์สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเห็น

ถึงประโยชน์ของขอ้มูลท่ีนาํเสนอ หรือนาํไปปฏิบติัต่อ รวมทั้งเน้ือหาของส่ือ ควรกะทดัรัด ไดใ้จความและตอกย ํ้า

อนัตรายของความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดการก่อการร้าย เช่น การทาํส่ือสั้น ๆ วา่เหตุใด จึงตอ้งมีขอ้จาํกดัการนาํแบตเตอร่ี

สํารอง (Power bank, Power pack) ข้ึนอากาศยาน เป็นตน้ หากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัทาํวิดีโอแบบสั้น            

ในประเด็นความเส่ียงของการก่อการร้าย และผลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งชีวิต ทรัพยสิ์น และ

ส่งผลต่อความมัน่คงและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จะทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกั และให้ความ

ร่วมมือในมาตรการความปลอดภยัต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานภาครัฐ ประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบั 

สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ (2557) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ความเส่ียง: ปัจจัยสําคญั ผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง และกระบวนการบริหารความเส่ียงในสถาบนัอุดมศึกษาไทย พบวา่ การบริหารความเส่ียงนบัเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการดาํเนินงานท่ีถือวา่เป็นแนวปฏิบติัท่ีดี 
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ท่ีจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีสําคญัโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงควรให้

ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงภายในสถาบนัและหน่วยงานภายในทุกส่วนท่ีมีการดาํเนินการบริหารความ

เส่ียง ซ่ึงผลการวจิยัดา้นปัจจยัทศันคติการรับรู้ความเส่ียงของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ มีความรู้สึกยนิดีท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งหรือสาย

การบินไดใ้หค้วามสาํคญัและแจง้ขอ้มูลก่อนผูโ้ดยสารเดินทางดว้ยสายการบินและตระหนกั พร้อมใหค้วามสาํคญั

การปฏิบติัตามกฎระเบียบจะทาํใหก้ารเดินทางดว้ยอากาศยานมีความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน  

 ดา้นทศันคติของการเลือกใชบ้ริการสายการบิน สรุป ไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการสายการบินท่ีมี

เส้นทางการบินตรงตามวตัถุประสงค์การเดินทางเป็นสําคญั รองลงมา คือ เลือกสายการบินท่ีมีสถิติดา้นความ

ปลอดภยัสูงเป็นสาํคญั สอดคลอ้งกบั Adeloye, D. และ Brown, L. (2018) ท่ีทาํการวจิยัเก่ียวกบัการก่อการร้ายและ

การรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวภายในประเทศและการตัดสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว สรุปได้ว่า  

นกัท่องเท่ียวมีความเตม็ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวถึงแมจ้ะรับรู้ถึงความเส่ียงในการเดินทางท่องเท่ียว แต่เน่ืองจากมี

กระบวนการท่ีแสดงให้เห็นถึงบริการรักษาความปลอดภยั รวมทั้ งส่ือไดท้าํหน้าท่ีในการประชาสัมพนัธ์และ

ส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้ตลอดเวลา ทาํใหท่้องเท่ียวเกิดความเช่ือมัน่ ท่ีมีต่อการรับรู้ความเส่ียงในการเดินทางเป็น

หนา้ท่ีของส่ือท่ีจะสร้างการรับรู้ นอกจากน้ี กุลวดี ตระการพูลทรัพย ์ (2557)   ทาํการวิจยั เร่ือง การรับรู้ความเส่ียง

และภาพลกัษณ์ของประเทศไทย: ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงของประเทศไทย และเม่ือเดินทางมาท่องเท่ียวทาํใหไ้ด้

สัมผสัถึงภาพลักษณ์ประเทศไทยท่ีมิได้มีความเส่ียงเร่ืองการก่อการร้าย ทาํให้สรุปได้ว่า  วตัถุประสงค์ของ              

การเดินทางของผูโ้ดยสารมีเป้าหมายในการเดินทางดว้ยสายการบิน 

 

6.  ข้อเสนอแนะ  

 สาํหรับขอ้เสนอแนะทัว่ไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักฎหมาย เช่น สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ควรออกแบบ

ส่ือและส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนท่ี

เดินทางดว้ยสายการบิน อยา่งเท่าเทียมกนั เช่น การงดใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีระหวา่งเคร่ืองบินข้ึนและลง เง่ือนไข

การรับวตัถุอนัตรายข้ึนเคร่ืองบิน นํ้ าหนกัและจาํนวนของการถือสมัภาระข้ึนเคร่ืองบิน เป็นตน้ 

 2.  ภาครัฐและสถาบันการศึกษา ควรร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชน และเยาวชน

ตระหนกัถึงความปลอดภยั โดยการบรรจุในหลกัสูตรการศึกษา หรือมีการฝึกอบรมต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดการต่ืนตวั

และเตรียมความพร้อมเม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั และการก่อการร้าย 

 

7.  กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบนัการบินพลเรือน 

 

เอกสารอ้างองิ 
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บทคัดย่อ 

  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจกฎจราจรและพฤติกรรมการขบัข่ีตาม

มาตรการป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน 10 รสขม ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ประชากรคือผูข้บัข่ียานพาหนะ

ประเภทรถจกัรยานยนต ์และรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ท่ีใชถ้นนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ทาํ

การสุ่มตวัอย่างจํานวน 357 ตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งออกเป็นชั้นภูมิ โดยแบ่งออกเป็นผูข้บัข่ี

ยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ จาํนวน 276 คน และผูข้บัข่ียานพาหนะประเภทรถยนต์ จาํนวน 81 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.783 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความสาํคญั-ประสิทธิภาพ (Importance-

Performance Analysis : IPA)   

ผลการวจิยั พบวา่ มาตรการท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วนในกลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์เน่ืองจากผูข้บัข่ีปฏิบติั

ผิดกฎจราจร และยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกฎจราจร ไดแ้ก่ มาตรการโทรศพัทข์ณะขบัข่ี ส่วนมาตรการท่ีตอ้ง

ติดตามอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากผูข้บัข่ีปฏิบติัผิดกฎจราจร แมว้า่จะมีความรู้ความเขา้ใจในกฎจราจร ไดแ้ก่ มาตรการ

ขบัรถยอ้นศร มาตรการไม่มีใบขบัข่ี และมาตรการไม่สวมหมวกนิรภยั ส่วนในกลุ่มผูข้บัข่ีรถยนต ์พบวา่ มาตรการ
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ท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน คือ มาตรการไม่คาดเข็มขดันิรภยั และมาตรการโทรศพัท์ขณะขบัข่ี ส่วนมาตรการท่ีตอ้ง

ติดตามอยา่งใกลชิ้ด ไดแ้ก่ มาตรการขบัรถยอ้นศร และมาตรการไม่มีใบขบัข่ี 

 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการขบัข่ี อุบติัเหตุ มาตรการป้องกนัอุบติัเหตทุางถนน 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to analyze the level of knowledge of traffic rules and driving behavior based 

on 10 Rojkhom road accident preventive measures in urban area, Khon Kaen Province. The population was 

motorcycle drivers and car (not more than 7 Passengers) drivers in Muang district, Khon Kaen province. The 

sample group selected consists of 357 drivers using stratified sampling technique, 276 motorcycle drivers and 81 

car (not more than 7 Passengers) drivers. A Questionnaire was a tool for collecting the data. Its reliability was 

0.783. Data were analyzed by descriptive statistics using average and percentage, and Importance-Performance 

Analysis (IPA).   

The results revealed that the traffic rule of using a mobile phone while driving required immediate 

improvement for motorcycle drivers, because traffic violations and a lack of traffic rule knowledge were existed. 

Meanwhile, the traffic rules of driving against the flow of traffic, no driver's license and driving without a helmet 

were close monitoring, because drivers had knowledge of traffic rules but traffic violations were occurred. For 

car drivers, driving without a seat belt and using a mobile phone while driving required immediate improvement 

while the close monitoring measures were driving against the flow of traffic and no driver's license.   

 

Keywords: Driving behavior, Accidents, Road accident preventive measures  
 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 อุบติัเหตุเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดการบาดเจ็บ อุบติัเหตุอาจร้ายแรงไปจนถึงการเสียชีวิต เม่ือปี พ.ศ. 

2560 องค์การอนามยัโลกไดจ้ดัให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเกิดอุบติัเหตุทางถนนมากเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก 

โดยประมาณการว่ามีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 2 หม่ืนคนต่อปี (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) ซ่ึงสถิติการเกิดอุบติัเหตุยงัคงไม่

ลดลงจนถึงปัจจุบนั หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมและเฝ้าระวงัการเกิดอุบติัเหตุจึงตอ้งมีการกาํหนด

มาตรการในการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนน สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายไดบ้งัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั เคร่งครัด และต่อเน่ือง 

เพ่ือป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะท่ีเรียกว่า มาตรการ 10  

รสขม ประกอบดว้ย 1ร. 2ส(ศ). 3ข. 4ม ดงัน้ี 1) ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด (ร.) 2) ขบัรถยอ้นศร (ศ.)  

3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร (ส.) 4) ไม่คาดเข็มขดันิรภยั (ข.) 5) ไม่มีใบขบัข่ี (ข.) 6) แซงในท่ีคบัขนั (ข.) 7) เมาสุรา 

(ม.) 8) ไม่สวมหมวกนิรภยั (ม.) 9) มอเตอร์ไซคไ์ม่ปลอดภยั (ดดัแปลง/แต่งรถ) (ม.) และ 10) ใชโ้ทรศพัท์มือถือ

ขณะขบัรถ (ม.)  

ปัจจุบนัจงัหวดัขอนแก่น มีความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ มีประชากรหนาแน่นเพ่ิมข้ึน และมีการขยบั

ขยายช่องทางการสัญจรการคมนาคมในเขตเมือง ทาํให้มีผูใ้ชร้ถใชถ้นนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง 

พ.ศ. 2561 พบวา่ จาํนวนอุบติัเหตุในจงัหวดัขอนแก่นมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตอาํเภอเมืองมีการ
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เกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอาํเภออ่ืน ๆ และจากสถิติส่วนใหญ่เกิดกบัรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตน์ัง่ส่วน

บุคคล (บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, 2561) อุบติัเหตุเป็นเร่ืองใกลต้วัทาํให้เกิดความสูญเสียทั้ง

ชีวติและทรัพยสิ์น สาเหตุท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ อาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากหลากหลายสาเหตุรวมไปถึงพฤติกรรม

ของผูข้บัข่ีเอง ความรู้ความเขา้ใจในกฎจราจรถือเป็นส่ิงสําคญั การศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจกฎจราจรและ

พฤติกรรมการขบัข่ีของผูใ้ชร้ถใชถ้นนเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลวางแผนการแกปั้ญหาจึงเป็นส่ิงจาํเป็น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการ

ศึกษาความรู้ความเขา้ใจในกฎจราจรกับพฤติกรรมการขบัข่ียานพาหนะตามมาตรการ 10 รสขม ของผูข้บัข่ี

ยานพาหนะในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยการประยกุต์ใชว้ิธีการวิเคราะห์ความสาํคญั-ประสิทธิภาพ 

(Importance-Performance Analysis : IPA) เพ่ือวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจกฎจราจรของผูข้บัข่ีตามมาตรการ 10 

รสขม และทาํการประเมินผลและวดัผลจากความถ่ีของพฤติกรรมในการปฏิบติัผิดกฎจราจรภายใตม้าตรการ  

10 รสขม ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานตาํรวจภูธร จงัหวดัขอนแก่น ทาํใหท้ราบวา่มาตรการใด

เป็นมาตรการท่ีหน่วยงานดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แลว้ มาตรการใดเป็นมาตรการท่ีควรรักษา

มาตรฐานไว ้มาตรการท่ีตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด และมาตรการใดท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางใน

การกาํหนดนโยบายการลดจาํนวนอุบติัเหตุ จาํนวนการบาดเจ็บ และการเสียชีวติจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจกฎจราจรและพฤติกรรมการขบัข่ี ตามมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุทาง

ถนน 10 รสขม ของผูข้บัข่ียานพาหนะในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  มาตรการ 1ร. 2ส(ศ). 3ข. 4ม. หรือเรียกสั้น ๆ วา่ มาตรการ 10 รสขม เป็นมาตรการการป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนน ซ่ึงศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนไดก้าํหนดมาตรการน้ี เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงของการเกิด

อุบติัเหตุบนถนนทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคน ถนน ยานพาหนะ และส่ิงแวดลอ้ม ให้เหลือจาํนวนอุบติัเหตุนอ้ยท่ีสุด 

ซ่ึงในแต่ละเดือนไดมี้การรายงานผลอุบติัเหตุท่ีมีสาเหตุเกิดจากมาตรการ 10 รสขมน้ีและเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

ความบกพร่องทางกฎหมายเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีทาํให้เกิดอุบติัเหตุ (วิจิตร บุญยะโหตระ, 2536) และจากทฤษฎี

รูปแบบนิเวศวิทยา (The Ecological Model) เช่ือว่า การเกิดอุบติัเหตุเกิดจากทั้งปัจจยัภายในคือปัจจยัส่วนบุคคล 

และปัจจยัภายนอกคือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นสาเหตุร่วมกนั โดยความรู้ความเขา้ใจ และพฤติกรรมการขบัข่ี ถือเป็น

ปัจจยัร่วมทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ (มนสั ยอดคาํ, 2548) นอกจากน้ี กาญจน์กรอง สุองัคะ (2559) ทาํการศึกษาพฤติกรรม

การขบัข่ีของวยัรุ่นต่อความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ พบวา่ ผูข้บัข่ีมีทศันคติการไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรท่ีจะส่งผลให้

ผู ้ข ับข่ีมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ี เบนไปทางลบ (Negative Deviations of Driving Behavior) เป็นการขับข่ีท่ีไม่

สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือกฎระเบียบ ทาํใหเ้ป็นอนัตรายซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ 

  ในงานวิจัยน้ีได้นําเทคนิคการวิเคราะห์ IPA มาประยุกต์ใช้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับวิเคราะห์

เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์จากมุมมองท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัและส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงการประเมินดา้นการบริการมกัจะสํารวจเพียงด้านเดียวเท่านั้นคือการวดัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  

แต่อีกหน่ึงตัวช้ีวดัท่ีสําคัญคือผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค จึงได้นําคะแนนระดับความพึงพอใจและการให้

ความสาํคญัมาพิจารณาร่วมกนั (Wong et al., 2011) เพ่ือวดัผลหรือประเมินการยอมรับในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีทาํการประเมินดว้ยผลคะแนนระดบัมาตราส่วน (Rating Scale) สามารถนาํไปจดัวางบน
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กราฟสองมิติ (Martilla and James, 1977 อ้างใน ณชพฒัน์ ศิรวฒันามงคล, 2558) โดยผูว้ิจัยมีแนวคิดว่า การ

วิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจตามมาตรการ 10 รสขม เป็นการวิเคราะห์ความสาํคญั (Importance) ท่ีสะทอ้น

การให้ความสาํคญัในดา้นความรู้ความเขา้ใจในกฎจราจรของผูข้บัข่ี ส่วนพฤติกรรมการขบัข่ีตามมาตรการ 10  

รสขม จะเป็นการประเมินผลและวดัผลจากความถ่ีในการปฏิบติัผิดกฎจราจรท่ีเกิดข้ึนภายใตม้าตรการ 10 รสขม 

(Performance) จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี การสัมภาษณ์จากเจา้หน้าท่ีตาํรวจผูป้ฏิบัติงานด้านมาตรการ  

10 รสขม จงัหวดัขอนแก่น และการศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหส้ามารถแสดงกรอบแนวคิดดงัรูปที ่1 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แผนแบบการวจิยั 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจ  เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการขบัข่ีตาม

มาตรการ 10 รสขม ของผูข้บัข่ียานพาหนะประเภทรถจกัรยานยนต ์และรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูข้บัข่ียานพาหนะในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยกาํหนดขนาด

ประชากรจากจาํนวนผูจ้ดทะเบียนรถในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็น 5,011 คนต่อเดือน ซ่ึงการรายงานระดบัรายเดือนเป็น

การรายงานอุบัติเหตุในระดบัย่อยท่ีสุดของหน่วยงานตาํรวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น ในท่ีน้ีแบ่งออกเป็นผูข้บัข่ี

รถจกัรยานยนตจ์าํนวน 3,881 คน และผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ จาํนวน 1,130 คน (กรมการขนส่ง

ทางบก, 2561) โดยการกาํหนดขนาดตวัอยา่งใชว้ธีิของ Krejcie & Morgan ไดข้นาดตวัอยา่ง 357 คน และใชว้ธีิการ

เลือกตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิแบบมีระบบ (Stratified Systematic Sampling) ตามประเภทของยานพาหนะ คือ 

รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์และกระจายขนาดตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นสัดส่วน (Proportional Allocation) ทาํให้ได ้           

ผูข้บัข่ีท่ีเป็นตวัอยา่งประเภทรถจกัรยานยนต ์276 คน และประเภทรถยนต ์81 คน  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

กาํหนดตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ตวัแปรความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎจราจร และตวัแปรเก่ียวกบั

พฤติกรรมการขบัข่ีของผูข้บัข่ีภายใตม้าตรการ 10 รสขม รวมจาํนวน 35 รายการ แสดงรายละเอียดดงัตารางที ่1 

 

 

 

 
 

ความรู้ความเขา้ใจกฎจราจร  

ภายใตม้าตรการ 10 รสขม 

 
พฤติกรรมการขบัข่ี 

ภายใตม้าตรการ 10 รสขม 

- มาตรการท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  

- มาตรการท่ีตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด  

- มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพอยูแ่ลว้  

- มาตรการท่ีควรรักษามาตรฐานไว ้
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ตารางที ่1 รายการขอ้ถามตามมาตรการ 10 รสขม 

มาตรการที่ 1 ความเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด  

- บริเวณถนนมิตรภาพหนา้มหาวทิยาลยัขอนแก่นกาํหนดอตัราเร็วไวไ้ม่เกิน 

80 กม. /ชม. 

- ในเขตชนบทไม่มีการจาํกดัความเร็ว 

- เขตบริเวณชุมชนกาํหนดอตัราเร็วไวไ้ม่เกิน 30 กม./ชม. เช่น ในโรงเรียน 

หรือ  

  มหาวทิยาลยั 

- เขตในเมืองกาํหนดอตัราเร็วไวไ้ม่เกิน 90 กม./ชม. 

มาตรการที่ 6 แซงในท่ีคบัขนั  

- ถา้รถคนัขา้งหนา้ขบัชา้ เราไม่ควรรีบแซงข้ึนไปปาดหนา้ 

- ถา้มีรถขบัอยูท่ ั้ง 2 เลนแต่เราสามารถขบัแซงแทรกกลางไปไดถ้า้มีช่องวา่ง

พอและอยูใ่นระยะท่ี  

  คิดวา่ไปได ้

- เม่ือถึงบริเวณทางโคง้ ควรชะลอรถและไม่ควรเร่งความเร็วเพื่อจะขบัแซง

รถคนัขา้งหนา้ 

- กรณีขบัขีช่า้ควรชิดซ้ายเพื่อให้รถคนัท่ีขบัขี่เร็วกวา่แซงเลนขวาได ้

มาตรการที่ 2 ขบัรถยอ้นศร  

- ขบัรถยอ้นศรในระยะทางใกล ้ๆ ได ้ถือเป็นเร่ืองไม่ผดิกฎหมาย 

- ขบัรถยอ้นศรไดเ้ม่ือถนนโล่ง 

- หากถูกจบัขอ้หาขบัรถยอ้นศร จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท 

มาตรการที่ 7 เมาสุรา  

- ผูข้บัขี่เมาสุราถา้ปริมาณแอลกอฮอลมี์ถึง 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์กบัผูข้บัข่ี

ท่ีอายยุงัไม่ถึง 20 ปี 

- ผูข้บัขี่เมาสุราถา้ปริมาณแอลกอฮอลมี์ถึง 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์กบัผูข้บั

ขี่ท่ีอายมุากกวา่ 20 ปี 

- หากถูกจบักุมขอ้หาเมาสุราแลว้ขบัจะตอ้งถูกขงัคุกทนัที 

มาตรการที่ 3 ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร  

- ถา้สัญญาณไฟจราจรเป็นสีเหลือง ตอ้งเร่งความเร็วเพือ่ให้ผา่นแยกนั้นก่อนท่ี

สัญญาณไฟ  

  จะเป็นสีแดง 

- ถา้อยูใ่นช่วงยามวกิาลหรือถนนโล่งจะสามารถขบัฝ่าไฟแดงไปได ้

- หากจอดรถหลงัเส้นขาวบริเวณแยกไฟแดงถือวา่ผดิกฎหมาย 

- ถา้ท่านขบัรถฝ่าไฟแดงหรือจอดรถเลยเส้นสีขาวบริเวณแยกไฟแดงจะถูก

ปรับไม่เกิน    

  1,000 บาท 

มาตรการที่ 8 ไม่สวมหมวกนิรภยั  

- ผูข้บัขี่ตอ้งสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ังท่ีขบัขี่ 

- ผูซ้้อนทา้ยไม่จาํเป็นตอ้งสวมหมวกนิรภยั 

- หากถูกจบักุมขอ้หาไม่สวมหมวกนิรภยั จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท 

มาตรการที่ 4 ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั  

- คนขบัตอ้งรัดเขม็ขดันิรภยัทุกคร้ังเม่ือขบัข่ียานพาหนะ 

- ผูโ้ดยสารท่ีนัง่อยูใ่นห้องโดยสารไม่จาํเป็นตอ้งรัดเขม็ขดันิรภยั 

- หากถูกจบัขอ้หาไม่คาดเขม็ขดันิรภยัจะถูกปรับในอตัรา 100 – 500 บาท 

มาตรการที่ 9 มอเตอร์ไซคไ์ม่ปลอดภยั (ดดัแปลง/แต่งรถ) 

- ไฟเบรคตอ้งเป็นสีแดงหรือสีนา้เงินเท่านั้น 

- ท่อไอเสียของยานพาหนะตอ้งดงัไม่เกิน 95 เดซิเบล 

-โหลดโช๊ครถลงตํ่าได ้แต่อยูใ่นระยะท่ีปลอดภยักบัพื้นถนน 

- หากถูกจบัขอ้หาท่อแต่งเสียงดงั จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

มาตรการที่ 5 ไม่มีใบขบัข่ี  

- ตอ้งพกใบขบัขี่ทุกคร้ังขณะขบัขี่ยานพาหนะ 

- สามารถทาํใบขบัขี่ไดเ้ม่ืออาย ุ15 ปีบริบูรณ์ 

- สามารถทาํใบขบัขี่ไดเ้ม่ืออาย ุ18 ปีบริบูรณ์ 

มาตรการที่ 10 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะขบัรถ  

- ถา้มีสายเรียกเขา้ระหวา่งท่ีกาํลงัขบัข่ียานพาหนะ สามารถรับสายเพื่อคุย

โทรศพัท ์

  ซักครู่ได ้

- เม่ืออยูร่ะหวา่งติดไฟแดง สามารถเล่นโทรศพัทเ์พื่อฆ่าเวลารอสัญญาณไฟ

เขียวได ้

- หากรถติดหรือชะลอตวัสามารถคุยโทรศพัทไ์ด ้

- หากถูกจบัขอ้หาคุยโทรศพัทข์ณะขบัข่ีจะถูกปรับในอตัรากาํหนด 400 – 

1,000 บาท 

     

     4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

               เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงเกิดจากการรวบรวม/ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง โดยแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของผูข้ ับข่ีตามมาตรการ 10 รสขม 

ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ในการขบัข่ี  

ส่วนที ่2 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการ 10 รสขม เป็นแบบทดสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจ ซ่ึง

เป็นขอ้ถามท่ีให้เลือกตอบแบบถูก/ผิด ตามรายการในแต่ละมาตรการ รวม 35 รายการ โดยขั้นการวิเคราะห์จะ
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แปลงค่าคะแนน ของผูข้บัข่ีออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ คะแนนระดบั 5 หมายถึง ผูข้บัข่ีตอบคาํถามในมาตรการนั้น ๆ 

ผิดทุกขอ้ (มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยมาก) คะแนนระดบั 4 หมายถึง ผูข้บัข่ีตอบคาํถามในมาตรการนั้น ๆ ถูกอยา่ง

นอ้ย 1 ขอ้แต่ไม่เกิน 25% จากจาํนวนขอ้ถามทั้งหมดในมาตรการนั้น ๆ (มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย), คะแนนระดบั 

3 หมายถึง ตอบถูก 25.1-50% (มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง), คะแนนระดับ 2 หมายถึง ตอบถูก 50.1-75%                   

(มีความรู้ความเข้าใจมาก) และคะแนนระดับ 1 หมายถึง ตอบถูกเกิน 75% (มีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด) 

ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการขบัข่ี เป็นการวดัระดบัความถ่ีในการทาํผิดกฎหมายจราจรตามมาตรการ 10 

รสขม โดยกาํหนดระดบัคะแนนแบบลิเคิร์ท ให้ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา คะแนนระดบั 5 หมายถึง ปฏิบติัผิดกฎ

จราจรเป็นประจาํ (ปฏิบติัผิดกฎจราจรโดยเฉล่ีย 7 วนัต่อสปัดาห์) จนถึงคะแนนระดบั 1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบติัผิด

กฎจราจร           

               ผลจากการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ พบว่า แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงมีค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach เท่ากบั 0.783  

  4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

        ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้ดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้ผูข้บัข่ียานพาหนะในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น ในช่วงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 จากนั้นทาํการบนัทึกผลและประมวลผล

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS เวอร์ชัน่ 19  

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

              การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จํานวนและ 

ร้อยละ เพ่ือใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และการประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะห์ IPA 

โดยพิจารณาระดบัคะแนนความรู้ความเขา้ใจ (Importance) กบัพฤติกรรมการขบัข่ี (Performance) ตามมาตรการ 

10 รสขม และแปลค่าผลลพัธ์เป็น 4 คุณลกัษณะไดแ้ก่  

 Quadrant 1 (Q1) มาตรการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากผูข้บัข่ีมีความรู้ความเขา้ใจในกฎ

จราจร แต่ยงัปฏิบติัผิดกฎจราจรบ่อยคร้ัง 

 Quadrant 2 (Q2) มาตรการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนหรือเพ่งเล็งเป็นพิเศษ เน่ืองจากผูข้บัข่ี

ปฏิบติัผิดกฎจราจรบ่อยคร้ัง และยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกฎจราจร 
 Quadrant 3 (Q3) มาตรการที่มีประสิทธิภาพสูง ควรให้ความสําคัญและควรรักษาเอาไว้ เน่ืองจาก             

ผูข้บัข่ีมีความรู้ความเขา้ใจในกฎจราจร และปฏิบติัผิดกฎจราจรนอ้ยคร้ัง  

 Quadrant 4 (Q4) มาตรการที่ควรรักษามาตรฐานเอาไว้ แต่ยังต้องเสริมความรู้ทางกฎจราจร 

เน่ืองจากผูข้บัข่ีปฏิบติัผิดกฎจราจรนอ้ยคร้ัง แมผ้ลการปฏิบติัดีแต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกฎจราจร 
ผลลพัธ์ 4 คุณลกัษณะในการประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์ IPA แสดงดงัรูปที ่2 
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Q1 : มาตรการท่ีต้อง ติดตาม 

อยา่งใกลชิ้ด 

Q2 : มาตรการท่ีต้องปรับป รุง

แกไ้ขเร่งด่วนหรือเพง่เลง็เป็นพิเศษ 

Q3 : มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง ควรให้ความสําคัญและควร

รักษาเอาไว ้

Q4: ม า ต ร ก า ร ท่ี ค ว ร รั ก ษ า

มาตรฐานเอาไว ้แต่ย ังต้องเสริม 

ความรู้ทางกฎจราจร 

 

 

 

รูปที ่2 ผลลพัธ์ 4 คุณลกัษณะในการวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมของผูข้บัข่ีตามมาตรการ 10 รสขม 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ขอ้มูลทัว่ไปของผูข้บัข่ี ประสบการณ์การขบัข่ีและพฤติกรรมการขบัข่ีของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผูข้บัข่ี

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.59 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 15.41 ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 86.55 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 5.04 พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 4.76 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.36 และพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ส่วน

ใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 93.28 มธัยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 6.16 และสูงกวา่ปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 0.56 โดยผูข้บัข่ีท่ีใชย้านพาหนะประเภทรถจกัรยานยนต์ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ขบัข่ีในช่วงอายุ

นอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 94.9 ช่วงอาย ุ5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.98 และช่วงอายมุากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

1.08 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชย้านพาหนะประเภทรถยนตส่์วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ขบัข่ีในช่วง

อายุน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.14 รองลงมาคือช่วงอายุมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.22 และช่วงอายุ  

5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.64  

5.2 ผลการวเิคราะห์ IPA ของความรู้ความเข้าใจและพฤตกิรรมการขับขี่ 

ผลการวจิยั ระดบัความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการขบัข่ีแสดงรายละเอียดดงัตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 ระดบัความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการขบัข่ีจาํแนกตามประเภทยานพาหนะ 

มาตรการ  

10 รสขม 

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 

ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมการขับขี ่ ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมการขับขี ่

ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD 

มาตรการที่ 1 1.7283 0.7202 1.0163 0.0720 1.7037 0.7817 1.0247 0.0848 

มาตรการที่ 2 1.0254 0.1575 1.1208 0.2911 1.0000 0.0000 1.1070 0.2518 

มาตรการที่ 3 1.0072 0.0850 1.0553 0.2064 1.0125 0.1118 1.0741 0.2665 

มาตรการที่ 4 -เฉพาะรถยนต์- 1.0247 0.1561 2.5720 0.3584 

 มาตรการที่ 5 1.0000 0.0000 1.1389 0.3883 1.0000 0.0000 1.0905 0.3292 

มาตรการที่ 6 1.0655 0.2621 1.0263 0.1022 1.1000 0.3019 1.0370 0.1431 

มาตรการที่ 7 1.0362 0.1872 1.0109 0.0717 1.0247 0.1561 1.0453 0.1370 

มาตรการที่ 8 1.0326 0.1779 2.1002 0.3114 -เฉพาะรถจกัรยานยนต-์ 

สูง 
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ระดบัความรู้ความเขา้ใจ (คะแนนสูง หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย) (Importance) 

สูง 

ต ํ่า 

ต ํ่า 
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มาตรการ  

10 รสขม 

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 

ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมการขับขี ่ ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมการขับขี ่

ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD 

มาตรการที่ 9 1.0435 0.2043 1.0072 0.0517 -เฉพาะรถจกัรยานยนต-์ 

มาตรการที่ 10 1.1120 0.3276 1.0888 0.2084 1.0370 0.1900 1.0772 0.2002 
 

 

      จากตารางที่ 2 พบว่า มาตรการท่ีผูข้บัข่ีรถจักรยานยนต์มีความรู้ความเขา้ใจน้อย 3 อนัดับแรก คือ 

มาตรการท่ี 1 รองลงมาคือ มาตรการท่ี 10 และมาตรการท่ี 6 ( ค่าเฉล่ีย = 1.7283,  1.1120 และ 1.0655 ตามลาํดบั) 

และพฤติกรรมท่ีทาํผิดกฎ 3 อนัดับแรก คือ คือ มาตรการท่ี 8 รองลงมาคือ มาตรการท่ี 5 และมาตรการท่ี 2  

(ค่าเฉล่ีย = 2.1002, 1.1389, และ 1.1208 ตามลาํดับ) ส่วนมาตรการท่ีผูข้บัข่ีรถยนต์มีความรู้ความเขา้ใจน้อย 3 

อนัดับแรก คือ มาตรการท่ี 1 รองลงมาคือ มาตรการท่ี 6 และมาตรการท่ี 10 ( ค่าเฉล่ีย = 1.7037,  1.1000 และ 

1.0370 ตามลาํดบั)  และพฤติกรรมท่ีทาํผิดกฎ 3 อนัดบัแรก คือ คือ มาตรการท่ี 4  มาตรการท่ี 2 และมาตรการท่ี 5 

(ค่าเฉล่ีย = 2.5720,  1.1070 และ 1.0905 ตามลาํดบั)   

รถจักรยานยนต์  : ผลการวิเคราะห์ IPA พบว่า มาตรการ (ม.) ท่ีมีประสิทธิภาพดีอยู่แลว้และควร 

รักษาไว ้ไดแ้ก่ มาตรการฝ่าฝืนสัญญาณจราจร มาตรการท่ีควรรักษามาตรฐานเอาไว ้แต่ยงัตอ้งเสริมความรู้ทาง 

กฎจราจร ได้แก่ มาตรการขับเร็วเกินกําหนด มาตรการแซงในท่ีคับขัน มาตรการเมาสุรา และมาตรการ

มอเตอร์ไซคด์ดัแปลง/แต่งรถ ส่วนมาตรการท่ีควรติดตามอย่างใกลชิ้ด ไดแ้ก่ มาตรการขบัรถยอ้นศร มาตรการ 

ไม่มีใบขบัข่ี และมาตรการไม่สวมหมวกนิรภยั  และมาตรการท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน คือ มาตรการใชโ้ทรศพัท์

ขณะขบัรถ แสดงดงัรูปที ่3 

 
 

   
 

รูปที ่3 กราฟ IPA วเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการขบัข่ีของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์

 

รถยนต์ : ผลการวิเคราะห์ IPA พบว่า มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วและควรรักษาไว ้ได้แก่ 

มาตรการฝ่าฝืนไฟจราจร มาตรการท่ีควรรักษามาตรฐานเอาไว ้แต่ยงัตอ้งเสริมความรู้ทางกฎจราจร ได้แก่ 

มาตรการขบัเร็วเกินกาํหนด มาตรการแซงในท่ีคบัขนั และมาตรการเมาสุรา ส่วนมาตรการท่ีควรติดตามอย่าง



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

854 

ใกล้ชิด ได้แก่ มาตรการขบัรถยอ้นศร และมาตรการไม่มีใบขบัข่ี และมาตรการท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

มาตรการไม่คาดเขม็ขดันิรภยั และมาตรการใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถ แสดงดงัรูปที ่4  

 
 

 
รูปที ่4 กราฟ IPA วเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการขบัข่ีของผูข้บัข่ีรถยนต ์

 
 

จากผลการวิจยั สามารถสรุปมาตรการ 4 ลกัษณะ จาํแนกตามประเภทของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละ 

ผูข้บัข่ีรถยนต ์ไดด้งัตารางที ่3 และตารางที ่4 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่3 มาตรการ 4 ลกัษณะของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์

มาตรการที่มีประสิทธิภาพสูง 

ควรใ ห้ความ สําคัญ แ ละควร

รักษาเอาไว้ 

มาตรการที่ควรรักษามาตรฐาน

เอาไว้ แต่ยังต้องเสริมความรู้

ทางกฎจราจร 

มาตรการที่ ต้องติดตาม

อย่างใกล้ชิด 

มาตรการที่ ต้องปรับปรุงแก้ไข

เร่งด่วนหรือเพ่งเลง็เป็นพเิศษ 

มาตรการท่ี 3 ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร มาตรการท่ี 1 ขบัเร็วเกินกาํหนด  

มาตรการท่ี 6 แซงในท่ีคบัขนั 

มาตรการท่ี 7 เมาสุรา  

มาตรการท่ี 9 มอเตอร์ไซค์

ดดัแปลง/แต่งรถ 

มาตรการท่ี 2 ขบัรถยอ้นศร 

มาตรการท่ี 5 ไม่มีใบขบัข่ี 

มาตรการท่ี 8 ไม่สวมหมวก

นิรภยั 

มาตรการท่ี 10 ใชโ้ทรศพัทข์ณะ 

ขบัรถ 

 

ตารางที ่4 มาตรการ 4 ลกัษณะของผูข้บัข่ีรถยนต ์

มาตรการที่มีประสิทธิภาพสูง 

ควรใ ห้ความ สําคัญ แ ละควร

รักษาเอาไว้ 

มาตรการที่ควรรักษามาตรฐาน

เอาไว้ แต่ยังต้องเสริมความรู้

ทางกฎจราจร 

มาตรการที่ ต้องติดตาม

อย่างใกล้ชิด 

มาตรการที่ ต้องปรับปรุงแก้ไข

เร่งด่วนหรือเพ่งเลง็เป็นพเิศษ 

มาตรการท่ี 3 ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร มาตรการท่ี 1 ขบัเร็วเกินกาํหนด  

มาตรการท่ี 6 แซงในท่ีคบัขนั  

มาตรการท่ี 7 เมาสุรา  

มาตรการท่ี 2 ขบัรถยอ้นศร 

มาตรการท่ี 5 ไม่มีใบขบัข่ี 

มาตรการท่ี 4 ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 

มาตรการท่ี 10 ใชโ้ทรศพัทข์ณะ 

ขบัรถ 
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6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจยั สรุปไดว้่า มาตรการท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วนทั้งในประเภทรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ไดแ้ก่ มาตรการโทรศพัทข์ณะขบัข่ี ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติจาํนวนอุบติัเหตุและการจบักมุ ปี พ.ศ. 2561 ในเขต

อาํเภอเมืองขอนแก่นพบวา่มีจาํนวนอุบติัเหตนุอ้ยมาก (งานป้องกนัปราบปรามและจราจร, 2561) แสดงใหเ้ห็นวา่ 

ถึงแม้การโทรศัพท์ขณะขบัข่ีจะไม่ใช่สาเหตุหลักท่ีทาํให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ผลจาก IPA พบว่าผูข้ ับข่ีได้แสดง

พฤติกรรมกระทาํผิดค่อนขา้งบ่อย และมีความรู้เก่ียวกฎหมายขอ้น้ีนอ้ย และงานวิจยัของกาญจน์กรอง สุองัคะ 

(2559) ไดก้ล่าววา่ หากผูข้บัข่ีไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรโดยโทรศพัท์ขณะขบัข่ีจะทาํให้เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุสูง 

ดงันั้น หน่วยงานตาํรวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น จึงยงัคงตอ้งเพง่เลง็มาตรการน้ีท่ีถือเป็นการเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ 

นอกจากน้ีควรให้ความสาํคญักบัมาตรการท่ีตอ้งติดตามอยา่งใกลชิ้ด ไดแ้ก่ มาตรการขบัรถยอ้นศร ไม่มีใบขบัข่ี 

และไม่สวมหมวกนิรภยัซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในอนัดบัตน้ ๆ ของอาํเภอเมืองขอนแก่น (งานป้องกนั

ปราบปรามและจราจร, 2561)  ส่วนอีกหน่ึงมาตรการท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วนของผูข้บัข่ีรถยนต ์ไดแ้ก่ มาตรการไม่

คาดเข็มขดันิรภยั ซ่ึงพบวา่พฤติกรรมการขบัข่ีสอดคลอ้งกบัสถิติจาํนวนอุบติัเหตุ ปี พ.ศ. 2561 ในเขตอาํเภอเมือง

ขอนแก่นท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมากวา่ 3 เท่า (งานป้องกนัปราบปรามและจราจร, 2561) และงานวิจยัของนิรันดร์ 

เพชรัตน์ (2559) ท่ีรายงานว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการลดพฤติกรรมเส่ียงของการลดจาํนวนการเสียชีวิตมากท่ีสุดคือ

มาตรการไม่คาดเข็มขดันิรภยั  ดงันั้น หน่วยงานตาํรวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น จึงควรเพ่งเล็งมาตรการน้ีท่ีถือเป็น

การเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตเุช่นกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

                       หน่วยงานตาํรวจภูธรจังหวดัขอนแก่น สามารถนําผลการวิจัยท่ีได้ ไปใช้เป็นแนวทางกาํหนด

นโยบายการลดจาํนวนอุบติัเหตุ และลดจาํนวนการบาดเจ็บ และการเสียชีวติจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

                        จากการศึกษาท่ีมีรูปแบบของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุในเขตเทศบาล อาํเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น ควรมีการขยายผลการทาํงานไปถึงระดับอาํเภอต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและชุมชนมีบทบาทในการดาํเนินงานและการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้สามารถ

จดัการแนวทางเฝ้าระวงัและลดจาํนวนอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ได ้
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานของ

พนักงาน คลงัปิโตรเลียม  ภาคตะวนัออก มี วตัถุประสงค์หลกัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ดา้นความ

ปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน เพ่ือพฒันาคุณภาพของผูเ้ขา้รับการอบรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เพ่ือ 1) 

ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการจดัการความรู้ด้านความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน 2) พฒันา

รูปแบบการจดัการความรู้ ท่ีสร้างความปลอดภยัให้กบัพนกังาน 3) ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการ

ความรู้ดา้นความปลอดภยั ของพนกังาน   

 วิธีดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างประชากร

แบบท่ีประชากรอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ๆ (Cluster) ประกอบดว้ยกลุ่ม พนักงาน และผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานภายใต้

โครงสร้างของฝ่ายคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออกประกอบดว้ยพนักงาน จาํนวน 200 คน , กลุ่มพนักงาน BSA  

จาํนวน 100 คน และกลุ่มของพนกังานของบริษทัผูรั้บเหมาท่ีเขา้มารับการอบรมเป็นประจาํทุกวนัองัคารและวนั

พฤหสั   จาํนวน 400 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน  700   คนโดยใชเ้คร่ืองมือเป็น แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ตอนไดแ้ก่ 1) 

ปัจจยัดา้น บุคคลเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของ แบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) 2) พฤติกรรมในการทาํงานของผูต้อบ แบบสอบถาม เป็นคาํถามเก่ียวกบัความถ่ี

ของพฤติกรรมในการทาํงาน ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบประมาณค่า ( Rating Scale) 3) ปัจจัยด้าน

เคร่ืองจกัร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Check list) 4) ปัจจยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม ใน

การทาํงาน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 5) ขอ้เสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกับ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน คลงัปิโตรเลียม  ภาคตะวนัออก 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Opened) ใหเ้ขียนตอบแสดง ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

สถิติท่ีใช ้สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าพิสัย (Range) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ซ่ึงตอนน้ีอยูใ่นขั้นการวางแผนท่ีจะทาํการไปส่งแบบสอบถามเพ่ือเก็บผลมาวเิคราะห์ต่อไป  

  

คาํสําคญั : การจดัการความรู้เพ่ือนาํพาพฒันาองคก์ร 

 

 ABSTRACT 

 This research is the study of factors affecting the knowledge management safety employee. Eastern 

Petroleum Terminal is intended primarily factors affecting knowledge management, safety at work of its 

employees. To improve the quality of the participants according to the spirit of the law. According to the 

Department of Labor Protection and Welfare. Ministry of Labour The specific objectives are 1) to study the 

present approach to knowledge management and safety at work of employees, 2) development of knowledge 

management. Created safety to employees 3) study the appropriate form of knowledge management, security staff 

 Method Researchers use the notation (Cluster Sampling) The sampling of the population, as well as 

groups (Cluster) consists of a group of employees and managers who work under the structure of the Petroleum 

eastern employs 200 people. BSA group employs 100 people and a group of employees of contractors who come 

to training every Tuesday and Thursday. Raises the total number of 400 700 people using a questionnaire is 

divided into 5 episodes include 1) the individual's questions about the data. Characteristics of the respondents of 

the questionnaire is a checklist (Check list) 2) Working behavior of respondents to a question about the frequency 

of the behavior in the workplace. The nature of the query An estimation (Rating Scale) 3) factors on the machine. 

The nature of the query is CHECKLIST (Check list) 4) environmental factors in the performance characteristics 

of a questionnaire checklist (Check list) 5) general feedback about. Factors affecting knowledge management, 

safety at work of its employees. Eastern Petroleum Terminal appearance of an open-ended questionnaire 

(Opened) to write the show. Comments and suggestions are more statistics used statistics include percentage 

(Percentage) Value Range (Range) Average (Mean), standard deviation (Standard Deviation) which is now in the 

planning stage to make the pass. questionnaire to gather further analysis. 

 

Keywords: Knowledge management leads to organizational development. 

 
1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การบริหารงานความปลอดภยั เป็นระบบท่ีป้องกนัเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์จะก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น (อุบติัเหตุ) โดยวิธีลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคล หรือทรัพยสิ์น  เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข

จุดท่ีมีความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น รวมทั้งมีการวางเป้าหมาย มีการเฝ้าระวงัในการลด

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน รวมถึงการท่ีพนักงาน ลูกจ้าง ลูกคา้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง
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ภายในและภายนอกท่ีเขา้มาใชบ้ริการไม่ปฏิบติัตามคาํสั่ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือไม่ยอมรับกติกาท่ีหน่วยงาน

ประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัฯ  

การตรวจสอบและการดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การรณรงคใ์นกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสาํนึก

ดา้นความปลอดภยัใหเ้กิดข้ึนแก่พนกังานและลูกคา้ทั้งภายใน/ภายนอก จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสถานประกอบการตอ้ง

ใหค้วามสาํคญั  

โดยท่ีการปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีคลงันํ้ ามนัศรีราชานั้นอาจก่อให้เกิดอนัตราย รวมถึงการเกิดอุบติัเหตุ 

บาดเจ็บ พิการ เสียชีวติ และการเกิดโรคซ่ึงเก่ียวเน่ืองจากการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงาน ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิด

การบาดเจ็บข้ึนแก่ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงทาํให้เกิดการเสียหายแก่ทรัพยสิ์น ความสูญเสียเน่ืองจากการเกิดอุบติัเหตุ

เป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาในระบบอุตสาหกรรม เพราะทาํใหเ้กิดผลเสียมากมาย  

ความปลอดภยัในการทาํงาน จึงมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ ประเทศ และเนน้

ปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงในการแสดงศกัยภาพของประเทศในประชาคมโลก รวมไปถึงการดูแลพนกังานใน

สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในการกาํกบัดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยมีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

เป็นผูดู้แลและมีการควบคุม เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การดูแลพนักงานเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทาํงาน ในขณะการ

ปฏิบัติงาน จึงตอ้งมี เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการควบคุมดูแลตลอดเวลา ซ่ึงเป็นประโยชน์ นําไปสู่ความ

ปลอดภยัของพนกังานทุกคน เน่ืองดว้ยในสภาวะปัจจุบนั พบวา่ปัญหาเร่ืองอาชีวอนามยัและ ความปลอดภยัใน

การทาํงานในธุรกิจและองคก์รต่าง ๆ มีมาก ทาํใหผู้บ้ริหารในธุรกิจและองคก์ร ต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐหนั

มาใหค้วามสาํคญักนัมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะวา่ปัญหาทางดา้น อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงานนั้น ส่งผล

กระทบทั้งทางร่างกายและทรัพยสิ์นของ องคก์ร รวมไปถึงการแข่งขนัทางการคา้ โดยจะส่งผลกระทบทั้งทางตรง

และทางออ้มใหแ้ก่องคก์ร ธุรกิจซ่ึงจะกล่าวได ้2 ประการดว้ยกนัคือ  

1. ผลกระทบทางตรง สภาพแวดลอ้มหรือสภาพความไม่ปลอดภยัในการทาํงานยอ่มนาํมาซ่ึงความเส่ียง

จากความสูญเสีย จากอุบติัภยัท่ีเกิดข้ึน โดยความสูญเสียเน่ืองจากอุบติัภยัจะ ประกอบไปดว้ยความสูญเสียทั้ ง

ทางตรงและทางออ้ม โดยความสูญเสียทางตรงไดแ้ก่ ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติ ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคล

ในองคก์ร เช่น การบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวติ ความสูญเสียทรัพยากรทางการเงินขององคก์ร เช่น ค่า

รักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชย ท่ีหน่วยงานอาจจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความเสียหาย ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน

ทรัพยากรทางวตัถุ เช่น วสัดุ ส่ิงของชาํรุดเสียหายค่าซ่อมแซมหรือจดัหาวสัดุส่ิงของมาทดแทน และความสูญเสีย 

ทางออ้ม ไดแ้ก่ ความสูญเสียเวลาการทาํงานทั้งของผูป้ฏิบติังานโดยตรง ผูป้ฏิบติังานอ่ืน หัวหนา้งาน ผูค้วบคุม

งานหรือผูบ้ังคบับัญชา สูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการสูงข้ึน สูญเสียค่าจ้างเงินเดือนและ ค่าสวสัดิการให้

ผูบ้าดเจ็บโดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทน การสูญเสียรายได้หรือผลงานเน่ืองจาก กระบวนการผลิตหยุดชะงักไป 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือขององคก์ร รวมทั้งขวญัและกาํลงัใจของ ผูป้ฏิบติังานในองคก์ร  

2. ผลกระทบทางอ้อม ความไม่ปลอดภัยในการทํางานส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของธุรกิจใน

ตลาดโลก เน่ืองจากปัจจุบนัสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจการคา้ของโลกมีการเปล่ียนแปลง อยา่งรวดเร็วและเป็นไป

ในแนวทางเสรีมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดรูปแบบการคา้ไร้พรมแดนทาํให้ธุรกิจ ต่าง ๆ ตอ้งมีการแข่งขนักนัมากข้ึน ทาํ

ให้ในปัจจุบนัเร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ ทาํงาน ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือและมาตรการกีดกนัทาง

การคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ การแข่งขนัของธุรกิจไทยในตลาดโลก (สุรชยั ตรัยศิลานนัท,์ 2552)  
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การเรียนรู้ การเตรียมพร้อม การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

เป็นวธีิการท่ีทาํใหธุ้รกิจทุกระดบั ไม่วา่ธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจขนาดเลก็ หรือขนาดใหญ่ลว้นมีความจาํเป็นจะตอ้งมี

การประเมินสถานการณ์ เพ่ือปรับกลยทุธ์ของธุรกิจ ทาํใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การยอมรับของผูบ้ริโภค 

และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ปัจจุบนัเกือบทุกองคก์ารหรือทุกธุรกิจ มีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการจดัหลกัสูตรดา้นความ

ปลอดภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล    ตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจา้งจดัใหผู้บ้ริหาร หัวหน้างาน และลูกจา้งทุกคน ไดรั้บการฝึกอบรมความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือใหบ้ริหารจดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยั ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ือง 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมผูบ้ริหาร หัวหนา้งาน และลูกจา้งดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (พรบ.ความปลอดภัยฯ, 2554) ท่ีกําหนดหลกัสูตรในการฝึกอบรม โดยมี

วตัถุประสงค ์1) เพ่ือใหพ้นกังานทัว่ไปและพนกังานเขา้ทาํงานใหม่ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีกฎหมาย

กาํหนดไว ้2) เพ่ือใหน้ายจา้งไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน พ.ศ. 2554 และ 3) เพ่ือใหพ้นกังานท่ีเขา้ทาํงานใหม่มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 คลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั(มหาชน) เป็นสถานประกอบการ

เก่ียวกบัอุตสาหกรรมดา้นพลงังานของชาติท่ีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทย โดยเป็นคลงัท่ีมีการเก็บสาํรองนํ้ ามนัทุก

ชนิดและก๊าซแอลพีจี ท่ีมากท่ีสุดของประเทศ ตามนโนยบายของกรมธุรกิจพลงังานกาํหนดให้ โดยมีระบบการ

บริหารจดัการด้านความปลอดภัยเป็นไปตามท่ีกฏหมายกาํหนด  อีกทั้ งในปี พ.ศ. 2559-2561 ท่ีผ่านมา คลงั

ปิโตรเลียมภาคตะวนัออกมีการประสบอุบติัเหตุเพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2559 พนักงานมีการ

ประสบอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน จาํนวน 2 เร่ือง มีผลทาํใหผ้ลประเมิน (KPI) ไดร้ะดบั 1 เน่ืองจากไม่ผา่นเป้าหมาย

ในเร่ือง (LOSS TIME ACCIDENT) โดย ปตท.กาํหนดเป้าหมายไวว้า่หา้มหยดุงานเกิน 1 วนั  จึงมีความสนใจท่ีจะ

พฒันารูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยั เพ่ือพฒันาคุณภาพของผูเ้ขา้รับการอบรมใหส้ามารถนาํความรู้

ท่ีไดจ้ากการเขา้รับการอบรมไปใชค้วบคู่กบัการเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงในการทาํงานตามแต่ละ

พ้ืนท่ีซ่ึงลว้นมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละสถานท่ี  อีกทั้งตอ้งการควบคุมและลดความเส่ียงต่างๆในการท่ีจะทาํ

ให้เกิดอุบติัเหตุต่างๆท่ีส่งผลให้หน่วยงานไดรั้บความเสียหายต่อทรัพยสิ์นรวมไปถึงอุบติัเหตุต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้

ทาํใหส่้งผลต่อพนกังานตอ้งถึงขั้นหยดุงาน จะไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกหรือเกิดข้ึนแลว้มีแนวโนม้ไปในทางท่ีลดลงไปจาก

ปีก่อน ๆ จะดีท่ีสุด  

 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สาํหรับพนกังาน ลูกจา้งและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีเขา้ปฏิบติังานในพ้ืนท่ี คลงั

ปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ภายใตพ้ระราชบญัญติัความปลอดภยั อา

ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้สถานประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง 

ปิโตรเลียมนํ้ ามนัและก๊าซแอลพีจี , กลุ่มบริษทัในกลุ่ม ปตท. นําไปอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการ

ทาํงานของพนักงาน คลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) เพ่ือพฒันา
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คุณภาพของผูเ้ขา้รับการอบรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน  กระทรวงแรงงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เพ่ือ  

(1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและแนวทางการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน

คลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

(2) พฒันารูปแบบการจดัการความรู้ ท่ีสร้างความปลอดภยัใหก้บัพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก 

บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

(3) ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยั ของพนกังานคลงัปิโตรเลียม

ภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

หลกัการ/แนวคดิ/ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการบริหารจดัการหลกัการบริหาร

จดัการของ POSDCoRB(Gulic&Urwick, 1937) 

P - Planning  การวางแผน                 

O - Organizing การจดัองคก์าร                                                    

S - Staffing หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัตวับุคคลในองคก์าร                                             

D - Directing หมายถึง การอาํนวยงาน                                    

Co - Coordinating หมายถึง การประสานงาน                                  

R - Reporting หมายถึง การรายงาน                                                    

B - Budgeting หมายถึง การงบประมาณ                        

 

 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ดา้น

ความปลอดภยัในการทาํงานของ

พนกังานคลงัปิโตรเลียมภาค

ตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ามนัและการคา้

ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

 
ทดลองและประเมินรูปแบบ 

ความเหมาะสม 

 

 
ข้อมูลบริษทั ปตท.นํา้มันและการค้าปลกี จํากดั (มหาชน) 

1.  การรับ การเก็บ และการจ่าย นํ้ามนัเช้ือเพลิง     (ก๊าซ LPG , ก๊าซ 

NGL , นํ้ามนัเบนซิน  นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว  นํ้ามนัเตา  นํ้ามนัอากาศ

ยาน นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท) 

 

การออกแบบการให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยั 

1. การประเมินและบริหารจดัการความเส่ียง 

2. การวางแผนและควบคุมการปฏิบติัการ 

3. การปฏิบติัและติดตามผลดา้นความปลอดภยัฯ 

4. การตรวจประเมินและทบทวนระบบบริหารจดัการ ดา้นความ

ปลอดภยั 

 

 กฏหมายเกีย่วกับความปลอดภยั 

1. กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 

2549 

2. พระราชบญัญติั ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน พ.ศ. 2554 

 

การจดัการความรู้ (KM) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

862 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานคลงัปิโตรเลียม

ภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) เพ่ือพฒันาคุณภาพของผูเ้ขา้รับการอบรมใหเ้ป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ผูว้จิยัใชว้ิธีการ

วิจยัเชิงพฒันา (Developmental Research) การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัน้ี มีทั้งเชิงปริมาณและการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ       

       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก 

จาํกดั (มหาชน)และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 200 คน  พนกังาน BSA  จาํนวน 100 คน และพนกังานของบริษทั

ผูรั้บเหมาท่ีเขา้มารับการอบรมเป็นประจาํทุกวนัองัคารและวนัพฤหัส   จาํนวน 400 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน  700   

คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนักงานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้

ปลีก จาํกดั (มหาชน)และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ,  พนกังาน BSA  , และพนกังานของบริษทัผูรั้บเหมาท่ีเขา้มารับการ

อบรมเป็นประจาํทุกวนัองัคารและวนัพฤหสัท่ี คลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 248 คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; 

& Morgan. 1970: 607-610)  โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

     4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน  

     4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน

ของพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ดาํเนินการดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานของ

พนักงานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกัด ประกอบด้วย 1.1) สร้างแบบ

สัมภาษณ์ตามองคป์ระกอบท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาสภาพปัจจุบนัและแนวทางการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยั

ในการทาํงานของพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน)1.2)นาํ

แบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอประธานคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของ

เน้ือหาและถอ้ยคาํความครอบคลุมของเน้ือหาและถอ้ยภาษา และ1.3) ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์เพ่ือนาํไปใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ ท่ีสร้างความปลอดภยัให้กบัพนกังานคลงัปิโตรเลียม

ภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย  

 2.1) นาํผลการศึกษาตามขั้นตอนท่ี 1 มาทาํการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกบัหลกัการ แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้ งผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจดัการ

ความรู้ ท่ีสร้างความปลอดภยัให้กบัพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก 

จาํกดั (มหาชน) มาสรุปเป็นขอ้มูลสําหรับยกร่างเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ ท่ีสร้างความ

ปลอดภยัใหก้บัพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 
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2.2)  นาํร่างของรูปแบบการจดัการความรู้ ท่ีสร้างความปลอดภยัใหก้บัพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาค

ตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน)ท่ีผูว้จิยัไดย้กร่างแลว้นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน  5 

ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม พิจารณาความสอดคลอ้ง ความครอบคลุมของขอ้คาํถามกบั

วตัถุประสงคข์องการวจิยั นิยามศพัท ์ความเหมาะสมทางดา้นภาษา และใหค้าํแนะนาํเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

2.2.1 ผู ้บริหารระดับสูงท่ีสามารถกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย จํานวน  1  ท่าน 2.2.2 ผู ้มีความรู้ 

ความสามารถ เป็นนกัวิชาการหรือผูบ้ริหาร ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีมีงานวิจยั ตาํรา บทความ หรือเป็นวิทยากร จาํนวน 2 

ท่าน 2.2.3 ผูส้าํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโท ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ตามเกณฑท่ี์กาํหนด เพ่ือขอ

ความเห็นจากประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จาํนวน 2 ท่าน 2.3)  ปรับปรุงแกไ้ขร่างรูปแบบการจดัการความรู้ ท่ี

สร้างความปลอดภยัให้กับพนักงานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน) และ2.4) ทาํการตรวจสอบความเหมะสม และความถูกตอ้งของร่างรูปแบบการจดัการความรู้ ท่ีสร้าง

ความปลอดภยัให้กบัพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน)

โดยการใชแ้บบสอบถาม 

 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยั ของพนกังานคลงั

ปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน)ในขั้นตอนน้ีเป็นการทดลองการ

นาํไปใชดู้ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ของ

พนักงานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกัด (มหาชน)  ท่ีพฒันาข้ึนโดยการ

สอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหท้ราบวา่รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น

การนาํไปใชห้รือไม่เพียงใดในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือศึกษาแบบสอบถามความเหมะสมและความเป็นไปได ้มี

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 3.1)  ศึกษาเอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

จดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 3.2)  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสังเคราะห์เน้ือหา เพ่ือให้ไดก้รอบแนวคิด

ขององคป์ระกอบสาํคญัของรูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ของพนกังาน3.3)  กาํหนด

โครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยั

ในการทาํงาน ของพนกังาน 3.4)  ร่างแบบสอบถาม  โดยแบ่งขอ้คาํถามออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอ้มูลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบสํารวจรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

รูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ของพนักงานไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความ

เป็นไปได ้ดา้นความสอดคลอ้ง และดา้นความเป็นประโยชน์ จาํนวน 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) มีค่านํ้ าหนกัตามเกณฑ ์5 ระดบัดงัน้ี 5 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 4 หมายถึง มีความ

คิดเห็นระดบัมาก3 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 2 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ย และ1 หมายถึง มี

ความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ของพนกังาน 3.5)  นาํแบบสอบถามท่ีร่างข้ึน 

เสนอต่อกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และนํามาปรับปรุงแก้ไข 3.6)  นําร่าง

แบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน เป็นผูต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ แลว้

พิจารณาเลือกคาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป จึงจะ  ถือว่ามีความเท่ียงตรงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ

นําไปสร้างเป็นขอ้คาํถาม (บุญชม ศรีสะอาด. 2547: 84) และ3.7)  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือ

นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานของ

พนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการดงัน้ี 1. ผูว้จิยัขอ

อนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพ่ือเรียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัโดยวิธี

สมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) และ2. ประสานนดัหมายผูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือขอความร่วมมือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ ตามวนั เวลาท่ีนดัหมาย 

 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ด้านความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานคลงั

ปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยั

ในการทํางานของพนักงานคลังปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามันและการค้าปลีกจํากัด(มหาชน) 

ดาํเนินการดงัน้ี 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพ่ือขอความร่วมมือจากผูบ้ริหาร

และพนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถาม โดยจดัส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตวัอยา่งผา่นหน่วยงานตน้

สงักดั และ2. นาํแบบสอบถามไปรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ลว้นาํมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชเ้คร่ืองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ  ดงัน้ี 

                     1. วิเคราะห์ขอ้มูลในระยะท่ี 1  ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่า

แจกแจงความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (%) 

                      2. วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพรูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการ

ทาํงานของพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ใชค้่าเฉล่ีย (x�) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่าเฉล่ียไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินตามแนวคิดของ เบสท์ (Best. 1990: 

185-190) เกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

                          4.21-5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในการ

ทาํงานของพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) มากท่ีสุด 

                           3.41-4.20 หมายถึง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยใน                        

การทาํงานของพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) มาก 

                            2.61-3.40 หมายถึง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยใน                          

การทาํงานของพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ปานกลาง 

                            1.81-2.60 หมายถึง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยใน                       

การทาํงานของพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) นอ้ย 

                            1.00-1.80 หมายถึง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยใน                        

การทาํงานของพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) นอ้ยท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาปัจจยัการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของ

พนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ประเด็นท่ี 1 ศึกษาสภาพ
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ปัจจุบันและแนวทางการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานคลังปิโตรเลียมภาค

ตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ประเด็นท่ี 2 พฒันารูปแบบการจดัการความรู้ ท่ีสร้าง

ความปลอดภยัให้กบัพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน)              

ประเด็นท่ี 3 ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยั ของพนกังานคลงัปิโตรเลียม

ภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน)   

 

6. อภิปรายผล 

1. วตัถุประสงคข์อ้ 1เพ่ือศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบนัและแนวทางการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัใน

การทาํงานของพนักงานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บ.ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกัด (มหาชน)  ผล

การศึกษาพบวา่ ความรู้ของพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก ในภาพรวมมีความเห็นในทิศทางเดียวกนั โดย

ควรให้ความสาํคญักบัการจดัการความรู้ ควรเร่ิมตั้งแต่การแสวงหาความรู้ การเขา้ถึงขอ้มูลและการจดัการระบบ

ความรู้ให้ไดม้าตรฐานตามท่ีองคก์ารกาํหนดไว ้โดยตอ้งมีการสนบัสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น เกิดการยอมรับความคิดเห็นร่วมกนั มุ่งเนน้การทาํงานเป็นทีม ให้ความสาํคญักบับุคลากรเพ่ิมมากข้ึนใน

การพฒันา ฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและมีการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ภายในองคก์ารท่ีทนัสมยั 

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหก้บับุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างกาํลงัใจในเรียนรู้และพฒันาตนเองต่อไปได ้ส่งผลทาํให้

องคก์ารมีบุคลากรท่ีดีมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติดีท่ีต่อองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วเิชียร ฤกษพ์ฒันกิจ(2551) 

พบวา่ มีการจดัการความรู้อยา่งเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ขององคก์าร ยงัมีขีดความสามารถดา้น

โครงสร้างการจดัการความรู้และกระบวนการความรู้อยา่งเป็นระบบ ส่งผลให้ทุนทางปัญญาขององคก์ารในดา้น

ทุนมนุษยแ์ละทุนทางโครงสร้างปรากฏอยา่งเป็นรูปธรรมในรายงานประจาํปีซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่องคก์ารท่ีมีกิจกรรม

และกระบวนการจดัการความรู้อยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งต่อเน่ืองปัญหาของการบริหารองคค์วามรู้นั้นคือ การโนม้

นา้วใหพ้นกังานยนิยอม ท่ีจะแบ่งปันความรู้ของตนเองกบัผูอ่ื้น โดยการสร้างโอกาส และใหร้างวลัท่ีเหมาะสมกบั 

พนกังานสาํหรับผูท่ี้ใหค้วามรู้แก่องคก์าร การสนบัสนุนใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้จะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถอยู่

รอดและมีความสามารถในการแข่งขนั  

2. วตัถุประสงค์ขอ้ 2เพ่ือพฒันาและศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการความรู้ ท่ีสร้างความ

ปลอดภยัใหก้บัพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ศึกษา

การเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

บุคลากร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก ในภาพรวมมีความเห็นในทิศทางเดียวกนั 

โดยควรให้ความสําคญักบัการจดัการคุณภาพชีวิตในการทาํงานควรเร่ิมตั้งแต่ ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น

ธรรม มีความปลอดภยัในการทาํงานสูงสุด การพฒันาบุคลิกภาพในการทาํงาน และความมัน่คงและความกา้วหนา้ 

ซ่ึงตอ้งสร้างแรงจูงใจในการทาํงานดว้ยวธีิการต่างๆไม่วา่จะเป็น การมอบหมายงาน การเล่ือนตาํแหน่งงาน การให้

รางวลัตอบแทนหากทาํงานไดต้รงตามเป้าหมายท่ีกาํหนด การมีสวสัดิการและมีคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีดียอ่ม

ทาํให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีใหบุ้คลากรภายในองคก์ารไดเ้ช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม (2553) 

พบว่า องค์การทั้งสองกลุ่มมีการจดัการคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยามและองค์ประกอบของ

คุณภาพชีวิตการทาํงานในบริบทของแต่ละกลุ่ม โดยมีความแตกต่างของการจดัการคุณภาพชีวิตการทาํงานใน 3

ประเด็นหลกั ดงัน้ีคือ (1) ปัจจยัสาํคญัในการนาํแนวคิดคุณภาพชีวิตการทาํงานมาใชใ้นองคก์าร (2) รูปแบบการ
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จดัการคุณภาพชีวิตการทาํงาน และแนวทางการดาํเนินงาน (3) การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานและการ

จดัการคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน 

 3. วตัถุประสงค์ขอ้ 3 เพ่ือประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยั ของพนักงานคลงั

ปิโตรเลียมภาคตะวนัออก บริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมมีความเห็นในทิศทาง

เดียวกนัพบวา่ ควรนาํรูปแบบท่ีพนกังานคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออกร่วมใหค้วามคิดเห็นต่อการพฒันารูปแบบ

การจดัการความรู้ดา้นความปลอดภยัท่ีดีนาํมาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดกบัองคก์าร ควรให้ความสาํคญั

กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน ควรเร่ิมตั้งแต่ คุณภาพในการทาํงาน ปริมาณงาน เวลาในการปฏิบติังาน มีความน่า

ไวว้างใจ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยองคก์ารควรให้วางแผนในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ปรับ

ทศันคติใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั สามารถจูงใจใหบุ้คลากรอุทิศตนใหก้บัองคก์าร และมีตวัช้ีวดัผลเป็น KPI ในการ

ประเมินประสิทธิภาพในการทาํงาน เพ่ือเป็นแรงกระตุน้ใหทุ้กคนต่ืนตวัท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับอิทธิพล ดีพร้อม (2554) พบว่าควรให้ความสําคญัท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดยรวมทั้ง ดา้นความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัส่วนบุคคล ดา้นปริมาณงานและคุณภาพของการดาํเนินงาน 

ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน และดา้นผลการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมากเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีองคก์ารกาํ 

หนดไว ้   
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  1. จากผลการศึกษาดา้นการจดัการความรู้ พบวา่  

                        1.1 องคก์ารควรจะตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคลากรท่ีพร้อมจะ

พฒันาองคค์วามรู้ใหก้บัตนเองไดมี้ศกัยภาพ เปิดโอกาสในความกา้วหนา้ของตาํแหน่งหนา้ท่ีและความมัน่คงใน

การทาํงานของตนเองได ้ 

                        1.2 องคก์ารควรจะตอ้งจดักิจกรรมระหวา่งปฏิบติังานดว้ยเน่ืองจากหากระหวา่งปฏิบติังานอยู่

แลว้เกิดปัญหาก็สามารถใหห้วัหนา้หรือส่วนงานท่ีจดักิจกรรมไดส้อนงานหรือใหค้าํปรึกษาได ้เพ่ือจะไดช่้วยกนั

แกไ้ขปัญหาระหวา่งงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการเพ่ิมแหล่งในการเรียนรู้อยา่งอตัโนมติั  

              2. จากผลการศึกษาดา้นการจดัการคุณภาพชีวติในการทาํงาน พบวา่  

                    2.1 องคก์ารควรจะตอ้งปลูกจิตสาํนึกใหบุ้คลากรมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร สามารถอุทิศตน

เพ่ือองคก์ารได ้และมีความซ่ือสตัยต์่อองคก์าร จึงทาํใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองคก์าร  

                2.2 องคก์ารควรมีกิจกรรมต่างๆสอดแทรกกระบวนการทาํงานหรือการจดักิจกรรมนอก

สถานท่ี เพ่ือเป็นการจูงใจใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการทาํงาน เกิดความรักและความผกูพนัเปรียบเสมือนองคก์าร

เป็นบา้นหลงัท่ีสองของบุคลากร  

           3. จากผลการศึกษาดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน พบวา่  

               3.1 องคก์ารควรสร้างความทา้ทายในการทาํงานให้มีระดบัความยากง่ายของงานให้บุคลากร

ได้ปฏิบัติงานซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาตวับุคลากรเองและทาํให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การสูงสุดได ้และการ

ทาํงานควรมุ่งเน้นการทาํงานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกนั และถ่ายทอดความรู้ให้กบั

บุคลากรอ่ืนๆได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นหัวใจสาํคญัท่ีจะทาํให้องคก์ารประสบความสาํเร็จ และสามารถดาํรงอยูไ่ด้

อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรนาํรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีออกแบบพฒันาข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนท่ีอยูใ่น

ระดบัหวัหนา้งานในหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถานประกอบการ เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ เป็นตน้  

(2) ควรทาํการพฒันาหลกัสูตรน้ีไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่หวัหนา้งาน เช่น ลูกจา้ง

ทั่วไปและลูกจ้างท่ีเข้าทํางานใหม่ ลูกจ้างท่ีนิยามตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการทางาน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการส่ือสาร ปฏสัิมพนัธ์ทางสังคม พฤติกรรมการเล่น 

และผลกระทบจากการเล่นเกมอสีปอร์ตของเกมเมอร์ไทย0
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์

ทางสงัคม พฤติกรรมการเล่น และผลกระทบจากการเล่นเกมอีสปอร์ตของเกมเมอร์ไทย ใชว้ธีิการสาํรวจโดยอาศยั

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้ล่นเกมอีสปอร์ตประเภทโมบา้ใน

ประเทศไทย จาํนวน 400 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย 

และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั, การวิเคราะห์

ความแปรปรวนจาํแนกทางเดียว สาํหรับทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม, การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างรายคู่, การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของเกมเมอร์ คือ ลกัษณะทาง 

ประชากรของเกมเมอร์ท่ีแตกต่างกันมีความบ่อยคร้ังของการส่ือสารเแตกต่างกัน, เกมเมอร์ท่ีมีลกัษณะทาง

จิตวิทยาแตกต่างกันมีความบ่อยคร้ังของการส่ือสารโดยภาพรวมแตกต่างกัน, เกมเมอร์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมี

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมแตกต่างกนั 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกม คือ ความบ่อยคร้ังของการส่ือสารของ

เกมเมอร์โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเล่นเกม และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเกมเมอร์มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเล่นเกม 3) พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์มีความสัมพนัธ์ทางบวก

                                                   
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์เร่ือง การส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม พฤติกรรมการเล่น และผลกระทบจากการเล่น

เกมอีสปอร์ตของเกมเมอร์ไทย 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

869 

กบัผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกม, พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลกระทบเชิงลบ

จากการเล่นเกม 

 

คาํสําคญั: การส่ือสาร ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม พฤติกรรมการเล่น ผลกระทบ เกม อีสปอร์ต 

 

ABSTRACT 

 This study was a quantitative research which was conducted with the objective factors influencing 

communication, social interaction, playing behavior and the impact of eSports on Thai gamer through 

demographic characteristics, communication, social interaction, playing behavior and the impact of playing 

esports games. This research was employed questionnaire survey methods. The instruments used were 

questionnaire. The data were collected in the purposive sampling consisted of 400 gamers in Thailand who played 

MOBA esports games. The descriptive statistics used in this research comprised of frequency, percentage and 

mean. The inferential statistics comprised of t-test, one-way ANOVA, pos hoc test using Least Significant 

Difference (LSD) with the statistical significance at the 0.05 level. 

The results of the research revealed that 1) factors influencing communication and social interaction: 

The demographic characteristics overview with different types of communication. The psychological 

characteristics of gamers with different types of the frequency of gamers' communication overview and the overall 

demographic characteristics were significantly different social interactions. 2)factors influencing playing 

behavior: A positive relationship between the frequency of gamers' communication overview and playing 

behavior. A positive relationship between the frequency of gamers' communication overview and playing 

behavior. 3) A positive relationship between playing behavior of gamers and the positive impact of eSports game, 

while did not have relationship between playing behavior of gamers and the negative impact of eSports game.  

 

Keywords: Communication, Social Interaction, Playing Behavior, Impact, eSports, Game 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

สถานการณ์ของอีสปอร์ตในไทยเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยปี พ.ศ.2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย

รับรองเป็นหน่ึงในชนิดกีฬา อีสปอร์ตมีฐานแฟนคลบัในช่วงอาย ุ10-30 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มลูกคา้ในอนาคต มีการ

คาดการณ์อตัราการเติบโตของผูช้มอีสปอร์ตในประเทศไทยจากปี พ.ศ.2560-2564 จะเพ่ิมข้ึนราว 30% และมูลค่า

ตลาดไม่น้อยกว่า 30,000 ลา้นบาท (the standard, 2560; SM Magazine, 2561) อนัจะส่งผลต่อเกมเมอร์ไทยซ่ึงยงั

เป็นเด็กและเยาวชน เกมเมอร์ท่ีเล่นและติดตามการแข่งขนัเกมอีสปอร์ตผ่านชุมชนออนไลน์จะได้รับความ

สนุกสนานจากขอ้มูล ข่าวสาร เทคนิคการเล่น การถ่ายทอดสดการแข่งขนั ตลอดจนค่านิยมต่างๆ อยา่งไรก็ตาม 

อีสปอร์ตนั้นสามารถสร้างค่านิยมและส่งผลเชิงบวกและผลเชิงลบแก่เด็กและเยาวชนไดเ้ช่นกนั กรมสุขภาพจิต

ระบุว่าส่ิงท่ีกงัวลจากความเขา้ใจผิดคิดว่าการแข่งขนัเกมประเภทโมบา้ (MOBA) มีอนัตรายต่อสมองท่ีบริเวณ

สมองส่วนหนา้ของเด็กและวยัรุ่น มีผลต่อการควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมโดยตรง ในขณะท่ีสถาบนั

สุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ระบุวา่หากเด็กใชเ้วลาหมกมุ่นอย่างมากกบัการเล่นเกมนัน่คือสัญญาณว่า
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กาํลงัเกิดปัญหาติดเกม (บีบีซีไทย; ไทยทริบูน, 2560) นอกจากน้ีมาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐในการบริหาร

จดัการอีสปอร์ตนั้นยงัไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ เกมเมอร์ไทยจึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในอีสปอร์ตทั้งใน

เกมอีสปอร์ตและนอกเกมอีสปอร์ต เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะในการส่ือสารประเด็นต่างๆ และประกอบไปดว้ย

ผูค้นท่ีแตกต่างกนั การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีผลต่อการเขา้ใจพฤติกรรมของเกมเมอร์ มีการสร้าง

สญัลกัษณ์ซ่ึงมีความเฉพาะตวัท่ีใชใ้นการส่ือสารความหมายระหวา่งกนั ตลอดจนองคป์ระกอบท่ีทาํใหป้ฏิสมัพนัธ์

ทางสังคมก่ึงความจริงก่อใหเ้กิดการกระทาํท่ีมีผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อความคิด หรือการกระทาํของบุคคลในเกม 

อีสปอร์ตท่ีเป็นตน้แบบ ยิง่เกมเมอร์เลือกท่ีจะสนใจบุคคลผูท้าํหนา้ท่ีเป็นตน้แบบในเกมอีสปอร์ตมากเท่าใด ยิง่ทาํ

ใหมี้โอกาสกระตุน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกมเมอร์ซ่ีงจะส่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหน่ึงมากข้ึนเท่านั้น 

(ศุภสรา น่ิมครุฑ, 2560) โดยในท่ีน้ีระบุการศึกษาไปท่ีผูเ้ล่นเกมอีสปอร์ตประเภทโมบา้วา่เป็นเช่นไร เพ่ือให้เกิด

ความเขา้ใจในบริบทของผูเ้ล่นเกมอีสปอร์ตในสถานภาพต่างๆ และวฒันธรรมของเกมเมอร์อีสปอร์ตไดม้ากข้ึน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเกมเมอร์ 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกม  

3) เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นเกมอีสปอร์ต 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ารสาํรวจ อาศยัแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

        5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือ ผูเ้ล่นเกมอีสปอร์ตในประเทศไทย ท่ีเล่นเกม ฝึกซอ้มชมสตรีมม่ิง ติดตามการแข่งขนัหรือ
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เขา้กลุ่มชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ต จาํนวน 25,000,000 คน (กรุงเทพธุรกิจ, 3 มกราคม 2561) กลุ่มตวัอยา่ง คือ    

ผูเ้ล่นเกมอีสปอร์ตประเภทโมบา้ ท่ีเล่นเกม ฝึกซอ้ม ชมสตรีมม่ิง ติดตามการแข่งขนัหรือเขา้กลุ่มชุมชนออนไลน์

เกมอีสปอร์ต ไม่จาํกดัเพศและอาย ุโดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ซ่ึงไดม้าจากการ

เปิดตารางสาํเร็จรูปของ Taro Yamane (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543) จึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้จาํนวน 400 

คน ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน โดยการสุ่มแบบง่ายดว้ยวธีิการจบัฉลาก และการสุ่มแบบเจาะจง 

      5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 มีดงัน้ี 1) ตวัแปรอิสระ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากร, ความบ่อยคร้ังของการส่ือสารในเกม 

อีสปอร์ต, ความบ่อยคร้ังของการส่ือสารในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ต, ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และพฤติกรรม

การเล่น 2) ตวัแปรตาม 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกม และผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกม 

      5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยใช้

ดชันีความสอดคลอ้ง IOC จากจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 129 ขอ้ มีค่า IOC มากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ ถือวา่คดัเลือกไว้

ใช้ได้ จากนั้ นนําไปทดสอบความเ ช่ือมั่นของแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) (1984) โดยนํา 

แบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูเ้ล่นเกมอีสปอร์ตประเภทโมบา้ท่ีเล่นเกม ฝึกซอ้ม ชม

สตรีมม่ิง ติดตามการแข่งขนั แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงท่ีกาํหนดไว ้จาํนวน 50 คน ในงาน Thailand Game Show 

2018 ณ รอยลั พารากอน ฮอลล ์สยามพารากอน เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยรวมทั้งแบบสอบถามเท่ากบั 

0.967 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ท่ีดี 

        5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วง เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 รวมทั้งส้ิน 7 เดือน 

 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัไดท้าํการลงรหัสแลว้ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS  เพ่ือคาํนวณค่าสถิติและวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, One - 

way ANOVA, LSD และ Pearson Product Moment Correlation Coefficient เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง ตวั

แปร อิสระและตวัแปรตามในสมมติฐานของการวจิยั โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

6. สรุปผลการวจัิย  

6.1 ลกัษณะทางประชากร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-24 ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด มีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 2.51-3.00 เป็นนกัศึกษา มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน

น้อยกว่า 5,000 บาท ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางจิตวิทยาของเกมเมอร์ โดยใชเ้กณฑ์การจาํแนกประเภทของ

บุคลิกภาพของเกมเมอร์ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ของคาร์ล จี จุง (Carl G. Jung’s Analytical Psychology) 

3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) บุคลิกภาพแบบเก็บตวั (introvert) ท่ีมีลกัษณะชอบคิด สังเกตผูค้นแบบเงียบๆ ไม่ชอบเขา้

สงัคม 2) บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (extrovert) ท่ีมีลกัษณะชอบเขา้สงัคม แสดงความคิดเห็น และ 3) บุคลิกภาพแบบ

กลางๆ (ambivert) ท่ีมีลกัษณะกํ้ าก่ึงระหวา่งบุคลิกภาพแบบเก็บตวัและแบบเปิดเผยนั้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีบุคลิกภาพแบบกลางๆ มากท่ีสุด รองลงมา มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย และมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวันอ้ยท่ีสุด 

6.2 พฤติกรรมการเล่นเกมอีสปอร์ต กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมอีสปอร์ต 3 ปี 

ข้ึนไป ประเภทเกมอีสปอร์ตท่ีเคยเล่นมากท่ีสุด คือ เกมโมบา้ เกมท่ีเล่นเป็นประจาํคือ ROV ใชส้มาร์ทโฟนเป็น
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อุปกรณ์ในการเล่น ความถ่ีในการเล่นคือ ทุกวนั วนัละหลายคร้ัง เล่นเป็นงานอดิเรกจากการแบ่งเวลาใน

ชีวิตประจาํวนั ใชเ้วลาในการเล่น 1-3 ชัว่โมง เล่นช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ในการเล่นเกมไม่เคยเติมหรือไม่เคย

เสียค่าใชจ่้าย เหตุผลท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเล่นเกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด คือ ความสนุกสนานของเกม สองในสามของ

กลุ่มตวัอย่างไม่เคยมีประสบการณ์เขา้ร่วมเข่งขนัทวัร์นาเมนต/์ลีกเกมอีสปอร์ต และเหตุผลท่ีทาํให้หน่ึงในสาม

ของกลุ่มตวัอยา่งเคยเขา้แข่งขนัทวัร์นาเมนตห์รือลีกเกมอีสปอร์ต คือ หาประสบการณ์จริงในการแข่งขนั 

6.3 การส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ต ลกัษณะทางประชากรโดยภาพรวมท่ี

แตกต่างกนัมีความบ่อยคร้ังของการส่ือสารเแตกต่างกนั โดยเพศ อาย ุลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัมีความ

บ่อยคร้ังของการส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตแตกต่างกนั ส่วนลกัษณะประชากรดา้น

อายุท่ีแตกต่างกันมีความบ่อยคร้ังของส่ือสารในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตไม่แตกต่างกัน ส่ือท่ีทาํให้กลุ่ม 

ตวัอยา่งรู้จกัเกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด คือ เกมออนไลน์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเล่นเกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด

คือ ความสวยงามของภาพภายในเกม มุมมองการรับรู้เก่ียวกบัอีสปอร์ต คือ อีสปอร์ตเป็นการแข่งขนัวดีิโอเกม 

ความบ่อยคร้ังของการส่ือสาร ความบ่อยคร้ังของการส่ือสารของเกมเมอร์โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัพฤติกรรมการเล่นเกม มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

1) การส่ือสารในเกมอสีปอร์ต ระดบัความบ่อยคร้ังในการส่ือสารในเกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด คือ เปิดลาํโพงฟังผูเ้ล่น

อ่ืนระหวา่งเล่นเกม เหตุผลท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่ือสาร คือ ตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 

และได้รู้จักผู ้คนมากข้ึน ในขณะท่ีเหตุผลท่ีทําให้กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่ือสาร คือ                          

ไม่ตอ้งการแสดงตวัตน 2) การส่ือสารนอกเกมอสีปอร์ต ชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตท่ีกลุ่มตวัอยา่งเคยเขา้ชมหรือ

เป็นสมาชิกมากท่ีสุด คือ Facebook ระดบับ่อยความคร้ังในการส่ือสารในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด 

คือ ดูการแคสเกม เหตุผลท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเคยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่ือสาร คือ ไดรู้้จกัผูค้นมากข้ึน ในขณะ

ท่ีเหตุผลท่ีทาํใหไ้ม่เคยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่ือสาร คือ ไม่ตอ้งการแสดงตวัตน 

6.4 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับเกมอีสปอร์ต ลกัษณะทางประชากรโดยภาพรวมท่ีแตกต่างกันมี

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมแตกต่างกนั และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของเกมเมอร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม

การเล่นเกม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัความคิดเห็นต่อปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม

เก่ียวกบัเกมอีสปอร์ตโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงหมายความวา่ เกมเมอร์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมากก็จะมี

พฤติกรรมการเล่นเกมมากดว้ย ประเด็นท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ เกมอีสปอร์ตคือหน่ึงในเกมท่ีชอบมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ มีความรู้สึกต่ืนเตน้ดีใจเม่ือมีตวัละคร ฮีโร่ สกิน ไอเท็ม หรืออีเวนตใ์หม่ๆ ออกมาจากผูใ้หบ้ริการเกมอีสปอร์ต 

และมีความตอ้งการสนบัสนุนบุคคลท่ีช่ืนชอบดว้ยการโดเนท หรือบริจาคเงินนอ้ยท่ีสุด 

6.5 ผลกระทบจากการเล่นเกมอสีปอร์ต พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกม และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่า ระดบัความคิดเห็นต่อภาพรวม

ผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกมอีสปอร์ตอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้นและรายขอ้ พบวา่ ดา้นและขอ้ท่ี

มีผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด คือ ดา้นอารมณ์ (สนุกสนาน ผอ่นคลาย) รองลงมา คือ ดา้น

การศึกษา การงาน และสติปัญญา (พฒันาความคิดเชิงกลยุทธ์), ด้านเทคโนโลยี (มีการพฒันาระบบเกมและ

เซิร์ฟเวอร์อยา่งสมํ่าเสมอ), ดา้นสังคม (สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใหม่), ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (สร้าง

ความสามคัคีและการทาํงานเป็นทีม), ดา้นเศรษฐกิจ (สร้างโอกาสทางอาชีพท่ีเกิดข้ึนจากเกมอีสปอร์ต), ดา้นกีฬา 

(กฎ กติกา ระเบียบ มาตรฐานการแข่งขนัอีสปอร์ตมีความเป็นสากล), ดา้นการเงิน (มีรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์, 

ไอดี, ไอเทม) และดา้นสุขภาพ (เสริมสร้างประสาทสมัผสัทางสายตา) ตามลาํดบั 
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ในขณะท่ีพฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกม

ระดบัความคิดเห็นภาพต่อรวมผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกมอีสปอร์ตอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย

ดา้นและรายขอ้ พบวา่ ดา้นและขอ้ท่ีมีผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด คือ ดา้นสุขภาพ (อาการ

ปวดตา ปวดหัว ปวดกลา้มเน้ือ) รองลงมา คือ ดา้นสังคม (ก่อให้เกิดปัญหาการติดเกม), ดา้นการศึกษา การงาน 

และสติปัญญา (ใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการเล่นเกมอีสปอร์ต), ดา้นอารมณ์ (โมโห หัวร้อน หงุดหงิดง่าย), ดา้น

เศรษฐกิจ (ผลประโยชน์แอบแฝงทางธุรกิจของสปอนเซอร์ผูส้นบัสนุนกิจกรรมอีสปอร์ต), ดา้นเทคโนโลย ี(การ

ปลอมแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลในการเล่นเกม), ดา้นกีฬา (กีฬารูปแบบเดิมๆ ไดรั้บความนิยมนอ้ยลง  และมีการลม้

เกมการโยนเกม),  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (ถูกเยาะเยย้ถากกาง ต่อวา่ด่าทอ จากผูอ่ื้น) และดา้นการเงิน 

(ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่หมดไปกบัการเล่นเกมอีสปอร์ต) ตามลาํดบั 

 

7. อภิปรายผล  

 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเกมเมอร์ ลักษณะทางประชากรของ 

เกมเมอร์ท่ีแตกต่างกนัมีความบ่อยคร้ังของการส่ือสารเแตกต่างกนั จากงานวจิยัพบวา่เกมเมอร์ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมี

ความบ่อยคร้ังของการส่ือสารในเกมอีสปอร์ตแตกต่างกัน โดยท่ีเกมเมอร์เพศชายจะมีความบ่อยคร้ังของ                       

การส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตมากกวา่เกมเมอร์เพศหญิงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของกุลจิรา ฤกษ์ศิริรัตน์ (2560) ท่ีพบความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศกบัความภกัดี

อิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวีท่ีแตกต่างกัน และสอดคลอ้งกับการศึกษาของศลัยาภา นวรัตน์ และ โมไนยพล                  

รณเวช (2561) ท่ีพบวา่ ผูช้มท่ีมีเพศ อาย ุแตกต่างกนัจะมีความถ่ีในการเปิดรับและระยะเวลาในการเปิดชมรายการ

ถ่ายทอดการแข่งขนัอีสปอร์ตแตกต่างกนั 

เกมเมอร์ท่ีมีลกัษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกนัมีความบ่อยคร้ังของการส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและใน

ชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตแตกต่างกนั โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบวา่ เกมเมอร์ท่ีมี

ลักษณะทางจิตวิทยาบุคลิกภาพแบบเปิดเผย มีความบ่อยคร้ังของการส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและในชุมชน

ออนไลน์เกมอีสปอร์ตมากกว่าแบบกลางๆ และแบบเก็บตวั ซ่ึงขอ้คน้พบของงานวิจยัพบว่า การเปิดลาํโพงฟัง               

ผูเ้ล่นอ่ืนระหว่างเล่นเกมมีระดบัความบ่อยคร้ังในการส่ือสารมากท่ีสุด โดยเหตุผลท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด คือ ไดรู้้จกัผูค้นมากข้ึน

เช่นกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษา Kircaburun, Alhabash, Tosuntas  and Griffiths (2018) ท่ีพบวา่คนท่ีมีบุคลิกภาพ

แบบเปิดเผยมกัใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์และจดัการขอ้มูลและเร่ืองราวต่างๆ นอกจากน้ีใน

งานวิจยัยงัพบว่า เหตุผลท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างไม่เคยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและชุมชน

ออนไลน์เกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด คือ ไม่ตอ้งการแสดงตวัตน อนัเป็นลกัษณะทางจิตวทิยาบุคลิกภาพของคนท่ีมีโลก

ส่วนตวัสูงซ่ีงมกัจะไม่แชร์ เซลฟ่ี หรือตั้งสเตตสัมาก เพ่ือหลีกเล่ียงการไดรั้บคอมเมนตด์า้นลบ แต่ใชเ้วลาทั้งหมด

ในส่องดูคนอ่ืนและหลีกเล่ียงการติดต่อพูดคุย เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาและการติดต่อส่ือสาร ในขณะท่ี

ผลการวจิยัพบวา่เกมเมอร์ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความบ่อยคร้ังของส่ือสารในเกมอีสปอร์ตไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของอดิสรณ์ อนัสงคราม (2556) ท่ีพบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีการใชง้านโซเชียลมีเดียไม่แตกต่างกนั 

เกมเมอร์ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมแตกต่างกนั โดยเกมเมอร์เพศชายมีปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคมมากกวา่เกมเมอร์เพศหญิง และเกมเมอร์อาย ุ16-20 ปี มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมากกวา่เกมเมอร์อายนุอ้ยกวา่ 

15 ปี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย ์(2553) ท่ีพบวา่ ระดบัการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ก่ึงความจริงมีความแตกต่างกันตามอายุของกลุ่มแฟนคลบั นอกจากน้ีในผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างรายคู่ยงัพบว่าเกมเมอร์ท่ีมีลกัษณะทางจิตวิทยาบุคลิกภาพแบบเปิดเผย มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมากกวา่ 

เกมเมอร์ท่ีมีลกัษณะทางจิตวิทยาบุคลิกภาพแบบเก็บตัว ซ่ึงสอดคลอ้งกับบุคลิกภาพตามทฤษฎีจิตวิทยาเชิง

วิเคราะห์ของ Carl G. Jung (1939) ท่ีระบุว่าบุคลิกภาพแบบเปิดเผย เป็นคนท่ีชอบทํากิจกรรมร่วมกับผูอ่ื้น                

ชอบการสงัสรรค ์เขา้สงัคมกบัคนผูอ่ื้น ในขณะท่ีบุคลิกภาพแบบเก็บตวั จะมีลกัษณะตรงกนัขา้ม 

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกม มากท่ีสุดคือ ความสวยงามของภาพภายในเกม สอดคลอ้งกบั 

พงษ์เพ็ชร์ สัติภากรณ์ และ กรกฏ เหมสถาปัตย ์(2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์ในประเทศ

ไทย พบวา่ ความสวยงามและความสมจริง เป็นปัจจยัท่ีทาํใหผู้เ้ล่นเลือกเล่นเกม ในขณะท่ีความบ่อยคร้ังของการ

ส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตของเกมเมอร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม

การเล่นเกม ซ่ึงหมายความวา่ ความบ่อยคร้ังของการส่ือสารของเกมเมอร์มากก็จะมีพฤติกรรมการเล่นเกมมากดว้ย 

สอดคลอ้งกบัภคภร ลุ่มเพชรมงคล (2559) ท่ีพบวา่ปัจจยัการติดต่อกบัผูอ่ื้นในเกมมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อ

ความตั้งใจในการเล่นเกมผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จากขอ้คน้พบของงานวจิยัท่ีพบวา่ระดบัความบ่อยคร้ังในการ

ส่ือสารในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด คือ ดูการแคสเกม ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาเหตุผลในการเขา้ชม

อีสปอร์ตในอินเทอร์เน็ตของ Sjöblom and Hamari (2017) ท่ีพบว่าการแสวงหาความรู้เก่ียวกับเกมอีสปอร์ต มี

ความถ่ีในการดูอีสปอร์ตในเชิงบวก และสตรีมม่ิงวดีิโอเกมกลายเป็นรูปแบบใหม่ของส่ือใหม่ในอินเทอร์เน็ต และ

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิวรรณ ศิรินันทนา (2559) ท่ีพบว่าการส่ือสารในเกมเก่ียวขอ้งกบัสังคมท่ีอยู่บน

อินเทอร์เน็ตท่ีสร้างชีวิตเสมือนจริงของผู ้เล่นเกม มีการส่ือสารของคนท่ีเล่มเกมด้วยกันโดยแลกเปล่ียน

ประสบการณ์และความสนใจร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McLuhan ท่ีสนใจรูปแบบของส่ือวา่ “เพียงแค่ตวั

ส่ือก็เป็นสารแลว้” (medium is the message) เพียงแค่การเปล่ียนตวัส่ือเท่านั้น ก็จะสร้างผลกระทบให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงกบัประสบการณ์ของมนุษยแ์ลว้ (กาญจนา แกว้เทพ, 2541) ซ่ึงการส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและใน

ชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตของเกมเมอร์นั้นจดัอยูใ่นบริบทเครือข่ายและชุมชนออนไลน์ในโลกยคุดิจิทลั ความ

บ่อยคร้ังของการส่ือสารในเกมอีสปอร์ตและในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตของเกมเมอร์มากก็จะมีพฤติกรรม

การเล่นเกมมากดว้ยเช่นกนั 

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของเกมเมอร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเล่นเกม ซ่ึงหมายความวา่ 

เกมเมอร์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมากก็จะมีพฤติกรรมการเล่นเกมมากดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชิณสินธ์ุ 

คลงัทอง (2561) ท่ีพบวา่สภาพของชุมชนเสมือนข้ึนอยูก่บัลกัษณะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ล่นเกมออนไลน์ ขอ้

คน้พบของงานวิจยัพบวา่ มุมมองการรับรู้เก่ียวกบัอีสปอร์ตมากท่ีสุด คือ อีสปอร์ตเป็นการแข่งขนัวิดีโอเกม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ธาม เช้ือสถาปนศิริ (2561) ท่ีมีการเสนอใหใ้ชค้าํนิยามความหมายของอีสปอร์ตวา่ เป็นกิจกรรมการ

แข่งขนัวิดีโอเกมท่ีกระทาํผา่นคอมพิวเตอร์ เครือข่าย เน็ตเวิร์ค การส่ือสารผ่านระบบใดก็ตามท่ีผูเ้ล่นระดบัจริงจงั 

มืออาชีพ เข้าร่วมเพ่ือเงินรางวลั ของรางวลั หรือความรู้สึกทางจิต ซ่ึงอาจมีการถ่ายทอดสดให้คนดู และมี

สปอนเซอร์สนบัสนุนกิจกรรมในพ้ืนท่ีจดังานหรือในโลกอินเทอร์เน็ตก็ตาม 

 ผลกระทบจากการเล่นเกมอีสปอร์ต พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ

ผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกม ซ่ึงหมายความวา่ เกมเมอร์ท่ีมีพฤติกรรมการเล่นเกมมากก็จะมีผลกระทบเชิง

บวกจากการเล่นเกมมากดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชญานิกา ศรีวิชยั (2557) ท่ีพบวา่การควบคุมพฤติกรรม

ของตนเอง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ และผลกระทบเชิงบวกด้านท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ                     

ด้านอารมณ์ สอดคลอ้งกับการศึกษาของวราภรณ์ ล้ิมเปรมวฒันา และกันตภณ ธรรมวฒันา (2560) ท่ีพบว่า
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ผลกระทบทางดา้นบวกในดา้นอารมณ์และความรู้สึก ทาํให้ความรู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียด สนุกสนาน 

เพลิดเพลินทั้งน้ีพบวา่พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกม 

และภาพรวมผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกมอีสปอร์ตของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีผลมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นสุขภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกฤตนยั แซ่อ้ึง และคณะ (2559) ท่ีพบวา่ผลกระทบจากการเล่น

เกมออนไลน์ดา้นสุขภาพร่างกายอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาเก่ียวกับสายตา อาการปวดตา สายตาสั้น 

ร่างกายไม่แขง็แรง มีเวลาพกัผอ่นนอ้ยลง รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา และปวดหลงัเม่ือนัง่เล่นเกมนานๆ 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) จากงานวิจัย พบว่าการเล่นเกมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เเละเกิดปัญหาการติดเกม ดังนั้น 

นกัวชิาการและบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีส่วนเก่ียวขอ้งควรสร้างความรู้ ความเขา้ใจความเขา้ใจ และรู้เท่าทนัเกม

อีสปอร์ต เน่ืองจากคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่อีสปอร์ตช่วยลดปัญหาเด็กติดเกมนอ้ยท่ีสุด  

  (2) นกัการตลาดหรือผูใ้หบ้ริการเกมควรมุ่งเนน้ความสวยงามของภาพในเกมเป็นสาํคญั เน่ืองจาก

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเล่นเกมอีสปอร์ตมากท่ีสุด ควรมีกราฟิกท่ีมีความละเอียด และมีความสมจริง 

  (3) นกัพฒันาเกมควรเพ่ิมช่องทางการส่ือสารในเกมใหมี้ระบบการส่ือสารดว้ยเสียงพดูดว้ยนอกจาก

การส่ือสารดว้ยการแชท เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่เกมเมอร์เปิดลาํโพงเพ่ือฟังเสียงผูเ้ล่นอ่ืนระหวา่งเล่นเกม 

  8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงผลการศึกษาอาจไม่ครอบคลุมในประเด็นรายละเอียด

ต่างๆ ท่ีสําคญั เช่น วิธีคิด แนวทางการจดัการ ป้องกนั การแกปั้ญหาและมาตรการรองรับท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัเกม 

อีสปอร์ต ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย 
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บทคัคย่อ 

             จากการศึกษาวจิยัความวติกกงัวลชีวติหลงัวยัเกษียณเพ่ือนาํมาหาแนวโนม้ความวติกกงัวลและนาํมาเป็น

แรงบนัดาลใจในการออกแบบการเล่าเร่ืองในหนงัสั้น โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาและสัมภาษณ์

จากกลุ่มตวัอยา่ง และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความวิตกกงัวลเม่ือเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุซ่ึงผูว้ิจยัไดค้น้พบประเด็นเก่ียวกบั

ความวิตกกงัวลนั้นมาจากพ้ืนฐานการดาํรงชีวิตท่ีแตกต่างกนั แต่มีบางเหตุการณ์ท่ีความวิตกกงัวลเหล่านั้นไม่

สามารถหลีกเล่ียงได ้เป็นจุดร่วมท่ีทุกคนยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้จึงเกิดแรงบนัดาลใจใหผู้ว้จิยัไดน้าํประเด็นดงักล่าว

มาใชใ้นการออกแบบภาพยนตร์ ดว้ยการถ่ายทอดประเด็นตวัอยา่งผสมผสานกบัแนวโนม้ความวิตกกงัวลใหเ้ป็น

รูปธรรม เพ่ือส่ือให้เห็นถึงการรับมือจากเหตุการณ์และเขา้ใจถึงภาวะความเป็นอยู่เม่ือเขา้สู่ช่วงวยัหลงัเกษียณ            

มากข้ึน 

 

คาํสําคญั : หนงัสั้น / แนวโนม้ความวติกกงัวล / หลงัวยัเกษียณ 

 

Abstract 

The purpose of the anxiety study of post-retirement life was to find anxiety trends and bring inspiration 

in the design of storytelling in short films. By collecting data from the study area and interviewing the sample 

group, and experts about anxiety when entering the elderly. The researcher found that the issue of anxiety comes 

from a different living foundation but there are some events that those anxieties cannot be avoided. Therefore, it 

is inspiring the researcher to use such issues in film design, by conveying the sample issues combined with 

concrete anxiety trends to convey the response from the incident, and understand the living conditions when 

entering the retirement age. 

 

Keywords : after retirement/ anxiety trend / short film1. 

 

1.  บทนํา   

ปัจจุบนัประเทศไทยกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุโดยนิยามของ “สงัคมผูสู้งอาย”ุ ตามหลกัการสากลองคก์าร

สหประชาชาติ ระบุไวว้่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้ ง

ประเทศ ถือวา่ประเทศนั้นกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุหรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผูสู้งอายเุต็มรูปแบบ” 
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หรือ “สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์” (Aged Society) เม่ือสัดส่วนประชากรท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 20 

และส่ิงท่ีทา้ทายของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย คือ การกา้วเขา้เป็นสงัคมผูสู้งอายอุยา่ง

เต็มรูปแบบ ในอีกเพียง 1 ปีขา้งหนา้น้ี คือในปี 2563 น้ีประเทศไทยจะมีประชากรสูงวยั จาํนวน 12.6 ลา้นคนจาก

จาํนวนประชาชนรวม 66.0 ลา้นคนและคิดเป็น 19.1% ของประชากรรวม (ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร,2560)  

ประกอบกบัการ "เกษียณ" ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน มีความหมายวา่ "ส้ินไป" ซ่ึงใชเ้ก่ียวกบัการ

กาํหนดอาย ุเช่น เกษียณอายรุาชการ ก็จะหมายถึงการส้ินกาํหนดเวลารับราชการหรือการทาํงาน  

โดยส่วนใหญ่แลว้ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย มกัถือกาํหนดใหบุ้คคลท่ีมีอาย ุ60 ปี

บริบูรณ์ตอ้งเกษียณอายพุน้จากสภาพการทาํงานเพ่ือใหร่้างกายไดพ้กัผ่อนจากการตรากตรําซ่ึงสังคมชีวิตหลงัวยั

เกษียณเป็นช่วงท่ีตอ้งปรับตวัรับความเปล่ียนแปลง โดยมนุษยเ์ราโดยธรรมชาติมกัจะกลวักบัการเปล่ียนแปลง 

ปฏิเสธและไม่สามารถยอมรับไดง่้ายนกัโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัซ่ึงเป็นจุดท่ีทาํใหชี้วิตพลิกผนัหรือ

หักเหและสามารถทาํให้ชีวิตเราเปล่ียนไปหรือท่ีเรียกกนัว่าจุดเปล่ียนของชีวิต (Turning Point of Life) ผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาต่อพบวา่ผลกระทบท่ีเกิดในช่วงของการเกษียณอายนุั้นสามารถท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น 

ผลกระทบดา้นร่างกาย ผูเ้กษียณอายตุอ้งประสบกบัปัญหาความเส่ือม ความชราภาพ ความถดถอยของ

ร่างกายและของอวยัวะต่างๆ เช่น ระบบต่างๆร่างกายเส่ือมลง กระดูก สายตา หูตึง ผิวหนังเห่ียวย่น โดยทฤษฎี

เก่ียวกบัความสูงอายดุา้นชีววิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีทาํลายตนเอง (Autoimmunity Theory) และทฤษฎีระบบภูมิคุม้กนั

(Immune System Theory) กล่าววา่ เม่ืออายมุากข้ึนระบบในร่างกายจะสร้างภูมิคุม้กนันอ้ยลงและในขณะเดียวกนั

นั้นก็จะสร้างภูมิคุม้กนัชนิดทาํลายตวัเองมากข้ึน ส่งผลใหร่้างกายแต่ก่อนนั้นต่อสู้กบัเช้ือโรคไดดี้กลบัทาํให้ไม่ได้

ประสิทธิผล ส่ิงท่ีตามมาคือร่างกายอ่อนแอส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยไดง่้าย และรุนแรงกวา่ ยิ่งหากผูเ้กษียณอายุ

ขาด 

ความรู้ในดา้นการดูแลสุขภาพ ขาดการวางแผน ขาดการเตรียมความพร้อมทั้งทางกายและจิตใจ ก็จะยิง่

ทาํใหสุ้ขภาพเส่ือมลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงโรคท่ีพบไดบ่้อยนั้นคือ โรคมะเร็ง ความดนัโลหิตสูง ขอ้เส่ือม  

ผลกระทบดา้นจิตใจ โดยการเกษียณอายกุ่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัต่อกิจวตัรประจาํวนั             

ผูเ้กษียณอายตุอ้งละท้ิงบทบาททางสงัคมท่ีเคยปฏิบติัมาอยา่งยาวนาน สูญเสียตาํแหน่งหนา้ท่ี อาํนาจและเกียรติยศ 

ในขณะเดียวกนั การเกษียณอายนุั้นทาํใหผู้เ้กษียณถูกตีตราวา่เป็นผูสู้งอาย ุเป็นคนชราท่ีถูกมองวา่ไร้ความสามารถ

หรือความสามารถถดถอยลง นอกจากน้ี ในวยัน้ีผูสู้งอายุยงัตอ้งเผชิญกบัสภาวะการสูญเสียบุคคลใกลชิ้ด เช่น               

การเสียชีวิตของคู่สมรส เพ่ือนและญาติวยัเดียวกนั การสูญเสียบุคคลท่ีเคยดูแลมาตั้งแต่เด็กๆลูกหลานไปจาก

ครอบครัว เน่ืองจากในวยัน้ีลูกๆ ของตนนั้นต่างก็เติบโตและมกัท่ีจะแยกยา้ยกนัไปมีครอบครัวและแยกยา้ยไปอยู่

กนัเองเป็นส่วนตวัต่างหาก ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อแม่ท่ีเคยมีมาอยา่งยาวนั้นถูกลดถอยลง ต่างคนต่างอยู ่

การติดต่อสัมพนัธ์หรือมีกิจกรรมท่ีเคยไดท้าํร่วมกนันั้นจะมีปริมาณท่ีลดลงกวา่แต่ก่อน หากผูเ้กษียณอายนุั้นไม่

สามารถปรับตวัต่อสภาพเช่นน้ีได ้จะเกิดความรู้สึกวา่ตนเองนั้นเป็นคนท่ีไร้คุณค่า ไม่มีความหมายสาํหรับใครๆ

เป็นการนาํไปสู่การมีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ซึมเศร้า หวาดระแวง ทอ้แทผ้ิดหวงั โดดเด่ียว ขาดความพึงพอใจ

ต่อสภาพชีวติในปัจจุบนัจนอาจถึงกบัฆ่าตวัตายได ้(ประภาศรี มานิตย,์ 2542, น. 11)   

ผลกระทบดา้นสังคม การเกษียณอายเุป็นการถอนบทบาททางสังคมภายนอก ทาํให้ผูเ้กษียณมีสังคมท่ี

จําเป็นต้องอยู่แต่ภายในบ้าน น้อยคนท่ีจะเข้าไปมีบทบาททางสังคมเน่ืองจากความคิดท่ีว่าการเกษียณคือ                         

การพกัผอ่น ช่วงเวลาท่ีตอ้งการใหร้างวลัชีวติตนเองนั้น อาจทาํใหข้าดการพบปะสงัสรรคก์บัเพ่ือนร่วมงานนอ้ยลง 

จุดน้ีเองท่ีทาํให้บทบาททางสังคมของผูท่ี้เกษียณอายนุั้นลดลง อาํนาจ หนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเคยมีเม่ือสมยัท่ียงัคงทาํงาน
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อยูก็่หมดไป ส่งผลใหผู้เ้กษียณเกิดความรู้สึกวา่ตนเองหมดคุณค่า ขาดคนเคารพยกยอ่งนบัถือเหมือนอยา่งท่ีเคยได้

รู้สึกเหงาและวา้เหวซ่ึ่งหากไม่มีบทบาทใหม่มาทดแทนส่ิงท่ีเป็นอยูน้ี่ จะก่อใหเ้กิดปัญหาทางจิตใจของผูท่ี้เกษียณ

ได ้  

ผลกระทบดา้นการเงิน เม่ือผูเ้กษียณอายุนั้นไม่ได้ทาํงาน รายได้ท่ีเคยไดต้ามปกตินั้นก็จะลดน้อยลง 

ในช่วงน้ี ถา้ภาระรับผิดชอบของผูเ้กษียณเสร็จส้ินไปแลว้ก็จะไม่เป็นปัญหามากนกัเพราะค่าใชจ่้ายโดยทัว่ไปจะ

ลดลง เน่ืองจากส่วนใหญ่ใชเ้วลาอยูก่บับา้น ไม่ไดอ้อกไปทาํงานอยา่งท่ีเคยเป็นแต่อยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้ายท่ีเคยเสีย

ไปน้อยอย่างเร่ืองของการดูแลสุขภาพนั้นกลบัเพ่ิมมากข้ึนเพราะสุขภาพของผูเ้กษียณนั้นแย่ลงทุกวนั ทาํให้

ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจะมีปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ไปตามอาย ุ(ทยณฐชวนไชยสิทธ์ิ, 2555)  

ผลกระทบจากการเกษียณอายุนอกจากจะทาํให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคมและการเงิน

ตลอดจนชีวิตความเป็นอยูข่องผูเ้กษียณอายแุลว้ปัญหาดงักล่าวยงัส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและสังคมอีกดว้ย

ดา้นครอบครัวตอ้งรับภาระดูแลผูสู้งอายท่ีุสุขภาพร่างกายเส่ือมลงสภาพจิตใจเปล่ียนแปลงไปอาจเกิดปัญหาการ

ปรับตวัระหว่างผูเ้กษียณอายุกับบุตรหลาน ซ่ึงส่งผลต่อสัมพนัธภาพในครอบครัวได้ ส่วนด้านสังคมรัฐตอ้ง

รับภาระดูแลผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถดูแลตวัเองหรือครอบครัวไม่สามารถดูแลได ้ซ่ึงนบัวนัจะมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน 

ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีก็คือตวัผูท่ี้จะเกษียณอายเุอง ท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือจะใช้

ชีวติภายหลงัเกษียณอยา่งเหมาะสมไวล่้วงหนา้ (บรรลุ ศิริพานิช, 2551: 3-4 ; ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2545: 573) 

ดังนั้ นแล้ว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะมีการวางแผนสําหรับการเกษียณอายุท่ี เหมาะสมกับ

ความสามารถทางการเงิน เพ่ือความสุขในชีวิตหลงัวยัเกษียณ สาํหรับงานวิจยัน้ีจะเนน้การนาํแนวโนม้ความวติก

กงัวลเก่ียวกบัชีวติหลงัวยัเกษียณของกลุ่มบุคลากรท่ีมีอาย ุ20ปีข้ึนไปท่ีกาํลงัประกอบอาชีพ โดยนาํแนวโนม้ความ

วิตกกังวลเหล่านั้ นมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ให้กับตัวแสดง เพ่ือใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือ

ภาพเคล่ือนไหว และสอดแทรกการเตรียมความพร้อมสาํหรับการเขา้สู่ชีวติหลงัวยัเกษียณ โดยส่ือภาพเคล่ือนไหว

จะส่ือเขา้ไปมีบทบาทในการประชาสัมพนัธ์หลากหลายช่องทางทั้งช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ Face book, 

Line อีกทั้งส่ือภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน15 นาที มีระยะเวลาท่ีกระชบั เหมาะกบั

พฤติกรรมการรับส่ือของกลุ่มวยัทาํงานช่วงอาย4ุ5 ปีข้ึนไป โดยส่ือจะให้ความตระหนกัเพ่ือเพ่ิมองคค์วามรู้เร่ือง

การเตรียมความพร้อมถึงการเตรียมตวัเขา้สู่ชีวติหลงัวยัเกษีย 

 

2. วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

วตัถุประสงค์ด้านวชิาการ 

1. เพ่ือศึกษาแนวโนม้ของความวติกกงัวลชีวติหลงัวยัเกษียณ  

2. เพ่ือทาํความเขา้ใจและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัความวติกกงัวลชีวติหลงัวยัเกษียณ 

3. เพ่ือศึกษาการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อหนงัสั้นเก่ียวกบัความวิตกกงัวลชีวิตหลงัวยัเกษียณใหเ้กิด

การตระหนกัเร่ืองชีวติหลงัวยัเกษียณ และการใหแ้นวทางเร่ืองการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษียณ 

วตัถุประสงค์ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการการผลิตส่ือภาพเคล่ือนไหวเก่ียวกบัความวติกกงัวลของชีวติหลงัวยัเกษียณ 

2. เพ่ือใหไ้ดส่ื้อท่ีมีความเหมาะสมเก่ียวกบัความวติกกงัวลชีวติหลงัวยัเกษียณ 

3. เพ่ือประเมินคุณภาพการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อภาพยนตร์สั้นเก่ียวกบัความวิตกกงัวลชีวิตหลงั

วยัเกษียณ 
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3. วธีิดําเนินการ  

วิธีการดาํเนินการศึกษาความวิตกกงัวลชีวิตหลงัวยัเกษียณเพ่ือออกแบบหนังสั้นช้ินน้ีไดส้ร้างข้ึนโดย

ศึกษาแนวโน้มความวิตกกังวลเก่ียวกับชีวิตหลงัวยัเกษียณ เพ่ือนํามาเป็นประเด็นหลกัในการออกแบบและ

สร้างสรรค ์ ตวัละครและเล่าเร่ือง โดยเน้ือหาแนวคิดมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มคนก่อนวยัเกษียณ เพ่ือหาแนวร่วม

การแสดงพฤติกรรมของตวัละครและผูช้ม เป็นตวัช่วยในการท่ีกลุ่มเป้าหมายจะเขา้ใจตวัละครและเหตุการณ์

จาํลองท่ีถ่ายทอดเป็นเร่ืองราว ในหนงัสั้นของผูว้ิจยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ผา่นช้ินงานจาํนวน 1 ช้ินความยาวไม่เกิน 15 

นาทีแบบไฟลว์ิดีโอ (.mp4) ระบบ HD (Hidefintion) ช่ือเร่ือง วนัน้ียงัไม่สาย หญิงวยั 60ปี ช่ือ จิต เธอตอ้งการใช้

ชีวติหลงัเกษียณอยา่ง เรียบง่ายในตวัชนบทท่ีเตม็ไปดว้ยธรรมชาติ แต่เธอสูญเสียสามีกะทนัหนั ทาํใหลู้กชาย กอ้ง 

อาชีพนกัธุรกิจและลูกสะใภษ้าอาชีพพนกังานบริษทั นาํเธอเขา้มาอยูใ่นเมือง เน่ืองจากปูมหลงัท่ีเธอผิดหวงักบัลูก

ชายท่ีไม่ยอมรับขา้ราชการทาํให้เธอไม่ถูกกบัลูกชายและลูกสะใภ ้แต่ทั้ ง 2 คน ก็พยายามรักและดูแลเธอ และ

วางแผนครอบครัวให้ดีท่ีสุด ส่วนตวัเธอเองก็ตอ้งเป็นผูใ้หญ่ท่ีตอ้งเขา้ใจ ยอมรับและรู้จกัปรับตวั เพ่ือให้เห็นว่า  

ส่ิงสุดท้ายท่ีจะอยู่กับเราไปตลอดคือครอบครัว ซ่ึงทุกขั้นตอนของการดาํเนินงานจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนตาม

รูปแบบการทาํงานของภาพยนตร์ คือ 

 1. ขั้นตอนแนวความคิด (The idea) 

 2. ขั้นตอนก่อนการถ่ายทาํ (Pre-Production) 

 3. ขั้นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

 4. ขั้นตอนการทาํงานหลงัถ่ายทาํ (Post-Production) 

 5. ขั้นตอนการนาํเสนอผลงาน (Presentation) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที ่1 ภาพแสดงภาพส่ือประชาสมัพนัธ์หนงัสั้นเร่ือง “วนัน้ียงัไม่สาย” 
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4. สรุปผล 

 ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นบทภาพยนตร์ บทของหนงัเขา้ใจไดง่้าย ไม่ซบัซอ้นมาก แต่เน้ือเร่ือง

ยืดเยื้อไปหน่อย ควรเล่าเร่ืองให้สั้น และกระชบัมากข้ึนกวา่เดิม จากการประเมินคุณภาพพบวา่ ดา้นท่ีมีคุณภาพ

มากท่ีสุด คือ ดา้นเน้ือหา อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ดา้นคุณภาพของภาพและเสียง อยูใ่นเกณฑ ์ดี

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ดา้นการออกแบบหนงัสั้น อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

 ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวดา้นออกแบบภาพยนตร์ เร่ืองมีเน้ือหาท่ีดี  แต่การประติดประต่อเร่ืองยงัขาด

ความต่อเน่ืองและไม่ถึงท่ีสุดในบางฉากควรศึกษาเร่ืององคป์ระกอบและดา้นโครงสร้างภาพยนตร์ใหม้ากข้ึนระวงั

เร่ืองแสง และ  เสียงรบกวน จากการประเมินคุณภาพพบวา่ ดา้นท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด คือ ดา้นเน้ือหา อยูใ่นเกณฑ ์ 

ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ดา้นการออกแบบหนงัสั้น อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ดา้นคุณภาพของ

ภาพและเสียง อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 

 ผลการประเมินจากกลุ่มตวัอย่างและกลุ่มเป้าหมาย มีการเลือกใชส้ถานท่ีไดดี้ แต่มีการใชส้ถานท่ีใน             

การถ่ายทาํนอ้ยเกินไป บางช็อตดูยืดเกินไป บางช็อตก็ตดัเร็วเกินไปเสียงบรรยากาศควรปรับลดใหเ้บาลง จากการ

ประเมินคุณภาพพบวา่ ดา้นท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพของภาพและเสียงอยูใ่นเกณฑ ์ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.50 ดา้นเน้ือหา อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ดา้นการออกแบบหนงัสั้น อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง               

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 

จากการศึกษาพบว่า ทุกข้อมีระดับค่าเฉล่ียเกิน 3.00 ซ่ึงตรงกับระดับความคิดเห็นจริงมากท่ีสุด                     

กล่าวโดยรวมตามระดบัคะแนนจากมากไปนอ้ยไดว้า่ การเตรียมพร้อมก่อนเกษียณนั้นทาํใหเ้ราสามารถเผชิญกบั

การเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะตามมา และยงัเป็นเร่ืองจาํเป็นอยา่งยิ่ง เพราะมีผลต่ออนาคต เป็นการหาแนวโนม้ของ

ความวติกกงัวล การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ชีวติหลงัวยัเกษียณ ดา้นร่างกาย เป็นเร่ืองสาํคญัอนัดบั 1 และดา้น

การเงิน, จิตใจ, และสังคม รองลงมาตามลาํดับ ในส่วนของการให้ข้อมูล ท่ีไม่ใช่ตัวเลขพบว่า ทั้ ง 4 ด้านมี

ความสัมพนัธ์กนั โดยท่ีถา้หากดา้นใดดา้นหน่ึงถูกกระทบ ก็ จะส่งผลต่อดา้นอ่ืนๆตามมา ผูท้าํแบบประเมินหลาย

คนท่ีกรอกขอ้มูลเร่ือง ความเจ็บป่วย ลงในหวัขอ้ดา้นการเงิน ซ่ึงนัน่ก็คือ ความเจ็บป่วยก่อใหเ้กิดค่ารักษาพยาบาล 

และความเจ็บป่วยยงัส่งผลต่อสภาพจิตใจของตนเอง และยงัส่งผลกระทบต่อดา้นสังคมตามมา โดยขอ้มูลในส่วน

ท่ีไม่ใช่ตวัเลข พบความวิตกกงัวลทางดา้นการร่างกาย ไดแ้ก่ โรคท่ีไม่คาดคิด โรคติดเตียง โรคมะเร็ง ความวิตก

กงัวลทางดา้นเงิน ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ ค่าใชจ่้าย ค่าเล้ียงดูบุตร ความวติกกงัวลทางดา้นจิตใจไดแ้ก่ 

ความเหงา การสูญเสียบุคคลใกลชิ้ด และความวติกกงัวลทางดา้นสงัคม      

 

5. ข้อเสนอแนะ 

การสร้างหนังสั้นโดยศึกษาแนวโน้มความวิตกกงัวลเก่ียวกบัชีวิตหลงัวยัเกษียณ โดยถ่ายทอดออกมา

ผ่านเร่ืองราวและตวัละครสมมติท่ีพยายามแทรกความรู้เขา้ไปใหผู้ช้มไดติ้ดตาม และเล็งเห็นความสาํคญั ส่ิงท่ีได้

จากหนงัสั้นเร่ืองน้ีคือ อยา่มวัแต่มุ่งหวงัหรือมองถึงอนาคตมากเกินไป บางคร้ังเรามุ่งแต่จะหวงัตอ้งการ จนเกิด

เป็นความวิตกกังวลจนทาํให้เราลืมชีวิตประจาํวนัของเราไป ปัจจุบันไม่ใช่อดีตของอนาคตเสมอไป ปัจจุบนั

สามารถเป็นอนาคตของอนาคตไดเ้ช่นกนั นัน่ก็คือส่ิงท่ีเราทาํอยูทุ่กวนัๆ มนัส่งผลถึงอนาคต การทาํจิตใจสงบ การ

ออมเงิน การกินอาหารท่ีมีประโยชน์ การออกกาํลงักาย รวมถึงการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีให้กบัครอบครัวเพียง

เท่าน้ีคุณก็สามารถวางแผนอนาคตไดแ้บบไม่เครียดจนเกินไป หนงัสั้นเร่ือง วนัน้ียงัไม่สาย ท่ีเล่าเร่ืองผ่านความ

เรียบง่าย ให้ผูช้มเขา้ใจวา่ จริงๆแลว้ชีวิตคนเรามนัเรียบง่ายแบบน้ี ถา้เราตอ้งการให้มนัเรียบง่าย ขอ้เสนอแนะใน
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เร่ืองขอ้มูล เน่ืองจากกลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีใชก้าํหนดหาไอเดียในการดาํเนินเร่ือง และการออกแบบตวัละคร 

เป็นกลุ่มประชากรอยูใ่นสถานท่ีทาํงานแห่งเดียวกนั ทาํใหก้ารเกาะกลุ่มของขอ้มูลไม่มีความแตกต่างมากนกั การ

หากลุ่มประชากรควรใชข้อบเขตท่ีกวา้งกวา่น้ีเพ่ือความแตกต่างของขอ้มูล 

 

6. กติติกรรมประกาศ 

โครงงานสร้างสรรคเ์ร่ือง ศึกษาความวติกกงัวลชีวติหลงัวยัเกษียณเพ่ือออกแบบหนงัสั้น ขอขอบคุณทุก

บุคคลท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหห้นงัสั้นเร่ืองน้ีและเก่ียวขอ้ง ท่ีคอยใหข้อ้มูลจนไดแ้รงบนัดาลใจโดยใหค้วามร่วมมือ

ในการทาํแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลโดยไม่ปฎิเสธการใหข้อ้มูล เป็นขอ้มูลสาํคญักบัผลงานช้ินน้ี ขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ี

เป็นผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํแนะนาํท่ีดี เพ่ือนาํไปพฒันาผลงานใหอ้อกมาสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และสละเวลาในการให้

คาํปรึกษาอยูเ่สมอ รวมทั้งการประเมินคุณภาพและใหค้าํแนะนาํเพ่ิมเติมเป็นอยา่งดี  และขอขอบคุณผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั

ทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือในการถ่ายทาํ และผูใ้ห้ยืมอุปกรณ์ถ่ายทาํ ทั้งผูท่ี้คอยให้กาํลงัใจตลอดมา ประโยชน์ทุก

ประการท่ีเกิดข้ึนกบัโครงงานสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี เป็นผลมาจากการไดรั้บความอนุเคราะห์และความเอ้ือเฟ้ือทุก

อยา่ง ความกรุณาของทุกท่านท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัโครงงานสร้างสรรคมี์ความรู้สึกปลาบปล้ืมและซาบซ้ึงใจ

เป็นอยา่งยิง่ จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอพอดแคสต ์ส่ือเสียงรูปแบบใหม่ในดา้น เน้ือหา รูปแบบ วิธี

นาํเสนอ รวมทั้งวิเคราะห์อตัลกัษณ์เฉพาะตวัของพอดแคสตท่ี์เขา้ถึงคนเจเนอเรชนัใหม่ โดยมีกรอบการวเิคราะห์

ตามแนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่  โดยพบวา่เน้ือหาของพอดแคสตใ์นประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  ประเภทเนน้

การสร้างเน้ือหารายการชดัเจน ประเภทเนน้ผูจ้ดัรายการมีช่ือเสียง และประเภทผูจ้ดัเป็นกลุ่มองคก์ร และกลุ่มส่ือ 

เนน้สร้างคอนเทนตห์ลากหลายใหเ้ลือก ส่วนผูจ้ดัพอดแคสตค์วรมีคุณสมบติัเป็นผูเ้ช่ียวชาญ เป็นนกัเล่าเร่ือง และ

สามารถคดัสรรเน้ือหาท่ีน่าสนใจมาถ่ายทอดผา่นการพดูได ้ ดา้นอตัลกัษณ์ของพอดแคสตคื์อเป็นส่ือผสมขา้มสาย

พนัธ์ุ โดยเป็นทั้งส่ือเสียง ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ ซ่ึงลกัษณะของพอดแคสตท่ี์ไดรั้บความนิยมมกัมีเน้ือหา

แปลกใหม่ เจาะกลุ่มเฉพาะ ทั้งน้ีสาเหตุท่ีทาํใหพ้อดแคสตเ์ติบโตอยา่งต่อเน่ืองเพราะเขา้กบัพฤติกรรมของคน Gen 

Y และ Z ท่ีคุน้เคยกบัเทคโนโลยีและมกัเปิดรับส่ือมากกวา่ 1 ส่ือไปพร้อมกนั และลกัษณะของส่ือเสียงท่ีไม่ตอ้ง

อาศยัสมาธิและความต่อเน่ืองในการฟังจึงเอ้ือใหฟั้งไปพร้อมกบัทาํกิจกรรมอ่ืนควบคู่ไดแ้บบทุกท่ีทุกเวลา     

 

คาํสําคญั : พอดแคสต ์ ส่ือเสียง  ส่ือใหม่   

   

ABSTRACT 

 The object of this article is to present the Podcast, the new form of audio media.  The format, contents, 

presentation and analysis the identity of Podcast are able to be approachable to the new generations. The 

conceptual framework is “New Media”. The study found that there are 3 formats of Podcast in Thailand as 

follows, 1. To emphasize the contents by the specific-knowledge of professional Podcaster in each content. 2. To 

emphasize the well-known Podcaster. 3. The Podcaster on behalf of each Organization or Publisher creating the 

variety contents.   The Podcaster should be the specialist, storyteller and curator. And the identity of Podcast is 

Hybrid media that mixed audio media, publisher and online media.  The most popular podcasts mostly hold the 

fresh contents targeting to “Niche”. Moreover, the Podcast has continually grown because it easily accessible to 

the behavior of new Generation such as Gen Y and Z which are familiar with technology and welcome more than 

one media in the same time. The nature of voice media doesn't need the continual attention from the audiences. 

Therefore, Podcast can go together with the audiences anywhere anytime. 

 

Keywords: Podcast, Audio Content, New Media   
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1. บทนํา 

เม่ือนึกถึงส่ือเสียง  เรามกันึกถึงการฟังเพลงผ่านรายการวิทยทุางคล่ืนเอฟเอ็ม  ส่ือท่ีแวดวงส่ือมวลชน

ต่างส่ายหน้าถอดใจกบัการหาสปอนเซอร์โฆษณาเพ่ือความอยู่รอด หลายเสียงคาดการณ์กนัว่า “วิทยุตายแลว้”   

นัน่เพราะไม่มีคนฟังเพลงผ่านคล่ืนวิทยุแบบเก่าอีกต่อไป เพราะในยคุน้ีการฟังเพลงผ่านทางออนไลน์ และแอป

พลิเคชนั ทาํไดอ้ย่างง่ายดาย   แต่แทจ้ริงแลว้ส่ือเสียงในปัจจุบนัไม่ไดต้ายแลว้อย่างท่ีทุกคนคิด  เม่ือพอดแคสต์ 

(Podcast)  เป็นส่ือเสียงรูปแบบใหม่ ท่ีมียอดการใชส่ื้อเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาท่ีเร่ิมมี

ปรากฏการณ์การฟังส่ือชนิดน้ีเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด ซ่ึงหน่วยงานวิจัยด้านส่ือและเทคโนโลยีอย่าง The 

Interactive Advertising Bureau หรือ IAB ไดศึ้กษาแนวโนม้รายไดข้องผูผ้ลิตพอดแคสตใ์นสหรัฐอเมริกา  พบวา่

ในปี 2018  มีเมด็เงินในการโฆษณาส่ือพอดแคสตถึ์ง 314 ลา้นเหรียญ สูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไวเ้กือบ 100 ลา้นเหรียญ 

และคาดวา่ส้ินปี 2019 จะมีค่าโฆษณาสูงถึง 659 ลา้นเหรียญ หรือเติบโตถึง 111 เปอร์เซ็นต ์ (“2019 Podcast Ad 

Revenue Study”, 2562) ขณะเดียวกนัจาํนวนรายการพอดแคสตท์ัว่โลกจากการสาํรวจเดือนมิถุนายน 2562 พบวา่

มีมากถึงกวา่ 750,000 รายการ  (Winn, 2019) เช่นเดียวกบัในประเทศไทยท่ีพบวา่ในระยะ 2 ปีหลงัมาน้ี นบัตั้งแต่ส

ปอติฟาย (Spotify)  ผูใ้ห้บริการสตรีมเพลงดิจิทลั และพอดแคสต ์เปิดตวั  ทาํให้มีผูฟั้งเขา้ถึงพอดแคสตไ์ดง่้ายข้ึน 

ผูผ้ลิตพอดแคสตจึ์งเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย   และแมย้งัไม่มีหน่วยงานรวบรวมจาํนวนพอดแคสต ์หรือศึกษา วจิยัอยา่ง

เป็นทางการ แต่จากการรวมตวักนัของผูผ้ลิตพอดแคสตใ์นงาน Podcast 2019 I creator Meet up  คร้ังท่ี 2  เม่ือเดือน

พฤษภาคม 2562  พบวา่จาํนวนพอดแคสตไ์ทยทั้งหมดอยูท่ี่ประมาณ 60 ช่องพอดแคสต ์และจาํแนกเป็นรายการ

ยอ่ยไดร้าว 200 รายการ อีกทั้งยงัเร่ิมมีกลุ่มองคก์ร และแบรนด์ต่างๆ  เร่ิมผลิตรายการพอดแคสตข์องตวัเองเป็น

เคร่ืองมือการตลาดท่ีสาํคญัมากข้ึนเร่ือยๆ  (Marisa, 2562) 

แมพ้อดแคสตย์งัเป็นส่ือใหม่ในบา้นเรา แต่มีแนวโนม้เติบโตมากข้ึนดงัท่ีกล่าวมาแลว้ บทความช้ินน้ีจึง

ตอ้งการนาํเสนอขอ้มูลของพอดแคสต ์ส่ือเสียงรูปแบบใหม่ ในดา้นคอนเทนต ์(Content) รูปแบบ และวธีินาํเสนอ 

ของส่ือชนิดน้ี  ไปจนถึงการวเิคราะห์หาอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของพอดแคสตท่ี์เขา้ถึงคนในยคุปัจจุบนั โดยมีแนวคิด

เก่ียวกบัส่ือใหม่เป็นกรอบในการวิเคราะห์ เพ่ือใหผู้ผ้ลิตส่ือเสียงในรูปแบบคล่ืนวิทยแุบบเก่าไดเ้ห็นแนวทางของ

ส่ือเสียงรูปแบบใหม่  และสามารถนาํไปสร้างสรรค ์พฒันาคุณภาพส่ือเสียงในบา้นเราต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือนาํเสนอลกัษณะคอนเทนต ์รูปแบบและวธีิการนาํเสนอ ของพอดแคสตใ์นประเทศไทย  

(2) เพ่ือวเิคราะห์หาสาเหตุ  ความสาํคญั  และอตัลกัษณ์ของส่ือพอดแคสตใ์นประเทศไทย 

 

3. พอดแคสต์ : ทีม่า คอนเทนต์ รูปแบบ และวธีินําเสนอ 

ทีม่าของพอดแคสต์ในประเทศไทย 

คาํว่า Podcast เกิดข้ึนพร้อมๆ กับการเปิดตวัไอพ็อด (iPod)  เคร่ืองเล่นเพลงแบบพกพาขนาดเล็กซ่ึง

สามารถบรรจุเพลงไดจ้าํนวนมากของบริษทัแอปเปิลในปี 2001 เม่ือ iPod ออกมาปรับเปล่ียนวิถีการฟังเพลงและ

ส่ือเสียงให้ไม่มีขอ้จาํกดัในดา้นปริมาณและเวลาในการเขา้ถึง ไอพอ็ดจึงเป็นเหมือนจกัรวาลแห่งเสียงท่ีทาํใหเ้กิด

คอนเทนตเ์สียงหลายรูปแบบไม่ต่างไปจากคอนเทนตใ์นรูปแบบวดีิโอ จนทาํใหเ้กิดคาํวา่  Podcast  ท่ีถูกเอ่ยถึงคร้ัง

แรกผ่านบทความในหนังสือพิมพ ์The Guardian  เม่ือปี 2004 โดยคอลมันิสตช่ื์อ Ben Hammersley นาํเอาคาํว่า  
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iPod และ  Broadcasting (การเผยแพร่หรือการกระจายเสียง)  มารวมกันเป็น  “Podcast”   (Geoghagan&Klass, 

2005:5)   โดยผูท่ี้จดัรายการพอดแคสตถู์กเรียกวา่พอดแคสเตอร์ (Podcaster)   

Rainsbury & McDonell (2006,) ให้คาํนิยามของพอดแคสตว์่าเป็น เสียงท่ีสามารถดาวน์โหลดได ้หรือ

ไฟลว์ิดีโอท่ีบรรจุไวใ้นอุปกรณ์พกพา และสามารถฟังในเวลาวา่ง    ซ่ึงหากขยายความให้มากข้ึน พอดแคสตคื์อ

ส่ือเสียง (Audio Content) รูปแบบใหม่  ท่ีมีคอนเทนต์หลากหลายประเภท ทั้ งรายการสนทนา บทวิเคราะห์ 

สมัภาษณ์ ธุรกิจ ปรัชญา  ฯลฯ โดยผูฟั้งไม่ตอ้งฟังผา่นคล่ืนวทิย ุแต่เป็น Internet Radio On-Demand   ท่ีไม่ตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้าย แต่ตอ้งมีอุปกรณ์ตวักลางในการเขา้ถึง เช่นโทรศพัท์ หรือคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้  และ

สามารถเลือกฟังช่องพอดแคสตท่ี์อาจมีรายการยอ่ยหลายรายการในหน่ึงช่องหรือรายการเดียวผ่านแอปพลิเคชนั

ไดห้ลายแพลตฟอร์ม เช่น แอปเปิล พอดแคสต ์ (Apple Podcasts)  ซาวนด์คลาวด์ (SoundCloud)    Spotify  แถม

ยงัสามารถดาวน์โหลดเก็บมาฟังโดยไม่ตอ้งใชส้ญัญาณอินเทอร์เน็ตไดอี้กดว้ย     

 จุดเร่ิมตน้ของพอดแคสตใ์นประเทศไทยอาจแบ่งเป็น 2 ช่วงหลกัโดยสรุปไดด้งัน้ี (ชนินทร เพญ็สูตร, 

2561: 272-283)    

1. ช่วงพอดแคสตแ์บบมือสมคัรเล่นโดยผูจ้ดัอิสระ (พ.ศ.2549-2558)    

พอดแคสต์รายการแรกของไทยเกิดข้ึนในปี 2549   จากความช่ืนชอบส่วนบุคคลและมองว่าส่ือน้ีเป็น

เพียงงานอดิเรก  โดยภาสกร หงส์หยก วิศวกรท่ีใชเ้วลาว่างมาจัดรายการ ช่างคุย (Changkui)    เป็นรูปแบบ

รายการเชิงพดูคุย (Talk)  มีนายช่างมานัง่พดูคุยเร่ืองเทคโนโลยี  ซ่ึงผูฟั้งในระยะแรกยงัจาํกดัอยูใ่นวงของกลุ่มคน

ท่ีสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยไีด ้ โดยเฉพาะกลุ่มก๊ีก (Geek) หรือกลุ่มท่ีสนใจถึงขั้นลุ่มหลงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและ

รู้เร่ืองนั้นเป็นอยา่งดี   โดยมกัฟังผ่านแอปพลิเคชนัแอปเปิล พอดแคสตท์างโทรศพัท์ไอโฟน     จากนั้นในช่วงปี 

2555-2558 พอดแคสตไ์ดเ้ร่ิมมีจาํนวนมากข้ึน  ซ่ึงรายการท่ีปลุกกระแสใหค้นไทยเร่ิมหนัมาสนใจพอดแคสตก็์คือ  

วิทย์แคสต์ (Witcast)  ท่ีมีแนวคิดนาํเร่ืองวิทยาศาสตร์ท่ีคนส่วนใหญ่มองว่าเขา้ใจยาก มาให้ความรู้ดว้ยภาษาท่ี

เขา้ใจง่ายและติดตลก ผา่นผูจ้ดัรายการ 3 คน คือแทนไท ประเสริฐกลุ อดีตนกัศึกษาปริญญาเอก คณะวทิยาศาสตร์ 

อาจวรงค ์จนัทมาศ  อดีตเจา้หนา้ท่ีสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ  และอาบนั สามญัชน นกัเขียน     

2. ช่วงพอดแคสตแ์บบมืออาชีพโดยผูจ้ดัเป็นกลุ่มองคก์รส่ือ  (พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั)    

จุดเปล่ียนท่ีทาํให้วงการพอดแคสตไ์ทยเร่ิมมีผูส้นใจผลิตรายการแบบมืออาชีพเกิดข้ึนเม่ือปี 2559  เม่ือ 

เดอะโมเมนตมั (The Momentum) สาํนกัข่าวออนไลน์ท่ีเกิดจากกลุ่มผูผ้ลิตนิตยสารอะเดย ์(a day) ไดเ้ร่ิมผลิตพอด

แคสตอ์ยา่งจริงจงั มีตารางการออกอากาศอยา่งต่อเน่ืองทุกสปัดาห์ และยงัพฒันาคุณภาพในการอดัรายการในห้อง

อดัเสียง การใชเ้คร่ืองมือตดัต่อท่ีทนัสมยั และใชผู้จ้ดัรายการเป็นผูมี้ช่ือเสียงในสังคม เช่น วงศ์ทะนง ชยัณรงค์

สิงห์ ผูก่้อตั้งนิตยสารอะเดย ์ โดยมีรายการยอ่ยในเครือ 5 รายการ และแมปั้จจุบนัรายการในเครือเดอะโมเมนตมั

ไดย้กเลิกการออกอากาศไปแลว้   แต่ก็นบัเป็นจุดเปล่ียนใหพ้อดแคสตเ์ร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มคนเจเนอเรชนัใหม่          

แต่ผูท่ี้ทาํใหว้งการพอดแคสตไ์ทยเร่ิมเผยแพร่ในวงกวา้งคือสาํนกัข่าวออนไลน ์เดอะ สแตนดาร์ด (THE 

STANDARD)  ซ่ึงผลิตช่องพอดแคสต์มีจํานวนรายการย่อยถึง 17 รายการ และมียอดการเข้าฟังนับตั้ งแต่

ออกอากาศคร้ังแรกเม่ือเดือนสิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รวมสูงถึง 20.4 ลา้นคร้ัง (ปณชยั อารีเพ่ิมพร

, 2562)   โดยแนวทางการสร้างสรรคร์ายการของ THE STANDARD เน้นคอนเทนต์หลากหลาย รอบดา้น และ

การใหค้วามสาํคญักบัคุณสมบติัของผูจ้ดัรายการ  จึงนบัเป็นจุดเปล่ียนสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดรายการพอดแคสตไ์ทยท่ีมี

คุณภาพตามมาอยา่งรวดเร็ว   
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รูปแบบ และคอนเทนต์ของพอดแคสต์  

จากงานวิจยัพอดแคสต ์ส่ือทางเลือกใหม่ :กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ของ

ชนินทร เพ็ญสูตร (2561) และจากการสํารวจขอ้มูลพอดแคสต์ท่ีเผยแพร่ในปัจจุบนัจาํนวน 60 ช่อง (ขอ้มูล ณ 

เดือนตุลาคม 2562)  พบวา่คอนเทนตร์ายการพอดแคสตใ์นเมืองไทยอาจแบ่งตามเน้ือหา ได ้3 กลุ่มหลกั คือ 

1. กลุ่มเน้นคอนเทนต์เฉพาะ  กลุ่มน้ียกให้คอนเทนต์เป็นตวัเอก  มีธีม (Theme) รายการชัดเจน 

เสนอเร่ืองราวเฉพาะเจาะจงคนกลุ่มเลก็  โดยผูจ้ดัมีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Specialist) รู้จริงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น 

Seek Out  รายการพดูคุยปรัชญา จากเร่ืองราวของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั โดย ปิยณฐั ปฐมวงษ ์นกัวชิาการดา้นปรัชญา   

Readery พอดแคสตแ์นะนาํหนงัสือสาํหรับคนรักหนงัสือท่ีไม่มีเวลาอ่านหนงัสือ ซ่ึงไม่ใช่แค่การวิจารณ์แบบผิว

เผินตามส่ือออนไลน์ทัว่ไป แต่วเิคราะห์ในแง่มุมของคอหนงัสือจาก 2 ผูก่้อตั้งร้านหนงัสือออนไลน์     

2. กลุ่มเน้นพอดแคสเตอร์  เป็นรายการท่ีคอนเทนตไ์ม่ไดมี้คอนเทนต์แบบเจาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ชดัเจน  แต่อาศยัผูจ้ดัท่ีเป็นคนมีช่ือเสียงในสงัคมอยูแ่ลว้   มีความรู้หลายดา้นจนสามารถหยบิประเด็น กระแสรอบ

ขา้งมาถ่ายทอดคอนเทนตท่ี์หลากหลาย (Variety) และทนัสมยัได ้ เช่น   Omnivore   ท่ีมีผูจ้ดัเป็นนกัคิด นกัเขียน 

ขวญัใจคนเจน Y อย่าง โตมร ศุขปรีชา  และทีปกร วุฒิพิทยามงคล ผูก่้อตั้งสํานักข่าวออนไลน์ The Matter   ซ่ึง

หยิบหัวขอ้ท่ีกาํลงัเป็นเทรนด์ในโลกมาพูดถึงในแง่มุมต่างๆ   หรือ Mission to the Moon  ท่ีมีผูจ้ดัเป็น CEO ผู ้

พลิกฟ้ืนแบรนดเ์คร่ืองสาํอางศรีจนัทร์อยา่ง รวศิ หาญอุตสาหะ และนกัเขียนหนงัสือติดอนัดบัขายดีหลายเร่ือง  ได้

นาํเสนอคอนเทนตท่ี์แมจ้ะไม่ชดัเจนไปเร่ืองเดียว เพราะมีทั้งการตลาด การพฒันาตวัเอง หรือกระทัง่การออกกาํลงั

กาย  แต่ดว้ยความเป็นนักเขียนท่ีถ่ายทอดไดส้นุก แถมมีความรู้รอบดา้น จึงทาํให้เป็นรายการท่ีติดอนัดบัคนฟัง

มากเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยมีจาํนวนตอนท่ีผลิตมากถึง 570 ตอน (ขอ้มูลจากแอปพลิเคชนั Spotify ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 

2562) 

3. กลุ่มองค์กร และกลุ่มส่ือ มคีอนเทนต์หลากหลายให้เลือก 

พอดแคสตท่ี์ไดรั้บการกล่าวถึงค่อนขา้งมาก และสามารถผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มาจากกลุ่มท่ีจดัทาํ

โดยกลุ่มส่ือประเภทสํานกัข่าวออนไลน์ เพราะกลุ่มน้ีจะมีช่ือพอดแคสต์เปรียบเหมือนช่ือช่อง (Channel)  แบบ

รายการโทรทศัน์ หรือช่องยทููบท่ีมีคอนเทนตก์วา้งครอบคลุมหลายดา้นใหเ้ลือก โดยมีรายการยอ่ยๆ ท่ีมีธีมรายการ

เฉพาะและเป็นธีมท่ีไม่หลุดจากแนวคิดหลกั (concept) หรือจุดยนืของช่อง  เช่นช่อง  THE STANDARD มีรายการ

ยอ่ย 17 รายการท่ีใหค้วามรู้แตกต่างกนั เช่น Step Life  เจาะลึกเทคนิคเร่ืองการวิ่ง   เทยเท่ นาํเสนอเร่ืองราวน่าท่ึง

ของคนขา้มเพศในแง่มุมท่ีคนส่วนใหญ่ไม่รู้  I hate my Job  ที่เจาะกลุ่มมนุษยอ์อฟฟิศโดยพดูคุยสารพนัปัญหาด

ราม่า (drama) ในท่ีทาํงาน หรือช่อง  Infinity Podcast ก็มีรายการยอ่ยเช่น  Indie India  ท่ีเจาะลึกทุกเร่ืองเก่ียวกบั

ประเทศอินเดีย  หรือ คนตดิ Cook  วาไรต้ีเก่ียวอาหารท่ีเล่าโดยอดีตโปรแกรมเมอร์ผูผ้นัตวัมาเป็นกุ๊กในโรงแรม    

ส่วนรูปแบบการนาํเสนอรายการพอดแคสตท่ี์พบมากท่ีสุด  (ปวรรัตน์ ระเวง และพนม คล่ีฉายา (2561: 

65) คือรายการพูดคุยหรือสนทนา ร้อยละ  42.31 รองลงมาคือรายการสัมภาษณ์ ร้อยละ  22.12  และอนัดบั 3 คือ

การดาํเนินรายการเด่ียวร้อยละ  12.60  แต่ไม่วา่พอดแคสตจ์ะมีรูปแบบ และคอนเทนตอ์ยา่งไร  พอดแคสเตอร์คือ

ส่ือกลางในการถ่ายทอดเร่ืองราวยอ่มเปรียบเหมือนแม่เหลก็ ดึงดูดคนฟังไดใ้นระยะยาว   ซ่ึงลกัษณะของพอดแค

สเตอร์ท่ีมีผูฟั้งจาํนวนมาก จากการรวบรวมขอ้มูลรายการพอดแคสตไ์ทยท่ีไดรั้บความนิยมจาก spotify podcast 

chart  เดือนกรกฎาคม 2562  (“10 อนัดบัพอดแคสตไ์ทย ท่ีคนฟังมากท่ีสุด”, 2562)  พบวา่มีลกัษณะร่วมดงัน้ี 
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คุณสมบัตขิองพอดแคสต์เตอร์ทีไ่ด้รับความนิยม  

1. พอดแคสเตอร์ : ผู้เช่ียวชาญ (Specialist) แมย้ทููบเบอร์ (Youtber)  กบัพอดแคสเตอร์จะมีลกัษณะเป็น

ผูท้รงอิทธิพลต่อผูรั้บสาร (Influencer) เหมือนกนั แต่ความแตกต่างคือ  ท่ีมา (Background) ของพอดแคสเตอร์มกั

ไม่ใช่คนธรรมดา สามญั ท่ีเป็นตวัแทนของคนทั่วไป หรือคนท่ีพูดเก่งและเน้นความบันเทิง  แต่ตอ้งเป็นผูรู้้ 

ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ และยิ่งมีช่ือเสียงในโลกออนไลน์ เป็นบล็อกเกอร์ท่ีมีฐานผูติ้ดตามอยูแ่ลว้ ก็ยิ่งเสริมให้

พอดแคสต์ได้รับความนิยมไปด้วย เช่นรายการ บันทึกนึกขึ้นได้ รายการแนวเยียวยาจิตใจ (Healing) ท่ีพูดคุย

เก่ียวกบัปัญหาระหวา่งความสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง และให้มุมมองในการเขา้ใจผูอ่ื้น และตวัเองมากข้ึน  โดยมี

พอดแคสเตอร์อยา่งปฐวี ธุระพนัธ์ ซ่ึงเป็นเจา้ของเพจดงัช่ือเดียวกบัรายการท่ีมีผูติ้ดตามราว 530,000 คนอยูแ่ลว้  

ทาํใหร้ายการติดอนัดบัคนฟังมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรกอยา่งสมํ่าเสมอ 

       2. พอดแคสเตอร์ : นักเล่าเร่ือง (Storyteller)  สามารถถ่ายทอดเร่ืองยากให้กลายเป็นเร่ืองง่าย โดยสร้าง

อารมณ์ร่วมจากผูฟั้งผ่านองคป์ระกอบของเร่ืองราว (Story) ท่ีมีตวัละคร ปมปัญหา การด้ินรนแกปั้ญหา และจุด

พลิกผนัท่ีนาํไปสู่บทสรุป   เหมือนเช่น  จกัรพงษ์ เมษพนัธ์ุ พอดแคสเตอร์รายการ The Money Case โคช้ดา้น

การเงินท่ีนาํเร่ืองราวจากประสบการณ์จริงของผูค้นท่ีเขาเคยใหค้าํแนะนาํแกปั้ญหาดา้นการเงิน เช่น ในตอนท่ี 87 

“อภินิหารเงินเดือน 17 บาท กับเตา้ฮวยนมสด” ก็หยิบเอาเร่ืองมรสุมปัญหาการเงินของผูช่้วยพยาบาลท่ีเหลือ

เงินเดือนใชจ่้ายเพียงเดือนละ 17 บาทและถึงขั้นตอ้งกินขา้วเหลือจากผูป่้วยเพ่ือประทงัชีวติแต่สามารถด้ินรนปลด

หน้ีไดจ้ากการเร่ิมขายเตา้ฮวยนมสดในท่ีทาํงาน  

3.  พอดแคสเตอร์ : นักคดัสรรประเดน็ (Curator)   พอดแคสเตอร์ท่ีรู้จกัสรุป เลือกจบัประเด็น คดักรอง

คอนเทนต์ท่ีน่าสนใจหรือแง่มุมท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจากคนอ่ืนๆ มาเป็นหัวขอ้ในการเล่าเร่ือง  ย่อมทาํให้มี

ผูติ้ดตาม เช่น รายการ The Secret Sauce ท่ีพอดแคสเตอร์อย่างเคน นครินทร์ ชวนผูก่้อตั้งแบรนด์มาพูดคุย เล่า

เร่ืองราวก่อนประสบความสาํเร็จ ก็มีการคดัสรรประเด็น หรือหัวขอ้ท่ีดึงดูดคนฟัง เช่น “เทคนิคบริหารเวลาแบบ

เขา้กระท่อมของบิล เกตส์”   หรือ ”สุริยา หีบศพ’ กิจการท่ีไม่ไดห้ากินกบัคนตาย แต่เนน้ขายการบริการ” 

       4. พอดแคสเตอร์ : นักจดัรายการ (Host)  

        ไม่ใช่ผูรู้้ทุกคนจะสามารถจดัรายการได ้เพราะพอดแคสเตอร์ยงัตอ้งการวิธีส่ือสารดว้ยเสียงพูด ดงันั้น

อกัขระการออกเสียงจึงตอ้งชดัเจน  นํ้ าเสียงน่าฟัง  รู้จกัใชภ้าษาและ มีอารมณ์ขนั  แตกต่างจากการจดัรายการเพลง

ตามกระแสในวิทยท่ีุดีเจมกัเนน้นํ้ าเสียงสูงตํ่า เล่นคาํใหห้วือหวาตลอดเวลา  เพราะพอดแคสเตอร์จะเนน้ภาษาพดู

แบบเพ่ือนคุยกนั ท่ีอาจมีคาํหยาบคายบา้ง เพราะการใชภ้าษาเหล่านั้นแสดงความใกลชิ้ดกบักลุ่มเป้าหมาย และ

สร้างความรู้สึกเป็นคนกลุ่มเดียวกนั  เช่น รายการท่ีใหค้วามรู้เร่ืองศพัทภ์าษาองักฤษอยา่ง  คาํนีด้ ีซ่ึงพอดแคสเตอร์

อยา่งภูมิชาย บุญสินสุข  มีอกัขระท่ีชดัเจน นํ้ าเสียงและจงัหวะการพดูน่าฟัง และมกัมีคาํศพัท ์และภาษาพดูท่ีเขา้ถึง

คนรุ่นใหม่อยูเ่สมอ   ซ่ึงก็เป็นส่วนเสริมช่วยใหร้ายการติดอนัดบัคนฟัง 10 อนัดบัแรกมาโดยตลอด   

 นอกเหนือจากคอนเทนต ์และตวัพอดแคสเตอร์แลว้ ยงัมีองคป์ระกอบสาํคญัเก่ียวกบัวิธีนาํเสนอท่ีส่งผล

ต่อการรับฟังพอดแคสตเ์ช่นกนั นัน่คือ 

1. การออกแบบภาพและข้อความผ่านหน้าจอผู้ใช้พอดแคสต์  นบัเป็นปราการสาํคญัด่านแรกท่ีช่วยดึงดูด

ความสนใจใหค้นเลือกกดคลิกเขา้ฟังรายการเช่นเดียวกบัส่ือออนไลน์  ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งออกแบบกราฟิกทั้งโล

โกช่้อง ภาพปก (Cover) รายการหรือปกแต่ละตอน  และใชภ้าษาเขียนท่ีเหมือนภาษาพูด สั้น กระชบัเพ่ือตั้งช่ือ

รายการและพาดหัวช่ือตอน เพ่ือตอกย ํ้าภาพลกัษณ์ (Image Focused) และสะทอ้นตวัตนของรายการ  โดยพอด

แคสตท่ี์มีแนวทางการออกแบบภาพและใชภ้าษาเขียนไดอ้ยา่งน่าดึงดูดก็คือ ช่อง THE STANDARD  ท่ีเช่ียวชาญ 
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2. การนําเสนอคอนเทนต์ส่ิงพมิพ์ออนไลน์อยู่แล้ว  

ภาพที ่1 การออกแบบภาพ ตวัอกัษร และช่ือตอนของพอดแคสต ์THE STANDARD    

(“THE STANDARD PODCAST”, 2019) ท่ีมา: https://thestandard.co/podcast/ 

 

3. ความสมํา่เสมอ และต่อเน่ืองในการเผยแพร่  ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัสาํคญัของผูผ้ลิตคอนเทนตทุ์กรูปแบบ 

เหมือนเช่น รายการ Mission to the Moon ท่ีออกอากาศเฉล่ียทุกวนั  หรือช่อง  The Standard  ก็มีคอนเทนตใ์หม่

จากช่องรายการยอ่ยหมุนเวยีนเผยแพร่อยูทุ่กวนัเช่นกนั 
 

อตัลกัษณ์พอดแคสต์: ส่ือผสมขวญัใจกลุ่ม Niche   

จากรูปแบบ คอนเทนต ์และวิธีนาํเสนอของพอดแคสตข์า้งตน้ทาํใหแ้บรนดต์่างๆ ท่ีมีเป้าหมายเป็นกลุ่ม

คนรุ่นใหม่เร่ิมหนัมาสนใจผลิตพอดแคสตม์ากข้ึน เพราะดว้ยธรรมชาติของส่ือท่ีมีอตัลกัษณ์ (Identity) เฉพาะตวั 

และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูรั้บสารเจเนอเรชนั Y และ Z  ซ่ึงมีความเป็นผูรั้บสารท่ีสนใจเร่ืองบนัเทิง (สมสุข 

หินวิมานและคณะ, 2558)   โดยอาจสรุปอตัลกัษณ์ของพอดแคสตต์ามแนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่ (อศัวิน เนตรโพธ์ิ

แกว้, 2561: 141-164) ไดด้งัน้ี   

1. ส่ือลูกผสม (Hybrid) 3 สายพนัธ์ุ : ส่ือเสียง+ส่ิงพมิพ์+ออนไลน์ 

ในขณะท่ีการฟังเพลงหรือรายการตามคล่ืนวิทยุแบบเก่าจัดเป็นส่ือเสียงอย่างเดียว แต่พอดแคสต์มี

ธรรมชาติของส่ือ 3 ชนิดรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั  คือโดยแมรู้ปแบบจะเป็นส่ือวิทยุ ท่ีมีผูจ้ดัใชเ้สียงเป็นตวัถ่ายทอด

เร่ืองราว  แต่ตัวคอนเทนต์ของพอดแคสต์เองกลับมีลักษณะของส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้ความลึกของข้อมูล แบบ

หนังสือพิมพ ์หรือคอลมัน์ในนิตยสาร  และส่ือท่ี 3 คือส่ือออนไลน์  เพราะการรับฟังพอดแคสต์ท่ีตอ้งเขา้ผ่าน

อุปกรณ์ตวักลางท่ีมีหนา้จอ เช่นโทรศพัท์ ซ่ึงช่วยให้รับฟังไดท้ั้งฟังแบบออนไลน์ และออฟไลน์โดยดาวน์โหลด

มาเก็บฟังในอุปกรณ์  
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ความเป็นส่ือลูกผสมท่ีหลอมรวมเอาขอ้เด่นของทั้งส่ือเสียง ส่ิงพิมพ ์และออนไลน์เขา้ไวด้ว้ยกนัจึงทาํให้ 

พอดแคสตมี์อตัลกัษณ์เฉพาะตวั และดึงดูดใจคนเจเนอเรชนัใหม่ท่ีมีพฤติกรรมข้ีเกียจอ่านขอ้ความยาวๆ เพราะคุน้

ชินกบัการอ่านขอ้ความขนาดสั้น   การฟังเสียงคนมาถ่ายทอดเร่ืองราวยาวๆ ใหฟั้งแทนการอ่านดว้ยตวัเองจึงทาํให้

พอดแคสตเ์ป็นส่ือทางเลือกใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของคนเจเนอเรชนั Y และ Z ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงอตัลกัษณ์

เฉพาะตวัของพอดแคสตอ์าจสรุปใหเ้ห็นภาพชดัข้ึนโดยเปรียบเทียบกบัส่ืออ่ืนดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบส่ือเพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ของพอดแคสต ์  
 

หัวข้อ ส่ือวทิยุ ส่ือออนไลน์ ส่ือส่ิงพมิพ์ (นิตยสาร) พอดแคสต์ 

รูปแบบ/ 

วตัถุประสงค ์

- ส่ือเสียง เนน้รายการ

เพลง  

- รูปแบบการพดูให้ขอ้มูล 

สลบัเปิดเพลง  ให้ความ

บนัเทิงเป็นหลกั 

 

- ส่ือสารดว้ยภาพน่ิง 

วิดีโอ และตวัอกัษร 

- มีทั้งให้ความบนัเทิงเป็น

หลกั (ยทููบ) และให้

ความรู้ (เวบ็ไซต ์               

แฟนเพจ) 

- ส่ือตวัอกัษร/ขอ้ความ

และภาพน่ิง  

- ใหร้ายละเอียดไดม้าก 

ทั้งความรู้ และความ

บนัเทิง  

- เนน้รายการสนทนา  

- ให้ความรู้ ขอ้คิด                   

นาํความบนัเทิง  

คอนเทนต ์ - เนน้คนกลุ่มใหญ่ 

(Mass) 

- คอนเทนตไ์ม่ชดัเจน 

เร่ืองวาไรต้ี  ใหก้าํลงัใจ 

- คอนเทนตไ์ม่คงทน 

เพราะคนนิยมฟังสด            

ไม่นิยมฟังยอ้นหลงั 

- เนน้ทั้งคนกลุ่มใหญ่            

(ยทููบ) และกลุ่มยอ่ย  

- มีทั้งคอนเทนตเ์ฉพาะ 

และคอนเทนตว์าไรต้ี 

- คอนเทนตส่์วนใหญ่อิง

กระแส   

 

- เนน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

- มีคอนเทนตเ์ฉพาะ  

- คอนเทนตไ์ม่จาํเป็นตอ้ง

อิงกระแสไม่ลา้สมยั 

(Evergreen Content) 

- เร่ือง“เล็กแต่ลึก” 

(Niche) 

- มีทั้งคอนเทนตเ์ฉพาะ 

และคอนเทนตว์าไรต้ี 

- คอนเทนตเ์ก็บไวฟั้ง

เม่ือไหร่ก็ได ้

- ไม่จาํเป็นตอ้งอิงกระแส 

ไม่ลา้สมยั  

ผูจ้ดัรายการ/ 

ผูน้าํเสนอสาร 

- เนน้อกัขระ นํ้าเสียง 

ลีลา ไม่เนน้ความเป็น 

ผูรู้้ลึก 

- ใชภ้าษาทางการมากกวา่   

- ไม่มีลกัษณะของ 

Influencer 

 - เนน้คาแร็คเตอร์ 

รูปลกัษณ์ และลีลาการ

พดู (ยทููบ) 

- ใชภ้าษาเป็นกนัเองแบบ

เพ่ือนคอเดียวกนั 

- เป็น Influencer หลาย

ระดบั 

- เนน้ความเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญ  

- ระดบัภาษาทางการกว่า

ส่ือเสียง 

- ไม่มีลกัษณะของ 

Influencer  

- เนน้ความเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญ และเป็นนกั

เล่าเร่ือง  

- ใชภ้าษาเป็นกนัเองแบบ

เพ่ือนคอเดียวกนั 

- เป็น Micro-Influencer 

กลุ่มผูฟั้ง/ 

วิธีฟัง 

ผูฟั้งแบบตั้งรับ 

(Passive) ไม่เจาะจง

เน้ือหา 

- ในแฟนเพจ เนน้ผูฟั้ง

แบบแสวงหา (Active) 

- ในยทููบ เนน้ผูฟั้งแบบ

ตั้งรับ 

ผูฟั้งแบบแสวงหา  

เจาะจงเฉพาะดา้น 

ผูฟั้งแบบแสวงหา  

เจาะจงเฉพาะดา้น 

 

2. ง่ายกว่านีม้อีกีไหม? 

ความง่ายของพอดแคสตท่ี์ช่วยใหส่ื้อชนิดน้ีเติบโต ในท่ีน้ีมีความหมาย 3 ประการ 

2.1 เขา้ถึงง่าย   เพราะฟังไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  และเขา้ถึงทางตรงไดจ้ากแอปพลิเคชนัเพียงคลิก 

เดียว อีกทั้งหลายช่องพอดแคสตก็์เผยแพร่ผา่นยทููบ ศูนยร์วมวดีิโอคอนเทนตย์อดฮิตควบคู่ไปอีกทางหน่ึงดว้ย 

2.2 หาโอกาสฟังง่าย    เพราะพอดแคสต์ไม่ใช่ส่ือท่ีเร้าอารมณ์จนทาํให้เกิดอาการหยุดดูไม่ได้ 

(binge  watching) เหมือนซีรีส์ หรือเกม  และไม่ตอ้งใชส้มาธิในการรับสารการอ่านขอ้ความแบบเวบ็ไซตห์รือ
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แฟนเพจ    ดงันั้นเม่ือไม่จาํเป็นตอ้งมีสมาธิในการรับส่ืออยา่งต่อเน่ือง  นึกอยากฟังเม่ือไหร่ก็ต่อติดไดเ้สมอ  พอด

แคสตจึ์งเป็นแพลตฟอร์มท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชเ้วลาหนา้จอของคนเจนใหม่ ช่วยใหส้ามารถหยบิข้ึนมา

ฟังไดแ้บบง่ายดาย ทุกท่ี ทุกเวลา แมจ้ะทาํงานอ่ืนท่ีตอ้งใชส้มาธิควบคู่ไปดว้ยตาม  ดงัจะเห็นไดจ้ากพฤติกรรมการ

ฟังพอดแคสต์ของคนอเมริกนัท่ีพบว่าคนนิยมฟังพอดแคสตโ์ดยทาํกิจกรรมอ่ืนไปดว้ย โดยอนัดบั 1 คือการฟัง

พร้อมกบัการทาํงานบา้น และทาํครัวถึงร้อยละ 90  อนัดบั 2 คือฟังขณะขบัรถร้อยละ 64 ในขณะท่ีมีคนฟังพอด

แคสตพ์ร้อมกบัการทาํงานในท่ีทาํงานไปดว้ยถึงร้อยละ 37 (Watson, 2019)    

2.3 ผลิตง่าย   ในมุมของผูผ้ลิต การสร้างสรรคส่ื์อเสียงยอ่มทาํไดง่้ายกวา่ส่ือภาพเคล่ือนไหว เพราะ

ตน้ทุนตํ่า ไม่ตอ้งห่วงงบประมาณในการถ่ายทาํและตดัต่อ ไม่ตอ้งเสียเวลาในการคิดเตรียมภาพหรือทีมงาน                 

ขอแค่มีแนวคิดและคอนเทนตท่ี์สดใหม่  ยิง่ปัจจุบนัโทรศพัทมี์คุณภาพมากพอสาํหรับอดัเสียงและใชซ้อฟแวร์ตดั

ต่อเสียงเบ็ดเสร็จไดใ้นทนัที   ดงันั้นคนคนเดียวก็สามารถเป็นพอดแคสเตอร์ได ้ และความง่ายในการผลิตก็เป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหมี้ผูห้นัมาสร้างสรรคพ์อดแคสตม์ากข้ึน และเกิดคอนเทนตท่ี์หลากหลายตามมา 

3. คอนเทนต์สําหรับกลุ่มนิช (Niche) : ผู้บริโภคทีน่ักการตลาดช่ืนชอบ    

สาเหตุท่ีพอดแคสตเ์ติบโตและกลายเป็นส่ือท่ีแบรนด์ต่างๆ สนใจ เพราะผูฟั้งในปัจจุบนัมีลกัษณะของ

ผูใ้ช้ส่ือแบบ ตามใจฉัน (Customization) ไม่ชอบของโหล  และขอเลือกเอง (Active Audience)  เรียกว่าเป็นผู ้

แสวงหาหรือเลือกขอ้มูลโดยเสรี (Active Seeker) (Tapscott, 2011)    ดงันั้นคนฟังพอดแคสต์จึงเป็นผูฟั้งเฉพาะ

กลุ่มหรือ นิช ท่ีกระตือรือร้นเสาะแสวงหาขอ้มูลข่าวสารแบบมีท่ีน่ีทีเดียว (Exclusive Content)     คอนเทนตใ์น

พอดแคสตจึ์งมีลกัษณะเป็นเร่ืองท่ีสนองความชอบของคนกลุ่มเล็กแต่ (ใหข้อ้มูลเชิง) ลึก  ซ่ึงตรงกบัลกัษณะของ

คนในยคุหลงั-หลงัสมยัใหม่ (Post-Postmodernism) ท่ีชอบเร่ืองเล่าเล็กๆ (Micronarratives) ท่ีมีความหลากหลาย

จากทัว่ทุกภาคส่วน (ปรีดา  อคัรจนัทโชติ, 2560)  เช่น เต็กตีบวก รายการสนทนาภาษาส่ิงก่อสร้าง ว่าดว้ยเร่ือง 

สถาปัตยกรรม   หรือ Nerd Loyalty รายการท่ีผู ้จัดเรียกตัวเองว่าเด็กเนิร์ดและนําเ ร่ืองวิทยาศาสตร์ใน

ชีวติประจาํวนัมาแปลงเป็นบทสนทนาดว้ยภาษาแบบเนิร์ดๆ   

กลุ่มคนฟังแบบนิชท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนัและมีความเป็นวฒันธรรมเฉพาะกลุ่มน่ีเองท่ีเป็นเป้าหมายของ

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั เพราะดว้ยลกัษณะเป็นกลุ่มท่ีมีความจงรักภกัดี

ต่อแบรนด์สูง (Brand Loyalty)   โดยจากรายงานของ NiemanLab (อ้างถึงใน  Nutnon, 2018) พบว่าหลังจาก

ทดสอบกบัผูฟั้งพอดแคสต ์กวา่ 300,000 ราย ปรากฏวา่มีผูฟั้งถึงร้อยละ 63 ท่ีซ้ือสินคา้ตามท่ีพอดแคสเตอร์บอก  

ซ่ึงถือวา่สูงกวา่รูปแบบของการโฆษณาอ่ืนๆ มาก   เพราะนอกจากความจงรักภกัดี ท่ีเช่ือถือในตวัพอดแคสเตอร์

แลว้ ยงัเป็นเพราะรูปแบบรายการท่ีส่วนใหญ่เป็นรายการเชิงสนทนา หรือพดูคุย ทาํใหโ้ฆษณาแฝงผา่นบทสนทนา

ไดอ้ยา่งแนบเนียน โดยไม่ตอ้งมีการแบ่งแยกช่วงโฆษณาเหมือนส่ือวดีิโออีกดว้ย    

 

4. สรุป 

พอดแคสต์ คือส่ือทางเลือกใหม่ท่ีแมจ้ะปรากฏในรูปส่ือเสียง เป็น Audio Content แต่ดว้ยลกัษณะการ

ผสมผสาน ขา้มสายพนัธ์ุจนเป็นส่ือท่ีมีการหลอมรวม (Media Convergence)  ของส่ือ 3 ชนิดทั้งวทิย ุส่ิงพิมพ ์และ

ออนไลน์ เขา้ดว้ยกนัจนทาํใหรั้บฟังรายการไดอ้ยา่งง่ายดายแบบทุกท่ีทุกเวลาแมย้ามทาํงานท่ีตอ้งใชส้มาธิ  จึงตอบ

โจทยว์ิถีชีวิตของคนในปัจจุบนัท่ีตอ้งการความสะดวกสมบูรณ์ทุกดา้นตามแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือใหม่ 

(อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้, 2561: 141)    และแมจ้าํนวนผูฟั้งพอดแคสตจ์ะไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัส่ือออนไลน์อยา่ง

ยูทูบ  แต่ดว้ยความเป็นคอนเทนต ์“เล็กแต่ลึก” กลุ่มผูฟั้งเป็นผูช่้างเสาะแสวงหาเร่ืองราวท่ีตนเองช่ืนชอบ  และ             
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มกัเป็นกลุ่มคนมีฐานะและมีการศึกษา    จึงทาํใหพ้อดแคสตเ์ป็นส่ือท่ีมาแรงในสายตานกัการตลาดท่ีปัจจุบนัเนน้

ทาํการตลาดโดยตรงไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความจงรักภกัดีต่อแบรนด์สูง แต่การจะพฒันาช่องพอดแคสต์ให้

เติบโตเชิงธุรกิจในประเทศไทยยงัไม่เป็นรูปธรรมนกั   หากอาศยัโฆษณาแฝงในรายการอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ  

พอดแคสเตอร์เองควรอาศยัความจงรักภกัดีของกลุ่มผูฟั้งท่ีแมจ้ะมีขนาดเล็กให้เป็นประโยชน์ เพราะความเป็น 

Micro-Influencer  ทาํให้มีศกัยภาพในการต่อยอดจากส่ือออนไลน์ ไปสู่ส่ืออ่ืนๆ โดยเฉพาะส่ือออนกราวนด์ (On 

ground) เช่น การจดักิจกรรมขายคอร์สอบรม  การจดักิจกรรมเสวนา หรือจดัทอลก์โชว ์  ซ่ึงเป็นแนวทางหารายได้

เสริมซ่ึงกลายเป็นรายไดเ้ป็นกอบเป็นกาํของผูผ้ลิตพอดแคสตใ์นสหรัฐอเมริกา (ชนินทร เพญ็สูตร, 2561: 285)       

ส่ิงสาํคญัเหนืออ่ืนใดท่ีจะช่วยใหพ้อดแคสตอ์ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ไม่ใช่เพียงแค่การใหค้วามสาํคญักบัการจดั

กิจกรรม ขายคอร์สต่อยอดออกไปเท่านั้น   แต่อยูท่ี่การใส่ใจคอนเทนตด์ว้ยการเป็นนกัคดัสรร (Curator) เร่ืองเล่าท่ี

สดใหม่  สร้างสรรค์ และแตกต่าง   การให้ความสําคญักับผลตอบรับของกลุ่มผูฟั้งมาพฒันารายการอยู่เสมอ   

รวมทั้งการรู้จกัประสานความร่วมมือ (Collaboration) กบัผูผ้ลิตพอดแคสตร์ายอ่ืน อนัเป็นลกัษณะของคนเจนใหม่

ในปัจจุบนั (Tapscott, 2011)   

ในวนัน้ีพอดแคสตอ์าจเป็นส่ือเสียงในแพลตฟอร์มใหม่ท่ีกาํลงัมาแรง  แต่โลกแห่งเทคโนโลยท่ีีหมุนเร็ว 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและผูรั้บสารยอ่มเปล่ียนผนัเร็วเช่นเดียวกนั   ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้พอดแคสตอ์าจลม้หายตาย

จากไป หากพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเปล่ียนแปลงไป     แต่ไม่วา่จะอยา่งไร พ้ืนฐานของส่ือเสียง ยอ่มไม่มีวนัตาย     

ผูผ้ลิตส่ือจึงตอ้งรู้จกัสงัเกต และกา้วใหท้นัวถีิของผูรั้บสาร เพ่ือหนัมาปรับแต่งคอนเทนตใ์นมือใหเ้ป็นเหมือนนํ้าท่ี

พร้อมไหลตามภาชนะ (ช่องทาง/แพลตฟอร์ม) ใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลา   

 

5. ข้อเสนอแนะ 

1. ในประเทศไทยยงัมีงานวิจยัเก่ียวกบัพอดแคสต์ค่อนขา้งนอ้ย  และยงัไม่มีการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ

จาํนวนช่องพอดแคสต์ อย่างเป็นทางการ ทาํให้แนวทางการวิเคราะห์เป็นไปได้ยาก  ดงันั้นหากมีการวิจัยเชิง

ปริมาณเก่ียวกบัจาํนวนพอดแคสต ์ และมีการแยกประเภท รูปแบบ และเน้ือหาออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมจะเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาส่ือพอดแคสตอ์ยา่งมาก 

 2. อาจมีการศึกษาเจาะเฉพาะแนวทางการผลิตพอดแคสตข์อง THE STANDARD  ท่ีมีรายการติดอนัดบั

ผูฟั้งมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรกมากกวา่คร่ึง ทั้งในแง่ความเป็นมืออาชีพดา้นการผลิต ทีมผลิต  การเลือกพอดแคส- 

เตอร์  การเลือกคอนเทนต ์ไปจนถึงกลยทุธ์การโฆษณาและหารายได ้  

 3. ความอิสระเสรีในการผลิตคอนเทนตข์องพอดแคสต ์ จึงควรมีการศึกษาผลกระทบดา้นลบในแง่การ

นาํเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการใชภ้าษา และการนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวเร่ืองเพศ และความรุนแรงดว้ยเช่นกนั 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณดว้ยวิธีการสาํรวจทางออนไลน์แบบตดัขวาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษากระบวนการพฒันาความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงระหวา่งตวัการ์ตูนดิสนียก์บัผูรั้บส่ือ มีกลุ่มตวัอยา่ง

ในงานวิจยั คือ ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนียท่ี์มีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป จาํนวน 513 คน 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา,  T-test, F-test, Pearson Correlation และสถิติถดถอยเชิง

เสน้ (Linear Regression)  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูท่ี้มีอายแุตกต่างกนัจะมีพฒันาการ PSR แตกต่างกนัท่ีระดบันยัยะสาํคญั .05 (p<.

05)  2) ความต่อเน่ืองของความสัมพนัธ์แบบ PSR มีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการ PSR ท่ีระดบั ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ท่ีระดบั .01 3) พฒันาการ PSR กบัตวัการ์ตูนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตอ้งการไปเท่ียวดิสนีย์

แลนด ์แต่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเท่ียวดิสนียแ์ลนดอ์ยา่งมีนยัยะสาํคญัท่ีระดบั 0.1 

 

คาํสําคญั: ความสมัพนัธ์, สงัคมก่ึงความจริง, ตวัการ์ตูน, ดิสนีย ์

 

ABSTRACT 

This Quantitative Research is aimed to explore Parasocial Relationship Development between Disney 

character as media persona with media consumers by using Cross-sectional Online Survey, 513 Census responded 

in result.  Statistics used for data analysis were Descriptive, T- Test, F- Test, Pearson Correlation and Linear 

Regression. 

The results of this research revealed that 1)  Media Viewers who differed in age had significant PSR 

development. 2) Continuum of Social-Parasocial Encounters significantly influenced PSR development. 3) PSR 

development negatively influenced the affective to visit Disney land but positively influenced Tourist Behavior. 

 

Keywords: Relationship, Parasocial, Cartoon, Disney 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ส่ือบันเทิงเป็นหัวใจสําคญัของการส่ือสารมวลชนทั้ งในเชิงเน้ือหาและโครงสร้าง (Blakley, 2001) 

ดิสนีย์ (Disney) เป็นแบรนด์ธุรกิจด้านส่ือบันเทิงท่ีได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสูงและมีคุณค่าต่อสถาบัน

ครอบครัว (Tavin และ Anderson, 2003) ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา ในแต่ละปีมีประชาชนทัว่โลก

มากกว่าร้อยกว่าล้านคนได้ดูภาพยนตร์การ์ตูนดิสนียท์ั้ งทางโรงภาพยนตร์และอุปกรณ์กรณ์เล่นแผ่นซีดีใน

ครัวเรือน ไดช้มรายการของดิสนียท์างโทรทศัน์ ฟังเพลงของดิสนียท์างเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง และมาเท่ียวสวน

สนุกดิสนียแ์ลนด์ (Eisner, 1995) และจวบจนทุกวนัน้ี สวนสนุกของวอลท์ ดิสนีย ์(Walt Disney) ยงัคงเป็นสวน

สนุกท่ีมียอดผูม้าท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของโลก (Rubin, 2018) แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวสวน

สนุกดิสนียแ์ลนดน้ี์มาจากความสมัพนัธ์ท่ีดีของกลุ่มคนท่ีมีทศันคติเชิงบวกต่อแบรนดดิ์สนีย ์เน่ืองจากทศันคติท่ีดี

ต่อภาพลกัษณ์ของแบรนด์จะดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วมในพฤติกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ Haedrich (1993) 

Schramm และ Hartmann (2008) อธิบายว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม (Behavior) การบริโภคนั้นมาจากปัจจัย

ดา้นการจดจาํรับรู้ (Cognitive) และ ความรู้สึกรักใคร่ชอบพอ (Affective) ดงันั้นความเปิดรับส่ือการ์ตูนดิสนียจึ์ง

ส่งผลต่อการรับรู้และความช่ืนชอบต่อตวัการ์ตูน และเป็นเหตุปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเพ่ิมพนูความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูเ้ปิดรับส่ือและตวัการ์ตูนใหเ้หนียวแน่นยิง่ข้ึน 

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ในยุคปัจจุบนัมี

แนวคิดท่ีพฒันาในบริบทใหม่คือ สงัคมก่ึงความจริง (Parasocial) ซ่ึงเป็นโลกเสมือนท่ีสร้างข้ึนคู่ขนานกบัโลกแห่ง

ความจริงและทาํใหผู้ท่ี้อยูใ่นความสมัพนัธ์นั้นรู้สึกเหมือนเขา้ไปมีส่วนร่วมในโลกเสมือนดว้ยกนักบัตวัละครหรือ

บุคคลในส่ือนั้น (McQuail และคณะ, 1972) จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ปิดรับส่ือกบับุคคลในส่ือของ 

Horton และ Wohl (1956) เรียกความสัมพนัธ์รูปแบบน้ีว่า Parasocial Interaction (PSI) หรือ การปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคมก่ึงความจริง เป็นกระบวนการหลอมรวมเขา้กนักบัมิติของกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความจริง 

ซ่ึงต่อมามีการพฒันาแนวความคิดน้ีจนสามารถแยกรูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงไดใ้น

หลากหลายมิติ และมิติท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงผา่นกาลเวลาท่ียาวนาน ถูกเรียกวา่ “Parasocial 

Relationship” ซ่ึงตามทศันะของ Perse และ Rubin (1989) กบั Rubin และ McHugh (1987) มีความเห็นวา่การเกิด 

PSI ท่ีเป็นวฏัจกัรหลายๆคร้ังจะนาํมาสู่การสร้าง PSR ของผูรั้บส่ือ และนาํไปสู่ทศันคติในเชิงบวกต่อแบรนดแ์ละ

สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดารา นกัแสดงท่ีอยูใ่นส่ือนั้น (Chung และ Cho, 2014)  

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง (PSR) ของ Giles (2002) พบว่าองค์ประกอบอยา่ง

หน่ึงท่ีสาํคญัในความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงก็คือ ความต่อเน่ืองของการติดต่อและสร้างความสัมพนัธ์ทั้ง

ในโลกเสมือนและโลกแห่งความจริง (Continuum of Social-Parasocial Encounters) ซ่ึงหากจาํแนกประเภทของ

บุคคลในส่ือตามนิยามของ Giles จะจาํแนกได ้3 ประเภทคือ ประเภทท่ี 1) First-order ถูกนิยามโดย  Cohen (1999) 

ว่าคือบุคคลท่ีสามารถส่ือสารกบัผูช้มไดโ้ดยตรง เช่น นักข่าว, ผูด้าํเนินรายการ หรือจากส่ือโซเชียลมีเดียตาม

ความหมายของ Rubin (2016) เช่น Beauty Blogger, Net Idol ประเภทท่ี 2) Second-order คือกลุ่มท่ีเป็นตวัละครท่ี

ใชม้นุษยเ์ป็นผูแ้สดง (Actor) เช่น ตวัละครในภาพยนตร์ นกัแสดงในละครเวที หรือ นกัแสดงละครโทรทศัน์ ซ่ึง

ผูช้มไม่สามารถปฏิสมัพนัธ์ไดก้บัตวัละครได ้สามารถปฏิสมัพนัธ์ไดก้บัเพียงนกัแสดง (Actor) ซ่ึงเป็นตวัแทนของ

ตวัละครเท่านั้น และประเภทท่ี 3 Third-order เป็นกลุ่มของการปฏิสัมพนัธ์กบัตวัการ์ตูนหรือกลุ่มบุคคลในส่ือท่ีมี

ลักษณะเหนือจินตนาการ (Cartoon/ Fantasy Figure) ซ่ึงเป็นสร้างสังคมก่ึงความจริงแบบโดยแท้ (Purely 

Parasocial) คือเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่มีโอกาสไดพ้บเจอตวัจริงหรือตวัแทนในลกัษณะของการเผชิญหนา้ (Face-
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to-face) Giles นาํเสนอกระบวนการสนบัสนุนการพฒันาความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงมี 3 องคป์ระกอบ 

คือ 1) การพูดคุยระหวา่งกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบตวัการ์ตูน (Discuss figure with others) 2) การเลียนแบบลกัษณะของ

ตวัการ์ตูน (Imitative Behavior/Wishful Identification) 3) มีความสัมฤทธ์ิผลในการติดต่อส่ือสารกบัตวัการ์ตูนท่ี

ช่ืนชอบแบบเผชิญหนา้ (Contact/Encounter)  

งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความ

จริงกบัตวัการ์ตูนและเป็นการขยายองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากร ความต่อเน่ืองของความสมัพนัธ์ พฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคม

ก่ึงความจริงกบัตวัการตูนดิสนียแ์ละพฤติกรรมการเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์ 

(2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความต่อเน่ืองของความสมัพนัธ์กบัพฒันาการความสมัพนัธ์ทาง

สงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์

(3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย์

และพฤติกรรมการเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

งานวิจยัน้ีเป็นการสาํรวจทางออนไลน์แบบตดัขวาง หรือ Cross-sectional Online Survey เพ่ือสังเกตตวั

แปรตน้ (Exposure) และตวัแปรตาม (Outcome) ณ หว้งเวลาหน่ึงของผูเ้ขา้ร่วมในกระบวนการศึกษา (Panis, 2014) 

มีขอบเขตการศึกษาจากแบบสอบถามท่ีเป็นภาษาไทย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงอนุมานวา่แหล่งขอ้มูลในการสาํรวจคร้ังคือ

ประชากรไทยท่ีความช่ืนชอบการ์ตูนดิสนีย ์โดยตอ้งมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไปเพ่ือใหเ้ป็นไปตามการทบทวนวรรณกรรม

ว่าการสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงนั้นเหมาะท่ีจะศึกษาในกลุ่มวยัรุ่นเป็นตน้ไปซ่ึงมี

อาํนาจในการตดัสินใจและการเลือกเปิดรับดว้ยตวัเอง 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  จากสถิติผู ้มา เ ท่ียวดิสนีย์แลนด์ในปี  2017 ท่ีผ่านมาทางองค์กรสวนสนุกแห่งชาติ  (Themed 

Entertainment Association) รายงานว่ามีจํานวนนักท่องเท่ียวกว่า 150 ล้านคนต่อปี (Disneynews, 2019) ตาม

วิธีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเพ่ือเป็นตวัแทนประชากรจากสูตรของ Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% คือ

จาํนวน 400 คน ในงานวจิยัน้ีสามารถเก็บขอ้มูลไดท้ั้งส้ิน  513 คน 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบติัการ เพ่ือนาํไปสร้างเคร่ืองมือวิจัยให้สามารถตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากร หมายถึง เพศและอาย ุของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวั

การ์ตูนดิสนีย ์

2.  พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง  หมายถึง ลําดับขั้ นตอนของการเกิด

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ปิดรับส่ือกับตวัการ์ตูนดิสนียท่ี์ช่ืนชอบ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงพฒันาการใน

ความสัมพนัธ์ 3 รูปแบบคือ 1) การลอกเลียนแบบพฤติกรรมของตวัการ์ตูน 2) การพูดคุยเร่ืองตวัการ์ตูนท่ีชอบกบั

ผูอ่ื้น 3) ความพยายามในการเผชิญหนา้กบัตวัการ์ตูนท่ีชอบ คือความตอ้งการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์

3. ความต่อเน่ืองของความสัมพนัธ์ หมายถึง ความสมํ่าเสมอในการเปิดรับส่ือตวัการ์ตูนดิสนีย ์โดย

วิเคราะห์เป็นความถ่ีรายสัปดาห์ ระยะเวลาในแต่ละคร้ังท่ีเปิดรับส่ือการ์ตูนดิสนีย ์การจดจาํและเรียนรู้เก่ียวกบั

การ์ตูนดิสนีย ์

4. พฤตกิรรมการเทีย่วดสินีย์แลนด์ หมายถึง ความตอ้งการในการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนดแ์ละกิจกรรม

ท่ีผูมี้ความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงตอ้งการทาํเม่ือไดไ้ปดิสนียแ์ลนดโ์ดยอา้งอิงจากพฒันาการความสัมพนัธ์

ทางสงัคมก่ึงความจริงและกิจกรรมท่ีทางสวนสนุกจดัข้ึนใหน้กัท่องเท่ียวไดป้ฏิสมัพนัธ์กบัตวัการ์ตูน 

5. ตัวการ์ตูนดิสนีย์ หมายถึง ตวัการ์ตูนในลิขสิทธ์ิของ Waltz Disney Motion Pictures Group, Inc. 

ทั้งหมด โดยไม่จาํกดัเฉพาะตวัการ์ตูนยอดนิยม 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ในงานวจิยัเร่ืองกระบวนการพฒันาความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์ไดท้บทวน

การใชม้าตราวดัท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือมาตรวดัของ Schramm และ Hartmann  มีค่า Cronbach Alpha ส่วนใหญ่ในแต่

ละประเด็นมากกวา่ 0.76  

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสะดวก ประหยดัทั้งเวลาและ

ค่าใชจ่้ายสาํหรับนกัวจิยั (Berinsky, Huber และ Lenz, 2012; Mason และ Suri, 2012; Paolacci, Chandler และ 

Ipeirotis, 2010) โดยใหผู้ต้อบเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง (Self-administered) และส่งกลบัมายงั 

Application Google Form หลงัจากนั้นผูว้จิยัจึงรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาวเิคราะห์ต่อไป 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้วัเลขอธิบายแนวทาง ทศันคติ และความคิดเห็นของประชากรโดยศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนประชากร (Creswell, 2014) เพ่ือสามารถอนุมานข้อค้นพบท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างไปสู่

ประชากรได ้(Zhao, 2016) ระเบียบวิธีวิจยัท่ีเหมาะสมในคร้ังน้ี จึงเป็นการใชส้ถิติวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสหสัมพนัธ์ 
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(Correlational-designed Survey) ระหวา่งตวัแปรดงักล่าว และการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ  T-test, 

F-test และมีการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรโดยใชส้ถิติถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชโ้ปรแกรมทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัแบ่งออกเป็น

หวัขอ้ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง  

5.1.1 ลกัษณะทางประชากร  

ดา้นเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 513 คน เป็นเพศหญิง 342 คน คิด

เป็นร้อยละ 66.7 เพศชาย 171 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ดา้นอาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ18-28 

ปี จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือช่วงอาย ุ29-39 ปี จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ช่วงอาย ุ

40-50 ปี จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ช่วงอาย ุ51-61 ปี จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ช่วงอาย ุ62-72 ปี 

จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ดา้นการจดัอนัดบัความนิยมของตวัการ์ตูนดิสนีย ์พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่ง 513 

คน ตวัการ์ตูนท่ีเป็นท่ีนิยมมากเป็นอนัดบั 1 คือ Mickey Mouse มีจาํนวนผูท่ี้ช่ืนชอบ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 

รองลงมาคือ Winnie the Pooh จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และอนัดบัท่ี 3 คือ Donald Duck จาํนวน 45 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ดา้นเหตุผลท่ีช่ืนชอบตวัการ์ตูนดิสนีย ์พบวา่ เหตุผลท่ีช่ืนชอบตวัการ์ตูนดิสนียอ์นัดบัแรก

คือ รูปร่างหนา้และบุคลิกลกัษณะ โดยมีผูต้อบจาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาคือ เหตุผลของความ

น่าสนใจในตวัผลงานและคุณภาพผลงาน จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ดา้นช่องทางการเปิดรับส่ือการ์ตูน

ดิสนีย ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับส่ือการ์ตูนดิสนียจ์ากทางส่ือออนไลน์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.232 อยูใ่นระดบัมาก 

รองลงมาคือภาพยนตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.674 อยูใ่นระดบัมาก  

5.1.2 ความต่อเน่ืองของความสัมพนัธ์ทางสังคมกึง่ความจริง  

ด้านค่าเฉล่ียความถ่ีในการเปิดรับส่ือการ์ตูนดิสนีย ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียความถ่ีในการ

เปิดรับส่ือออนไลน์มากท่ีสุดคือ 2.920 หมายถึง มีการเปิดรับส่ือการ์ตูนดิสนีย ์2-3 วนัต่อสัปดาห์ ดา้นค่าเฉล่ีย

ระยะเวลาในการเปิดรับส่ือการตูนดิสนีย ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาในการเปิดรับส่ือมากท่ีสุดจากออนไลน์ 

คือ 2.674 หมายถึง มีการเปิดรับมากกวา่ 1 ชัว่โมงแต่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงคร่ึงต่อวนั รองลงมาคือโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ีย 

2.456 หมายถึง มีการเปิดรับมากกวา่ 1 ชัว่โมงแต่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงคร่ึงต่อวนั ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการ์ตูนดิสนีย ์

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียการรับรู้ช่องทางหลากหลายในการนาํเสนอส่ือการ์ตูนดิสนีย ์3.604 อยูใ่นระดบัมาก 

ผลงานของการ์ตูนดิสนียมี์ค่าเฉล่ีย 3.326 อยู่ในระดบัปานกลาง ความทุ่มเทในการผลิตผลงานการ์ตูนดิสนียมี์

ค่าเฉล่ีย 3.290 อยูใ่นระดบัปานกลาง ข่าวคราวความเคล่ือนไหวของการ์ตูนดิสนียมี์ค่าเฉล่ีย 3.162 อยูใ่นระดบัปาน

กลาง กระบวนการพฒันาผลงานการ์ตูนดิสนียมี์ค่าเฉล่ีย 3.160 อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการเรียนรู้จากส่ือการ์ตูน

ดิสนีย ์พบวา่ผลการวเิคราะห์จากตาราง 4.1.9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดเ้รียนรู้จากการ์ตูนดิสนียม์ากท่ีสุดคือ เร่ืองความ

ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ไดค้่าเฉล่ีย 4.160 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือเร่ืองมิตรภาพและความสามคัคี ไดค้่าเฉล่ีย 

4.154 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบัท่ี 3 คือ ไดเ้รียนรู้เร่ืองการมุ่งมัน่ท่ีจะทาํตามความฝัน ไดค้่าเฉล่ีย 4.146 อยู่ใน

ระดบัมาก  
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5.1.3 พฒันาการความสัมพนัธ์ทางสังคมกึง่ความจริงกบัตวัการตูนดสินีย์  

ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีพฒันาการความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การพูดคุยเก่ียวกบั

การ์ตูนดิสนีย์ท่ี ช่ืนชอบ มีค่าเฉล่ีย 3.304 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือการจินตนาการว่าตัวเองมี

บุคลิกลกัษณะเหมือนตวัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบ มีค่าเฉล่ีย 3.088 อยูใ่นระดบัปานกลาง  

5.1.4 พฤติกรรมการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ผลการวิจยัพบวา่จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 513 คน มีจาํนวน

217 คน หรือร้อยละ 42.3 เลือกการพฒันาความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนียโ์ดยการไปเท่ียว

ดิสนียแ์ลนด์ อีกจาํนวน 296 คน หรือร้อยละ 57.7 เลือกทาํกิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด์  

ดา้นพฤติกรรมการเท่ียวดิสนียแ์ลนด์พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมในการท่องเท่ียวดิสนียม์ากท่ีสุดใน

ดา้นการถ่ายรูปกบัตวัการ์ตูนท่ีช่ืนชอบ ไดค้่าเฉล่ีย 4.066 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือการชมการแสดงของตวั

การ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบไดค้่าเฉล่ีย 4.058 อยูใ่นระดบัมาก  

5.2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างจะมีพฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึง

ความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนียแ์ตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่  

 สมมติฐานท่ี 1.1 : ปฏิเสธสมมติฐาน 

ผูท่ี้มีเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีพฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนียไ์ม่แตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัยะสาํคญั .05 (p<.05) 

สมมติฐานท่ี 1.2 : ยอมรับสมมติฐาน 

ผูท่ี้มีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีพฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนียแ์ตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัยะสาํคญั .05 (p<.05) 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 ความต่อเน่ืองของความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูน

ดิสนียมี์ความสมัพนัธ์กบัพฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์ผลการศึกษาพบวา่  

 

ตารางที ่1.  ความต่อเน่ืองของความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตนูดิสนียมี์ความสมัพนัธ์กบั 

 พฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์

ประเดน็ในการศึกษา ผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 

2.1 ความถ่ีในการเปิดรับส่ือการ์ตูนดิสนียก์บัพฒันาการ

ความสมัพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์

2.2 ระยะเวลาในการเปิดรับส่ือการ์ตูนดิสนียก์บัพฒันาการ

ความสมัพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์

2.3 การรับรู้เก่ียวกบัการ์ตูนดิสนียก์บัพฒันาการ

ความสมัพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์

2.4 การเรียนรู้เก่ียวกบัการ์ตูนดิสนียก์บัพฒันาการ

ความสมัพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์

r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 

.639** 

 

.627** 

 

.505** 

 

.331** 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

** ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีระดบั .01 
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สรุปวา่ ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ความต่อเน่ืองของความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวั

การ์ตูนดิสนียมี์ความสมัพนัธ์กบัพฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฒันาการความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูน

ดิสนียมี์ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์ผลการศึกษาพบวา่ 

 

ตารางที ่2. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งพฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์

 กบัความตอ้งการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์

ประเดน็ในการศึกษา ผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 

3.1 พฒันาการความสมัพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง

กบัตวัการ์ตูนดิสนียก์บัความตอ้งการไปเท่ียว

ดิสนียแ์ลนด ์

3.2 พฒันาการความสมัพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง

กบัตวัการ์ตูนดิสนียก์บัความตอ้งการไปเท่ียว

ดิสนียแ์ลนด ์

r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 

-.187** 

 

 

.547** 

.000 

 

 

.000 

ต ํ่ามาก 

 

 

ต ํ่ามาก 

** ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีระดบั .01 

 

ตารางที ่3.   การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่ายระหวา่งพฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบั 

 ตวัการ์ตูนดิสนียก์บัความตอ้งการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

P 

B Std. Error Standardized 

Coefficients 

(ค่าคงท่ี) 

พฒันาการความสมัพนัธ์ทาง

สงัคมก่ึงความจริงกบัตวั

การ์ตูนดิสนีย ์

.688 .065 
 

 

 

-.187 

 

10.560 .000 

-.090 .021 -4.312 .000 

R = .187/ Adjust R² = .033 / F = 18.593, p = .000 

 

สรุปวา่ ยอมรับสมมตฐิานการวจิยัข้อที ่3 พฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูน

ดิสนียมี์ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์โดยพฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบั

ตวัการ์ตูนดิสนียมี์ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความตอ้งการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์แต่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั

พฤติกรรมการเท่ียวดิสนียแ์ลนดอ์ยา่งมีนยัยะสาํคญัท่ีระดบั .01 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวจิยัเร่ือง กระบวนการพฒันาความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์

สามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
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 6.1 ความต่อเน่ืองของความสัมพนัธ์ทางสังคมกึง่ความจริงกบัตวัการ์ตูน 

 ผลการศึกษาพบวา่ การเปิดรับส่ือการ์ตูนดิสนียซ่ึ์งประกอบดว้ยความถ่ีในการเปิดรับส่ือและระยะเวลา

ในการเปิดรับส่ือมีความสัมพนัธ์กับพฒันาการความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกับตวัการ์ตูนดิสนีย ์โดย

ช่องทางท่ีมีความถ่ีและระยะเวลาในการเปิดรับมากท่ีสุดคือ ส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Instagram, 

Youtube ฯลฯ ซ่ึงมีการนาํส่ือการ์ตูนดิสนียใ์นรูปแบบของภาพยนตร์ ภาพยนตร์สั้น เพลง โฆษณาต่างๆ ซ่ึงมีความ

สะดวก (Convenience) และรวดเร็วในการเขา้ถึง ทาํให้ผูช้มสามารถปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวั

การ์ตูนไดบ่้อยคร้ังและใชเ้วลาอยูก่บัส่ือออนไลน์ไดย้าวนานกวา่ส่ือช่องทางอ่ืน เน่ืองจากสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัการ์ตูนดิสนียไดอ้ยา่งกวา้งไกล เป็นตน้วา่Youtube เม่ือมีการเปิดคลิปการ์ตูนดิสนียใ์นคร้ังแรกจะ

มีการแนะนาํคลิปท่ีเก่ียวขอ้งกบัดิสนียใ์นโอกาสต่อไป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีทาํให้ส่ือ

ประเภทน้ีสามารถนาํเสนอขอ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ปิดรับส่ือไดอ้ยา่งลุ่มลึกกวา่ส่ือประเภทอ่ืน  

 ในด้านการจดจาํรับรู้ (Cognitive) ประกอบด้วย การรับรู้และการเรียนรู้พบว่า ผูช้มมีการรับรู้เร่ือง

ช่องทางท่ีหลากหลายในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนียม์ากท่ีสุด เน่ืองจากดิสนียเ์ป็น

องคก์รท่ีมีความเป็นสากลและมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ผูค้นจึงสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบั

ตวัการ์ตูนดิสนียไ์ดจ้ากทั้งทางส่ือและสินคา้บริการต่างๆ เช่น รายการโทรทศัน์ของดิสนีย,์ ภาพยนตร์การ์ตูน

ดิสนีย,์ ร้านคา้ดิสนีย ์(Disney Store), ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland), การแสดงโชวข์องดิสนียแ์ละละครเวทีของดิสนีย ์

เช่น Disney on Ice หรือ ละครเวทีของดิสนียใ์นบรอดเวย ์อาทิ Frozen, The little mermaid ท่ีมีการแปลเป็นภาษา

ต่างๆและตระเวนแสดงไปทัว่โลก ซ่ึงในส่วนของการเรียนรู้เก่ียวกบัการ์ตูนดิสนียพ์บวา่ การ์ตูนดิสนียม์กัใหข้อ้คิด

เร่ืองความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มิตรภาพและความสามคัคี และ การมุ่งมัน่จะทาํตามความฝัน เป็น 3 อนัดบัแรกท่ี

ผูช้มเรียนรู้มากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่แก่นเร่ืองของการ์ตูนดิสนียม์กัจะมีขอ้คิดท่ีผูช้มสามารถเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

และส่ิงท่ีเรียนรู้จากการ์ตูนยงัมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูน

ดิสนียอี์กดว้ย 

6.2 พฒันาการความสัมพนัธ์ทางสังคมกึง่ความจริงกบัตวัการ์ตูนดสินีย์ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกับตัวการ์ตูนดิสนีย์จะมีการแสดง

พฤติกรรมการพูดคุยเก่ียวกบัการ์ตูนท่ีชอบมากท่ีสุด ตามทศันะของ Giles (2002) พฒันาการความสัมพนัธ์ทาง

สงัคมก่ึงความจริงในลกัษณะของการพดูคุยเก่ียวกบัการ์ตูนท่ีช่ืนชอบนั้นจาํนาํไปสู่การเปิดรับส่ือการ์ตูนดิสนียอี์ก

คร้ัง ซ่ึงจะทําให้เกิดวฏัจักรของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกับตัวการ์ตูนดิสนียแ์ละพฒันาเป็น

ความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือหลอมรวมกบัการจดจาํรับรู้จะกลายเป็น

ความต่อเน่ืองของความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์นอกจากน้ี การพูดคุยเก่ียวกบัการ์ตูน

ดิสนียย์งัมีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการในการเผชิญหนา้กบัตวัการ์ตูนท่ีช่ืนชอบในลกัษณะของการจินตนาการ

วา่ไดพ้บปะพดูคุย หรือความพยายามในการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนดเ์พ่ือพบปะกบัตวัการ์ตูนดิสนียท่ี์ช่ืนชอบ  

ตามลาํดบัขั้นของพฒันาการความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนียข์อง  Giles นั้น 

ความพยายามในการพบปะกบัตวัการ์ตูนท่ีช่ืนชอบตอ้งผ่านการจินตนาการวา่ไดพ้บปะพูดคุย ซ่ึงจากผลการวิจยั

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการจินตนาการว่าไดพ้บปะและพูดคุย อยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น จึงเป็นไปไดว้า่อาจจะ

ส่งผลต่อความพยายามในการพบปะกบัตวัการ์ตูน ซ่ึงในงานวิจยัน้ีหมายถึง พฤติกรรมการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด์ 

ในขณะท่ีพฒันาการดา้นการลอกเลียนแบบตวัการ์ตูนท่ีชอบ (Imitative/Wishful Identification) ซ่ึงประกอบดว้ย
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การจินตนาการว่ามีความสามารถ/บุคลิกลกัษณะเหมือนตวัการ์ตูน หรือ จินตนาการว่าเป็นตวัการ์ตูนท่ีช่ืนชอบ

ของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงส่งผลต่อความพยายามในการเผชิญหนา้กบัตวัการ์ตูนท่ีช่ืนชอบ  

6.3 พฤตกิรรมการเทีย่วดสินีย์แลนด์ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด์มีเพียงร้อยละ 42.3 แต่เป็นท่ี

น่าสนใจวา่พฒันาการความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด์

ในเชิงลบ ซ่ึงอาจมาจากระดบัของพฒันาการความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงในดา้นการจินตนาการว่าได้

พบปะและพูดคุย (Imagined Interaction), การลอกเลียนแบบตวัการ์ตูนท่ีชอบ (Imitative/Wishful Identification) 

และการพบปะพูดคุยกับพูดอ่ืนเก่ียวกับตวัการ์ตูนท่ีชอบ (Discuss figure with others) มีน้อย ทําให้เกิดความ

ตอ้งการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนดม์าก หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูน

ดิสนียใ์นระดบันอ้ย จะมีการตดัสินใจไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด์ไดสู้งกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัของความเขม้ขน้ใน

พฒันาการความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์อยา่งไรก็ตามตวัแปรในเร่ืองน้ีควรมีการศึกษา

ในอนาคตอยา่งละเอียดถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความผกผนัเช่นน้ี 

ในดา้นพฤติกรรมการเท่ียวดิสนียแ์ลนด์พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฒันาการความสัมพนัธ์ทาง

สังคมก่ึงความจริงกบัตวัการ์ตูนดิสนีย ์แสดงให้เห็นวา่พฒันาการความสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงท่ีระหว่าง

ผูช้มกบับุคคลในส่ือ (Media Figure) ในโลกเสมือน มีรูปแบบของพฒันาการคลา้ยคลึงกบัความสัมพนัธ์ในโลก

แห่งความจริงท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบับุคคลในส่ือ จึงสรุปไดว้า่ พฒันาการของความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลในโลกเสมือนกบัโลกแห่งความจริงมีลกัษณะเหมือนกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูผ้ลิตส่ือการ์ตูนดิสนียส์ามารถวางแผนการใชส่ื้อทางการตลาดเพ่ือสร้างการปฏิสัมพนัธ์ทาง

สงัคมก่ึงความจริง (Parasocial Interaction) กบัผูช้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือออนไลน์ การผลิตส่ือการ์ตูนดิสนียใ์น

อนาคต ควรคาํนึงถึงรูปร่างหน้าตาบุคลิกลกัษณะของตวัการ์ตูนเป็นหลกั เน่ืองจากมีผลต่อความช่ืนชอบของ

ผูบ้ริโภค 

(2) การกระตุ ้นให้เกิดการซํ้ าของการเปิดรับส่ือการ์ตูนมีปัจจัยท่ีควรคาํนึงถึงคือพัฒนาการ

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงทั้ง 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การกระตุน้ใหเ้กิดการสนทนาระหวา่งบุคคล, การกระตุน้

ให้เกิดความตอ้งการในการลอกเลียนแบบตวัการ์ตูน และการกระตุน้ในเกิดจินตนาการนการเผชิญหน้ากบัตวั

การ์ตูน จะทาํให้เกิดวงจรของความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบัตราสินคา้ เป็นการช่วยสร้างความจงรักภกัดีให้กบั

ตราสินคา้และยดือายขุองกลุ่มลูกคา้กบัองคก์รไดอี้กวธีิหน่ึง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ไดด้าํเนินการวิจยัในลกัษณะของการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ดงันั้นในคร้ังต่อไปควรดาํเนินการวจิยัในลกัษณะของการผสมผสานงานวจิยัเชิงสาํรวจ

กับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 
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(2) ในงานวิจยัน้ี มีขอบเขตการศึกษาเป็นเฉพาะประชากรไทย ดงันั้นหากมีงานวิจยัคร้ังต่อไปจึง

ควรมีการศึกษาในลกัษณะของประชากรท่ีแตกต่างจากในคร้ังน้ี เช่น ในกลุ่มวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั หรือ ศึกษา

เฉพาะกลุ่มอาย ุเช่น กลุ่มวยัรุ่น, กลุ่มผูสู้งอาย ุเป็นตน้  

(3) งานวิจยัคร้ังน้ีใชข้อบเขตการศึกษาภาพรวมของตวัการ์ตูนดิสนียท์ั้ งหมด มิไดเ้จาะจงศึกษา

เฉพาะตวัละครใดตวัละครหน่ึงวา่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการไปเท่ียวดิสนียแ์ลนด์อย่างมีนยัยะสาํคญัหรือไม่ ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปจึงอาจศึกษาเฉพาะเจาะจงกบัตวัการ์ตูนยอดนิยมของดิสนีย ์เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการเร่ือง การใชศิ้ลปะการแสดงสําหรับผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียลน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาศาสตร์ดา้นศิลปะการแสดงท่ีนาํเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัอาชีพผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer) เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยงัสามารถเป็นแนวทางใหผู้ท่ี้กาํลงัสนใจท่ีจะประกอบอาชีพน้ีสามารถนาํไปใชไ้ดใ้น

อนาคตไดอี้กดว้ย โดยการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer) ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยม 

และเป็นอาชีพท่ีคนรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นอยา่งมาก แต่บางคนยงัไม่รู้จะเร่ิมตน้อาชีพน้ีอยา่งไร ผูเ้ขียนจึง

เห็นวา่ศาสตร์ดา้นศิลปะการแสดงน่าจะสามารถช่วยใหผู้ท่ี้สนใจในอาชีพน้ีสามารถทาํอาชีพน้ีไดอ้ยา่งจริงๆ 

 โดยส่ิงท่ีผูเ้ขียนตระหนกัถึงมีความสาํคญัสาํหรับอาชีพน้ีคือ การคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเองให้พบ และ

การส่ือสารท่ีสามารถทาํใหผู้ช้มเช่ือ ตลอดจนซ้ือสินคา้ตามได ้ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงไดน้าํหลกัการศิลปะการแสดงท่ี

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้หไ้ดต้ามท่ีอาชีพน้ีตอ้งการ นัน่ก็คือการวเิคราะห์ตวัละคร โดยมี 4 หวัขอ้คือ 1.รูปลกัษณ์

ภายนอก 2.สถานะทางสงัคม 3.จิตวทิยา 4.คุณธรรม ซ่ึงเม่ือผูเ้ขียนไดท้าํการวเิคราะห์ออกมาแลว้จึงเห็นวา่หลกัการ

น้ีมีส่วนสาํคญัท่ีจะใหค้นท่ีจะเป็นผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer) สามารถคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเองได ้

อีกทั้งยงัมีอีก 1 หลกัการท่ีจะสามารถทาํให้การส่ือสารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่ก็คือ หลกัการแสดงนัน่เอง 

ท่ีเม่ือผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชีย (Influencer) เขา้ใจตนเองแลว้ ก็ตอ้งเขา้ใจความตอ้งการ (Objective) ของตนเอง

ดว้ยว่าตอ้งการจะส่ือสารอะไรให้ใคร และตอ้งการให้เขาทาํอะไรต่อจากนั้น โดยผ่านการแสดงออก (Express) 

จากภายในสู่ภายนอกเพ่ือให้ผูช้มเกิดความรู้สึกร่วมและทาํตามนัน่เอง โดยทั้ง 2 หลกัการน้ีถา้ผูมี้อิทธิพลบนโลก

โซเชียล (Influencer) เขา้ใจก็จะสามารถทาํใหก้ารส่ือสารในอาชีพของตนเองนั้นประสบความสาํเร็จไดใ้นท่ีสุด 

 

คาํสําคญั: ผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล, ศิลปะการแสดง, ละครประยกุต ์

 

ABSTRACT 

 Academic Article Performing Arts for Influencer Occupations The objective is to study the art of 

performing arts that is applied to the influencer profession to maximize benefits.  It can also be a guideline for 

those who are interested in this career to be able to apply in the future as well.  This study focuses on the influencer 

career that is gaining popularity.  And is a career that the new generation has a great ambition to. But some people 

still don't know how to start this career  The author realizes that the science of performing arts should really help 

those who are interested in this career to do this profession. 
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 With what the author sees as important for this profession is finding your own identity  And the communication 

that can make the audience believe  As well as able to buy products as according to. For this reason, the author 

has applied the principles of performing arts that can be applied to meet this profession.That is the 

characterization, with 4 topics: 1. Appearance 2. Social status 3. Psychology 4. Morality. Once the author has 

analyzed it, it is seen that this principle has an important part in allowing the influencer to find his identity.  There 

is also another principle that can make communication effective, that is, the act of acting. When an influencer 

understands himself. Also need to understand one's own objective (who wants to communicate with others)  And 

what would he like to do next?  By expressing (Express) from the inside to the outside for the audience to feel 

engaged and follow it. These two principles, if influenced by an influencer, will be able to make communication 

in their own career to be ultimately successful. 

 

Keywords: Influencer, Performing Arts, Applied Theatre 

 

บทนํา 

  อาชีพผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล หรือ Influencer นับว่าเขา้มามีบทบาทสําคญัดา้นการตลาด และการ

ขายสินคา้ในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ต่างจากอดีตท่ีเม่ือผูผ้ลิตตอ้งการโฆษณาขายสินคา้ 1 ช้ิน บุคคลท่ีสามารถเป็นผู ้

นาํเสนอสินคา้ (Presenter) นั้นๆผ่านส่ือต่างๆเพ่ือดึงดูดให้ประชาชนเขา้มาซ้ือสินคา้โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 99 จะ

เป็นอาชีพศิลปินดาราเท่านั้น Tangsiri (2562) กล่าววา่ Influencer เร่ิมเป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมจากแบรนด์ 

และเอเจนซ่ีต่างๆ เม่ือปี 2560 เพราะมนัเป็นการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างใกลชิ้ด และดูเป็นกนัเองกว่าการใชส่ื้อ

โฆษณาแบบอ่ืน จึงไม่แปลกท่ี Influencer ท่ีมีผูติ้ดตามจาํนวนมากจะมีรายได้สูง และทาํให้คนรุ่นใหม่สนใจ

ประกอบอาชีพน้ีกนัมากข้ึน ผา่นความสนุก และไม่ไดมี้อะไรกาํหนดกฎเกณฑ ์

เม่ืออาชีพผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer) กลายเป็นอาชีพท่ีคนรุ่นใหม่ในปัจจุบนัใฝ่ฝันจะเป็น 

จึงทาํให้เกิดการแข่งขนัสูงข้ึนเพ่ือท่ีจะให้ตนเองเป็นท่ีรู้จกัอย่างรวดเร็ว โดยการสร้างตวัตน สร้างเร่ืองราวให้

ประชาชนรู้สึกเช่ือและคลอ้ยตาม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบุคลิกตวัตนบางอย่างข้ึนมาให้เป็นท่ีจดจาํ หรือการทาํ

เน้ือหาท่ีแปลกใหม่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Beauty Influencer หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงบนโลกโซเชียลด้าน

ความงาม ท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมาก และมีคนท่ีพยายามจะกา้วเขา้มาในจุดท่ีมีตวัตนเพ่ือให้ตนเองเป็นท่ีรู้จกัมาก

ยิง่ข้ึน แต่นัน่ก็ไม่ไดห้มายถึงวา่ทุกคนจะประสบความสาํเร็จเหมือนกนัหมด เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ผูเ้ขียนจึงเลง็เห็นวา่

ส่ิงสาํคญัของการทาํใหต้นเองเป็นท่ีรู้จกั และสามารถส่ือสารเขา้ถึงผูช้มไดอ้ยา่งกวา้งขวางไดน้ั้น ส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญั

นัน่ก็คือการนาํศาสตร์ของศิลปะการแสดงเขา้มาประยกุตใ์ชน้ัน่เอง 

ศิลปะการแสดงถือไดว้า่เป็นขั้นตอนแรกๆท่ีผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer) ตอ้งทาํความเขา้ใจ

อยา่งถ่องแท ้เพ่ือใหผ้ลงานของตนเองนั้นสามารถเขา้ถึงหรือทาํใหผู้ช้มจดจาํ จนนาํไปสู่การซ้ือสินคา้ตามท่ีตวั ผูมี้

อิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer)  ไดแ้นะนาํไป หลกัการของศิลปะการแสดงคือ ตวัละครจะเช่ือในส่ิงท่ีทาํ

และส่งผลใหผู้ช้มเกิดความเช่ือตาม เช่นเดียวกบัอาชีพผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer) ท่ีตนเองตอ้งเช่ือใน

ส่ิงท่ีตนเองจะบอกคนอ่ืนก่อน แลว้จึงส่งผลให้ผูช้มเช่ือและเกิดการทาํตาม อีกทั้งยงัเช่ือมโยงไปถึงการวิเคราะห์

ตวัละคร ตวัละครตอ้งรู้วา่ตนเองเป็นใครกาํลงัส่ือสารกบัใคร มีความตอ้งการใหบุ้คคลท่ีกาํลงัฟังเราอยูน่ั้นทาํอะไร 

โดยการแสดงตอ้งใชค้วามจริงใจเป็นหลกัไม่เสแสร้งและแกลง้ทาํ เพราะยิ่งจะทาํให้ผูช้มรู้สึกและสัมผสัไดถึ้ง

https://brandinside.asia/author/riderv/
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ความไม่จริงของการส่ือสารนั้น บทความวิชาการเร่ืองน้ีจึงตอ้งการศึกษาแนวทางของศิลปะการแสดงสําหรับ

อาชีพ Influencer เพ่ือให้เห็นถึงความประโยชน์ของศิลปะการแสดงสาํหรับสายงานอาชีพน้ี อีกทั้งยงัช้ีให้เห็นถึง

ศิลปะการแสดงท่ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นอาชีพ Influencer ไดโ้ดยไม่จาํเป็นวา่การแสดงตอ้งมีไวเ้พ่ือแสดงละคร

เท่านั้นแต่กลบัสามารถนาํมาใชใ้นอาชีพน้ีไดเ้ช่นกนั  

 

วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาคน้ควา้หาแนวทางของศิลปะการแสดงท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัอาชีพผูมี้อิทธิพลบนโลก

โซเชียล (Influencer) 

(2) เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บับุคคลท่ีตอ้งการประกอบอาชีพ Influencer ในอนาคต 

 

ความหมายของ Influencer และ การแสดง 

 Influencer คือ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงบนโลกโซเชียล หรือเป็นผูมี้อิทธิพลท่ีทุกคนรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง 

ไม่ว่าจะเป็น เน็ตไอดอล นักรีวิวผลิตภณัฑ์ หรือเพจต่างๆ ท่ีมีคนติดตามเป็นจาํนวนมหาศาล รวมไปถึงดารา

นกัแสดง ก็ใหค้วามสนใจมาทาํอาชีพน้ีกนัมากมาย โดยลกัษณะของการทาํงานเป็น Influencer คือการนาํเอาสินคา้ 

หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการโฆษณา มารีวิว โพสต์ แชร์ หรือแมแ้ต่ขายพ้ืนท่ีโฆษณาบนเพจ หรือเว็บไซต์ของ 

Influencer ท่านนั้น โดยบุคคลเหล่าน้ีมีสิทธ์ิในการเลือกสินคา้ และทดลองใชจ้ริง เพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงประสิทธิภาพ

ของสินคา้นั้นๆ วา่เห็นผลจริงหรือไม่ หากไม่ดีจริง หรือไม่ถูกใจ ก็ไม่สามารถใหเ้ขาเหล่านั้นขายได ้ซ่ึงราคาค่าตวั

จะแปรผนัตามช่ือเสียง และยอดวิวยอดไลคท่ี์เพ่ิมสูงข้ึน  นัน่หมายความวา่ ถา้คุณมีช่ือเสียง ก็จะมีผูว้า่จา้งจา้งงาน

มากข้ึน ซ่ึงถา้ยิ่งผลิตภณัฑน์ั้นเก่ียวกบัใบหน้าความงาม หรือผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงต่ออาชีพ ราคาก็จะเพ่ิมสูง

มากข้ึน  

ในปัจจุบนัมีการแบ่งผูติ้ดตาม หรือ Follower เป็น 4 ประเภทคือ Mass หรือผูท่ี้มีผูติ้ดตามมากกวา่ 1 ลา้น

คน, Macro หรือผูท่ี้มีผูติ้ดตาม 1-9.9 แสนคน, Micro หรือผูท่ี้มีผูติ้ดตาม 10,000-99,999 คน และ Mini หรือผูท่ี้มี

ผูติ้ดตาม 1,000-9,999 คน 

สร้างความ “เช่ือ” ในแบบที่ตัวเองถนัด อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ความเป็นตวัเองนั้นแสดงผลออกมาไดดี้

ท่ีสุด Influencer ท่ีดีก็ควรจะทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถ “เช่ือ” ในส่ิงท่ีตวัเองเป็นได้เช่นเดียวกัน โดยถา้มุ่งไปท่ี

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation X จะพบวา่พวกเขาให้ความสาํคญักบัสาระความรู้ และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นอนัดบั

แรก ส่วน Generation Y จะให้ความสําคญักบัสาระความรู้เช่นเดียวกนั แต่จะเน้นท่ีความเป็นตวัของตวัเองของ 

Influencer คนนั้นๆ เช่นกนั ดงันั้นการวางแผนสร้างตวัเองใหเ้ป็น Influencer ก็ตอ้งดูใหดี้วา่ตวัเองถนดัเน้ือหาแบบ

ใด และเป็นท่ีตอ้งการของแบรนดสิ์นคา้ประเภทใด เน่ืองจากคน Generation X นั้นค่อนขา้งเช่ือใน Influencer ท่ีมี

ช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ในทางกลบักนัคน Generation Y กลบัช่ืนชอบ Influencer ท่ีมีความถนดัเฉพาะ

ดา้น เช่นการเงิน, อาหาร หรืออ่ืนๆ รวมถึงมีช่ือเสียงเฉพาะกลุ่มนั้นๆ มากกวา่ แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างกนัอยา่ง

ชดัเจน 

 

การแสดงคืออะไร 

 ตรีดาว อภยัวงศ์ (2550: 90-91) เสนอว่ามีผูพ้ยายามให้คาํนิยามเก่ียวกับความหมายของการแสดงไว้

มากมาย ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 
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1. การแสดงคือการพยายามไม่แสดงอะไร แต่เนน้ท่ีการกระทาํ (Acting is Doing) จึงมีนกัการละครและ

ครูสอนการแสดงหลายคน ให้คาํนิยามของการแสดงว่าเป็นการกระทาํ และให้นักแสดงคน้หาเป้าหมายของตวั

ละคร หรือความตอ้งการของตวัละคร objective เพ่ือให้สนใจท่ีจะกระทาํตามความตอ้งการของตวัละครมากกว่า

ความพยายามท่ีจะแสดงอะไร 

2. การแสดงคือการไม่แสดงเป็นตวัละคร แต่เป็นตวัละครนั้นเอง กล่าวคือ การไม่พยายามแสดงความเป็น

ตวัละครใดๆออกมา แต่ให้เช่ือวา่เราเป็นตวัละครนั้น ซ่ึงเกิดข้ึนจากการศึกษา วิเคราะห์การกระทาํ และการฝึกฝน

ทกัษะการแสดงเพ่ือถ่ายทอดความเป็นตวัละครนั้นๆออกมา 

3. การแสดงคือการแสดงออก (To Express) กล่าวคือใหนึ้กเสียวา่ การแสดงเป็นการนาํความรู้สึกท่ีมีขา้ง

ในแสดงออกมาให้ประจกัษภ์ายนอก ให้เกิดความรู้สึกร่วมระหว่างผูแ้สดงกบัผูแ้สดง และแสดงกบัผูช้ม (สดใส 

พนัธุมโกมล 2537: 19 อา้งในตรีดาว อภยัวงศ ์เร่ืองเดิม) 

4. การแสดงคือการเล่นสมมติ (นพมาส ศิริกายะ แปล 2525: 191) หมายถึงการแสดงของนกัแสดงในโลก

สมมติของละครท่ีไดรั้บการฝึกฝนทักษะต่างๆ เพ่ือให้สามารถจาํบทพูด สร้างบุคลิกของตวัละครท่ีสอดคลอ้ง

กลมกลืนกบันักแสดงคนอ่ืนๆ เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวของตวัละครตามการกาํกบัการแสดงของผูก้าํกบัการแสดง 

และยงัตระหนกัถึงปฏิกิริยาตอบสนองของผูช้มท่ีแปรเปล่ียนไปเร่ือยๆโดยไม่รู้ล่วงหนา้ ทั้งยงัไม่ปล่อยใหผู้ช้มรู้วา่

เขาเองก็รู้อยูแ่ก่ใจวา่มีผูช้มกาํลงัจอ้งดูและมีปฏิกิริยาสนองต่อการแสดงของพวกเขาอยู ่

อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะมีผูพ้ยายามใหค้าํนิยามกบัความหมายของคาํวา่ การแสดง มากมายเพียงใด การจะ

ตดัสินว่านักแสดงคนไหนแสดงไดดี้นั้นก็เป็นเร่ืองท่ีไม่อาจสรุปกนัไดช้ดัเจน เน่ืองจากการแสดง เป็นส่ิงท่ีเป็น

นามธรรมเกินกวา่ท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นไดว้่าการแสดงของนกัแสดงคนไหนยอดเยี่ยม หรือดีเลิศ เพราะการแสดงมี

เร่ืองของความรู้สึกส่วนตวั ทศันคติ รสนิยม และอารมณ์ของผูช้มในขณะท่ีชมการแสดงเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ดงันั้น

การจะตดัสินว่าการแสดงของใครยอดเยี่ยมนั้นคงตอ้งใชเ้กณฑ์ตดัสินว่าใครสามารถถ่ายทอดศิลปะการแสดง

ออกมาไดดี้เยีย่มจนสามารถโนม้นา้วใหผู้ช้มเกิดความรู้สึกร่วมไดส้าํเร็จ 

 

ละครประยุกต์ หรือ Applied Theatre 

 คาํวา่ “ละครประยกุต”์ กลายเป็นคาํศพัทเ์กิดใหม่และเร่ิมมีนกัวิชาการดา้นศิลปะการละครใชค้าํคาํน้ีเพ่ิม

มากข้ึน ผูท่ี้ผลกัดันและพยายามสร้างคาํนิยาม คาํจาํกัดความ และพยายามสร้างพ้ืนท่ีในทางวิชาการสําหรับ 

Applied Theatre หรือแปลเป็นไทยว่าแบบตรงตวั ก็คือ “ละครประยุกต”์  ผูส้ร้างศพัท์และนิยามศพัท์คาํน้ีข้ึนมา

ไดแ้ก่ ดร.ฟิลิป เทเลอร์  มีการใชค้าํวา่  “ละครประยกุต”์ เพ่ิมมากข้ึน และบางคร้ังคาํน้ีครอบคลุมลกัษณะของละคร

นอกกรอบ หรือละครท่ีไม่เป็นตามแบบฉบบั ท่ีจริงแลว้ ละครประยกุตน่์าจะเป็นเพียงวิธีการของการนาํละครไป

ใชใ้นกิจการ กิจกรรมท่ีแตกต่างไปจากละครตามแบบฉบบั และอาจเป็นคาํท่ีรวมพวก  รวมกลุ่มกิจกรรมละครท่ีมี

จุดมุ่งหมายท่ีหลากหลาย และรูปแบบท่ีแตกต่างเหล่าน้ีไวใ้นล้ินชกัเดียวกนั 

 Helen Nicholson ไดก้ล่าวถึงความหมายของ ละครประยกุต์หรือ Applied Theatre เอาไวว้า่เป็นคาํศพัท์ท่ี

จดัหมวดหมู่เร่ืองของการนาํศิลปะการละครไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือจุดประสงคอ่ื์นๆอนันอกเหนือไปจากการใหค้วาม

บนัเทิงเพียงอยา่งเดียว  แมจ้ะเป็นคาํศพัทท่ี์ใหม่แต่ก็ครอบคลุมถึงวธีิการนาํศิลปะการละครไปใชน้อกกรอบละคร

ตามแบบฉบบั  ละครประยุกต์จึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากข้ึนเร่ือย ๆ  และมกัถูกนาํไปใชเ้พ่ือการพฒันาบุคคล  

ชุมนุมและสังคมในแต่ละดา้นยกตวัอยา่งเช่น การนาํละครไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือการพฒันา  ผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม

ในโรงเรียน ละครในคุก ละครเพ่ือการรณรงคสุ์ขภาพ  ละครบาํบดัดา้นจิตวทิยา และละครเพ่ือการศึกษา เป็นตน้  
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โดยผูเ้ขียนไดน้าํหลกัการการแสดง และละครประยุกต์ดงักล่าวเขา้มาเพ่ือศึกษาและหาแนวทางท่ีจะ

เช่ือมโยงใหศิ้ลปะการแสดงสามารถเป็นประโยชน์และถูกนาํไปใชใ้นอาชีพน้ีได ้

 

การใช้หลกัการแสดงเข้าไปประยุกต์ใช้ในอาชีพ Influencer 

ดว้ยอาชีพ Influencer ท่ีมีการแข่งขนัการสูง นอกจากตอ้งมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจในแต่ละคร้ังท่ีตอ้งการทาํ

การโฆษณารีววิสินคา้แลว้นั้น การตอ้งรู้จกัตวัเอง รู้จกัความถนดัของตวัเอง หาเอกลกัษณ์ของตนเองใหพ้บก็ถือได้

วา่เป็นส่ิงสาํคญัอนัดบัแรกท่ีผูเ้ขียนมีความเห็นวา่สมควรนาํหลกัการของศิลปะการแสดงเขา้มาประยกุตใ์ชร่้วมกบั

อาชีพน้ีและหลกัการน้ีก็คือ การวเิคราะห์ตวัละคร โดยการวเิคราะห์ตวัละครมีดงัน้ี 

 นพมาส แววหงส์ (2550: 11) อธิบายวา่เราสามารถวเิคราะห์ตวัละครไดโ้ดยพิจารณาลกัษณะของตวัละคร

จากดา้นต่างๆดงัน้ี 

1. รูปลกัษณ์ภายนอก ซ่ึงหมายถึงรูปร่างหนา้ตา เพศ  อาย ุความสูงตํ่าดาํขาว กิริยาอาการ 

2. สถานะทางสงัคม ซ่ึงหมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเช่ือทางศาสนา ความเก่ียวพนัในครอบครัว และสงัคม

แวดลอ้ม 

3. จิตวิทยา ซ่ึงรวมถึงภูมิหลงัท่ีมีส่วนกาํหนดนิสยัใจคอ  ทศันคติ ความปรารถนาในส่วนลึก ความชอบ

ความเกลียด 

4. คุณธรรม ซ่ึงหมายถึงสาํนึก และความละอายต่อบาป ความยติุธรรม ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี 

ถึงแมว้่าหลกัการวิเคราะห์ตวัละครนั้นจะเน้นไปท่ีการวิเคราะห์บทบาทใหม่ท่ีนักแสดงจะตอ้งสวม

บทบาทนั้น แต่เม่ือพิจารณาหลกัการทั้ง 4 ขอ้ดา้นบนแลว้ ผูเ้ขียนเล็งเห็นวา่มีความเหมาะสมและสามารถนาํมาใช้

กบัอาชีพ Influencer ไดเ้ช่นกนั โดยผูเ้ขียนขอเนน้ไปท่ีอาชีพ Beauty Influencer เพราะบุคคลท่ีสนใจจะเขา้สู่อาชีพ 

Beauty Influencer มีความจาํเป็นมากท่ีตอ้งวเิคราะห์ตวัเองก่อนเพ่ือท่ีจะหาเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและไม่ซํ้ ากบัคนอ่ืน 

โดยเร่ิมตั้งแต่ขอ้แรกคือ คุณตอ้งเขา้ใจรูปลกัษณ์ภายนอกของตนเองก่อนว่าจุดขายของตนเองอยู่ตรงไหน เรามี

รูปร่างหนา้ตาอยา่งไร หนา้รูปไข่ หนา้กลม สูง เต้ีย ผิวขาว หรือผิวดาํ เพ่ือท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีคุณจะไดส้ามารถดึง

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือคลา้ยกนักบัคุณ เช่น เราเป็นคนหนา้เหล่ียมและมีผิวสี

เขม้ ถา้คุณวเิคราะห์ตวัคุณเองไดอ้ยา่งเขา้ใจแลว้ คุณก็จะดึงดูดคนท่ีมีรูปหนา้และสีผิวเดียวกบัคุณใหเ้ขามาเช่ือและ

ใหค้วามสนใจกบัคุณไดเ้ป็นอยา่งมาก  

ขอ้ท่ี 2 ถือไดว้่ามีความสาํคญัมาก เพราะถา้มีบุคคลใดให้ความสนใจท่ีจะเร่ิมตน้ประกอบอาชีพน้ี ส่ิง

สาํคญัท่ีมกัถูกตั้งคาํถามอยา่งสมํ่าเสมอนัน่ก็คือ เรามีฐานะเป็นอยา่งไร จริงอยูว่า่ถา้คุณเร่ิมประกอบอาชีพน้ีไปได้

สกัระยะหน่ึงอาจจะมีสินคา้ต่างๆส่งของเหล่านั้นมาใหคุ้ณไดล้องใช ้แต่ก็นัน่อาจจะตอ้งหมายถึงคุณมีช่ือเสียงหรือ

มียอดติดตามจนคนจาํไดแ้ลว้ในระดบัหน่ึง แต่ในช่วงระยะเวลาแรกๆท่ีคุณสนใจท่ีจะเร่ิมทาํอาชีพน้ีนั้น คงตอ้ง

ยอมรับเลยวา่เงินก็เป็นปัจจยัสาํคญั เพราะคุณจาํเป็นตอ้งใชเ้งินจบัจ่ายเพ่ือซ้ือของมาลองใชล้องผิดลองถูกก่อนใน

ขั้นตน้ ดงันั้นการวิเคราะห์อาชีพและฐานะของตนเองนั้นจึงเป็นอีกส่ิงสาํคญัในการเร่ิมตน้อาชีพน้ี และอีกหน่ึงส่ิง

ท่ีสาํคญัคือ ความเก่ียวพนัในครอบครัว เพราะในประเทศไทยตอ้งยอมรับวา่เร่ืองสายสมัพนัธ์เป็นส่ิงท่ีสาํคญั ถา้คุณ

อยูใ่นตระกูลท่ีมีช่ือเสียง หรือมีพ่ีนอ้งท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงสังคมอยูแ่ลว้ นัน่ยิ่งจะทาํใหคุ้ณเป็นท่ีรู้จกัไดเ้ร็วมากยิง่ข้ึน 

แต่ตอ้งไม่ลืมวา่คุณเองก็ตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในงานดา้นนั้นๆเช่นกนั และเม่ือคุณมีทั้ง 2 ส่ิงท่ีกล่าวไปแลว้นั้นก็จะ

ทาํใหคุ้ณประสบความสาํเร็จในอาชีพน้ีได ้
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ขอ้ท่ี 3 จิตวิทยา ขอ้น้ีจะกล่าวถึงการเติบโตจนกลายมาเป็นลกัษณะนิสัยท่ีเราเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้ ง

ทางดา้นทศันคติ ความเกลียด ความชอบ ในขอ้น้ีจึงมีความสาํคญัอีกขอ้หน่ึง เพราะอาชีพน้ีตอ้งการความเป็นตวั

ของตนเองสูง ดงันั้นผูท่ี้ประกอบอาชีพน้ีจึงตอ้งรู้จกันิสัยของตนเอง วา่มีจุดเด่นจุดดอ้ยอยา่งไร รู้วา่จุดเด่นในส่วน

ไหนท่ีสามารถนาํออกมาใชไ้ด ้โดยเฉพาะจุดท่ีเราวิเคราะห์แลว้วา่เป็นจุดท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดและทาํใหผู้ช้มสนใจและ

ช่ืนชอบได ้

ขอ้ท่ี 4 เป็นขอ้ท่ีผูท่ี้จะประกอบอาชีพตอ้งตระหนกัและคาํนึงเป็นอย่างมาก เพราะการทาํงานในสาย

อาชีพน้ีนั้นคือการสร้างความน่าเช่ือถือในตวัคุณใหเ้กิดข้ึน และถา้วนัหน่ึงเม่ือมีคนติดตามคุณและเช่ือคุณแลว้ นัน่

หมายถึงวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีคุณพูดหรือแนะนาํ ประชาชนเหล่านั้นกาํลงัจะทาํการเลียนแบบหรือใชผ้ลิตภณัฑ์ตวั

เดียวกบัคุณ ดงันั้นขอ้คุณธรรมน้ีจึงมีความจาํเป็นมากต่ออาชีพน้ี 

หลงัจากท่ีคุณไดท้าํการวิเคราะห์ตวัละครแลว้ ต่อไปก็คือการใชห้ลกัการของการแสดง ดัง่ท่ีอาจารยต์รี

ดาว (2550: 90-91)  กล่าววา่การแสดงคือการพยายามไม่แสดงอะไร แต่เนน้ท่ีการกระทาํ (Acting is Doing) เพราะ

เม่ือเราพยายามแสดงอะไรท่ีไมใช่ตวัตนของเรา เราอาจจะอยูใ่นสายงานน้ีไม่ไดเ้ป็นระยะเวลานาน เพราะเราตอ้ง

พยายามปิดบงัส่ิงท่ีเป็นตวัเราจริงๆอยูต่ลอดเวลา ยิ่งคู่แข่งของเรามีความเป็นตวัตนของตวัเองและมีเอกลกัษณ์มาก

เท่าไหร่ เรายิ่งตอ้งหาตวัตนของตนเองใหเ้จอและแสดงความเป็นตวัตนของตวัเองออกมาอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสุด 

หลงัจากนั้นให้เน้นท่ีการกระทาํ คือการท่ีเราเขา้ใจในความตอ้งการ (Objective) ของส่ิงท่ีเรากาํลงัทาํอยู่ เช่นเรา

กาํลงัจะรีววิสินคา้ใหม่ และมีความตอ้งการให้ลูกคา้เช่ือเราถึงความพิเศษของสินคา้และมีความคิดท่ีจะซ้ือสินคา้ ก็

ให ้Beauty Influencer ทาํความรู้จกัและลองใชก้บัสินคา้ช้ินนั้นจนเช่ือแลว้วา่สินคา้ช้ินน้ีมีความความพิเศษอยา่งไร 

หลงัจากนั้นจึงแสดงออกมา (Express) จากภายในออกมาสู่ภายนอก เพ่ือให้ผูช้มเกิดความรู้สึกร่วมและมีความ

ตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีเราไดท้าํการรีววิไปนัน่เอง  

ผูเ้ขียนขอวิเคราะห์ด้านการแสดงของ Beauty Influencer จาํนวน2 คน ท่ีมียอดผูติ้ดตามใน เวบไซด์ 

YouTube มากกวา่ 1แสนคน วา่พวกเขาไดน้าํหลกัการแสดงเขา้ไปใชใ้หมี้ความน่าสนใจอยา่งไรบา้ง  

1. คุณสวรินทร์ ศรีบุญมา หรือมีช่ือใน YouTube ว่า Soundtiss  และมีผูติ้ดตามจํานวน 649,000 คน                

คุณสวรินทร์ มีคาแรคเตอร์ท่ีน่ารักสดใส ยิม้แยม้ แฝงดว้ยความตลกเล็กนอ้ย เสียงดงัฟังชดั ในทุกคลิปวีดีโอ จะ

สงัเกตเห็นไดเ้ลยวา่คุณสวรินทร์ จะทกัทายดว้ยรอยยิม้ และเสียงท่ีสดใสก่อนเร่ิมการรีววิทุกคร้ัง อีกทั้งการรีววิของ

คุณสวรินทร์ นั้น เธอจะใชค้วามเป็นวยัรุ่นวยัใสเนน้ย ํ้าเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในวยัเดียวกนัไดง่้าย และน่ีคือ

ส่วนท่ีเธอไดท้าํการวิเคราะห์ตวัเองมาเป็นอย่างดี เม่ือถึงการตอ้งรีวิวสินคา้ท่ีใชคุ้ณสวรินทร์ จะมีการเนน้ย ํ้าของ

เสียงและการแสดงออกทางสีหนา้อยา่งชดัเจนวา่ส่ิงไหนท่ีเธอรู้สึกวา่ใชแ้ลว้ดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีผูช้มสามารถรับรู้

อารมณ์ความรู้สึกของการถ่ายทอดจากเธอได ้จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเธอผูติ้ดตามเกือบหน่ึงลา้นคน 

2. คุณธนพร พลโกษฐ หรือมีช่ือใน YouTube วา่ Mossster และมีผูติ้ดตามจาํนวน 309,000 คน คุณธนพร

จะมีความเป็นผูห้ญิงสูง มีความอ่อนหวาน แต่แอบแฝงความห้าวอยูใ่นตวั มีการแสดงออกของคาแรคเตอร์ท่ีดูมี

ความเพอ้ฝัน และแสดงออกท่ีหนา้ตาอยา่งชดัเจน โดยคุณธนพรเคยใหส้ัมภาษณ์วา่เธอเป็นคนท่ีแสดงออกทางสี

หน้าและท่าทางท่ีชัดเจน และมีความ Dramatic สูง ซ่ึงน่ีเองคือส่ิงท่ีเธอได้วิเคราะห์และรู้จกัตนเองเป็นอย่างดี             

จนทาํใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเป็นผูห้ญิงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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สรุป 

 ศิลปะการแสดงไม่ไดมี้เป้าหมายไวเ้พียงเพ่ือให้นักแสดงสามารถเล่นละครไดเ้ท่านั้น แต่ยงันาํเขา้มา

ประยกุตใ์ชห้รือเอ้ือประโยชน์ใหก้บัวชิาชีพอีกหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพท่ีตอ้งการคน้หาตนเอง และเป็น

อาชีพท่ีตอ้งการส่ือสารกบับุคลอ่ืนๆ เฉกเช่น อาชีพผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล หรือ Influencer ท่ีเม่ือผูเ้ขียนได้

ลองศึกษาหาแนวทางของศิลปะการแสดงแลว้นั้น จึงได้เห็นส่วนสําคญั และเห็นความจาํเป็นเป็นอย่างมากท่ี

สามารถนาํมาใชไ้ดใ้นอาชีพน้ี ทั้งเร่ืองของการวเิคราะห์ตวัละคร และการหาความตอ้งการของตวัละคร ดงันั้นผูท่ี้

สนใจท่ีจะประกอบอาชีพน้ีถา้ไดน้าํหลกัการของศิลปะการแสดงเขา้ไปใชร่้วมก็น่าจะสามารถประสบความสาํเร็จ

ในอาชีพน้ีไดอ้ยา่งไม่ยากเลยทีเดียว 

 

ข้อเสนอแนะ 

 แทจ้ริงแลว้หลกัการของศิลปะการละครและศิลปะการแสดงมิไดมี้เพียงแค่ การวิเคราะห์ตวัละคร และ 

การหาความตอ้งการเท่านั้น เพราะยงัมีหลกัการของการวิเคราะห์บท การหาแก่นของส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือสาร รวม

ไปถึงการใชเ้สียงต่างๆอีกดว้ย ดงันั้นถา้บุคคลท่ีตอ้งประกอบอาชีพผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล หรือ Influencer มี

ความสนใจท่ีจะนําหลกัการด้านศิลปะการแสดงมาใช้ส่งเสริมอาชีพน้ีอย่างจริงจัง ก็สามารถเรียนรู้เพ่ิมจาก

หลกัการอ่ืนดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ได ้อีกทั้งในอนาคตขา้งหนา้อาจจะมีการออกแบบแบบฝึกหัดทางดา้นการแสดง

เพ่ือไวพ้ฒันาสาํหรับอาชีพน้ีก็เป็นได ้
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ช่องยทููบ

ของเด็กช่วงวยัอลัฟ่า และ 2) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือออนไลน์ช่องยทููบของผูป้กครองเด็กช่วง

วยัอลัฟ่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้กครองเด็กวยัอลัฟ่าท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นบริบาลถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

3 (อายุระหว่าง 2 – 9 ปี) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

จาํนวน 23 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 220 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย มีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 158 คน อยูใ่น

ระดบัดี การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบวา่ เด็ก

ช่วงวยัอลัฟ่าส่วนใหญ่เร่ิมใชง้านช่องยทููบคร้ังแรกในช่วงอายรุะหวา่ง 3 ปี 1 วนั – 4 ปี (ร้อยละ 31.01) สถานท่ีใน

การใชง้านฯ คือ ท่ีบา้น (ร้อยละ 96.89) โดยใชโ้ทรศพัทเ์ป็นอุปกรณ์หลกั (ร้อยละ 70.89) ส่วนใหญ่กาํหนดใหเ้ด็ก

ใชค้ร้ังละ 31 – 60 นาที (ร้อยละ 41.77) ในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. (ร้อยละ 62.66) มีความถ่ีท่ีอนุญาตวนัละ 1 

คร้ัง (ร้อยละ 34.81) ส่วนใหญ่เด็กใชค้นเดียวบ่อยคร้ัง (ร้อยละ 31.01) และพบวา่ เด็กส่วนใหญ่คือผูเ้ลือกช่องเอง

ดว้ยความตั้งใจทุกคร้ัง (ร้อยละ 40.51) เด็กชอบช่องประเภทการ์ตูน/นิทาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก (ร้อยละ 72.15) 

เหตุผลท่ีผูป้กครองเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือช่องยทููบท่ีไดรั้บเลือกสูงสุด คือ เน้ือหาดา้นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์สาํหรับ

เด็ก (ร้อยละ 63.92) และความคาดหวงัแรกท่ีผูป้กครองตอ้งการสูงท่ีสุดหลงัจากท่ีเด็กไดใ้ชง้านช่องยทููบ คือ เด็ก

ไดรั้บรู้ข่าวสาร/ความรู้รอบตวั (ร้อยละ 46.20)  

 

คาํสําคญั: การเลือกเปิดรับเน้ือหา ส่ือออนไลน์ ยทููบ เด็กช่วงวยัอลัฟ่า 

 

ABSTRACT 

 This research was an survey research. The objective was to study the use of online media on YouTube 

among Alpha children. And to study the behavior of choosing to receive online media content from YouTube for 

parents of children in the Alpha age The samples were parents of Alpha-aged children who were studying at the 

level of caregiver to grade 3 (aged between 2-9 years) semester 1, academic year 2562, Demonstration school Nakhon 

Si Thammarat Rajabhat University, a total of 220 classes. Data were collected by simply random sampling. There 
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were 158 respondents in a good level. The data were analyzed by using Frequency, Percentage, mean and standard 

deviation. The study found the Most Alpha teenager first use the YouTube channel between the age of 3 years 

1day-4years(30.01%)The place of use was at home (96.89%) using telephone was the main device (70.89)., most 

require children to use 31-60 minutes (41.77%) per time during 16.00-20.00hrs.(62.66%),with frequency allowed 

one a day (34.81%) most of the Children use it alone often (31.01%) and found that Children Most of them choose 

the channel themselves with the intention of every time (40.51%). Children like the cartoon/story channel type. 

The highest ranking (72.15%), the reason that parents choose to receive the content that was useful for children 

(63.92%) and the first expectation the parents want. The highest after the children use YouTube channel was that 

the children get news/knowledge around them (46.20%) 

 

Keywords: Content Exposure, Media Online, YouTube, Generation Alpha  

 

1. บทนํา 

 การลงทุนท่ีคุม้ค่าและยัง่ยนืท่ีสุดคือการลงทุนเพ่ือพฒันามนุษยใ์นช่วง 8 ปีแรกของชีวติ ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ี

สําคัญท่ีสุด ได้ถูกกําหนดให้อยู่ในกลุ่มคนช่วงวยัอัลฟ่า หรือ Generation Alpha คือ กลุ่มประชากรเด็กท่ีเกิด

หลงัจากปี ค.ศ. 2010 หรือปี พ.ศ. 2553 หากนับถึงช่วงเวลาปัจจุบนัจะหมายถึงผูท่ี้มีอายุนอ้ยกว่า 9 ปี ซ่ึงเป็นวยั

แห่งการเรียนรู้ มอนเทสเซอร่ีนกัวิชาการดา้นเด็กปฐมวยัผูมี้ช่ือเสียงของโลกไดก้ล่าววา่ เด็กเปรียบเสมือนฟองนํ้ า            

ท่ีพร้อมจะดูดซับเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั และเด็กพร้อมจะเลียนแบบพฤติกรรมทุกอย่างจากส่ือต่างๆ          

ท่ีแวดลอ้มรอบตวัของพวกเขา (Asha and Dale, 2012) ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของในโลกปัจจุบนัจึงสาํคญัต่อการ

เรียนรู้ของเยาวชนผูเ้ป็นพลเมืองดิจิตอลท่ีกาํลงัไดรั้บผลกระทบจากส่ือออนไลน์ ซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลตอ่

พฒันาการของเด็กช่วงวยัแอลฟ่าโดยตรง สอดคลอ้งกบั สุริยเดว ทรีปาตี (2560) ท่ีไดใ้หนิ้ยามเด็กช่วงวยัอลัฟ่าน้ีวา่

เป็น “The IPad Generation” เน่ืองจากเป็นช่วงวยัท่ีใช้ส่ือออนไลน์ในการเรียนรู้ ท่านให้เหตุผลว่า สังคมใน

ปัจจุบนัเป็นสังคมกลางอากาศท่ีไร้พรมแดน เด็กใชชี้วิตอยู่กบัการใช้ส่ือเทคโนโลยีมากกว่าการมีปฏิสัมพนัธ์

ร่วมกบัพ่อแม่ดงัเช่นเด็กในยุคก่อนหน้าน้ี เน่ืองจากเม่ือยุคสมยัเปล่ียนส่งผลต่อวิธีการเล้ียงดูท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เพราะพ่อแม่มกัหยิบยื่นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือให้ลูกอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ใชส่ื้อเพ่ือการฆ่า

เวลาไม่ใช่เพ่ือสร้างเวลา ส่งผลให้เด็กมีทกัษะในการส่ือสารท่ีลดนอ้ยลง เด็กปฐมวยัพูดชา้ ขาดการมีปฏิสัมพนัธ์

และการคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เน่ืองจากพอ่แม่พูดคุยกบัลูกนอ้ยลง เด็กเกิดการลองผิดลองถูกดว้ยตนเองนอ้ยลง 

เปล่ียนจากการเล่นของเล่นเสมือนจริงมาใชเ้คร่ืองมือส่ือสารซ่ึงเป็นของเล่นท่ีกาํลงัสร้างโลกแห่งการเรียนรู้ท่ีปิด

กั้นจินตนาการขั้นสูงของเด็ก  

เด็กในช่วงวยัอลัฟ่ามีความสามารถในการพิจารณาเพ่ือยบัย ั้งความคิดไดน้อ้ยกวา่ทุกช่วงวยั เน่ืองจากเป็น

วยัท่ีขาดประสบการณ์และยงัรู้เท่าไม่ถึงกาล คือยงัไม่ถึงเวลาท่ีพวกเขาจะสามารถป้องกนัตนเองจากส่ือต่างๆ ได้

อย่างรู้เท่าทนั จึงยงัคงเป็นช่วงวยัท่ีควรไดรั้บการดูแล สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเม่ือยามท่ีเขาตอ้งการ 

โดยเฉพาะจากผูใ้หญ่ท่ีมีความรัก ความเขา้ใจ และความปรารถนาดีท่ีจะคอยส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งใกลชิ้ด เพราะ

โลกในปัจจุบนัมีการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของลกัษมี คงลาภและคณะ (2561) ท่ีไดศึ้กษา

เก่ียวกบัการจดัทาํ Fact Sheet ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ (Digital Intelligence: DQ) และการศึกษาการรังแกกนับน

โลกไซเบอร์ของวยัรุ่น ซ่ึงเนน้ย ํ้าและใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการส่งเสริมความฉลาดทางดิจิตอลเพ่ือป้องกนัการตก
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เป็นเหยือ่ของส่ือ โดยเฉพาะในยคุท่ีให้ความสาํคญัดา้นการตลาดมากกวา่จรรยาบรรณอนัดีในการประกอบอาชีพ 

เด็กทุกคนจึงมีโอกาสท่ีจะตกเป็นเหง่ือของมิจฉาชีพ ดงันั้นพอ่แม่จึงควรสร้างกระบวนการการเรียนรู้ท่ีดีใหแ้ก่เด็ก

เพ่ือพฒันาความสามารถทางสมองและจิตใจท่ีจะควบคุมความคิด อารมณ์ และแสดงออกถึงการกระทําท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้เด็กบรรลุถึงเป้าหมายท่ีพวกเขาตอ้งการได้อย่างแทจ้ริงซ่ึงเป็นทักษะท่ีจาํเป็นสําหรับชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ,์ 2561)  

ผูป้กครองท่ีทาํหนา้ท่ีในการดูแลเด็กช่วงวยัอลัฟ่าคือเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะใน

การเลือกเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ใหก้บับุตรหลานอยา่งรู้เท่าทนั ผูใ้หญ่จึงควรเร่ิมตน้จากการเป็นผูเ้ลือกและร่วม

หาแนวทางท่ีดีในการเลือกส่ือท่ีเหมาะสมสาํหรับเด็กเพ่ือเป็นการติดอาวธุทางปัญญาใหเ้ด็กไดเ้กิดการเรียนรู้ผา่น

ส่ือออนไลน์อยา่งชาญฉลาด พฒันาความสามารถในการแยกแยะใหแ้ก่เด็กเพ่ือใหเ้ขาสามารถตดัสินใจเลือกไดว้า่

ส่ิงใดดี มีความเหมาะสม และควรรู้วิธีในการปฏิเสธส่ือออนไลน์ท่ีไม่ดี ไม่มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรยิ่งท่ี

ควรมีการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของเด็กช่วงวยัอลัฟ่าดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ช่อง

ยูทูบซ่ึงเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดของคนทุกเพศทุกวยั เป็นส่ือท่ีรวบรวมโลกแห่งความเป็นจริงและ

โลกเสมือนให้เขา้มาอยู่ด้วยกันบนพ้ืนท่ีเครือข่ายท่ีคนทั่วโลกพร้อมใช้งานตลอดเวลา สอดคล้องกับ Susan 

Fourtané (2018) ท่ีไดก้ล่าววา่ ภายในปี พ.ศ. 2568 เด็กช่วงวยัอลัฟ่าจะกลายเป็นพลเมืองท่ีมีความสาํคญัของโลก 

เพียงแต่ตอนน้ีพวกเขายงัขาดการรู้เท่าทนัในการเลือกใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นการเตรียมส่ือท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหพ้ร้อมรับกบัการเรียนรู้จะช่วยใหเ้ขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิง่ 

การสาํรวจขอ้มูลพ้ืนฐานในการเขา้ใชง้านช่องยทููบของเด็กช่วงวยัอลัฟ่าสามารถศึกษาขอ้มูลไดโ้ดยการ

สอบถามจากผูป้กครองเน่ืองจากเด็กในวยัน้ียงัไม่สามารถให้ขอ้มูลได้ดีนัก ผูว้ิจัยจึงออกแบบแบบสอบถาม

สาํหรับผูป้กครองเพ่ือศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ช่องยทููบของเด็กช่วงวยัอลัฟ่า และเพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือช่องยทููบของผูป้กครองเด็กช่วงวยัอลัฟ่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครศรีธรรมราช เน่ืองจากเป็นสถานศึกษาท่ีให้ความสนใจในการพฒันาทกัษะการใชส่ื้อออนไลน์อย่าง

รู้เท่าทนั ของเด็กช่วงวยัอลัฟ่า รวมทั้งมีการพฒันานกัศึกษาครูเพ่ือใหเ้ป็นผูอ้อกแบบเน้ือหาส่ือออนไลน์ท่ีสอดรับ

กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย จึงเห็นสมควรท่ีจะเลือกศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างน้ี เพ่ือจะสร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการในการพฒันาการออกแบบเน้ือหาส่ือออนไลนใ์หต้รงตามความตอ้งการของเด็กและการเลือก

เปิดรับส่ือของผูป้กครองซ่ึงเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัในการสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็กช่วงวยัอลัฟ่าอยา่งรู้เท่าทนัต่อไป

ในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ช่องยทููบของเด็กช่วงวยัอลัฟ่า  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือออนไลน์ช่องยทููบของผูป้กครองเด็กช่วงวยัอลัฟ่า 

 

3. ระเบียบการวจัิย 

งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามผูป้กครอง เพ่ือให้

ขอ้มูล มีความน่าเช่ือถือ ผูว้จิยัจึงกาํหนดระเบียบวธีิวจิยัและขอบเขตของการศึกษางานวจิยัดงัน้ี  
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.) ประชากร 

ผูป้กครองของเด็กนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นบริบาลถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

(อายรุะหวา่ง 2 – 9 ปี) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช จาํนวน 

23 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 527 คน  

2.) กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูป้กครองของเด็กนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นบริบาลถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

(อายรุะหวา่ง 2 – 9 ปี) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช จาํนวน 

23 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 220 คน (จากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง Krejcie และ Morgan (1978, อา้งถึงใน 

วรรณี แกมเกตุ, 2551: 287) ใชห้ลกัการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย มีผูต้อบแบบสอบถามกลบั จาํนวน 158 คน คิด

เป็นร้อยละ 71.81 ของกลุ่มตัวอย่างจริง (เป็นอัตราการตอบกลับแบบสอบถามอยู่ในระดับท่ีถือว่าดี (good) 

(Babbie, 2007: 262 อา้งถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551: 242)  

  3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกเปิดรับเน้ือหาช่องยูทูบของผูป้กครองและเด็กช่วงวยัอัลฟ่า 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างข้ึน ประกอบดว้ย 4 ส่วนท่ีใชใ้นการ

นาํเสนอผลการวจิยัคร้ังน้ี คือ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครองเดก็ช่วงวยัอลัฟ่า ประกอบดว้ย  

ส่วนยอ่ย 1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองเด็กช่วงวยัอลัฟ่า ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ/

งานประจําของผูป้กครองของเด็ก รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ระดับการศึกษาของผูป้กครองหลกั                

มีลกัษณะแบบเลือกขอ้ 1 ขอ้ (Check list) 

ส่วนย่อย 1.2 ข้อมูลด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับเด็ก 

สถานภาพของบิดามาดาของเด็ก มีลกัษณะแบบเลือกขอ้ 1 ขอ้ (Check list) และระยะเวลาท่ีใช้ร่วมกนักบัเด็ก               

มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบเขียนคาํตอบสั้น 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ประกอบดว้ย เพศ อาย ุมีลกัษณะเป็นแบบเลือกขอ้ (Check list) 

จาํนวนพ่ีนอ้ง (ร่วมบิดามารดาเดียวกนั) และลาํดบัการเกิด มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบเขียนคาํตอบสั้น 

ส่วนที ่3 พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ช่องยูทูบของเดก็ฯ ประกอบดว้ย ช่วงอายท่ีุเด็กเร่ิมใชง้านช่อง

ยทููบคร้ังแรก สถานท่ีในการใชง้าน การเลือกอุปกรณ์ในการใชง้าน ระยะเวลาท่ีกาํหนดใหเ้ด็กใชง้านในแต่ละคร้ัง 

ช่วงเวลาท่ีอนุญาต ความถ่ีท่ีอนุญาตใหเ้ด็กเขา้ใชง้าน การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กในระหวา่งท่ีใชง้าน  ผูท่ี้มีบทบาทใน

การเลือกช่องใหเ้ด็กใชง้าน มีลกัษณะแบบเลือกขอ้ 1 ขอ้ (Check list)  

ส่วนที่ 4 การเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือออนไลน์ช่องยูทูบของผู้ปกครองฯ ประกอบดว้ย ประเภทรายการ

ช่องยทููบท่ีเด็กช่วงวยัอลัฟ่าชอบใชง้าน  การเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือช่องยทููบของผูป้กครองเด็กช่วงวยัอลัฟ่า (เลือกได ้

3 ลาํดบั) และความคาดหวงัของผูป้กครองในการใชง้านช่องยูทูบของเด็กช่วงวยัอลัฟ่า มีลกัษณะแบบเลือกขอ้ได้

มากกวา่ 1 ขอ้ (Check list) 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงสํารวจในคร้ังน้ีใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง

ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในการสุ่มแจกผูป้กครองและขอรับแบบสอบถามคืนตามจาํนวนโควตา้ท่ี
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กาํหนดต่อหน่ึงหอ้งเรียน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพ้ืนฐานเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 

4. ผลการวจัิย 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลนช่์องยทููบของเด็กช่วงวยัอลัฟ่า 

และเพ่ือศึกษาการเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือออนไลน์ช่องยทููบของผูป้กครองเด็กช่วงวยัอลัฟ่า ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล

และนาํเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครองเดก็ช่วงวยัอลัฟ่า จาํนวน 158 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 

65.82) และจากการสอบถามพบวา่ ผูป้กครองมีช่วงเวลาท่ีใชร่้วมกบัเด็กในวนัปกติเฉล่ีย คือ 10.69 ชัว่โมงต่อวนั 

และมีช่วงเวลาท่ีใชร่้วมกบัเด็กในวนัหยดุเฉล่ีย 18.91 ชัว่โมงต่อวนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผูป้กครองกบัเด็กช่วงวยัอลัฟ่าใชร่้วมกนัต่อวนั (ชัว่โมง) 

วนั N Minimum Maximum Mean Std 

ระยะเวลาท่ีใชร่้วมกนัในวนัปกติ 158 0 24 10.69 5.37 

ระยะเวลาท่ีใชร่้วมกนัในวนัหยดุ 158 1 24 18.91 7.23 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของเดก็ช่วงวยัอลัฟ่า จาํนวน 158 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ เด็กช่วงวยัอลัฟ่าส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 101 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.92) 

มีอายุระหว่าง 5 ปี 1 วนั – 6 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 42 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.58) เด็กส่วนใหญ่มีจาํนวนพ่ีน้อง 

จาํนวน 2 คน (ร่วมบิดามารดาเดียวกนั นบัรวมจาํนวนเด็กดว้ย) จาํนวน 75 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.47) และส่วน

ใหญ่เป็นบุตรคนแรก จาํนวน 97 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.39)  

3. พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ช่องยูทูบของเดก็ช่วงวยัอลัฟ่า  

ผลการศึกษาพบวา่ เด็กส่วนใหญ่เร่ิมใชง้านช่องยทููบคร้ังแรกช่วงอาย ุ3 ปี 1 วนั – 4 ปี จาํนวน 49 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 31.01) รองลงมาคือ อาย ุ2 ปี 1 วนั – 3 ปี จาํนวน 43 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.22) สถานท่ีในการใช้

งานฯ ของเด็กส่วนใหญ่คือ ท่ีบา้น จาํนวน 153 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.89) รองลงมาคือ ท่ีโรงเรียน จาํนวน 2 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 1.27) โดยใชโ้ทรศพัท์เป็นอุปกรณ์หลกัในการใชง้านฯ จาํนวน 112 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.89) 

รองลงมาคือ แท็บเล๊ต จาํนวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.92) ส่วนใหญ่ผูป้กครองมีการกาํหนดให้เด็กใชง้านช่อง             

ยทููบ คร้ังละ 31 – 60 นาที จาํนวน 66 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.77) รองลงมาคือ คร้ังละนอ้ยกวา่ 30 นาที จาํนวน 58 

คน (คิดเป็นร้อยละ 36.71) 

ช่วงเวลาท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่อนุญาตให้เด็กใชง้านฯ คือ 16.00 – 20.00 น. จาํนวน 99 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 62.66) รองลงมาคือ 12.01 – 16.00 น. จาํนวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.89) มีความถ่ีท่ีอนุญาตให้เด็กเขา้

ใชง้านฯ วนัละ 1 คร้ัง จาํนวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.81) รองลงมาคือ วนัละ 2-3 คร้ัง จาํนวน 43 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 27.22) และพบวา่เด็กส่วนใหญ่ใชง้านฯ คนเดียวบ่อยคร้ัง จาํนวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.01) รองลงมา

คือ เด็กใชง้านร่วมกบัผูป้กครองเม่ือเด็กตอ้งการ จาํนวน 47 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.34) เด็กคือผูเ้ลือกช่องยทููบเอง
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ดว้ยความตั้งใจทุกคร้ังเป็นส่วนใหญ่ จาํนวน 64 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.51) รองลงมาคือ ผูป้กครองเลือกช่องให้

บางคร้ัง จาํนวน 59 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.34) ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 

 

         
รูปที ่1 การมีปฏิสมัพนัธ์ของผูป้กครอง     รูปที ่2 บทบาทในการเลือกช่องยทููบของเด็ก 

       กบัเด็กในระหวา่งท่ีเด็กเขา้ใชง้านช่องยทููบ 

 

4. พฤตกิรรมการเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือออนไลน์ช่องยูทูบ 

4.1 ประเภทรายการช่องยูทูบทีเ่ดก็ช่วงวยัอลัฟ่าชอบใช้งาน  

ผลการศึกษาพบว่า เด็กช่วงวยัอลัฟ่าส่วนใหญ่ชอบรับชมช่องยทููบประเภทการ์ตูน/นิทานสูง

ท่ีสุดอนัดบัแรก จาํนวน 114 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.15) รองลงมาคือ ประเภทดนตรี/เพลง/มิวสิควดีีโอ จาํนวน 16 

คน (คิดเป็นร้อยละ 10.13) และลาํดบัท่ีสาม คือ ประเภทแนะนาํสินคา้/ของใช/้ของเล่น จาํนวน 13 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 8.23) ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 อตัราส่วนร้อยละประเภทรายการช่องยทููบท่ีเด็กช่วงวยัอลัฟ่าชอบใชง้านมากท่ีสุด   
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4.2 การเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือช่องยูทูบของผู้ปกครองเดก็ช่วงวยัอลัฟ่า  

ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลแรกท่ีผูป้กครองจะเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือช่องยูทูบท่ีได้รับเลือก

สูงสุด คือ เน้ือหาดา้นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์สาํหรับเด็ก จาํนวน 101 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.92) รองลงมา คือ เน้ือหา

ดา้นความคิดสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่ จาํนวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.19) และเหตุผลลาํดบัท่ีสามท่ีผูป้กครอง

เลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือช่องยทููบคือ เน้ือหาดา้นภาพประกอบมีความชดัเจน จาํนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.23) ดงั

แสดงในรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปที ่4 อตัราส่วนร้อยละเหตุผลการเลือกเปิดรับส่ือช่องยทููบของผูป้กครองเด็กช่วงวยัอลัฟ่า 

 

4.3 ความคาดหวงัของผู้ปกครองในการใช้งานช่องยูทูบของเดก็ช่วงวยัอลัฟ่า 

ผลการศึกษาพบวา่ ความคาดหวงัแรกท่ีผูป้กครองใหค้วามคาดหวงัสูงท่ีสุดหลงัจากท่ีเด็กไดใ้ช้

งานช่องยทููบ คือ เด็กไดรั้บรู้ข่าวสาร/ความรู้รอบตวั จาํนวน 73 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.20) รองลงมา คือ เด็กไดรั้บ

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จาํนวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.65) และความคาดหวงัลาํดบัท่ีสาม คือ เด็กได้

พฒันาความคิดสร้างสรรค ์จาํนวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.19) ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
 

รูปที ่5 อตัราส่วนร้อยละความคาดหวงัท่ีผูป้กครองตอ้งการใหเ้ด็กไดรั้บเม่ือเขา้ใชง้านช่องยทููบ 
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5. อภิปรายผลการวจัิย 

 1. เด็กช่วงวยัอลัฟ่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ช่องยทููบคร้ังแรกช่วงอาย ุ3 ปี 1 วนั – 4 ปี 

โดยผูป้กครองส่วนใหญ่มีการกาํหนดใหใ้ชว้นัละ 1 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 1 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นจาํนวนคร้ังและระยะเวลา

ท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอของ Craig Timberg and Rachel Siegel (2019) ท่ีไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล

ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ท่ีไดส้ร้างคู่มือสาํหรับพอ่แม่เพ่ือใชใ้นการดูแลเด็กท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบัการใชเ้วลา

อยูก่บัหนา้จอของเด็กท่ีมีอายรุะหวา่ง 2-4 ปี วา่ ไม่ควรใชเ้วลาในการเขา้ถึงส่ือออนไลน์หรือส่ือดิจิตอลจากหนา้จอ

เกิน 1 ชัว่โมงต่อวนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุษณี กงัวารจิตต ์(2559) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคม

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน พบวา่ เด็กและเยาวชนมีการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีส่ือ

ออนไลน์มีกระบวนการการทาํงานท่ีซับซ้อนและยากต่อการควบคุม การฝึกให้เด็กมีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือจึง

นบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัยิง่ เพ่ือเป็นภูมิรู้ท่ีเสริมสร้างเยาวชนใหเ้ป็นผูรั้บสารท่ีมีความเท่าทนั มีวจิารณญาณใน

การเปิดรับและเลือกใชป้ระโยชน์จากส่ือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ช่องยทููบของเด็กช่วงวยัอลัฟ่า พบวา่ ส่วนใหญ่เด็กใชส่ื้อออนไลน์ช่องยู

ทูบคนเดียวบ่อยคร้ังและมีผูใ้หญ่คอยใหค้าํแนะนาํในช่วงเวลาท่ีเด็กตอ้งการเน่ืองจากช่วงวยัท่ียงัไม่เหมาะสมท่ีจะ

เร่ิมตน้การใชส่ื้อออนไลน์ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัท่ีรักษท์รัพย ์แสนสาํแดง และคณะ (2560) ท่ีไดก้ล่าววา่ เด็กยคุ

ปัจจุบนัสามารถแสวงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยไม่มีขอ้จาํกดัทั้งเร่ือง

เวลาและสถานท่ีจึงควรได้รับการดูแลแนะนําจากผูใ้หญ่อย่างใกล้ชิด นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก

แบบสอบถามยงัพบวา่ เด็กส่วนใหญ่คือผูเ้ลือกช่องรายการยทููบเองดว้ยความตั้งใจทุกคร้ัง เป็นการแสดงออกตาม

วยัดา้นความมัน่ใจและการตอ้งการอิสระในตนเองในช่วงเวลาท่ีไม่เนน้ความถูกตอ้ง ทั้งน้ีการเปิดโอกาสใหเ้ด็กได้

ใชเ้วลาในการใชส่ื้อออนไลน์ดว้ยตนเองตามลาํพงันั้นควรให้ความระมดัระวงัเพราะเด็กยงัไม่สามารถแยกแยะ

เน้ือหาท่ีเหมาะสมได้ดว้ยตนเอง สอดคล้องกับ สุริยเดว ทรีปาตี (2560) ท่ีได้ให้ความสําคัญในบทบาทของ

ผูป้กครองท่ีควรช้ีแนะใหเ้ด็กคิดวิเคราะห์ในขณะท่ีกาํลงัรับชมส่ือ ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบั

เด็ก เช่น การชวนเด็กเล่าเร่ืองโดยการพดูคุยซกัถามและช้ีชวนใหเ้ดก็ดูส่ิงต่างๆ และเล่าถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กไดเ้รียนรู้

ในขณะนั้น  

3. การเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือออนไลน์ช่องยูทูบของผูป้กครองเด็กช่วงวยัอัลฟ่า พบว่า เหตุผลท่ี

ผูป้กครองเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือช่องยทููบให้แก่เด็กช่วงวยัอลัฟ่า คือ เน้ือหาดา้นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์สาํหรับเด็ก 

รองลงมาคือเน้ือหาดา้นความคิดสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่ และเน้ือหาดา้นภาพประกอบมีความชดัเจน สอดคลอ้ง

กบัความคาดหวงัท่ีผูป้กครองตอ้งการสูงท่ีสุดหลงัจากท่ีเด็กไดใ้ชง้านช่องยูทูบ คือ เด็กไดรั้บรู้ข่าวสาร/ความรู้

รอบตวั เน่ืองจากการเลือกผลิตส่ือสาํหรับเด็กนั้นควรมีเน้ือหาท่ีมีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็ก เม่ือเด็กไดเ้สพส่ือ

ชนิดนั้นแลว้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีภาพประกอบท่ีชดัเจนง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ สอดคลอ้งกับ 

Ralph Smith (1985 อา้งถึงใน กมลา ลาํพูน และนิฤมล สุวรรณศรี, 2559) ท่ีไดอ้ธิบายถึงแก่นแทข้องความพอใจท่ี

เกิดข้ึนกับเด็กว่า ไม่ใช่เพียงภาวะของความรู้สึกดีหรือสนุกสนานแต่ว่าเป็นความปลอดภัยท่ีขับมาจาก

ประสบการณ์ท่ีละเอียดอ่อนและมีองคป์ระกอบทางศิลปะสร้างสรรคท่ี์หลากหลายและโดดเด่น เป็นการรับรู้ของ

เด็กถึงคุณค่าจากส่ือชนิดนั้น ดว้ยวธีิการตีความหมายจากสญัลกัษณ์อยา่งอิสระ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการใน

การพฒันาตนเองดา้นสติปัญญาในส่วนของการคิดจินตนาการอยา่งสูงสุดและเม่ือเด็กเกิดความสุขจากเรียนรู้เด็กก็

จะสามารถเขา้ใจถึงเน้ือหาท่ีส่ือตอ้งการนาํเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการทาํวจัิย  

1. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิตส่ือออนไลน์ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผูป้กครองได้

ตระหนกัถึงการเลือกส่ือยทููบท่ีเหมาะสม และเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเลือกใชส่ื้อสาํหรับเด็กช่วงวยัอลัฟ่า 

2. ควรมีการจดัทาํส่ือเพ่ือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการสร้างความตระหนกัในการใชส่ื้อออนไลน์อยา่ง

รู้เท่าทนั 

 

7. ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การวจิยัน้ีศึกษาในมุมมองของการเลือกเปิดรับเน้ือหาช่องยทููบของเด็กช่วงวยัอลัฟ่าเท่านั้น ฉะนั้นการ

วิจยัในอนาคตควรศึกษาการเปิดรับส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ วา่มีประเด็นการเลือกเปิดรับเน้ือหาของผูป้กครอง

แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร เพ่ือใช้ในการออกแบบส่ือออนไลน์ท่ีตรงตามความตอ้งการสําหรับเด็กช่วง

วยัอลัฟ่า 

 2. การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (exploratory) ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการดาํเนินการวิจยัเพ่ือ

พฒันาการออกแบบเน้ือหาช่องยทููบท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กช่วงวยัอลัฟ่าโดยการดาํเนินการวิจยัเชิงทดลอง ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพ่ือผลิตส่ือออนไลน์ท่ีมีแนวทางตรงตามความต้องการของผูป้กครองและสามารถส่งเสริม

พฒันาการของเด็กช่วงวยัอลัฟ่าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. การศึกษาขอ้มูลดา้นการเลือกเปิดรับเน้ือหาส่ือออนไลน์ช่องยทููบของเด็กช่วงวยัอลัฟ่าควรมีการศึกษา

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัผูป้กครอง ครูผูดู้แลเด็ก ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตส่ือออนไลน์ เพ่ือร่วมกนัหา

แนวทางในการพฒันาส่ือออนไลน์ท่ีมีความสร้างสรรคเ์หมาะสาํหรับเด็กช่วงวยัอลัฟ่าใหเ้ป็นส่ือตน้แบบ 
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บทคัดย่อ 

 นกัเตน้มืออาชีพ คือ บุคคลท่ีใชท้กัษะความสามารถทางการเตน้ ไม่วา่จะเป็นการเตน้รูปแบบต่าง ๆ ใช้

ในการประกอบอาชีพเล้ียงตวัเอง และไดรั้บค่าตอบแทน รวมไปถึงการมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อ            

ผูร่้วมอาชีพ โดยแบ่งนกัเตน้ออกเป็น 2 ประเภท คือ นกัเตน้ท่ีอยูใ่นสังกดั (Dancer Company) และนกัเตน้อิสระ 

(Dancer Freelance) โดยทั้ งสองประเภทได้รับค่าตอบแทนในการทาํงาน ซ่ึงข้ึนอยู่กับขอ้ตกลงกับว่าจ้างหรือ

เจา้ของกิจการโดยนกัเตน้ทั้งสองประเภทจะตอ้งมีความรักและช่ืนชอบในการเตน้ เพราะจะตอ้งเสียสละเวลาและ

ตอ้งหมัน่ฝึกฝน โดยคุณสมบติัของนกัเตน้มืออาชีพท่ีควรมี คือ หมัน่ฝึกฝนทกัษะการเตน้อยา่งสมํ่าเสมอ มีความ

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการงาน มีความกระตือร้ือร้นในการหาความรู้ใหม่ๆ และเพ่ิมเติมทกัษะการเตน้ในรูปแบบ

ต่างๆ อยูส่มํ่าเสมอ  มีวินยักบัตวัเองและมีความสุภาพต่อการทาํงาน รวมไปถึงความสามารถในการส่ือสาร ไม่วา่

จะเป็นการส่ือสารด้วยคําพุดและการส่ือสารทางด้านร่างกาย มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการมี

จรรยาบรรณในอาชีพของตวัเอง และคุณค่าของนกัเตน้มืออาชีพ จะตอ้งข้ึนอยูก่บัการปฎิบติัตนและการวางตวัตน

ของนกัเตน้ ตอ้งให้เกียรติอาชีพตวัเองไม่วา่จะก่อนแสดงหรือหลงัแสดง ไม่ควรละเลย ความรู้ความสามารถของ

ตวัเอง และตอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจการงานการแสดงในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการสร้างสรรคผ์ลงานการแสดง

การเตน้ได ้และส่ิงสาํคญัจะตอ้งมีทศันคติท่ีดี มีวนิยัต่อเพ่ือน ร่วมงานและเพ่ือนร่วมวงการ 

 

คาํสําคญั : นกัเตน้มืออาชีพ, คุณสมบติัของนกัเตน้มืออาชีพ,คุณคา่ของนกัเตน้มืออาชีพ 

 

ABSTRACT 

 Professional dancers are people who use their medical skills, regardless of the dance styles they use in 

their careers and receive compensation, including discipline and responsibility for their colleagues. By divided 

dancers into 2 types. The dancers under the agency (Dancer Company) and independent dancers (Dancer Free-

lance), both of which are paid for their work. Depending on the agreement, whether hiring or business owners, 

both dancers must have love and love to dance. Because they have to sacrifice time and have to keep practicing 

which the qualifications of professional dancers that should have is to keep practicing dancing skills regularly.Re-

sponsible for work there is an enthusiasm for finding new knowledge. And constantly increasing dancing skills 

in various styles.Have discipline with oneself and be polite to work Including communication ability whether 

with word communication and physical communication have morality and virtue Including having a professional 
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ethics in his own career And the value of professional dancers.Must be based on the performance and behavior 

of the dancer. You must honor your career, whether before or after your performance. Should not neglect one's 

own knowledge and ability and must have knowledge and understanding in various forms of show. Including the 

creation of dance performances and the important thing is to have a good attitude have discipline to work and join 

the industry. 

 

Keywords: professional dancers, qualifications of professional dancers, values of professional dancers 

 

1. บทนํา 

 อาชีพต่างๆ ในโลกมีมากมาย หลากหลายอาชีพ ซ่ึงบุคคลสามารถจะเลือกประกอบ อาชีพได้ตาม                

ความถนดั ความตอ้งการ ความชอบ และความสนใจ คาํวา่อาชีพ คือกิจกรรมหรือการทาํงานท่ีสามารถสร้างรายได ้

โดยอาศยัทกัษะความรู้ความเช่ียวชาญ วธีิการต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัออกไป อาชีพจึง

ถูกแบบออกเป็น สองลกัษณะ คือ  อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง โดยการประกอบอาชีพท่ีมีผูป้ระกอบการ

ดาํเนินการดว้ยตวัเอง หรือเป็นกลุ่ม เช่น ขายอาหาร ขายของชาํ ซ่อมรถจกัรยานยนต์ ฯลฯ จะเรียกว่า “อาชีพ

อิสระ” ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในเร่ือง การบริหาร การจดัการ เช่น การตลาด ทาํเลท่ีตั้ง 

เงินทุน การตรวจสอบ และประเมินผล เป็นตน้อีกดว้ย ส่วนอาชีพรับจา้งจะมีเป็นของกิจการ โดยตวัเองเป็นผู ้

รับจา้งทาํงานให้และไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าจา้ง ซ่ึงจะประกอบดว้ย “นายจา้ง" หรือผูว้่าจา้ง บุคคลฝ่ายหลงั

เรียกวา่ "ลูกจา้ง" หรือผูรั้บจา้ง มีค่าตอบแทนท่ีผูว้า่จา้งจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ ผูรั้บจา้งเรียกวา่ "ค่าจา้ง"  และไม่วา่จะเป็น

อาชีพประเภทใด จะเป็นอาชีพอิสระ หรืออาชีพรับจา้ง ถา้หากเป็นอาชีพท่ีสุจริตย่อมจะทาํให้ เกิดรายได้มาสู่

ตนเอง และครอบครัว ถา้บุคคลผูน้ั้นมีความมุ่งมัน่ ขยนั อดทน ตลอดจน มีความรู้ ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ จะทาํ

ใหม้องเห็นโอกาสในการเขา้สู่อาชีพ และพฒันา อาชีพใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนอยูเ่สมอ  

 ในวงการสายงานบนัเทิง หรือการจดัการตลาดเชิงกิจกรรมท่ีหลายคนมกัเรียกติดวา่ วา่ อีเวน้ท์ (Event) 

ซ่ึงกิจกรรม ท่ีจดัข้ึนมกัมีการแสดงหรือมีนักแสดงเขา้มามีส่วนร่วม โดยสุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้ (ม.ป.ป.) ไดอ้ธิบาย

ประเภทของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) ไวด้งัน้ี   

1. Special Event กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ท่ีองค์กรจดัข้ึนเพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีโดยอาศัย

เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มประชาชนเป้าหมาย ดว้ยการเผยแพร่

ข่าวสาร กิจการ ผลงาน ความกา้วหนา้ขององคก์ร ในรูปแบบการสร้างองคค์วามรู้ควบคู่กบัความบนัเทิง  

2. Event Marketing การจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เพ่ือกระตุ ้นความสนใจของลูกคา้

เป้าหมาย หรือกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ และถือเป็นวิธีการท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้ ช่ืนชมพอใจใน

สินคา้ โดยอาศยัส่ือประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือหลกัในการดาํเนินงาน 

การตลาดเชิงกิจกรรม  คือเคร่ืองมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรมท่ีแต่ละผลิตภณัฑจ์ะคิดข้ึนมาเพ่ือ

ดึงดูดลูกคา้เป้าหมายให้มาพบกบัสินคา้ และบริษทัสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจดังานไดท้นัที   การทาํ

กิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจดัประกวด การจดัการแข่งขนั การจดัฉลอง การทาํแรลล่ี การสัมมนา 

เป็นตน้ (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน,2550)  

ในการตลาดเชิงกิจกรรมหรืองานอีเวน้ท์จะตอ้งมีการจดัแสดงไม่วา่จะเป็นการแสดงดนตรี งานเปิดตวั

สินคา้หรืองานมอเตอร์โชว ์งานคอนเสริตข์องศิลปินและต่าง ๆ มากมาย เพ่ือเป็นการโปรโมทตวัศิลปิน นกัแสดง 
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หรือสินคา้ รวมไปถึงการคืนกาํไรให้กบัผูบ้ริโภค หรือการจดังานการแสดงเพ่ือให้ความรู้กบัผูท่ี้สนใจ ในวงการ

บนัเทิงการจดักิจกรรมต่างๆ น้ี จะตอ้งมีบริษทัและองคก์รในการจดัหานกัแสดงและในการแสดง นกัแสดงหรือ

นกัเตน้จึงเกิดข้ึน 

 สกณัฑ ์วแิกว้มรกต และวรุีทยั ชินารักษ ์(2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ “ สงัคมไทยในปัจจุบนัมีการละเล่นดนตรี

กบัการเตน้รําเป็นของคู่กนั เม่ือมีการเล่นดนตรี การเตน้รําก็เกิดตามมา การเตน้ประกอบดนตรีทาํให้เกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน ฉะนั้นการเตน้แต่ละรูปแบบก็คือการเตน้ตามจงัหวะดนตรีแต่ละสไตล”์  

โดยการแสดงอาจถูกเรียกวา่เป็น นาฎยศิลป์ (Dance) ซ่ึงมาจากคาํท่ีประกอบกนัระหวา่งคาํวา่ ‘นาฏย-’ 

ซ่ึงมีกล่าวไวใ้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย-สถาน พ.ศ. 2542 ว่า เก่ียวกับการฟ้อนรํา (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 576) และ ‘ศิลปะ-’ ‘ศิลป์’ ‘ศิลปะ’ หมายถึง ฝีมือ หรือ การทาํให้วิจิตรพิศดาร 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 1101) เม่ือรวมคาํวา่นาฏยศิลป์แลว้จะหมายถึงการทาํการฟ้อน

รําให้วิจิตรพิสดาร นาฏยศิลป์สามารถทาํหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง การทาํหนา้ท่ีในการเล่าเร่ืองราวโดยตรงซ่ึงอาจจะ

ถ่ายทอดออกมาในการเล่าเร่ืองราวโดยตรงซ่ึงอาจจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของระบาํบลัเลตท่ี์มีเร่ืองราว บาง

ทีนาฏยศิลป์อาจใหท้าํหนา้ท่ีอธิบายบรรยายหรือพรรณนาโดยใชลี้ลาท่าทาง เช่น ระบาํสลบัฉากละคร นาฏยศิลป์

เป็นการแสดงลีลาท่ีถ่ายทอดออกจากอารมณ์ ความรู้สึกภายในเช่นเดียว กับการเต้นรําแบบอัฟริกัน และ

นอกจากน้ีนาฏยศิลป์ยงัใชเ้พ่ือการแสดงในรูปแบบของการแสดง (Pattern) เช่น การแสดงในพิธีเปิดปิดการแข่ง

กีฬาหรือการสวนสนามของทหาร 

และอาจจะกล่าวไดว้า่ในการตลาดธุรกิจบนัเทิง ท่ีมีมากมายหลากหลายรูปแบบนั้น เป็นกิจกรรมท่ีจดั

ข้ึนเพ่ือสร้างความบนัเทิงใหก้บัผูบ้ริโภครวมไปถึงการคืนกาํไรใหแ้ก่สังคม ดงันั้นการจดักิจกรรมต่างๆ จึงมีการ

แสดงงานนาฏยศิลป์ หรือการแสดงของศิลปินรวมไปถึงส่ือธุรกิจบนัเทิงออนไลน์และหน่ึงในองคป์ระกอบของ

การแสดงนั้นตอ้งมีนกัแสดงหรือนกัเตน้เป็นส่วนประกอบ จึงทาํใหมี้อาชีพนกัเตน้เกิดข้ึน โดยอาชีพนกัเตน้เป็น

การทาํงานท่ีถูกจดัเป็นอาชีพอิสระ โดยมีผูจ้า้งและผูท่ี้ไดรั้บค่าตอบแทน โดยบางคร้ังอาจมีสงักดัหรือไม่มีสงักดั

ก็ได ้และในความรับผิดชอบจากการทาํงานท่ีนักเตน้มี ความมีระเบียบบวินยั ตรงต่อเวลา การท่ีนกัเตน้ไดใ้ช้

ทกัษะความสามารถเฉพาะตนอยา่งเตม็ท่ี   และรวมไปถึงการทาํงานท่ีไดรั้บรายไดจ้ากการทาํงาน เราจึงเรียกนกั

เตน้เหล่า น้ีวา่ “นกัเตน้มืออาชีพ” 

 ดงันั้นผูศึ้กษาไดเ้ห็นความสาํคญัของคุณค่านกัเตน้และคุณสมบติัของนกัเตน้มืออาชีพ จึงเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเตน้ นกัเตน้มืออาชีพ นกัเตน้อิสระ ครูสอนเตน้ กลุ่มคนท่ีทาํงานในวงการเตน้ 

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ในการเตน้ โดยใชว้ิธีลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ และรวบรวมเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมเก่ียวกบัความหมายของนักเตน้มืออาชีพ คุณสมบติัของนกัเตน้มืออาชีพ และ

คุณค่าของนกัเตน้มืออาชีพ โดยจดัทาํเป็นบท ความให้กบัผูท่ี้สนใจและใหก้บันกัเตน้ไดน้าํไปปฏิบติัและพฒันา

ตนเอง รวมไปถึงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของการเตน้ การทาํงานและอาชีพของตนเอง  

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับคุณค่าของนักเต้นมืออาชีพ และคุณสมบัติของนักเตน้                 

มืออาชีพ 
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3. ความหมายนักเต้นมืออาชีพ  

 นักเตน้ หรือ นักเตน้รํา (Dancer) หมายถึง นักเตน้หรือกลุ่มของนักเตน้ท่ีเตน้รําพร้อมกบัศิลปิน หรือ

เตน้รําเป็นฉากหลงัในการแสดงทางดนตรีอยา่งคอนเสิร์ต มิวสิกวดีิโอ หรืองานทางการตลาดเชิงกิจกรรม (event) 

โดยนกัเตน้จะมีหนา้ท่ีเป็นนกัแสดงประกอบเพ่ือเสริมใหก้ารแสดงหรืองานต่าง ๆ มีความสมบูรณ์มากข้ึน โดยนกั

เตน้จาํเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะการเตน้ท่ีหลากหลาย สามารถเตน้ไดห้ลายรูปแบบ ตอ้งมีความยืดหยุน่ร่างกาย 

รวมไปถึงตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการแสดงนั้น ๆ อีกดว้ย จากการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดมี้

ประสบการณ์ในการทาํงานวงการเตน้ ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีไดใ้หนิ้ยามความหมายของนกัเตน้มืออาชีพ ดงัน้ี 

 หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวชั (2562) ได้ให้ความหมายของนักเตน้มืออาชีพ ไวว้่า  “คนทุกคนท่ี

ประกอบอาชีพท่ีเตน้แลว้มีรายได ้มีวถุัตประสงคใ์นการทาํงานเด่นชดั ไม่สุกเอาเผากิน โดยนกัเตน้มืออาชีพ มี 2 

ลกัษณะ ไดแ้ก่ Dancer company หรือ นกัเตน้มืออาชีพท่ีฝึกฝนตวัเองอยูใ่นสถาบนัการเตน้ หรือ company โดยนกั

เตน้ ใชเ้วลา วนัละ 4-6 ชัว่โมงในการฝึกฝน ดว้ยการทาํคลาสและอบอุ่นร่างกาย หลงัจากฝึกฝนจะเป็นการฝึกซอ้ม

การแสดง และ freelance dancer หรือนักเตน้อิสระ คือ นักเตน้ท่ีรับงานในธุรกิจบนัเทิงเพ่ือเล้ียงตวัเอง เพ่ือให้มี

รายได ้ซ่ึงปัจจุบนั มีเยอะ โดยนกัเตน้ประเภทน้ี จะตอ้งมีความต่อเน่ืองในการฝึกซอ้ม และฝึกฝนอยูต่ลอดเวลา  ”  

 นิโลบล วงศ์ภทัรนนท์ (2562)  ผูท่ี้มีความสามารถในการแสดงท่ีหลากหลาย ได้กล่าวไวว้่า “ผูท่ี้มี

ประสบการณ์การเตน้โดยศึกษาอยา่งเป็นระบบ สร้างรายไดจ้ากการเตน้โดยมีระยะเวลาในการทาํงานในระดบั

หน่ึง เห็นคุณค่าในการเตน้ และเคารพการเตน้เป็นศิลปะแขนงหน่ึง”  

 ดร.วิทวสั กรมณีโรจน์ (2562) อาจารยส์อนในมหาวิทยาลยัทางนาฎศิลป์ ไดก้ล่าวไวว้่า “นักเตน้ท่ีมี

ความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถทางดา้นการเตน้ รวมถึงมีระเบียบ วินยั และควมรับผิดชอบต่อตนเองและ

ผูอ่ื้น” 

 ธัชชา โกศลประภา (2562) สอนเตน้ท่ีมีประสบการณ์ทางงานแสดงการงานสอนรวบไปถึงเป็นนัก

ออกแบบท่าเตน้ ไดใ้หนิ้ยามไวว้า่ “ผูท่ี้มีคุณสมบติัของความเป็นมืออาชีพทางการเตน้ และประกอบอาชีพทางการ

เตน้หาเล้ียงชีวติ” 

 คมพชัญ ์จิรพลอยมณี (2562) นกัเตน้อิสระและครูสอนเตน้ กล่าวให้ความหมายของนกัเตน้มืออาชีพไว้

วา่ “บุคคล ผูมี้ความสามารถ ควบคุมการเคล่ือนไหว ของร่างกายให ้เกิดสฺนทรียทาอความงามในการแสดงต่างๆ 

เพ่ือสร้างรายได ้โดยมีความรับผิดชอบ และไม่บกพร่องในภาระ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ต่อตนเอง และ ผูร่้วมแสดงคน

อ่ืนได”้ 

 ชานุกฤต เธียรกลัยา (2562) ครูสอนเตน้และอดีตนกัเตน้อิสระท่ีทาํงานในวงการการเตน้มากกวา่10 ปี ได้

ให้ความหมายของนิยามนกัเตน้มืออาชีพวา่ “ คือ ผูท่ี้มีทกัษะความสามารถทางการเคล่ือนไหวอารมณ์ จิตใจและ

ร่างกายประกอบเสียงเพลง รวมทั้ งเป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศัยพ้ืนฐานทักษะทางการเตน้ท่ีเป็นท่ียอมรับ สามารถ

ประกอบอาชีพสุจริต เหมาะสม ไม่ขดัต่อกฎระเบียบของสงัคมและกฎหมาย รวมทั้งสามารถดาํรงชีพไดใ้นสาย

งานเตน้และท่ีเก่ียวขอ้ง” 

 และจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญและจากประสบการณ์ของผูศึ้กษาไดท้าํงานในวงการเตน้

มามากกวา่ 10 ปี ไดนิ้ยามความหมายของคาํวา่นกัเตน้มืออาชีพวา่ “บุคคลท่ีใชท้กัษะความสามารถทางการเตน้ ไม่

วา่จะเป็นการเตน้รูปแบบต่าง ๆ ผูท่ี้สามารถใชร่้างกายเคล่ือนไหวไดเ้ป็ฯอยา่งดี และในการเตน้ใชใ้นการประกอบ

อาชีพเพ่ือเล้ียงตวัเอง และไดรั้บค่าตอบแทน รวมไปถึงการมีระเบียบวนิยัและความรับผิดชอบต่อผูร่้วมอาชีพ แบ่ง

นักเตน้ออกเป็น 2 ประเภท คือ นักเตน้ในสังกดั และนักเตน้อิสระ โดยทั้งสองประเภทจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595
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ฝึกซอ้มการเตน้อยา่งเป็นประจาํ และจะตอ้งเตรียมความพร้อมใหก้บัร่างกายของตวัเองอยูเ่สมอ การมีระเบียบวนิยั

ในการดูแลตวัเอง ไม่สุกเอาเผากิน ไม่ทาํงานแบบขอไปที และการทาํงานของนกัเตน้เหล่าน้ีจะไดรั้บค่าตอบแทน

ในการทาํงาน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงกบัวา่วา่จา้งหรือเจา้ของกิจการ ” 

 

4. คุณสมบัติของนักเต้นมืออาชีพ  

 อาชีพนักเตน้เป็นอีกอาชีพท่ีตอ้งอาศยัความมีระเบียบวินัย เพราะตอ้งการท่ีจะเตน้ไดจ้ะตอ้งมีความ

อดทนในการฝึกฝน ฝึกปฏิบติั ฝึกซอ้มดว้ยตวัเอง  ตอ้งทาํร่างกายใหแ้ขง็แรงและมีความยดืหยุน่อยูต่ลอดเวลา รวม

ไปถึงตอ้งหมัน่หาความรู้เพ่ิมเติมในทกัษะการเตน้รุปแบบต่าง ๆ ดงันั้นนกัเตน้ทุกคนจะตอ้งมีคุณสมบติัในการรัก

ท่ีจะเตน้ และพร้อมจะเสียสละความเป้นตวัตนให้กับส่ิงท่ีรัก นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญยงัได้ให้ความหมาย

เก่ียวกบัคุณสมบติัของนกัเตน้มืออาชีพไวด้งัน้ี 

ธนกร สรรยว์ราภิภู (2558) ไดก้ล่าวไวว้า่  “นกัเตน้หรือนกัสร้างสรรคผ์ลงานทางนาฏยศิลป์จาํเป็นตอ้ง

เรียนรู้และฝึกฝนในการเขา้ใจการเคล่ือนไหวช้ินส่วนของร่างกายทุก ๆ ส่วนใหไ้ดเ้สียก่อนท่ีจะ นาํเคร่ืองมือต่างๆ

เข้ามาประยุกต์ใช้และกลุ่มตัวอย่างจําเป็นต้องตอบคําถามกับตนเองให้ได้ว่าอะไรคือการเคล่ือนไหวท่ี

นอกเหนือจากการเคล่ือนไหวในขณะท่ีร่างกายเคล่ือนไหว” 

 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์  (2562)  กล่าวว่า มีความรับผิดชอบต่องานท่ีทํา มีความคิดสร้างสรรค์ 

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ศาสตร์การเตน้ใหม่ๆ สามารถทาํงานกบัผูค้นในหลากหลายระดบัไดดี้ มีทกัษะ การ

ส่ือสารท่ีดี มีความสุภาพและรู้มารยาทในการทาํงานการเตน้”   

 อนุรักษ ์งามตา (2562) กล่าวไวว้า่ “หมัน่ฝึกซอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ ตรงต่อเวลา และรู้หนา้ท่ีของตนเองวา่

ควรตอ้งทาํอะไรโดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีบุคคลใดมาบอก การหมัน่ฝึกซอ้มให้ร่างกายของตนเองมีความสามารถท่ี

คงท่ี จะทาํใหเ้ราสามารถหยบิใชร่้าง กายของเราไดโ้ดยอตัโนมติั น่ีคือขอ้ดีของการหมัน่ฝึกซอ้มใหต้นเองมีกาํลงั

อยา่งต่อเน่ือง” 

 ดร.วิทวสั กรมณีโรจน์ (2562) “นกัเตน้มืออาชีพ จะตอ้งมีคุณสมบติัทางดา้นทกัษะ ความสามารถ การ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ มีคุณธรรมและจริยธรรมอนัพึงประสงคท์ั้งต่อตวัเองและผูอ่ื้น”  

 ฐพทัธ์ ปู่พกุ (2562) นกัเตน้อิสระท่ีผนัตวัไปเป็นครูสอนเตน้ในสตูดิโอ ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของนกัเตน้

มืออาชีพไวว้า่ 

 1. มีทกัษะการเคล่ือนไหวในรูปแบบท่ีตนเองถนดัท่ี ดี  

 2. มีการพฒันาศกัยภาพ ทางดา้นการเตน้อยูส่มํ่าเสมอ 

 3. มีมนุษยสมัพนัธ์ ท่ีดี ในการทาํงานร่วมกบัคนหมู่มาก  

 4. มีความรับผิดชอบกติกา ต่างๆ ในการทาํงาน  

 ธชัชา โกศลประภา (2562) กล่าววา่ "มีทกัษะท่ีถูกตอ้ง มีวินยักบัตวัเองและคนอ่ืน มีประสบการณ์ และ

ความรู้ท่ีแทจ้ริง สามารถถ่ายทอดหรือ แสดง การเตน้ผา่นร่างกายและความรู้สึกของตวัเองไดดี้ ทาํใหผู้ท่ี้ไดรั้บชม 

เกิดความรู้สึก หรือความบนัเทิงได”้ 

 สรุปไดว้า่ คุณสมบติัของนกัเตน้มืออาชีพควรมีดงัต่อไปน้ี  

 1. หมัน่ฝึกฝนทกัษะการเตน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 2. มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการงาน 

 3. มีความกระตือร้ือร้นในการหาความรู้ใหม่ๆ และเพ่ิมเติมทกัษะการเตน้ในรูปแบบต่าง ๆ อยูส่มํ่าเสมอ  
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 4. มีวนิยักบัตวัเองและมีความสุภาพต่อการทาํงาน  

 5. มีความสามารถในการส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารดว้ยคาํพดูและการส่ือสารทางดา้นร่างกาย 

 6. มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการมีจรรยาบรรณในอาชีพของตวัเอง 

 

5. คุณค่าของนักเต้นมืออาชีพ 

 จากบทสมัภาษณ์ของหม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวชั กล่าววา่ คุณค่าของนกัเตน้ท่ีควรมี ไดแ้ก่  

 1. ความตรงต่อเวลา ในการนดัหมาย ควรมาก่อนเวลา 

 2. มีวนิยัในการดูแลตวัเอง ในความรับผิดชอบ ดูแลสุขภาพของตวัเอง  

 3. เพ่ิมทกัษะการเตน้และหาเทคนิคใหม่ๆใหก้บัตวัเอง 

 4. มีมุมมองเป็นบวก เพราะบางคร้ังเราตอ้งเจอกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีทาํใหเ้รากดดนั เราจะตอ้งมีมุมมอง

ความคิดท่ี   

 5. เป็นบวกเพ่ือผา่นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได ้ 

 6. ความเอ้ือเฝ้ือตอ่เพ่ือนร่วมอาชีพ และกบัผู ้้จา้งงาน 

 

 กีรติ ตั้งถาวาร (2562) กล่าววา่ “นกัเตน้ท่ีเตน้ไดดี้ในทุก ๆ สไตล ์ทกัษะดี วินยัดี ใฝ่รู้ วางตวัดี ไม่ดูถูก

อาชีพตวัเอง อยา่ท้ิงมาตราฐานท่ีตวัเอง สร้างไว”้ 

 นิโลบล วงศภ์ทัรนนท ์(2562) กล่าววา่ "เป็นผูส้ร้างศิลปะการเคล่ือนไหว และสร้างสุนทรียะเพ่ือสะทอ้น

สงัคมในมิติต่างๆผา่นร่าง กายและจงัหวะ” 

 ดร.วิทวสั กรมณีโรจน์ กล่าววา่ “คุณค่านกัเตน้มืออาชีพ  ข้ึนอยูก่บัการครองตนของนกัเตน้ ไม่วา่จะอยู่

ในสถานะใด เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ก็จะสามารถครองตนไดอ้ยูเ่สมอ ดว้ยประสบการณ์และความรู้ ความ

เขา้ใจและความสามารถของตนเอง อีกทั้งการดาํรงอยูใ่นสังคมนกัเตน้จะตอ้งมีนํ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมวงการ

อีกดว้ย” 

 ธชัชา โกศลประภา (2562) ไดก้ล่าว คือผูส่ื้อสาร หรือ ผูใ้หค้วามบนัเทิงสามารถทาํใหผู้ท่ี้ไดรั้บสาร หรือ

ผูช้ม เกิดความรู้สึก เกิดความบนัเทิง หรือแมก้ระทัง่ไดรั้บแนวคิดต่างๆได ้

 ชานุกฤต เธียรกัลยา (2562) กล่าวว่า “การสร้างสรรค์ผลงานท่ีส่ือความหมายผ่านลีลาท่าทาง การ

เคล่ือนไหว อารมณ์ ความรู้สึกประกอบเสียงเพลง เพ่ือใหผู้ช้มและผูเ้ก่ียวขอ้งเกิดความประทบัใจ” 

 อาจสรุปไดว้า่ คุณค่าของนกัเตน้มืออาชีพ จะตอ้งข้ึนอยูก่บัการปฎิบติัตนและการวางตวัตนของนกัเตน้ 

ตอ้งให้เกียรติอาชีพตวัเองไม่ว่าจะก่อนแสดงหรือหลงัแสดง ไม่ควรละเลยความรู้ความสามารถของตวัเอง ตอ้ง

หมัน่เพ่ิมเติมทกัษะการเตน้อยูเ่สมอๆ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจการงานการแสดงในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการ

สร้างสรรคผ์ลงานการแสดงการเตน้ได ้และส่ิงสาํคญัจะตอ้งมีทศันคติท่ีดี มีวนิยัต่อเพ่ือร่วมงานและเพ่ือร่วมวงการ 

 

6. ทศันคติทีม่ีต่อวงการเต้นในปัจจุบัน 

 ส่ิงสําคญังานวงการเตน้ปัจจุบนัคือการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น การรู้จักการวางตวัและการไม่เอารัดเอา

เปรียบใยอาชีพของตนจะทาํให้ตวันกัเตน้เองมีความคิดท่ีดีต่อวงการเตน้ และสามารถส่งต่อความรู้ไปยงัรุ่นนอ้ง

หรือเยาวชนรุ่นหลงัไดอี้กดว้ย มีการเตน้หลายหลากมากข้ึนการทาํงานเตน้ไดรั้บการยอมรับมากข้ึน แต่ก็ไม่ใช่

อาชีพท่ีพ่ึงแค่ความสามารถอยา่งเดียว ตอ้งมีรูปร่างหนา้ตาท่ีเหมาะสมต่องานดว้ย แต่ดว้ยท่ีปัจจุบนัการเตน้มีความ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

929 

พฒันาอยูต่ลอดเวลา นกัเตน้ใหม่ๆ ท่ีมีความสามารถเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา โดยผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวถึงวงการเตน้ใน

ปัจจุบนัไวว้า่  

 นิโลบล วงศภ์ทัรนนท ์กล่าววา่ “ค่อนขา้งแคบและยงัคงแคบอยู ่ปัจจุบนัไม่ไดเ้ลง็เห็นความสามารถเป็น

หลกั เลง็เห็นในเร่ืองของหนา้ตา และบุคลิกภายนอกเป็นหลกัซ่ึงเราก็ไม่สามารถละเลยส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ช่นกนั แต่น่า

เสียดายท่ีบุคคลท่ีไม่ไดจ้บทางดา้นการเตน้ก็สามารถทาํงานทางดา้นน้ีไดโ้ดยปราศจากความสามารถท่ีแทจ้ริง 

มิฉะนั้นแลว้ บุคคลท่ีจบทางดา้นการเตน้มาจริงๆจะแตกต่างกบับุคคลเหลา้น้ี” 

 ดร.วทิวสั กรมณีโรจน์  กล่าววา่“ในปัจจุบนัวงการเตน้มีการแข่งขนัสูงข้ึน เน่ืองจากเด็กยคุใหม่มากฝีมือ

มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนมากอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงนกัเตน้ท่ีมากประสบการณ์ และนกัเเตน้อาวโุสก็ยงัคงมีจาํนวนมาก

เช่นกัน ทาํให้การหางาน เกิดสภาวะท่ีน่าเป็นห่วง รวมไปถึงอาชีพครูสอนเตน้ ท่ีมีมากข้ึนตามลาํดบั หากแต่

โรงเรียน หรือการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชัีพนกัเตน้กลบันอ้ยลงอยา่งน่าเป็นห่วง”  

 ธชัชา โกศลประภา กล่าววา่ “มีคนมองการเตน้เป็นแฟชัน่ หรือมองวา่การเตน้เป็นเร่ืองง่าย สบาย หากิน

ง่าย แค่ขยบัตวัเป็นก็ถือวา่เป็นนกัเตน้ได ้แต่ขาดความรู้ท่ีแทจ้ริง ขาดทกัษะและพ้ืนฐานการเตน้ท่ีถูกตอ้ง กลุ่มคน

เหล่าน้ีกาํลงัดูถูกการเตน้ ดูถูกนกัเตน้ และส่ิงท่ีแปลกคือคนในวงการเตน้ก็ปล่อยใหบุ้คคลเหล่าน้ีย ํ่ายทีศันคติของ

สังคมท่ีมีต่อนกัเตน้ จึงไม่แปลกท่ีงานเตน้ หรือนกัเตน้จะถูกลดค่าตวั หรือแมแ้ต่ถูกมองอยา่งลดคุณค่าจากสงัคม 

นอกจากนั้นการเตน้ถูกมองเป็นเทรนด์ ของ Lifestyle โดยเฉพาะ Social Network ท่ีเขา้มามีผลกบันกัเตน้ หรือผู ้

ประกอบอาชีพหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเตน้มากจนเกินพอดี มากกวา่การเป็น Platform นาํเสนอผลงาน แต่

เป็นการ Show off บางอยา่ง หรือบอกคุณค่าของตวัเอง โดยมองขา้มความสุข ความรู้ หรือคุณค่าท่ีเกิด ณ ขณะท่ีได้

เตน้ ไดแ้สดงไป” 

 คมพชัญ ์จิรพลอยมณี กล่าววา่ 

 1.วงการ เตน้ ไทยในปัจจุบนั เป็น  วงการแบบระบบอุปถมัภ ์หมายถึง จาํเป็นตอ้งมีการพ่ึงโอกาสต่างๆ 

จากบุคคลใกล ้ชิด นกัเตน้ ไทย จึง ละเลยใ นการฝึกฝนและพฒันาศกัยภาพ ทางดา้นการเตน้ไห้สูงข้ึน แตกต่าง 

จากในต่าง ประเทศ ท่ีเป็นระบบแข่งขนั 

 2. การผลิตผลงาน  การเต้นในไทยส่วนไหญ่เป็นการผลิต แบบมี  Referent ทําให้ ผลงานท่ีเป็น 

Masterpiece การแสดงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย มีนอ้ย 

 3. ธุรกิจ วงการเตน้ไทย ไม่ไดใ้ห้ ค่าราคากบั ความสามารถนักเตน้หรือรูปแบบการเตน้ในแบบต่างๆ  

แต่ให ้ค่าความสาํคญักบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ มากกวา่ เช่น เคร่ืองแต่ง กาย  หรือ บุคคลิคหนา้ตา  

 4. วงการเต้นประเทศ อาจจะเป็น วงการท่ี ไม่ค่อยได้รับ การสนับสนุน จากองค์กรภาครัฐ ทําให้                    

การผลกัดนันักเตน้ไทยสู่เวทีโลกจึงเป็นเร่ืองยาก วงการเตน้ไทยถึงจะมีการพฒันาตวัเองข้ึนมาเร่ือยๆ แต่ เป็น                    

การผลกัดนัตวัเองจากคนกลุ่มเลก็ๆ 

 

7. สรุป 

 ในสายงานของนกัเตน้หรือนกัแสดง การรู้จกัหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองจะถือไดว้า่

มีคุณสมบติัของความเป็นมืออาชีพแลว้ แต่นอกเหนือคุณสมบติัท่ีดีการรับผิดชอบต่อสังคมหรือเพ่ือนร่วมงานใน

สายงานเดียวกนัก็จะทาํใหก้ารเคราพและการส่งต่อความรู้ความสามารถและรักษามาตราฐานของงานไดเ้ป็นอยา่ง

ดี จึงมีความสอดคลอ้งในเร่ืองของภาพลกัษณ์ท่ีถูกนาํเสนออกไป ตามท่ีดวงสมร จกัรพนัธ์ (2549:  37) ไดก้ล่าวถึง



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

930 

ภาพลกัษณ์ไวว้า่ “ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของคนเรา ซ่ึงอาจจะเป็นภาพท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ หรือไม่มีชีวติก็ได ้ภาพลกัษณ์มี

ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ภาพท่ีเกิดข้ึนอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปข้ึนอยูก่บัการตีความของแต่ละคน”  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 อาชีพนกัเตน้เป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีตอ้งอาศยัความอดทนและความพยายามในการเรียนรู้ในการฝึกซอ้มฝึก

ปฎิบติัดว้ยตนเอง ดงันั้นหากคนท่ีไม่ไดช่ื้นชอบหรือมีความรักในงานน้ีจะทาํให้ไม่สามารถอยู่กบัการเตน้น้ีได ้

เพราะอาชีพนกัเตน้จดัเป็นการส่ือสารและการถ่ายทอดอารมณ์ใหก้บัผูช้ม  

 

9. เอกสารอ้างองิ 

 เกรียงไกร กาญจนะโภคิน . (2550).  Live Branding : The New Definition of Event Marketing bangkokbizweek. 

สืบคน้เม่ือ 12 ตุลาคม 2561,จาก http://regelearning.payap.ac.th/docu/th/203/content/news.htm 

เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม. (2551).  กจิกรรมพเิศษ (Event Marketing). สืบคน้วนัท่ี  2  ตุลาคม 2562, จาก 

http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/64/Customer1.pdf 

ชานุกฤต เธียรกลัยา (2562, 14 กนัยายน) สมัภาษณ์โดยพิชญาภา วศิิษฎศิ์ลป์ ท่ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ฐพทัธ์ ปู่พกุ (2562, 14 กนัยายน) สมัภาษณ์โดยพิชญาภา วศิิษฎศิ์ลป์ ท่ีสตูดิโอสอนเตน้ Tripleone Studio 

ธนกร สรรยว์ราภิภู (2558, 29 ธนัวาคม) สมัภาษณ์โดยพิชญาภา วศิิษฎศิ์ลป์ ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จ 

อา้งอิงใน กระบวนการออกแบบท่าเตน้เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ศิลปิน  

ธชัชา โกศลประภา.  (2562, 1 ตุลาคม) สมัภาษณ์โดยพิชญาภา วศิิษฎศิ์ลป์ ท่ีสตูดิโอสอนเตน้ 

นราพงษ ์จรัสศรี. (2559). ประวตันิาฏยศิลป์ตะวนัตก. โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : กรุงเทพ 

นิโลบล วงศภ์ทัรนนท.์ (2562, 5 ตุลาคม) สมัภาษณ์โดยพิชญาภา วศิิษฎศิ์ลป์ ท่ีมหาวทิยาลยัศรีปทุม  

มปช. การประกอบอาชีพ  https://sites.google.com/site/karprakxbxachiph/  สืบคน้เม่ือ 2 ตุลาคม 2562, 

วทิวสั กรมณีโรจน์. (2562, 4 ตุลาคม) สมัภาษณ์โดยพิชญาภา วศิิษฎศิ์ลป์ ท่ีหา้งสรรพสินคา้ลาดพร้าว 

สกณัฑ ์วแิกว้มรกต, วรุีทยั ชินารักษ.์  (2545).  On The Stage ชีวติการทาํงานของคนเวท ีDancer. กรุงเทพฯ:  

สาํนกัพิมพ ์Editor 1999.   

สุชาญวฒิุ ก่ิงแกว้. (มปป.).  เอกสารประกอบการสอน วชิา Faa202 การบริหารงานธุรกิจศิลปะการแสดง คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวชั  (2562, 12 ตุลาคม) สมัภาษณ์โดยพิชญาภา วศิิษฎศิ์ลป์ ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

http://regelearning.payap.ac.th/docu/th/203/content/news.htm
http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/64/Customer1.pdf
https://sites.google.com/site/karprakxbxachiph/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

931 

แนวทางการออกแบบส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

เร่ือง สุขอนามยั ในการใช้รถโดยสารประจําทาง  

A STUDY OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATION MEDIA DESIGN 

FOR SANITATION PROMOTION IN BUS PUBLIC TRANSPORTATION 
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บทคัดย่อ 

 วิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการออกแบบส่ือโฆษณาและส่ือโมชั่นกราฟิกเก่ียวกับ

สุขอนามยับนรถโดยสารประจาํทาง โดยส่ิงท่ีตอ้งคาํนีงถึงในการสร้างส่ือทางการแพทยน์ั้นมีอยูด่ว้ยกนั 2 ประการ 

คือ ประการแรกเน้ือหา ท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ ไม่มีการดดัแปลง ประการท่ีสองดา้นการ

ออกแบบจะตอ้งมีรูปแบบโครงสร้าง และความสวยงาม โดยออกแบบใหเ้ขา้ใจง่าย น่าสนใจ และใชง้านไดจ้ริง ซ่ึง

ผลการประเมินผลงานการออกแบบส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เร่ืองสุขอนามยัในการใชร้ถโดยสารประจาํทาง

นั้นไดจ้ากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ผลปรากฏวา่คุณภาพเน้ือหา

นั้นมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ ์ดี และคุณภาพดา้นการออกแบบนั้นอยูใ่นเกณฑ ์ดี และการประเมินคุณภาพดา้นความ

พึงพอใจดา้นความเหมาะสมของเน้ือหา และดา้นความเหมาะสมของส่ือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา จาํนวน 

100 คน ผลปรากฏวา่ความพึงพอใจดา้นความเหมาะสมของเน้ือหานั้นอยูใ่นเกณฑ ์ดี และความพึงพอใจดา้นความ

เหมาะสมของส่ือนั้นอยูใ่นเกณฑ ์ดี 

 

คาํสําคญั: ส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  รถโดยสารประจาํทางปรับอากาศ  สุขอนามยั 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to analyze the guidelines for designing advertising and public relation 

media about sanitation on buses. There are two things that must be mentioned in creating media. First, the content 

used must be correct complete and no modification. Second, the design aspect must have a structural and beauty 

which easy to understand, interesting and practical. The evaluation of the advertising and public relations design 

of sanitary in using buses is from content experts and design expert, the results show that the quality of content 

is of good and quality of design is good.  And assessment of satisfaction, suitability of content and suitability of 

the media from 100 of sample group, the results show that the satisfaction with the suitability of the content is 

good and the satisfaction with the suitability of the media is good. 
 

Keywords: Advertise and public relations media, Air conditioned bus, Sanitation, Contagious diseases 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดท้าํการสํารวจ ขอ้มูล พบว่าในชีวิตประจาํวนัของผูค้นใน

เมืองส่วนใหญ่ใชเ้วลา 1 ใน 4 ของวนัไปกบัเดินทางจากสถิติจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถเมล์ขสมก.ต่อวนั

เท่ากบั 1,022,589 คน แบ่งออกเป็นรถปรับอากาศ 532,309 คน รถธรรมดา 490,280 คน ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ รถ

โดยสารประจาํทางเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีคนส่วนมากเลือกใช ้เพราะประหยดัค่าใชจ่้าย สะดวกสบาย ไม่ตอ้งหาท่ี

จอดรถ  แน่นอนวา่การเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทางถือเป็นเร่ืองดี แต่ ก็มีคาํเตือนจากแพทยอ์อกมาวา่ แหล่ง

เพาะพนัธ์ุเช้ือโรคอยา่งดีก็คือ "บนรถโดยสารประจาํทาง" หรือ "รถเมล"์ ผูโ้ดยสารควรดูแลและพร้อมรับมือกบั

โรคภยัท่ีอาจตามมา ซ่ึงเป็นตน้ตอของโรคหลากหลายชนิดเพราะมีเช้ือโรคต่างๆ ทั้งเช้ือราและแบคทีเรียท่ีเกาะอยู่

ตามเบาะ หรือราวจบั ผูโ้ดยสารส่วนมากต่างคิดวา่เหตุผลท่ีรถโดยสารสกปรกนั้นเกิดข้ึนจากสภาพรถ การไม่ดูแล

รักษาความสะอาดของพนกังานขบัรถและกระเป๋ารถเมล ์แต่ไม่มีใครนึกถึงเหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหร้ถโดยสารประจาํ

ทางซ่ึงเป็นของสาธารณะนั้นสกปรก นัน่ก็คือ พฤติกรรมของผูโ้ดยสารนัน่เอง สงัเกตไดจ้าก เศษตัว๋ เศษขยะ หรือ

อาหารท่ีนาํมารับประทานบนรถแลว้ท้ิงขยะไว ้ตามซอกต่างๆของรถ บางคนอาจจะตั้งใจท้ิงไวห้รือบางคนอาจจะ

เพียงแค่ลืม แต่สุดทา้ยขยะก็อยูบ่นรถโดยสารอยูดี่ ซ่ึงขยะเหล่าน้ีเป็นตน้เหตุก่อใหเ้กิดโรคตามมา นอกจากเช้ือโรค

ท่ีเกิดจากขยะซ่ึงเราสามารถมองเห็นไดแ้ลว้ ยงัมีการแพร่กระจายเช้ือต่างๆระหว่างผูโ้ดยสารรถเมล ์ยกตวัอย่าง

เช่น การไอจาม การสัมผสัราวจบั เบาะนัง่ กระจก ฝุ่ นต่างๆภายในรถ เป็นตน้ ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมา เช่น 

โรคปอด โรคอุจจาระร่วง โรควณัโรค โรคไขห้วดั 2009 ซ่ึงเป็นท่ีพูดถึงอยา่งมากในช่วงพ.ศ.2552 ยิ่งถา้เป็นรถ

โดยสารปรับอากาศยิง่ควรระวงั เพราะเป็นสถานท่ีอากาศถ่ายเทจาํกดัเป็นเวลานาน สามารถแพร่และทาํใหเ้กิดการ

ติดต่อโรคไปสู่คนวงกวา้งได ้เป็นตน้ แมก้ารใชชี้วิตกบัการเดินทางโดยรถสาธารณะของคนเมืองอาจหลีกเล่ียง

ไม่ได ้แต่สามารถปกป้องตวัเองได ้ดว้ยการรักษาความสะอาดใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขอนามยั และไม่ทาํใหต้นเอง

เป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีก่อให้เกิดเช้ือโรคต่างๆ เพราะ สาเหตุสําคญัของโรคท่ีเกิดบนรถโดยสารประจาํทางไม่วา่

มลพิษอากาศ หรือการท้ิงขยะบนรถประจาํทาง ลว้นเกิดจาก "คน" เพ่ือป้องกนัไม่ใหโ้รคระบาด รถประจาํทางไม่

กลายเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุให้ชีวิตเป็นอนัตรายการจะดูแลป้องกัน ก็ตอ้ง "คน" นั่นเองท่ีลงมือร่วมแรงร่วมใจ

ช่วยกนั 

       จากสภาพปัญหาดงักล่าว ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจในการออกแบบส่ือเพ่ือรณรงคใ์หผู้โ้ดยสารเห็นถึง

ความสาํคญัเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขอนามยัท่ีดีของผูท่ี้โดยสารรถประจาํทาง โดยเป็น

ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพแ์ละโมชัน่กราฟิก เน่ืองจากส่ือท่ีพบตามรถประจาํทางนั้น สภาพเก่า ชาํรุด ไม่น่าสนใจ และ

ท่ีสาํคญัส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด ส่วนโมชัน่กราฟิกจะทาํหนา้ท่ีอธิบายขอ้มูล

ทั้ งหมดท่ีไม่สามารถบอกในส่ือโฆษณาได้เน่ืองจากในปัจจุบนัผูค้นต่างติดโซเชียลออนไลน์ สังเกตจากเม่ือ

ผูโ้ดยสารบางส่วนเม่ือข้ึนไปบนรถประจาํทาง หากไม่มีอะไรทาํก็จะหยิบโทรศพัท์มือถือข้ึนมาเล่นเพ่ือฆ่าเวลา

ระหวา่งเดินทาง ซ่ึงส่ือทั้งสองชนิดมีคิวอาร์โคด้เพ่ือเช่ือมโยงกนั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาเร่ืองการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัสุขอนามยัในการใชร้ถโดยสารประจาํทาง 

2.ศึกษาการออกแบบส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัสุขอนามยัในการใชร้ถโดยสารประจาํทาง 

3. ศึกษาการออกแบบส่ือโมชัน่กราฟิกเก่ียวกบัสุขอนามยัในการใชร้ถโดยสารประจาํทาง 
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3. วธีิดําเนินการวจัิย  

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคคลท่ีอยูใ่นช่วงอายตุั้งแต ่18 - 

25 ปี จาํนวน 100 คน โดยแบ่งออกเป็นประเมินส่ือโฆษณา 50 คน และประเมินส่ือโมชัน่กราฟิก 50 คน  

2. กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวจิยั 

1. หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

2. หลกัการออกแบบส่ิงพิมพ ์

3. หลกัการออกแบบโมชัน่กราฟิก 

4. ทฤษฎีการออกแบบเรขศิลป์ 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

- ส่ือโฆษณา 

- ส่ือโมชัน่กราฟิก 

- แบบประเมินดา้นเน้ือหา สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาดา้นโรคติดตอ่ 

- แบบประเมินดา้นเทคนิค สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญเทคนิคดา้นภาพประกอบ 

- แบบประเมินดา้นเทคนิค สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญเทคนิคดา้นส่ือโฆษณา 

- แบบประเมินดา้นเทคนิค สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญเทคนิคดา้นโมชัน่กราฟิก 

- แบบประเมินความพึงพอใจ สาํหรับกลุ่มเป้าหมาย 

4. วธีิการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ส่วนท่ี 1  รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาและเก็บขอ้มูลเก่ียวกับการศึกษาสุขอนามัยบนรถโดยสาร               

ประจาํทาง “จากกลุ่มเป้าหมาย” การหาขอ้มูลจากหนงัสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งท่ีเก่ียวขอ้งกบั โรคติดต่อ  

โฆษณา การออกแบบกราฟิก และการออกแบบโมชัน่กราฟิก  

พฤตกิรรมของผู้โดยสารรถโดยสารประจาํทางทีส่่งผลต่อสุขอนามยัในการใช้รถโดยสารประจาํทาง 

จากการท่ีผูว้ิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า Shadowing ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลแบบ

สังเกตการณ์โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายไม่รู้ตวัทั้งหมด 34 คน พบวา่ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีดงัน้ี จบัราวท่ีจบั

บริเวณเบาะ จบัราวดา้นบน จบัราวตอนข้ึน/ลง จบัเสาตรงกลาง จึงสามารถสรุปวา่บริเวณต่างๆท่ีกล่าวมานั้นเป็น

จุดท่ีสามารถแพร่เช้ือโรคจากผูโ้ดยสารคนหน่ึงไปยงัหลายๆคนได ้นอกจากน้ียงัมีพฤติเฉพาะบุคคลหลายๆอยา่ง 

เช่น ลว้ง แคะ แกะ เกาบริเวณฟัน, ตา,จมูก และเทา้ มือลูบหนา้ ใชมื้อหยิบจบัอาหารโดยท่ีไม่ลา้งมือก่อน และท่ี

สาํคญัคือมีผูโ้ดยสารบางท่านท่ีจามแลว้ไม่มีการปิดปากหรือป้องกนัใดๆ 

 จากพฤติกรรมของผูโ้ดยสารท่ีไดเ้ก็บขอ้มูล สามารถวเิคราะห์ไดว้า่ พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิด

สุขอนามยัท่ีไม่ดีมี 2 ทางคือ ทางการสมัผสั และทางการหายใจ 
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รูปที ่1 ภาพแสดงผลการเก็บขอ้มูลโดยเทคนิค Shadowing 

 

 
 

รูปที ่2 ภาพแสดงการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลรถเมล ์ปอ.140 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 ภาพแผงผงัภายในรถเมล ์ปอ.140 

 

ส่วนท่ี 2  รวบรวมข้อมูลโดยจากผูเ้ช่ียวชาญ และข้อมูลด้านเอกสารเก่ียวกับโรค ท่ีสอดคล้องกับ

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการใชร้ถโดยสารประจาํทางและในประเทศไทยมีสถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวติ

ดว้ยโรคเหล่าน้ีสูง ซ่ึงขอ้มูลของโรคทั้ง 4 มีดงัน้ี 
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1. วณัโรค 

- เกิดจาก เช้ือ Mycobacterium Tuberculosis  

- อาการสาํคญั คือ ไอเร้ือรังเกิน 3 เดือน มีไขต้ ํ่า อ่อนเพลีย นํ้ าหนกัลด 

- ติดต่อทางการหายใจรับละอองเสมหะขนาดเลก็ๆเขา้ไป ซ่ึงมาจากการไอ จาม หรือพดู 

2. ไข้หวดัใหญ่ 

- เกิดจาก เช้ือ Influenza viruses 

- อาการท่ีสาํคญั คือ มีนํ้ ามูก ไอ เจ็บคอ มีไข ้ปวดกลา้มเน้ือ อ่อนเพลีย 

- ติดต่อทาง การไอจามของผูป่้วย เช้ือท่ีอยู่ในละอองอากาศเขา้สู่จมูกจากการหายใจ หรือ

สัมผสักบัเยื่อตา หรือเยื่อเมือกช่องปาก และจากสัมผสัเช้ือโดยตรง เช่น จากมือสัมผสัเช้ือแลว้มือเช็ดปาก หรือ               

ขยี้ตา  

3. อหิวาตกโรค 

- เกิดจาก เช้ือ Vibrio cholera 

- อาการสาํคญั : ถ่ายเป็นนํ้ า มีสีเหมือนนํ้ าซาวขา้ว มีกล่ินเหมือนคาวปลา ถา้รุนแรงอาจช็อคได้

เน่ืองจากขาดเกลือแร่ 

- ติดต่อจากการรับประทานอาหารและนํ้ าท่ีมีอุจาระของผูป่้วยปนเป้ือนอยู ่และยงัพบเช้ือได้

ในอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยในแพลงตอน/Plankton (ส่ิงมีชีวติขนาดเลก็มากท่ีอาศยัอยูใ่นนํ้ า) และในสาหร่าย 

4. มะเร็งปอด 

- เกิดจากฝุ่ น PM 2.5  (เป็นฝุ่ นละอองขนาดเลก็ท่ีสามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยตรง) 

- อาการ : ไอ จาม มีนํ้ ามูก เจ็บคอ ถา้ไดรั้บฝุ่ นในปริมาณมากอาจเป็นปอดอกัเสบได ้

- เช้ือโรคสามารถเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหรือถุงลมในปอด 

 

ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการออกแบบส่ือประเภทส่ิงพิมพ ์จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของ

กลุ่มเป้าหมายขณะใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทางพบวา่ สายตาของกลุ่มเป้าหมายท่ีนัง่เกา้อ้ีจะมองไป 2 ตาํแหน่ง 

คือเบาะหลงัคนขา้งหนา้ และมองกระจกหนา้ต่าง ส่วนสายตาของกลุ่มเป้าหมายท่ียืนจะมองไปยงัส่วนบนของ

กระจกหนา้ต่าง ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงทาํส่ือเพ่ือติดตั้งทั้งหมด 2 ตาํแหน่ง นัน่ก็คือ หลงัเบาะนัง่และกระจกส่วนบน

ของหนา้ต่าง 

จากการใหค้าํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคไดค้วามวา่ การออกแบบส่ือโฆษณาท่ีดีควรมีทั้งการให้

ขอ้มูลและวิธีแกไ้ข โดยขอ้ความและภาษาท่ีใชบ้นส่ือโฆษณาควรครบถว้น เขา้ใจง่าย กระชบั และดึงดูดความ

สนใจ ขนาดของขอ้ความควรเรียงลาํดบัความสาํคญัจากใหญ่ไปเล็กใหดี้ ในดา้นของภาพประกอบ ควรเขา้ใจง่าย 

ไม่ยุง่ยาก การรับส่ือของคนไทยนั้นไม่สามารถท่ีจะตีความหมายไดทุ้กคนหากมีอะไรซบัซอ้นยุง่ยาก อีกทั้งบนรถ

โดยสารประจาํทางมีผูค้นมากหมายหลายช่วงอาย ุหลากหลายการศึกษาจึงยากท่ีจะส่ือสารใหทุ้กคนเขา้ใจหากใช้

ภาพประกอบท่ีซับซ้อน แต่ท่ีสําคญัท่ีสุดในการออกแบบภาพประกอบนั้นคือตอ้งทั้ งดึงดูดความสนใจและ

สามารถทาํให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการส่ือให้ได ้เร่ืองของโทนสีนั้น ควรเป็นสีท่ีสามารถมองเห็นได้

ชัดเจน ทุกผลงานการออกแบบควรมีสีท่ีเหมือนกัน เน่ืองจากเป็นการสร้างบรรยากาศโดยรอบเพ่ือบงัคบัให้

กลุ่มเป้าหมายสนใจมองไปท่ีตวัส่ือ และส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้ส่ือโฆษณาออกมาน่าสนใจนั้นก็คือ การรวม

http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
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ขอ้ความและภาพประกอบเขา้ดว้ยกนัควรมีการจดัองคป์ระกอบของภาพใหส้มดุล ส่วนเร่ืองขนาดของส่ือโฆษณา

นั้นหากตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจควรมีขนาดใหญ่ แต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตขนาดของบริเวณท่ีส่ือจะไปติดตั้ง 

 

ส่วนท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการออกแบบส่ือโมชัน่กราฟิก จากการศึกษาถึงความเหมาะสมของส่ือเพ่ือ

การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการใหค้วามรู้และความเขา้ใจ ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม

จากกลุ่มเป้าหมาย และไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการออกแบบ โดยการกาํหนดโครงเร่ือง แนวคิดหลกั กาํหนด

อารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นภาพรวมของงาน และไดท้าํการเร่ิมเขียนบท หลงัจากนั้นไดน้าํไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การออกแบบโดยไดรั้บคาํแนะนาํเก่ียวกบัการกาํหนดความยาวของส่ือโมชัน่กราฟิกให้เหมาะสม การเขียนบท 

การเล่าเร่ืองเป็นลาํดบั การแสดงของภาพท่ีสามารถส่ือสารให้เขา้ใจไดง่้าย และนาํขอ้มูลท่ีคน้ควา้ไปปรึกษากบั

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาเพ่ือปรับขอ้มูลให้สั้นลงเพ่ือท่ีจะทาํให้ การนาํเสนอขอ้มูลผ่านส่ือโมชัน่กราฟิกไม่น่าเบ่ือ

จนเกินไป สามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน และในดา้นการให้เสียงในส่ือโมชัน่กราฟิก เน้นเสียงท่ีฟังแลว้รู้สึก

สนุก สามารถดึงดูดความสนใจไดป้ระกอบกบัเสียงดนตรีบรรเลงเป็นพ้ืนหลงักบัเสียงประกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงตาม

การเคล่ือนไหวของตวักราฟิกต่างๆ ทาํใหดู้น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 

 ส่วนท่ี 5 การออกแบบส่ือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 แสดงส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือ Motion Graphic  
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4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทาํการประเมินคุณภาพของส่ือโฆษณา และส่ือโมชัน่กราฟิก เก่ียวกบั

โรคติดต่อในรถโดยสารประจาํทางปรับอากาศ โดยผูเ้ช่ียวชาญ และการตอบแบบประเมินของกลุ่มเป้าหมาย ผูว้จิยั

ไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี    

1. นาํค่าของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินคุณภาพความเหมาะสม โดยผูเ้ช่ียวชาญมาทาํการหาค่าเฉล่ีย

ในแต่ละหวัขอ้ และหลงัจากนั้นก็หาค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้น 

2. นาํค่าเฉล่ียของแต่ละหัวขอ้ มาประเมินกบัเกณฑ์วดัผลท่ีไดต้ั้งข้ึนมา เพ่ือวิเคราะห์หาคุณภาพความ

เหมาะสม  

3. หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละขอ้เพ่ิมนาํมาวเิคราะห์หาความเช่ือถือของขอ้มูลท่ีได ้โดยค่าท่ีหาได้

หากมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงวา่มีการกระจายขอ้มูลนอ้ย นัน่คือ ขอ้มูลเช่ือถือไดแ้ต่หากมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่มีการ

กระจายขอ้มูลมาก นัน่คือ ขอ้มูลไม่เป็นไปในทางเดียวกนั ไม่ควรใชใ้นการวเิคราะห์ 

4. นําค่าเฉล่ียของแต่ละข้อมารวมแล้วหาค่าเฉล่ียอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือวิเคราะห์หาคุณภาพและความ

เหมาะสมของส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และส่ือโมชัน่กราฟิกให้ความรู้เก่ียวกบัโรคติดต่อในรถโดยสาร

ประจาํทาง แลว้นาํผลของทั้ง 2 แบบมาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัคะแนนท่ีตั้งข้ึนอีกคร้ังหน่ึง 

 

5. ผลการวจัิย 

ส่วนที ่1 ผลการประเมินคุณภาพสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาท่ีมีต่อการออกแบบส่ือโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัสุขอนามยัในการใชร้ถโดยสารประจาํทาง 

 

ด้านส่ือส่ิงพมิพ์ 

รายการประเมิน 𝐗𝐗� S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหา 

1.1 สามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจนเขา้ใจง่าย 

1.2 ปริมาณเน้ือหาท่ีนาํเสนอมีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (ช่วงอาย ุ18-25 ปี) 

1.3 เน้ือหาท่ีนาํเสนอมีความน่าสนใจ 

 

4 

4.3 

5 

 

0 

0.57 

0 

 

ดี 

ดี 

ดีมาก 

2. ความถูกต้องและครบถ้วน 

2.1 ความถูกตอ้งของเน้ือหา 

2.2 ความครบถว้นของเน้ือหา 

 

4.3 

3.6 

 

0.57 

0.57 

 

ดี 

ดี 

2. ภาษาท่ีใช้ 

3.1 มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 

3.2 มีการใชภ้าษาท่ีน่าสนใจ 

 

4.3 

4.3 

 

0.57 

0.28 

 

ดี 

ดี 

คะแนนรวม 4.26 0.28 ดี 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

938 

ด้านส่ือโมช่ันกราฟิก 

รายการประเมิน 𝐗𝐗� S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหา 

1.1 สามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจนเขา้ใจง่าย 

1.2 ปริมาณเน้ือหาท่ีนาํเสนอมีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (ช่วงอาย ุ18-25 ปี) 

1.3 เน้ือหาท่ีนาํเสนอมีความน่าสนใจ 

 

4.6 

4.6 

5 

 

0 

0.57 

0 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

2. ความถูกต้องและครบถ้วน 

2.1 ความถูกตอ้งของเน้ือหา 

2.2 ความครบถว้นของเน้ือหา 

 

4.6 

4 

 

0.57 

0 

 

ดีมาก 

ดี 

3. ภาษาท่ีใช้ 

3.1 มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 

3.2 มีการใชภ้าษาท่ีน่าสนใจ 

 

4.6 

4.3 

 

0.57 

0.57 

 

ดีมาก 

ดี 

คะแนนรวม 4.53 0.30 ดีมาก 

 

1. จากการค้นควา้และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสุขอนามัยและพฤติกรรมการรับรู้ของผู ้ใช้บริการ                        

รถโดยสาร ประจาํทาง พบว่า การท่ีจะทาํให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรับส่ือโฆษณานั้น องค์ประกอบทุกอย่างตอ้ง

น่าสนใจและแปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็น ขอ้ความท่ีปรากฏ สี ลกัษณะ ภาพประกอบท่ีเขา้ใจง่าย ทั้ งหมดน้ีตอ้ง                    

ถูกนาํมาจดัองคป์ระกอบท่ีสมดุลเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ ส่วนในส่ือโมชัน่กราฟิกนั้นนอกจากเร่ืองของเน้ือหา

ขอ้มูล ลกัษณะตวัละคร การตดัทอนภาพเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นภาพประกอบแลว้นั้น ยงัตอ้งคาํนึงถึง เสียงพากย ์เสียง

ประกอบ ทาํนองบรรเลง และความล่ืนไหลของงาน จะนาํใหเ้กิดความน่าสนใจในงาน และสามารถส่ือสารขอ้มูล

ใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. จากการศึกษาเร่ืองของการออกแบบภาพประกอบท่ีใชใ้นการทาํส่ือโฆษณานั้น ผูว้จิยัไดดึ้งเอกลกัษณ์

ท่ีโดดเด่นของเช้ือโรคและจุลชีพท่ีทาํใหเ้กิดโรคมาออกแบบใหเ้ป็นคาแรคเตอร์หลกัประจาํแต่ละโรคนั้นซ่ึงใชท้ั้ง

ในตวัส่ือโฆษณาส่ิงพิมพแ์ละส่ือโมชัน่กราฟิก โดยทางส่ือโฆษณาส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของส่ือ

โฆษณาคือตอ้งการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ผูว้จิยัจึงเลือกใชว้ธีิ Digital Painting เพ่ือใหภ้าพประกอบมี

มิติ ไม่เรียบแบน ส่วนส่ือโมชั่นกราฟิกนั้น เน่ืองจากวตัถุประสงค์หลกัของส่ือคือตอ้งบอกขอ้มูลทั้ งหมดให้

กลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ใจ ผูว้จิยัจึงเลือกใชแ้นวคิด Flat Design มาใช ้เพ่ือใหภ้าพเขา้ใจง่าย                                                                                                                                                                                

 3. จากการศึกษาเร่ืองทฤษฎีสี ผูว้ิจยัพบวา่ การทาํพ้ืนหลงัให้เป็น Gradient นั้น จะทาํให้งานดูมีมิติและ

โดดเด่นข้ึน ผูว้จิยัจึงนาํไปใชท้ั้งในส่ือโฆษณาส่ิงพิมพแ์ละส่ือโมชัน่กราฟิก โดยในส่ือโฆษณาส่ิงพิมพจ์ะใชสี้แดง

และนํ้ าเงิน ซ่ึงสีแดงให้ความรู้สึกกระตุน้ ต่ืนเตน้ สําคญั และอนัตราย ส่วนสีนํ้ าเงินให้ความรู้สึกถึงความสงบ 

สุขุม หนกัแน่น และเคร่งขรึม และอีกหน่ึงสีท่ีไดจ้ากการไล่สีระหวา่งแดงไปนํ้ าเงินคือสีม่วง ซ่ึงให้ความรู้สึกมี

เสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลบัและมีอาํนาจ ส่วนในส่ือโมชัน่กราฟิกนั้น ผูว้ิจยัเลือกใชสี้คู่ตรงขา้มกบัวตัถุหลกัในแต่ละ

ฉากเพ่ือภาพรวมออกมาโดดเด่นและน่าสนใจ 

4. จากการศึกษาเร่ืองการออกแบบโลโก ้ผูว้จิยัไดน้าํทฤษฎีการตดัทอนภาพเขา้มาใช ้เพ่ือลดรายละเอียด

ต่างๆท่ีไม่จาํเป็นอีกทั้งยงัทาํใหเ้ขา้ใจง่ายไม่วา่โลโกจ้ะถูกยอ่หรือขยายขนาดก็ตาม 
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5. จากการศึกษาหลกัการออกแบบโฆษณา ส่ิงสําคญันั่นก็คือ ขอ้ความท่ีปรากฏบนโฆษณา ผูว้ิจยัใช้              

การตั้งคาํถามวา่ รู้หรือไม่? แน่ใจหรอ? เป็นขอ้ความรองเพ่ือดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย แลว้ตามดว้ยการบอก

สถิติของแต่ละโรคหรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคนไทย ซ่ึงคนไทยส่วนใหญ่นั้นมีความสนใจเร่ืองสถิติท่ีไม่

สามารถรู้ไดท้ัว่ไปหากไม่คน้ควา้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ผูว้จิยัจึงใส่แหล่งอา้งอิงของ

สถิตินั้นๆท่ีกล่าวข้ึนมาอีกดว้ย และการออกแบบส่ือโฆษณาท่ีดีนอกจากบอกขอ้มูลแลว้ ยงัสมควรบอกวิธีแกไ้ข

ใหก้ลุ่มเป้าหมายดว้ย ผูว้จิยัจึงออกแบบใหข้อ้ความหลกัของโฆษณาเป็นวิธีป้องกนั โดยขอ้ความทั้งหมดท่ีปรากฏ

บนส่ือโฆษณาส่ิงพิมพน์ั้นผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการเล่นคาํ คาํคลอ้งจอง และมีการเรียงคาํใหม่แต่ความหมายเหมือนเดิม

เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ 

6. จากการศึกษาการออกแบบโมชัน่กราฟิกนั้น เน้ือหาทั้งหมดตอ้งถูกจดัลาํดบัความสาํคญัใหดี้ เน้ือหา

ตอ้งสั้น กระชบั และตอ้งครบถว้น การเล่าเน้ือหาจะมีการแทรกการใหข้อ้มูลเป็นลาํดบัๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการส่ือ

การเรียงลาํดบัหลกัๆจะมี 3 ขั้นตอน คือ สาเหตุ, ปัญหา, วิธีป้องกนั  ส่ิงเหล่าน้ีสามารถท่ีจะเรียงสลบักนัไดข้ึ้นอยู่

กับเทคนิคการเล่าเร่ืองของผูเ้ล่า ในส่ือโมชั่นกราฟิกจะต้องมีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับการ

เคล่ือนไหวท่ีมีความล่ืนไหล เพ่ือท่ีจะไม่ทาํให้ส่ือดูแลว้น่าเบ่ือ หรือขาดตอน ในส่วนของการใชไ้ทป์เฟซจะตอ้ง

เลือกให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย อ่านง่าย เห็นชดั และเขา้กบัการออกแบบกราฟิกอ่ืนๆอีกดว้ย และการใหเ้สียงใน

ส่ือโมชัน่กราฟิกจะตอ้งใชเ้สียงท่ีเขา้กบัอารมณ์ของตวังาน ไม่วา่จะเป็นเสียงประกอบพ้ืนหลงัหรือเสียงเอฟเฟคก็

ตาม เพ่ือใหง้านดูเป็นหน่ึงเดียวกนั 

7. จากการสํารวจความพึงพอใจพบว่าหลังจากท่ีกลุ่มเป้าหมายได้ชมส่ือโฆษณาส่ิงพิมพ์ พบว่า

กลุ่มเป้าหมายมีความช่ืนชอบ สนใจในตวัส่ือ และตระหนกัถึงการักษาสุขอนามยัมากข้ึน ซ่ึงตรงกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไวว้า่ส่ือโฆษณาส่ิงพิมพส์ามารถเขา้ถึงผูใ้ชร้ถโดยสารประจาํทางไดเ้ป็นอยา่งดี 

8. จากการสํารวจความพึงพอใจพบว่าหลังจากท่ีกลุ่มเป้าหมายได้ชมส่ือโมชั่นกราฟิก พบว่า

กลุ่มเป้าหมายมีความช่ืนชอบ และมีความเขา้ใจในขอ้มูลเก่ียวกบัความร้ายแรงและการป้องกนัเช้ือเหล่าน้ี 

 

6. อภิปรายผล  

 1. อภิปรายผลจากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา การศึกษาสุขอนามยัในการใชร้ถ

โดยสารประจาํทางเพ่ือออกแบบส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ดา้นเน้ือหาของโรคติดต่อ มีความเหมาะสมและมี

ความน่าสนใจสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั มีการออกแบบให้สามารถอ่าน มีสีสันท่ีดึงดูดน่าสนใจ และ

สามารถสรุปเน้ือหาใหท้าํความเขา้ใจไดง่้าย 

 2. อภิปรายผลจากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจากผลการประเมินคุณภาพของ

ผลงานการศึกษาสุขอนามยัในการใชร้ถโดยสารประจาํทางเพ่ือออกแบบส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ดา้นการ

ออกแบบนั้น มีความเหมาะสมสามารถนาํไปใชง้านและส่ือสารไดต้รงตามเป้าหมาย ทาํใหผู้พ้บเห็นสามารถเขา้ใจ

ถึงเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากผลการศึกษาท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเน้ือหาโดย ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

เน้ือหาโรคระบาดและสาธารณสุข ผลจากการประเมินคุณดา้นการออกแบบโดย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโฆษณา, กราฟิก, 

โมชั่นกราฟิก และผลประเมินคุณภาพด้านความพึงพอใจโดยกลุ่มเป้าหมาย เม่ือนําผลการวิเคราะห์ท่ีได้มา

เปรียบเทียบตามเกณฑ์ในบทท่ี 3 แลว้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ซ่ึงถือว่าสอดคลอ้งกับจุดประสงค์และสมมติฐานของ               

การวจิยัท่ีไดก้าํหนดไว ้
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7. ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

การทาํส่ือโมชัน่กราฟิกเน้ือหาทั้งหมดตอ้งถูกจดัลาํดบัความสาํคญัใหดี้ เน้ือหาตอ้งสั้น กระชบั และตอ้ง

ครบถว้น การเล่าเน้ือหาจะมีการแทรกการใหข้อ้มูลเป็นลาํดบัๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการส่ือการเรียงลาํดบัหลกัๆจะมี 

3 ขั้นตอน คือ สาเหตุ, ปัญหา, วธีิป้องกนั 

 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในอนาคต  

ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือการออกแบบนั้นควรขยายกลุ่มท่ีจะศึกษา 

เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบท่ีแตกต่าง และเพ่ือไดข้อ้มูลท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการออกแบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการใชร้ถโดยสารประจาํทาง 
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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ผู ้สอนสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ                          

ใชเ้ทคโนโลยีการเรียนรู้โดยผนวกเอาเฟซบุ๊กเขา้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการส่งเสริมการเรียนการสอน 

ออกแบบระบบการเรียนการสอน และ พฒันากลวธีิในการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นส่ือปฏิสมัพนัธ์เพ่ือส่ือสารระหวา่งผูส้อน

กบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัผูส้อน หรือแมแ้ต่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หรือการเรียนรู้แบบร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียน

ดว้ยกนัเอง  เฟซบุ๊กสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ไดท้ั้งในชั้นเรียน และ นอกชั้นเรียน  ซ่ึงบทความวิชาการ

น้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาและรวบรวมกลวิธีในการใชง้านเฟซบุ๊กเพ่ือส่งเสริมการสอนระดบัปริญญาตรี และ  

2) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบและใช้งานกลุ่มเฟซบุ๊กเพ่ือเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริม 

การสอนระดบัปริญญาตรี  อนัประกอบไปดว้ย 2 หัวขอ้หลกั ไดแ้ก่ 1) กลวิธีในการสร้างบญัชีเฟซบุ๊กเพ่ือใชง้าน

ในการสอน และ 2) กลวธีิในการใชคุ้ณสมบติัต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพ่ือการสนบัสนุนการสอน ไดแ้ก่ การบรรจุหรือ

เชิญผูเ้รียนเขา้กลุ่มเฟซบุ๊กสาํหรับการเรียนการสอน  การประกาศขอ้มูลดว้ยภาพการแจกจ่ายแฟ้มขอ้มูลเอกสาร 

กลวิธีการประกาศคะแนน  การใชอี้เวนท์เพ่ือเตือนให้นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม  เทคนิคการอพัโหลดภาพน่ิง  

เทคนิคการอพัโหลดภาพเคล่ือนไหว  การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์เพ่ือการอธิบายและทาํความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ  การใช้

ข้อมูลจากการใช้งานกลุ่มสังคมการเรียนรู้ และการใช้งานคุณสมบัติของหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มเฟซบุ๊ก                     

เพ่ือส่งเสริมการสอนในระดบัปริญญาตรีใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

คาํสําคญั: กลวธีิ เฟซบุ๊ก การออกแบบระบบการเรียนการสอน การสอนในระดบัปริญญาตรี     

 

ABSTRACT 

 A present bachelor’s degree level teaching. The Instructor can be design learning process and use 

learning technology by integrating Facebook as an important tools to enhance teaching and learning, Instructional 

design system of teaching and develop many kind of strategies to using Facebook as an interactive media for 

communicating between instructor and learner, students and instructor or even promoting cooperative learning or 

collaborative learning among students and students. It’s able to enhance learning processes both in the classroom 

and outside of the classroom.  
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The purpose of this study 1) To study and gather knowledge of using Facebook to enhance bachelor's degree 

teaching 2) To be analyze a guideline for design and used Facebook group as a learning technology to enhance 

bachelor’s degree teaching in 2 main topics 1) Strategies for creating a Facebook account to use for teaching  and 

2) Strategies for using various features of  Facebook to support teaching such as inviting students to join Facebook 

group, using visual information for announcements, distributing files and documents, score announcement, using 

events to remind students to participate in-class and out-class activities, photo uploading technique, video 

uploading technique, using Facebook LIVE to explain various topics, using Facebook group insights and 

qualification of units in social learning group to enhance bachelor's degree teaching. Facebook can help instructor 

to manage active learning to be more effective. 

 

Keywords: Strategies, Facebook, Instructional design system, Bachelor’s degree teaching 

 

บทนํา 

ในปัจจุบัน กระแสข่าวสารขอ้มูลและการเรียนรู้ ความก้าวหน้าของการส่ือสารโทรคมนาคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้การแสวงหา และการกระจายข่าวสารขอ้มูล รวมทั้ งการเรียนรู้มีความสะดวก                    

และรวดเร็วในหลายรูปแบบ  จากประชากรทั้งหมดราว 70 ลา้นคนในประเทศไทย มีจาํนวนราว 50 ลา้นคนเป็น

ผูใ้ช้เฟซบุ๊ก ในจํานวนน้ีเป็นเพศชายและหญิงในจาํนวนท่ีเท่าๆ กัน  ซ่ึงช่วงอายุท่ีนิยมมากท่ีสุดในหมู่ผูใ้ช้                 

อยู่ระหว่าง 25 และ 34 ปี  โดยในปี ค.ศ.2019  เฟซบุ๊กมีการใช้งานในประเทศไทยสูงท่ีสุดเม่ือเทียบส่ือสังคม

ออนไลนอ่ื์น ๆ (Thossaporn Phanpinit and Watcharaporn Kansirisin ,2019)  

นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีใชง้านสมาร์ทโฟนอยา่งแพร่หลาย  และแทบทุกคนใชง้านเฟซบุก๊เป็นปกติ

ในชีวติประจาํวนั   ถึงแมว้า่ผูส้อนหลายท่านอาจมองวา่เฟซบุ๊กเป็นวกิฤติ  ท่ีดึงความสนใจของผูเ้รียนจากการเรียน

หากแต่อาจารยมื์ออาชีพผูท่ี้มีความพยายามในการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส สามารถออกแบบและใชเ้ทคโนโลยี

การเรียนรู้ด้วยการผนวกเอาเฟซบุ๊กเข้าไปเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา                               

ให้ตอบสนองการเรียนรู้เชิงรุก อีกทั้งยงัสามารถดึงการจดจ่อต่อโลกออนไลน์ของนกัศึกษา  นาํไปสู่กิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีน่าสนใจมากข้ึน โดยใชช่้องทางการส่ือสารเดิมท่ีผูเ้รียนคุน้เคย  

หากผู ้สอนสามารถใช้กลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook Group)ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน                           

เพ่ือส่ือสารกบัผูเ้รียนดว้ยเทคนิควิธีการในการออกแบบการใชง้านระบบอยา่งมีชั้นเชิง  มีกลวิธีในการพลิกแพลง

โดยอาศยัความรู้ความชาํนาญในการใชง้าน  กลุ่มเฟซบุ๊กก็จะไม่เป็นเพียงแหล่งขอ้มูลอิเลกทรอนิกส์ท่ีผูเ้รียนจะ

เขา้มาอ่านขอ้ความท่ีอาจารย ์“ประกาศ”  ตามแนวทางการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning) ในแบบดั้งเดิม                

แต่เฟซบุ๊กจะปรับเปล่ียนกลายเป็นส่ือปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Media) เพ่ือส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียน

กบัผูส้อน หรือแมแ้ต่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้แบบร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ทาํให้

เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  อันสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน (In Class) และ                 

นอกชั้นเรียน (Out Class) ใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได ้
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วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาและรวบรวมกลวธีิในการใชง้านเฟซบุ๊กเพ่ือส่งเสริมการสอนระดบัปริญญาตรี 

(2) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบและใช้งานกลุ่มเฟซบุ๊กเพ่ือเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

ท่ีช่วยส่งเสริมการสอนระดบัปริญญาตรี   

 

การใช้เฟซบุ๊กเพ่ือการศึกษา 

เฟซบุ๊กเร่ิมเปิดดําเนินการใช้งานในปี 2004  ในฐานะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเปิดให้ทุก

มหาวิทยาลยัและผูเ้รียนในระดับโรงเรียนใช้งาน เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของส่ือสังคมออนไลน์นอกเหนือจาก

มายสเปซ (MySpace) ท่ีมีผูใ้ชน้บัลา้นคนในขณะนั้น แต่เม่ือเวลาผา่นไป ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ อยา่ง

มีนยัสาํคญั (Ouf, S., Nasr, M. and Helmy,2010)  

เฟซบุ๊กไม่ไดเ้ป็นเพียงหน่ึงในเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมท่ีโด่งดงัท่ีสุด แต่เป็นเวบ็ไซต์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

อันดับสองของโลก และอยู่ในอันดับท่ีเก้าในบรรดาเคร่ืองมือการเรียนรู้ 100 อันดับแรกในปี ค.ศ. 2013                         

โดยจาํนวนการใชง้านผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กในเดือนเมษายน 2018 มีจาํนวนสูงข้ึนในราว 2.2 พนัลา้นคน จากการเขา้ถึงอยา่ง

กวา้งขวางการในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ทาํให้เวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัน้ีมีความสําคญั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

การนาํเอาเฟซบุ๊กมาใชง้านเพ่ือวตัถุประสงคด์า้นการศึกษา การใชเ้ฟซบุ๊กอยา่งแพร่หลายในผูเ้รียนระดบัปริญญา

ตรี และการถูกกล่าวถึงจากคณาจารยแ์ละสถาบนัท่ีมีความสนใจท่ีจะพฒันาการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ใน

การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ไดก้ลายเป็นหัวขอ้สําคญัในการศึกษาของนกัวิชาการและ

นกัวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ผูส้อนท่ีสังกดัสถาบนัการศึกษาซ่ึงสนบัสนุนกระบวนการเรียนการสอนดว้ยการใช้

เทคโนโลย ี (Siikanen, M., Baltakys, K., Kanniainen, J., Vatrapu, R., Mukkamala, R. and Hussain, A., 2018.) 

Yan, J. (2011) ได้ศึกษาพบว่า  ประชากรทั่วโลกกว่า 80 ล้านคนท่ีจัดว่า เป็นกลุ่มมิลเลนเนียล 

(Millennials)  หรืออาจเรียกว่า Generation Y มากกว่าคร่ึงหน่ึงจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   ซ่ึงผูส้อนใน

มหาวิทยาลยัตอ้งทาํงานหนกัข้ึนกวา่เดิม  เพ่ือดึงดูดและรักษาผูเ้รียนเหล่าน้ี ท่ีมกัถูกเรียกวา่ “ชาวพ้ืนเมืองดิจิทลั 

(Digital Natives)” ไว ้ ผูเ้รียนท่ีเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีถูกเล้ียงและเติบโตข้ึนดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั และ

มกัจะหันไปใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความคุน้เคยเม่ือตอ้งการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงเฟซบุ๊กเป็น  "เวบ็ไซต์บา้น 

(Home Site)"  ท่ีนกัศึกษาจาํนวนมากเขา้ใชง้านเป็นจาํนวนหลายคร้ังตลอดทั้งวนั  

การใชเ้ทคโนโลยขีองเฟซบุ๊ก สามารถผนวกรวมเขา้กบัวิธีการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนส่ือสาร

ไดทุ้กท่ีทุกเวลา  ช่วยให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน วิธีน้ีมีผลในเชิงบวกต่อความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนกบัผูส้อน 

และผูส้อนสามารถเพ่ิมกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ความร่วมมือในห้องเรียน และนอกห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั

ตวัอย่างเช่น การใชก้ลุ่มเฟซบุ๊กท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงเฟซบุ๊กท่ีนํามาใช้ในการสอนน้ี สามารถ

ยกระดบัทกัษะของนักเรียนในการเขียนการอ่านการฟังและการสนทนาให้ดีข้ึน โดยผูเ้ขา้ร่วมทุกคนจะไดรั้บ                 

การมอบหมายใหเ้ขียนประโยคสรุปจากการรับชมวดิีทศัน์ท่ีบรรจุในเฟซบุ๊ก จากนั้นใหค้อมเมนตแ์บ่งปันแนวคิด

กบัเพ่ือน ๆ โดยใหแ้ละอ่านงานเขียนของกนัและกนั (Ouf, S., Nasr, M. and Helmy,2010)     

กลวิธีใหม่ท่ีสร้างข้ึนเช่นน้ี  มีความสะดวกและง่ายต่อการส่ือสารระหว่างผู ้สอนและส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ท่ีดีในระหวา่งเพ่ือนท่ีเป็นผูเ้รียนดว้ยกนั  เม่ือผูเ้รียนแบ่งปันงานของตนเองบนส่ือสังคมออนไลน์  

ยิ่งไปกว่านั้นผูส้อนยงัสามารถเพ่ิมวีดิทศัน์ รูปภาพหรือแผนท่ี เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการทาํความเขา้ใจ
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แนวคิดท่ีซบัซอ้นนอกเหนือไปจากการสอนในชั้นเรียน และผูเ้รียนสามารถสร้างกลุ่มสนทนาดว้ยกนัเพ่ืออภิปราย

ในเร่ืองดงักล่าวไดอี้กดว้ย  (Navarro, C.X., Molina, A.I., Redondo, M.A. and Juárez-Ramírez, R., 2016) 

เฟซบุ๊กได้นําเสนอศักยภาพท่ียิ่งใหญ่สําหรับผูส้อน ผูเ้รียน และผูป้กครอง รวมทั้ งผูดู้แลระบบให้

สามารถใชป้ระโยชน์จากแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กในการปรับปรุงการสอนและการเรียนรู้เพ่ือให้มีการส่ือสาร 

ท่ีมีประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลการศึกษาท่ีดีข้ึน ดว้ยการสร้างกลุ่มพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้การศึกษา (Social 

study group)  และเชิญผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น รวมทั้ งเผยแพร่และ

แลกเปล่ียนลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตห์นา้ต่าง ๆ แบ่งปันวดิีทศัน์ รูปภาพ  บทความ และเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี

ผูส้อนตอ้งการสอน  นบัไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีคุน้เคยของผูส้อนและผูเ้รียนท่ีจะนาํเอาเฟซบุ๊กมาสนบัสนุนการจดัการ

เรียนการสอน เน่ืองจากผูเ้รียนรู้จกัการใชง้านฟังกช์นัของเฟซบุ๊กอยูแ่ลว้ (Bicen, H. and Uzunboylu, H., 2013) 

อย่างไรก็ตาม  ผูส้อนจาํเป็นท่ีตอ้งเตรียมการด้านต่าง ๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการใช้เฟซบุ๊ก                  

เป็นส่ือสังคมในการศึกษา  เฟซบุ๊กสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผูส้อนและ

ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัไดง่้ายข้ึน  โดยการใชเ้ฟซบุ๊กในวธีิการใหม่จะนาํมาใชใ้นการพฒันาสงัคมและการรับรู้ทาง

วฒันธรรมได้อีกด้วย  (Michalik, P., Stofa, J. and Zolotova, I., 2014) อย่างไรก็ตาม การท่ีผูส้อนจะใช้เฟซบุ๊ก                 

เพ่ือการศึกษาทั้งในและนอกหอ้งเรียนนั้น ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาขอ้พิจารณาเฉพาะบางประการดว้ย ตวัอยา่งเช่น                 

การทาํความเขา้ใจในคุณลกัษณะเฉพาะของส่ือสังคมออนไลน์  ขอ้มูลส่วนบุคคล  และการรู้เท่าทนัการใชส่ื้อ

ดิจิทลั (Helser, S., 2011) 

ทั้งน้ี จุดแข็งท่ีมีการใชเ้ฟซบุ๊กเพ่ือการศึกษาอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากเฟซบุ๊กเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมี

สภาพแวดลอ้มในการส่ือสาร มีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ท่ีไม่จาํกดัเวลาหรือสถานท่ี ใชง้านง่าย ไม่มีค่าใชจ่้าย 

สามารถช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและกระตือรือร้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี     

 

กลวธีิในการใช้งานเฟซบุ๊กเพ่ือส่งเสริมการสอนระดับปริญญาตรี 

 การใชเ้ฟซบุ๊กเพ่ือการศึกษา มีการใชง้านหลากหลายรูปแบบทัว่โลก  โดยกลวิธีในการใชง้านเฟซบุ๊ก                       

เพ่ือส่งเสริมการสอนระดบัปริญญาตรีในบทความน้ี  นําเสนอกลวิธีในการพลิกแพลง โดยอาศยัความรู้ความ

ชํานาญในการใช้งานเฟซบุ๊กจากประสบการณ์และการทดลองใช้งานของผูเ้ขียนเป็นเวลา 8 ปี นับตั้ งแต่ปี                        

ค.ศ.2011 – คศ.2019  โดยรวบรวมตั้งแต่กลวิธีต่าง ๆ  นบัตั้งแต่การสร้างบญัชีเฟซบุ๊กข้ึนเพ่ือใชง้านในการสอน 

ตลอดจนกลวธีิในการใชคุ้ณสมบติั (Feature) ต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพ่ือการสนบัสนุนการสอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  4.1 กลวธีิในการสร้างบัญชีเฟซบุ๊กขึน้เพ่ือใช้งานในการสอน   

  การสร้างเฟซบุ๊กเพ่ือใชง้านในภารกิจการสอน มีกลวธีิหลกั ดงัน้ี  

4.1.1 การเลือกใช้เฟซบุ๊ก 2 บัญชี เพ่ือแยกระหว่างเฟซบุ๊กที่ใช้งานด้านวิชาการและเฟซบุ๊ก                 

ทีใ่ช้งานส่วนตวั 

การตั้งช่ือบญัชี (Account) เฟซบุ๊กเป็นช่ือจริงของผูส้อนมีความสาํคญัมาก ในกรณีท่ีประสบปัญหา

การใช้งานเฟซบุ๊กในเร่ืองใด  การยืนยนัตวัตน ของเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กด้วยบัตรประจาํตวัประชาชน  หรือ

พาสปอร์ต ท่ีมีช่ือนามสกลุจริง ตรงกบัช่ือบญัชี สามารถแสดงตนไดช้ดัเจนมากกวา่  ดงันั้น ผูส้อน ควรท่ีจะใชช่ื้อ

นามสกลุจริง ซ่ึงเป็นความสะดวกต่อการคน้หา (Search) ของผูเ้รียน  

ในกรณีท่ีผูส้อนตอ้งการความเป็นส่วนตวัสูงมาก ตอ้งการท่ีจะแยกเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ออก

จากกนั  ผูส้อนอาจมีกลวธีิในการพลิกแพลง สร้างเฟซบุ๊ก เป็น 2 บญัชี (Account)  แยกจากกนั  ดว้ยการตั้งช่ือบญัชี
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เฟซบุ๊กแยกกนัระหวา่งเฟซบุ๊กท่ีใชใ้นภารกิจงานสอน และเฟซบุ๊กส่วนตวั โดยใชบ้ญัชีหน่ึงเป็นช่ือและนามสกลุ

ภาษาไทย อีกบญัชีหน่ึง เป็นช่ือนามสกลุภาษาองักฤษ  

   ผู ้สอนสามารถเลือกได้ว่าบัญชีเฟซบุ๊กท่ีเป็นช่ือภาษาอังกฤษ จะใช้เฉพาะภารกิจเร่ืองงาน                         

ท่ี ติดต่อกับนักศึกษา เพ่ือนอาจารย์  รวมไปถึงแบ่งปันในเร่ืองของงานวิชาการ รวมทั้ งข่าวสารท่ีเป็น

สาระประโยชน์ต่าง ๆ โดยโพสต์ดว้ยการกาํหนดค่าเป็นสาธารณะ (Public)  ส่วนบัญชีท่ีเป็นช่ือภาษาไทยนั้น                

ใชเ้ฉพาะเร่ืองส่วนตวั เช่น การทานอาหาร การท่องเท่ียว หรือ การใชชี้วิตกบัญาติพ่ีนอ้ง เลือกโพสตใ์ห้เห็นใน

แบบเพ่ือน (Friend) เท่านั้น โดยผูส้อนควรใชรู้ปแสดงตน (Profile) ใหมี้ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

   ผูส้อนท่ีเป็นเจา้ของบญัชี สามารถกาํหนดเองไดว้่า บญัชีเฟซบุ๊กของผูใ้ดจะมาเป็นเพ่ือน (Friend) 

บา้ง  สาํหรับบญัชีท่ีใชง้านส่วนตวั  สามารถเลือกรับเฉพาะเพ่ือน  ญาติ และผูท่ี้สนิทสนมจริง ๆ เท่านั้นในขณะท่ี

บญัชีท่ีใชใ้นการทาํงานในดา้นวชิาการ สามารถเปิดรับศิษยแ์ละผูร่้วมงานมาเป็นเพ่ือนได ้

   การมีเลือกใชเ้ฟซบุ๊ก 2 บญัชี เพ่ือแยกระหวา่งงานดา้นวิชาการและ เฟซบุ๊กท่ีใชง้านส่วนตวั มีขอ้ดี

คือ สามารถแยกเน้ือหาสาระและชีวติส่วนตวัออกจากกนั และไม่ไดยุ้ง่ยากในการบริหารจดัการมากนกั ถา้เลือกใช้

ช่องทางการผูกบญัชีกบัอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  เช่น บญัชีท่ีใชใ้นงาน ใชก้บัเคร่ือง PC หรือ Mac ท่ีเป็น Desktop  

ส่วน บญัชีท่ีใชใ้นเร่ืองส่วนตวั  ใชก้บัสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตเท่านั้น  การโพสต์เร่ืองต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัมี

กลวิธีในการพลิกสลบับญัชีใชง้านไดโ้ดยการใชแ้อพลิเคชัน่เฟซบุ๊กบนสมาร์ทโฟนกบังานดา้นการสอนและใช้

เวบเบราเซอร์ เช่น Safari หรือ Firefox ในบญัชีของเร่ืองส่วนตวั เม่ือเวลาตอ้งการโพสตข์อ้ความหรือเน้ือหาใด ๆ 

จะไดไ้ม่ผิดพลาดสลบับญัชีก็สามารถแยกกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

   ทั้ งน้ี นอกจากช่ือบัญชีเฟซบุ๊กภาษาไทยและภาษาองักฤษแล้ว  การแยกภาพแสดงตนของทั้ ง                            

2 บญัชีออกเป็น 2 ภาพ โดยใชภ้าพท่ีเป็นทางการหรือก่ึงทางการกบั Account ท่ีใชใ้นงานการศึกษา  ในขณะท่ีใช้

ภาพแต่งกายชุดลาํลอง สาํหรับบญัชีส่วนตวั  รวมทั้งการเลือกภาพปก (Cover) ท่ีแตกต่างกนั  ก็จะสามารถช่วยให้

เลือกใชง้านไดง่้ายข้ึน 

4.1.2 การเลือกใช้เฟซบุ๊กบัญชีเดยีวทั้งในงานด้านวชิาการ และใช้งานส่วนตวั 

   ผูส้อนท่ีเป็น “ตวัจริงตลอดเวลา” และเป็นตน้แบบในการใชชี้วติอุทิศใหแ้ก่ศิษยม์กัเลือกใช ้เฟซบุ๊ก

บญัชีเดียวทั้งในงานดา้นวชิาการ และใชง้านส่วนตวั  

   การใช้เฟซบุ๊กบัญชีเดียวนั้น  สามารถเลือกกําหนดค่าได้ว่า จะใช้บัญชีเป็นช่ือภาษาไทย หรือ

ภาษาองักฤษ แต่โดยมากหากติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนต่างชาติ หรือทาํงานในระดบันานาชาติ  ควรใชช่ื้อบญัชีเป็น

ภาษาองักฤษ เพ่ือความสะดวกในการคน้หา  

   เป็นท่ีทราบกันดีว่า นโยบายของเฟซบุ๊กอนุญาตให้มีเพ่ือนไดเ้พียง 5,000 Account เท่านั้น หาก

ผูส้อนเป็นผูมี้ช่ือเสียงมาก สามารถเลือกทาํ Page เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารไดอี้กช่องทางหน่ึง  แต่ก็ตอ้งใช้

เวลาในการดูแล Page นั้นดว้ย 

   ทั้ งน้ี การเลือกใช้เฟซบุ๊กบญัชีเดียว ทั้ งงานดา้นวิชาการ และใช้งานส่วนตวั สําหรับผูส้อนท่ีไม่

ตอ้งการดูแล Page แยกต่างหาก  คือ ไม่จาํเป็นตอ้งรับ Friend จาํนวนมาก แต่เปิดโอกาสให้มีคน “ติดตาม” และ

เลือกค่าความเป็นส่วนตวั (Privacy)  ของการโพสตใ์นแต่ละเร่ือง  ให้เป็นสาธารณะ (Public) ในเร่ืองงาน ในขณะ

ท่ีเลือกโพสตใ์ห้เห็นเฉพาะเพ่ือน (Friend) เฉพาะญาติ (Family) ในเร่ืองส่วนตวั หรือ อาจใชก้ลวิธีในการเลือก

ซ่อนโพสตบ์างโพสตส์าํหรับ Friend บางคนก็ได ้ เพียงตั้งค่ากาํหนดในการโพสตเ์ท่านั้น 
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  4.2 กลวธีิในการใช้คุณสมบัต ิ(Feature) ต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพ่ือการสนับสนุนการสอน 

  เทคนิคและกลวธีิในการสร้างใชคุ้ณสมบติั (Feature) ต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพ่ือการสนบัสนุนการสอนนั้นมี

จาํนวนมาก  ซ่ึงเทคนิคและกลวธีิในการใชคุ้ณสมบติั ของเฟซบุ๊กเพ่ือการสนบัสนุนการสอนท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

   4.2.1 การบรรจุหรือเชิญผู้เรียนเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กสําหรับการเรียนการสอน   

   การบรรจุหรือเชิญผูเ้รียนเขา้กลุ่มเฟซบุ๊กนั้น  ข้ึนอยูก่บัผูส้อนวา่ จะมีเลือกใชเ้ทคนิคและกลวิธีการ

ใด เช่น  เทคนิคการใช ้QR Code (Quick Response Code)  ผูส้อนสามารถจดัสร้างกลุ่มเฟซบุ๊กข้ึน  แลว้ใช ้Website 

ท่ีให้บริการจดัทาํ QR Code เช่น Unitag เพ่ือสร้าง QR Code และ  นาํภาพของ QR Code ไปบรรจุใน PowerPoint 

ท่ีใชส้าํหรับแนะนาํรายละเอียดรายวิชาซ่ึงผูส้อนใชใ้นสอนในสปัดาห์แรกของการสอน และ มอบหมายใหผู้เ้รียน

ในชั้นเรียน ใชส้มาร์ทโฟนในการเช่ือมโยงไปส่งคาํขอเขา้กลุ่มในขณะท่ีจดัสอน ซ่ึงวิธีการดงักล่าวมีขอ้ดีคือ

สามารถรับผูเ้รียนเขา้สู่กลุ่มเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็วในเวลาอนัสั้น  

   นอกจากน้ี ยงัมีกลวิธีในการใชง้าน Link เพ่ือเช่ือมโยงไปยงักลุ่มเรียนได ้เช่น เม่ือผูส้อนสร้างกลุ่ม

เฟซบุ๊กข้ึนใชง้าน ระบบมกัจะสร้าง URL ข้ึน ซ่ึงหากวาง Link นั้น ในเอกสารอิเลกทรอนิกส์ใด ๆ ก็ตาม ผูเ้รียนก็

สามารถ Click ตาม Link ไปส่งคาํขอเขา้ กลุ่มได ้ อยา่งไรก็ตาม หากบรรจุ Link ใน PowerPoint  อาจเป็นการยาก

ท่ีผูเ้รียนจะจดจาํตวัอกัษรทั้งหมด ซ่ึงผูส้อนสามารถใชเ้ทคนิคในการทาํ  URL ให้สั้น โดยการใช ้URL Shortener  

เช่น การใชง้าน Website Bitly โดยผูส้อนสามารถเปล่ียนแปลงการใชช่ื้อใหส้ั้นลงซ่ึงง่ายต่อการพิมพม์ากกวา่  ใน

กรณีท่ีผูเ้รียนใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งพิมพต์วัอกัษร  

   4.2.2 การประกาศข้อมูลด้วยภาพ 

   การจดัทาํ Cover ของกลุ่มเฟซบุ๊ก ก็สามารถเลือกเป็นภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา โดยระบุช่ือ

รายวิชาไวบ้น Cover ก็จะทาํใหเ้ขา้ใจไดง่้ายวา่ ผูเ้รียนใชง้านกลุ่มเรียนใดอยู ่นอกจากน้ีประกาศขอ้มูลต่างๆ ดว้ย

การใช้ภาพ หรืออินโฟกราฟิก เป็นส่ิงท่ีเรียกความสนใจจากผู ้เ รียนได้ดีกว่าการประกาศเป็นตัวอักษร                      

จุดเด่นของการประกาศด้วยภาพ คือ ผู ้เ รียนสามารถมองเห็นประกาศทุกบรรทัด บนพ้ืนท่ีแบบเดียวกัน                     

โดยไม่แปรเปล่ียนไปตามขนาดจอแสดงผลของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีแตกต่างกนั  นอกจากน้ี ผูเ้รียนยงัสามารถ

บันทึกภาพไวเ้ป็นข้อมูล และ/หรือ ส่งต่อภาพดังกล่าวผ่านทาง Facebook Messenger หรือ Line Application                  

ส่งต่อไปยงัเพ่ือนๆ  ได ้   

   4.2.3  การแจกจ่ายไฟล์ (File) ข้อมูลเอกสาร 

   ผูส้อนสามารถแจกจ่ายไฟล์ (File) ขอ้มูลเอกสารประเภทต่างๆ  ให้กบัผูเ้รียนได ้ โดยการUpload  

File ท่ีมีขนาดและประเภทของไฟล ์(File) ขอ้มูลเอกสารตามขอ้กาํหนดของเฟซบุ๊กท่ีอนุญาตให ้Upload ข้ึนไป

ฝากไวไ้ด้ ทั้ งน้ีการค้นหาข้อมูลเอกสารท่ี Upload ไว ้ผูส้อนและผู ้เ รียนสามารถ Click เลือกท่ี TAB Files                              

ซ่ึงกลุ่มเฟซบุ๊กสามารถรวบรวม File ทั้งหมดท่ีผูส้อน Upload ไว ้ เรียงตามลาํดบัเวลา 

   4.2.4  เทคนิคการประกาศคะแนน 

   ในการประกาศคะแนนนั้น ผูส้อนสามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการพ้ืนฐาน เช่นการพิมพร์ายช่ือของผูเ้รียน

และคะแนนท่ีไดข้ึ้นเป็นโพสต์ แต่กลวิธีสําคญั คือประกาศคะแนนดว้ยการ Upload ไฟล์เอกสาร Excel ข้ึนเป็น 

File ในกลุ่มเฟซบุ๊ก   ซ่ึงผูเ้รียนท่ีใชส้มาร์ทโฟนสามารถเลือกดู File Excel ผ่านทาง Excel Online  ซ่ึงผนวกอยูใ่น

ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้ ง iOS และ Android ท่ีมี Facebook Application สามารถเปิดชมได้ โดยไม่ต้องใช้ 

Application อ่ืน 
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   4.2.5  การใช้ Event เพ่ือเตือนให้นักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรม 

   ผูส้อนสามารถใช ้Event เพ่ือเตือนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการสอน

ได ้ กลวธีิการเลือกใช ้Event เป็นการผลกัดนั (Push) คาํเตือน ไปยงัผูเ้รียนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  ทั้งการเตือนให้

เขา้กลุ่มเรียนเพ่ือติดตามประกาศขอ้มูลข่าวสาร การเตือนให้รับชม Facebook LIVE หรือการเตือนให้ผูเ้รียนเขา้

ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ   ซ่ึงมีกลวิธีท่ีสําคญั คือการส่ง Event ในเวลาคํ่า ( 20.00 น. -22.00 น.) ซ่ึงผูเ้รียนในระดบั

ปริญญาตรีมกัใชง้านเฟซบุ๊กในเวลาดงักล่าว  ซ่ึงจะสามารถไดผ้ลตอบกลบัท่ีรวดเร็วข้ึน 

   4.2.6 เทคนิคการ Upload ภาพนิ่ง (Photo)  

   หากผูส้อนตอ้งการ Upload ภาพข้ึนใน Post จาํนวน 1 Post  ควรใชก้ลวิธีในการเลือกจาํนวนภาพ

สูงสุด ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อ 1 โพสต ์ เพ่ือใหแ้สดงผลเป็น Thumbnail ไดค้รบทุกภาพ   อยา่งไรก็ตาม  การโพสต ์ภาพ

เพียงภาพเดียว ต่อ 1 โพสต ์ มกัทาํใหผู้ส้อนเห็นภาพนั้นไดช้ดัเจนท่ีสุด  ผูส้อนจึงควรพิจารณาวา่ ภาพแบบใดควร

โพสตเ์พียงภาพเดียว  ภาพแบบใดควรโพสตเ์ป็นกลุ่ม  กลุ่มละไม่เกิน 5 ภาพ หรือ กลุ่มของภาพแบบใดควรจดัทาํ

เป็นอลับมั (Album) เพ่ือท่ีจะรวบรวมหมวดของภาพไวใ้หอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั   

   ผูส้อนควรคาํนึงเก่ียวกบัการแสดงผลของภาพท่ี Upload ดว้ย  หากเป็นภาพท่ีมีความละเอียดสูงมาก

เกินไป ระบบของเฟซบุ๊กจะบีบอดัภาพใหมี้ขนาดเลก็ลง ซ่ึงหากตอ้งการใหผู้เ้รียนรับชมภาพขนาดใหญ่ท่ีมีความ

ละเอียดสูง ควรใชก้ลวิธีในการบรรจุภาพนั้นใน Google Drive และวางเป็น Link ให้ผูเ้รียน Download จะเป็น

วธีิการท่ีเหมาะสมกวา่ 

   4.2.7  เทคนิคการ Upload ภาพเคล่ือนไหว (Video)  

   การ Upload ภาพเคล่ือนไหว (Video) โดยตรงข้ึน Facebook นั้น สามารถทาํได ้ หากภาพเคล่ือนไหว

นั้นมีความยาวและปริมาณไม่มากนกั เน่ืองจากจะส้ินเปลืองจาํนวนขอ้มูล (Data) ท่ีใชง้าน ทั้งของผูท่ี้ Upload และ 

ผูท่ี้รับชม  นอกจากน้ียงัควรคาํนึงถึงลิขสิทธ์ิต่างๆ ท่ีอาจมีอยูด่ว้ย    

   4.2.8 เทคนิคการใช้ Facebook LIVE เพ่ือการอธิบายและทาํความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ  

   การใชง้าน Facebook LIVE  ในปัจจุบนัสามารถทาํไดง่้าย  ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนคือ ผูส้อนสามารถท่ี

จะอธิบายและทาํความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ  โดยผูเ้รียนสามารถเห็นหนา้ผูส้อนไปดว้ย หรือ เห็นเน้ือหาหรือสภาพ

บางอย่างไดจ้ากภาพเคล่ือนไหวจากการแพร่ภาพสดในลกัษณะของการนัดหมายล่วงหน้าแบบประสานเวลา  

(Synchronous) ในขณะท่ีผูส้อนสามารถเลือกบนัทึก Clip  วดิีทศัน์ท่ีได ้LIVE ไป  ใหผู้เ้รียนติดตามชมภายหลงั ใน

ลกัษณะไม่ประสานเวลา (Asynchronous)  ก็ได ้ ซ่ึงช่วงเวลาท่ีเหมาะท่ีจะใชง้าน Facebook LIVE ในบริบทของ

ไทย ส่วนใหญ่มักดําเนินการในเวลาคํ่า  เน่ืองจากผูเ้รียนส่วนใหญ่มักใช้ Wifi ในท่ีพกัอาศัย ในการรับชม 

Facebook LIVE  ดว้ยการชมสด  ไดส้ะดวกกว่าเวลากลางวนั  และผูเ้รียนบางคน จะไม่สะดวกรับชม LIVE ใน

เวลากลางวนั เน่ืองจากความส้ินเปลืองของปริมาณขอ้มูล ท่ีตอ้งใชจ้ากการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ของผูเ้รียนท่ีมกัมีจาํนวนจาํกดั  

   อย่างไรก็ตาม การใช้ Facebook LIVE นั้ น เป็นลักษณะของการพูด “สด” ซ่ึงผูส้อนท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการพูด บอกเล่า หรือบรรยาย จะดําเนินการได้ไม่ยากนัก  หากเป็นผู ้สอนท่ีเป็นผูส้อนใหม่                               

อาจไม่คุน้เคยกบัการพูดต่อหนา้กลอ้งสาํหรับการเผยแพร่ภาพสด จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมการล่วงหนา้ นอกจากน้ี                      

การมอบหมายงานให้ผูเ้รียนใช ้Facebook LIVE ในกลุ่มเรียน  เพ่ือแลกเปล่ียนความเห็นระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั  

และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ก็เป็นอีกกลวธีิหน่ึงท่ีสามารถดาํเนินการได ้ 
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   ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน Facebook LIVE คือ เร่ืองของการระมดัระวงัความสุภาพของภาษาท่ีใช ้ 

อีกทั้งตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของเสียงดนตรีท่ีเป็นพ้ืนหลงั (Background) เน่ืองจากหากเป็นเพลงหรือดนตรีท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ ระบบการตรวจจับของ Facebook อาจตัดระบบเสียง หรือ Lock การใช้งาน Account Facebook ของ

ผูใ้ชง้านได ้

   4.2.9 การใช้ข้อมูลจาก Group Insights 

   เฟซบุ๊กเพ่ิมคุณสมบติั (Feature) ใหม่ สาํหรับแอดมินท่ีจะช่วยจดัการกลุ่มไดดี้ข้ึนซ่ึงเรียกวา่ “Group 

Insights” ท่ีสามารถแสดงผลตามเวลาจริง (Real-time) ไดท้ั้งการมีส่วนร่วมในส่ือสังคมออนไลน์ (Engagement) 

และการจดัการสมาชิก การตอบรับคาํขอของสมาชิกใหม่ โดยมีการกรองขอ้มูลของผูใ้ชไ้ม่วา่จะเป็นเพศ อาย ุและ

สถานท่ี ซ่ึงจะทาํใหผู้ดู้แลกลุ่มตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 

   ส่วนในเร่ืองความปลอดภยัสาํหรับกลุ่มเรียน เฟซบุ๊กไดบ้รรจุคุณสมบติั การจดัการสมาชิกท่ีโพสต์

คอนเทนต์ท่ีไม่ปลอดภัย (Removed member clean-up) รวมถึงการคอมเมนท์ และรับคนอ่ืนๆ เข้ากลุ่ม โดย

สามารถทาํไดใ้นขั้นตอนเดียว และ ระบบการตั้งเวลาโพสตค์อนเทนตใ์นกรุ๊ป (Scheduled posts)  ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะ

ช่วยใหผู้ส้อนสามารถจดัการเน้ือหาในกลุ่มไดง่้ายข้ึน 

   4.2.10  การใช้งานกลุ่มสังคมการเรียนรู้ และการใช้งานคุณสมบัตหิน่วยการเรียนรู้ (Units) 

   เม่ือผูส้อนเลือกประเภทให้กลุ่มของเฟซบุ๊กท่ีสร้างข้ึน เป็นกลุ่มสังคมการเรียนรู้ (Social Learning 

Group)  ผูส้อนจะสามารถใชง้านกลุ่มเฟซบุ๊กน้ีในลกัษณะของเทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หรือ

การเรียนรู้แบบร่วมกนั บนพ้ืนท่ีของกลุ่มเฟซบุ๊ก สามารถทาํไดใ้นลกัษณะประสานเวลา (Synchronous) และ ไม่

ประสานเวลา  (Asynchronous) 

   คุณสมบัติ Units ท่ีมีมาให้ในกลุ่มสังคมการเรียนรู้ (Social Learning Group)  ผูส้อนจะสามารถ

สร้างหัวขอ้การเรียนรู้หรือสร้างหลักสูตร (Create an agenda or curriculum)  จัดวางโพสต์ในลําดับท่ีผู ้สอน

ตอ้งการ (Put posts in your own order) ติดตามความสมบูรณ์ของโพสต ์(Track completion of posts) และ ช่วยให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่   (Help people learn new things) ซ่ึงคุณสมบัติดงักล่าวน้ี  มีในกลุ่มประเภทสังคมการ

เรียนรู้เท่านั้น 

 

สรุป 

 การสอนในระดบัปริญญาตรี ผูส้อนสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยีการเรียนรู้

โดยผนวกเอาเฟซบุ๊กเขา้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการส่งเสริมการเรียนการสอน ออกแบบระบบการเรียนการ

สอน และ พฒันากลวิธีในการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นส่ือปฏิสัมพนัธ์เพ่ือส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัผูส้อน 

หรือแมแ้ต่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หรือการเรียนรู้แบบร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง เฟซบุ๊กสามารถ

ช่วยจดัการเรียนรู้เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถส่งเสริมการบวนการเรียนรู้ไดท้ั้ งในชั้นเรียน และ                         

นอกชั้นเรียน   

 กลวธีิในการใชคุ้ณสมบติัต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพ่ือการสนบัสนุนการสอน ไดแ้ก่ การบรรจุหรือเชิญผูเ้รียน

เขา้กลุ่มเฟซบุ๊กสาํหรับการเรียนการสอน  การประกาศขอ้มูลดว้ยภาพการแจกจ่ายไฟลข์อ้มูลเอกสาร การประกาศ

คะแนน  การใชอี้เวนท์เพ่ือเตือนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมเทคนิคการอพัโหลดภาพน่ิง  เทคนิคการอพัโหลด

ภาพเคล่ือนไหว  เทคนิคการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์เพ่ือการอธิบายและทาํความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ  การใชข้อ้มูลจากการ

ใชง้านกลุ่มสังคมการเรียนรู้ และการใชง้านคุณสมบติัของหน่วยการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีอาจารยมื์ออาชีพควรศึกษา 
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เพ่ือท่ีจะใชเ้ฟซบุ๊กในลกัษณะท่ีเป็น "เคร่ืองมือ" ทางเทคโนโลยีการศึกษาท่ีสามารถส่งเสริมการสอนในระดบั

ปริญญาตรีใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึนไดต้่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

กลวิธีต่าง ๆ ในการใชง้านเฟซบุ๊กเพ่ือการศึกษา สัมพนัธ์กนักบับริบทของแต่ละสาขาวิชา ตอ้งคาํนึงถึง

คุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชาเป็นสําคญั  นอกจากน้ี บริบทท่ีแตกต่างกนัไป และคุณลกัษณะเฉพาะ

ของผูเ้รียนในแต่ละสาขา  รวมทั้งผูเ้รียนท่ีมีจิตลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป  ก็อาจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของการ

ใชง้านเฟซบุ๊ก ซ่ึงผูส้อนตอ้งพิจารณาบริบทต่าง ๆ  ประกอบกนัในการเลือกในงานเฟซบุ๊กเพ่ือสนับสนุนการ                

จดัการศึกษา  
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การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูข้า้รับการอบรม และบุคลากรดา้นกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์เก่ียวกบัการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ และการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผล

บงัคบัใชท้างกฎหมาย โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบเชิงปริมาณและแบบเชิง

คุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณอาศยัแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ขา้รับการอบรม 

จาํนวน 400 คน และแบบวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group interview) กบักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงานจดัอบรม บุคลากรผูท้าํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร   ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อ

บริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ จาํนวน 23 คน  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรผูป้ระกาศเป็นหลักสูตรท่ีดี มี

ประโยชน์ช่วยส่งเสริมพฒันาศกัยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ ช่วยให้มีความรู้และความ

เขา้ใจในวิชาชีพดา้นส่ือสารมวลชนหลายดา้นเพ่ิมข้ึน  ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั

และหนา้ท่ีการงาน  รวมทั้งไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้เทคนิคส่ือสารให้สาํเร็จ การอ่านออกเสียง 

และอกัขระอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการใชภ้าษาไทย 

ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่     

เห็นดว้ยกบัประเด็นการผลกัดนัให้มีการกาํหนดขอ้บงัคบับุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ี         

ทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ ใหเ้ขา้รับการอบรมและผา่นการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศ และกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศฯ 

มีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย โดยเสนอให้ กสทช.ออกมาตรการหรือประกาศบงัคบัให้องคก์ร สถานี ตอ้งส่งเสริม

บุคลากรของตนเองเขา้อบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศ และประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจให้เห็นประโยชน์ของการ

เขา้อบรม นอกจากน้ียงัเสนอให้ กสทช. ขอความร่วมมือโดยการส่งหนงัสือไปท่ีสถานี ให้ควบคุมดูแลบุคลากร

ของหน่วยงาน/สถานี ต้องมีบัตรผูป้ระกาศ และให้สถานีออกกฏระเบียบและบทลงโทษกับบุคลากรด้าน

วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ของตนเอง  

 

คาํสําคญั: ความคิดเห็น , ผูป้ระกาศ, บตัรผูป้ระกาศ, กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to find out the opinions of broadcaster training courses and broadcaster 

license law enforcement. The research methodology was mixed methods research as quantitative and qualitative 

method. Questionnaire was a method of 400 samples data collection from broadcaster training course participants. 

The qualitative research method was focus group interview and 23 broadcaster project  management units and 

broadcaster were interviewees. 

 Results showed: (1) The majority of the respondents said that the broadcaster training courses were very 

good and improved broadcaster potential, knowledge and more comprehension of mass communication.  Learned 

to adapt knowledge for everyday life and working. Including had the new experience with learning  the techniques 

for communicating successfully.  Read and pronounced Thai words correct and standardized.  

(2) They mostly agreed that the NBTC should use law enforcement like any system by which some announcers 

act in an organized manner. Also the broadcasting organizations and owners be forced to support employees 

taking broadcaster training courses and using public relations to inform about the benefit of training.  Besides, 

most of the respondents suggested NBTC send the official letter to broadcasting organizations and owners take 

care of broadcasters to have license and follow the law.  

 

Keywords: Opinion, Broadcaster, Broadcaster License, Broadcasting 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการส่ือสาร  การเกิดแพลตฟอร์มใหม่ ๆของส่ือดิจิทลัท่ี

เขา้ถึงผูรั้บสารทุกวยัไดง่้ายและรวดเร็ว  ส่งผลกระทบต่อวงการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ อีกทั้ง

ปัจจุบนัผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีนาํเสนอข่าวสารไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูป้ระกาศข่าวหรือส่ือมวลชนเท่านั้น เป็นยคุท่ีส่ือมีลกัษณะ 

Personal Broadcast ใครๆก็เป็นผูป้ระกาศ หรือพิธีกรไดใ้นหลากหลายแพลตฟอร์มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ 

ก่อให้เกิดกระแสวิพากษว์ิจารณ์ส่ือดา้นมาตรฐานการพดู อ่าน ออกเสียงภาษาไทย และการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตาม

อกัขรวิธีท่ีปรากฏเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของจริยธรรม จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อ

สังคม ส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความสําคญัและความจาํเป็นในการกําหนดมาตรฐานการทาํหน้าท่ีเป็นผู ้

ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เพ่ือเป็นกรอบแนวปฏิบติัการเขา้สู่วชิาชีพการเป็นผูป้ระกาศฯ 

ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อสงัคม  

  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็น

องคก์รท่ีมีบทบาทในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทศันใ์หมี้คุณภาพมาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการ กสทช. เร่ือง การอบรมและทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์, 2558: 86-93) โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง ผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ ให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ใชเ้สรีภาพบนความรับผิดชอบ รวมถึงเปิด

กวา้งให้ทุกวิชาชีพสามารถเขา้ถึงวิชาชีพส่ือสารมวลชน และนาํความรู้ ประสบการณ์ ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใช้

ประโยชน์ในหนา้ท่ีการงาน  
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 อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมายงัพบว่ากลุ่มผูเ้ข้ารับการอบรมเห็นว่าการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้                       

ผูป้ระกาศ พิธีกร และผูด้าํเนินรายการ ตอ้งมีบตัรผูป้ระกาศ ทาํใหผู้ป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้งยงัมองไม่เห็นและ

ไม่ให้ความสาํคญัในการส่งบุคลากรของตนเขา้รับการอบรมเท่าท่ีควร อีกทั้งยงัเป็นเร่ืองใหม่จึงอาจทาํให้บุคคล

ทัว่ไปขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  

ดงันั้น การศึกษาความคิดเห็นของผูข้า้รับการอบรม หน่วยงานจดัอบรม และบุคลากรดา้นกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทศัน์เก่ียวกบัการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ และการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใช้

ทางกฎหมาย จึงมีความสาํคญัต่อการไดรั้บรู้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในส่วนของการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เพ่ือนาํขอ้คิดเห็นมาใชป้รับปรุงหลกัสูตรผูป้ระกาศฯใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ต่อการพฒันาผูป้ระกาศฯ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งสะทอ้นให้เห็นถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการกาํหนดให้

บตัรผูป้ระกาศฯมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางพิจารณาในการกาํหนดเป็นขอ้บงัคบัให้บุคลากร

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน 

ตอ้งเขา้รับการอบรมและผา่นการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศเพ่ือใหมี้คุณภาพมาตรฐานเดียวกนั 

 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรม หน่วยงานจดัอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ และบุคลากร

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีมีต่อการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ ตามประกาศ กสทช. 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายและแนวทาง

ดาํเนินการบงัคบัใช ้พร้อมทั้งการกาํหนดบทลงโทษในกรณีกระทาํผิดดา้นจรรยาบรรณ จริยธรรม ของบุคลากรท่ี

ทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

 

3. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

แนวคิดเก่ียวกบัแนวโนม้โลกดา้นส่ือสารมวลชน ทาํใหเ้ห็นการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร ก่อเกิดส่ือใหม่ (New Media) คือส่ือดิจิทัลท่ีมีความ

หลากหลายของส่ือในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้ เพ่ือใช้ในการส่งข่าวสารไปยงั

กลุ่มเป้าหมายทั้ งเฉพาะบุคคลและเครือข่าย  เป็นส่ือท่ีมีการหลอมรวม (Media Convergence) จากส่ือเก่าท่ีมี

คุณสมบัติและหน้าท่ีเฉพาะด้านของแต่ละส่ือได้ถูกนํามาหลอมรวมกัน เพ่ือสะดวกต่อการใช้ เพ่ือลดความ

คลาดเคล่ือนต่อการเขา้ใจสาร เสริมความเขา้ใจในตวัสารในรูปแบบของภาพ เสียง ขอ้ความ แอนนิเมชัน่ และอ่ืนๆ

ไดภ้ายในส่ือเดียว  ส่ือกบัผูใ้ชมี้ปฏิสมัพนัธ์กนั (Interactivity)  เป็นการส่ือสารจากหน่วยเดียว บุคคลเดียว กระจาย

สารไปสู่กลุ่มหมู่มาก (One-to-Many) แต่ส่ือใหม่นั้นผูส่้งสารไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูส่ื้อสารระดบัมืออาชีพท่ีมีอาํนาจ 

และสิทธิในการส่งสารแบบนักส่ือสารมวลชน แต่เป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปเท่านั้น หรือส่ือสารกระจายสารจาก

กลุ่มคนไปยงักลุ่มอ่ืน (Many-to-Many) ท่ีเรียกวา่ระบบเครือข่าย (อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้, 2556: 67-71) 

จากแนวคิดดงักล่าวทาํใหย้ิง่มองเห็นสถานการณ์ท่ีตรงกบัความจริงท่ีวา่ ใครๆก็เป็นส่ือได ้ กล่าวคือ การ

เกิดปรากฏการณ์ท่ีผูรั้บสารทุกคนสามารถสร้างเน้ือหาได้ (User-generated content- UGC) ซ่ึงการท่ีผูรั้บสาร

สามารถเปล่ียนสถานะมาเป็นผูส่้งสารได้นั้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตาม เช่น การขาดบรรณาธิการซ่ึง          
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ทาํหน้าท่ีเป็นผูเ้ฝ้าประตู (Gate-keeper) ท่ีคอยตกแต่งตน้ฉบบั ปรับภาษาเขียนให้สละสลวย ตรวจแกไ้ขคาํผิด 

รวมทั้ งกลัน่กรอง ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา จึงส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของการทาํหน้าท่ีใน

บทบาทของส่ือ (กาญจนา แกว้เทพ, 2556: 41)  ดงันั้น จึงตอ้งกลบัมาให้ความสําคญัการทาํหนา้ท่ีของบุคลากร 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “ผูป้ระกาศ” ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ซ่ึงก็ไม่อาจหลีกเล่ียงการใชส่ื้อดิจิทลั

ในการทาํหนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนั้น ในการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกาศ  ในงานวจิยัของ สุปราณี ศิริ

สวสัด์ิชัย (2562: 181) เร่ือง สมรรถนะของผูป้ระกาศในส่ือวิทยุและโทรทัศน์  ท่ีมีการศึกษาสมรรถนะของ             

ผู ้ประกาศในส่ือวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู ้ทรงคุณวุฒิ  9 คน คือ ผู ้

ประกาศในส่ือวิทยุกระจายเสียง  ผูป้ระกาศในส่ือวิทยุโทรทศัน์ และนักวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ ผลการศึกษา

พบวา่ สมรรถนะของผูป้ระกาศในส่ือวทิยแุละโทรทศัน์คือความสามารถของบุคคลในการปฏิบติังานผ่านส่ือวิทยุ

และโทรทศัน์ในฐานะผูป้ระกาศ โดยบุคคลนั้นตอ้งมีความรู้ (Knowledge) 3 ประเด็นคือ 1) ความรู้เบ้ืองตน้ดา้น

การส่ือสาร ได้แก่ กระบวนการส่ือสาร การถ่ายทอดสาร การนําเสนอเน้ือหา 2) ความรู้ด้านจรรยาบรรณและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอเน้ือหา  และ 3) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร ไดแ้ก่ เทคโนโลยีในการ

สืบค้นข้อมูล และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  และต้องมีทักษะ (Skills) 2 เ ร่ืองคือ 1) ทักษะการอ่านออกเสียง

ภาษาไทย ไดแ้ก่ การออกเสียงสระ พยญัชนะ วรรณยกุตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง การออกเสียง ร ล คาํควบกลํ้า การอ่าน

ออกเสียงพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองคไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง และการอ่านคาํเฉพาะไดถู้กตอ้ง และ 2) 

ทกัษะการปรากฏตวัในส่ือ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ การแต่งกาย การแต่งหนา้ และการใชอ้วจันภาษาให้สอดคลอ้งกบัวจั

นภาษา  

 อีกทั้งมีผลวิจยัเร่ืองดชันีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทย ของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชยั ชเนตตี ทิน

นาม และ ต่อตระกูล อุบลวตัร (2559: 12)  ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทย ใน

ทศันะของผูท้รงคุณวฒิุ 11 ท่าน ไดแ้ก่ ผูป้ระกาศในส่ือวิทยกุระจายเสียง ส่ือวิทยโุทรทศัน์ และนกัวิชาการ โดย

เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากนั้นหาฉันทามติจากผูท้รงคุณวฒิุดา้นส่ือสาร มวลชน 

17 ท่าน โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 2 คร้ัง และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือให้ได ้(Indicator) ความ

เป็นวชิาชีพของผูป้ระกาศไทย  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ดชันีช้ีวดัความเป็นวชิาชีพของผูป้ระกาศไทย แบ่งออกเป็น 5 

ดา้น 43 ดชันีช้ีวดั ดงัน้ี ดา้นทกัษะการใชภ้าษา มี 9 ดชันีช้ีวดั ดา้นความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวกบังาน มี 11 ดชันีช้ีวดั 

ดา้นบุคลิกภาพ มี 12 ดชันีช้ีวดั ดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการทาํงาน มี 7 ดชันีช้ีวดั ดา้นเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการ

ทาํงาน มี 4 ดชันีช้ีวดั ทั้งน้ี พบวา่ดชันีช้ีวดัความเป็นวชิาชีพของผูป้ระกาศไทยท่ีมีระดบัความสอดคลอ้งของความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุในระดบัสูงมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 ดชันี ดงัน้ี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.88 จากคะแนนเตม็ 

5.00 เท่ากนั 2 ดชันี คือ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาไทยไดอ้ยา่งแตกฉาน และ 2) สามารถออกเสียงควบกลํ้า

ได ้ส่วนค่าเฉล่ียสูงท่ีรองลงมา คือ 4.82 จากคะแนนเตม็ 5.00 เท่ากนั 3 ดชันี คือ 1) สามารถออกเสียงวรรณยกุต์ได้

ถูกตอ้ง 2) สามารถอ่าน ตีความ และจบัประเด็นสาํคญัของเร่ืองท่ีนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งในระยะเวลาอนัสั้น  และ 

3) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีไหวพริบดี กลา้ตดัสินใจกบัเหตุการณ์เฉพาะหนา้ 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั จึงสามารถนาํมากาํหนดกรอบแนวประเด็นวิจยัเร่ืองความ

คิดเห็นต่อการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และการกาํหนดให้บตัร                   

ผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย ดงัน้ี 
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 ส่วนที ่1 ประเดน็การจดัอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ แบ่งประเดน็ยอ่ยดงัน้ี 

1.1 ความคิดเห็นต่อการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์  

1.1.1 ดา้นเน้ือหาหลกัสูตรอบรม 

- ความทนัสมยัของเน้ือหาตอ้งมีการปรับปรุงในประเด็นใด  

- การแบ่งหมวดหมู่เน้ือหา  ความครอบคลุมหรือไม่ 

- เน้ือหามีความซํ้ าซอ้นหรือไม่ อยา่งไร หรือควรเพ่ิมเติมในประเดน็ใดบา้ง 

1.1.2 ดา้นรูปแบบการจดัอบรม  

- รูปแบบ และระยะเวลาการจดัอบรม 3 ระดบั มีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

- ระยะเวลาในแต่ละหวัขอ้การจดัอบรม เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

- จาํนวนเงิน/ค่าอบรม เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

- หน่วยจดัอบรม (สถานท่ีจดัอบรม เพียงพอ การจดัการของหน่วยจดัอบรมเหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร) 

- คุณสมบติัของวทิยากรท่ีอบรม เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

1.2 แนวทางพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรการจดัอบรมผูป้ระกาศฯ 

1.2.1 จากงานวิจยัเร่ืองดชันีช้ีวดัวิชาชีพผูป้ระกาศ ของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชยั ชเนตตี ทินนาม 

และต่อตระกลู อุบลวตัร (2559) เนน้ความสาํคญัเร่ืองการใชภ้าษา ควรมีการเพ่ิมหมวดเร่ืองการใชท้กัษะภาษาไทย 

ควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

1.2.2 จากผลวจิยัดชันีช้ีวดัวชิาชีพผูป้ระกาศช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของหวัขอ้ดา้นบุคลิกภาพของ 

ผูป้ระกาศ  และเทคโนโลยีในการทาํงาน  ควรมีการเพิ่มเน้ือหาในประเด็นดงักล่าวหรือไม่อย่างไร (จากเดิมมี

หัวขอ้ดงักล่าวอยูใ่นหมวดวิชาการพฒันาทกัษะดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ระดบักลางและสูง  

แต่จาํนวนชัว่โมง ไม่มากนกั เม่ือเทียบกบัหมวดกฏหมาย และจริยธรรม)   

1.2.3 ควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการในการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศฯ หรือไม่ 

อยา่งไร  

ส่วนที่ 2 ประเด็นดา้นการผลกัดนัให้มีการกาํหนดขอ้บงัคบับุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ท่ีทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ ให้เขา้รับการอบรมและผา่นการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศ โดยการกาํหนดให้

บตัรผูป้ระกาศฯมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย 

2.1 ในยุคท่ีส่ือมีลกัษณะ Personal Broadcast ใครๆก็เป็นผูป้ระกาศ หรือพิธีกรได้ในหลากหลาย

แพลตฟอร์มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองความรู้ความสามารถของผูป้ระกาศ และ

ทักษะเร่ืองการใช้ภาษาอย่างถูกตอ้งเหมาะสมของ Youtuber หรือ Influencer เกิดข้ึนจาํนวนมาก ดังนั้น การ

ผลกัดนัให้มีการจดัอบรมและการเขา้รับการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศออกมาในรูปกฏหมาย เพ่ือกาํกบัดูแล

คุณภาพและคุณสมบติัของวชิาชีพผูป้ระกาศใหมี้มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 

2.2 หากเห็นดว้ยในขอ้ 2.1 จะมีขอ้เสนอแนะเร่ืองแนวทางการผลกัดนัอยา่งไร  และในรูปแบบใด 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยเร่ืองน้ีออกแบบวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) ใช้เทคนิค

วธีิการแบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 1. วธีิการดาํเนินการวจิยัเชิงปริมาณ  

กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผูเ้ขา้รับการอบรมหลักสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์จากหน่วยจดัอบรมท่ีมีการลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือกับ กสทช. โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 ตวัอยา่งแบบเจาะจงจากผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ ของหน่วยงานจดัอบรมหลงัการลง

นามกบั กสทช. ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล อาศยัแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ขา้รับ

การอบรม ลกัษณะคาํถามมีทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยถามเก่ียวกบัวทิยากร การฝึกปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ 

ความพร้อมของการจดัอบรม ความรู้และประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัการอบรม ภาพรวมทุกดา้นของการอบรม และ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการกาํกบัดูแลวิชาชีพผูป้ระกาศ และการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย

ทั้งหลกัสูตรระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง 

2. วธีิการดาํเนินการวจิยัเชิงคุณภาพ 

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหน่วยงานจดัอบรม บุคลากรผูท้าํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร   ผูด้าํเนินรายการ และ

ผูใ้ช้ส่ือบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยการคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างจากรายช่ือ

หน่วยงานจดัอบรมท่ีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ให้จดัการอบรม

หลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และ บุคลากรผูท้าํหน้าท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร   ผู ้

ดาํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ท่ีตอบรับการเชิญยินดีเขา้

ร่วมการสนทนากลุ่ม รวมจาํนวน 23 คน 

ในการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานจดัอบรม บุคลากรผูท้าํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ 

และผูใ้ช้ส่ือบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Interview) เป็นการสนทนาดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มอยา่งเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีนกัวิจยักาํหนด 

ในท่ีน้ีคือ กลุ่มตวัอย่างจากหน่วยงานจดัอบรม ผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแสดงความรู้สึกนึกคิดในประเด็นท่ี

นักวิจยักาํหนดข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการสนทนาอาจจะหลากหลายข้ึนอยูก่บั

มุมมองและประสบการณ์ของ แต่ละบุคคล มีการอภิปรายในประเด็นต่างๆตามความคิดเห็นและประสบการณ์ของ

ผูร่้วมสนทนา  

การดาํเนินการสนทนากลุ่ม กาํหนดจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเป็น 2 ห้องๆละ 11 และ 12 คน 

โดยกาํหนดคุณลกัษณะของกลุ่มในแต่ละห้องให้มีการผสมผสานทั้งท่ีเป็นตวัแทนหน่วยงานจดัอบรม ผูป้ระกาศ 

พิธีกร ผู ้ดําเนินรายการ และผู ้ใช้ส่ือบริการชุมชน ซ่ึงทั้ ง 2 ห้องมีผู ้ดําเนินการสนทนา (Moderator) และผู ้

สังเกตการณ์ ทาํหน้าท่ีสังเกตและจดบนัทึกการสนทนาของแต่ละกลุ่ม โดยดาํเนินการตามแนวประเด็นในการ

สนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ประเด็นดา้นการปรับปรุงหลกัสูตรการจดัอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ และส่วนท่ี 2 

ประเด็นดา้นการผลกัดนัใหมี้การกาํหนดขอ้บงัคบับุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีทาํหน้าท่ี

ผูป้ระกาศตอ้งเขา้รับการอบรมและผ่านการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศ โดยการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผล

บงัคบัใชด้า้นกฎหมาย ซ่ึงประเด็นทั้ง 2 ส่วนดงักล่าวน้ีนาํมาใชใ้นการสร้างแนวคาํถามในการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 

1. ท่านมีความคิดเห็นต่อการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯตามประกาศ กสทช. อย่างไรบา้งในเร่ืองของ

ความสําคญั และประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพมาตรฐานของบุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนิน

รายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
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2. ท่านคิดวา่หลกัสูตรการอบรมและการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศฯ ท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนัเป็นอยา่งไร

บา้งควรมีการพฒันา ปรับปรุงในเร่ืองใดบา้ง 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับการกําหนดให้บัตรผูป้ระกาศมีผลบังคบัใช้ด้านกฎหมายกับ

บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ 

4. แนวทางดาํเนินการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศฯ มีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายควรทาํอยา่งไรบา้ง 

5. การกาํหนดบทลงโทษในกรณีกระทาํผิดดา้นจรรยาบรรณ จริยธรรม ของบุคลากรในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทศัน์ควรมีบทลงโทษตามระดบันอ้ยไปมากอยา่งไรบา้ง 

ในการศึกษาความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากการสนทนากลุ่มของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงาน        

จดัอบรม ผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน นาํเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาในรูปแบบความเรียง และสรุปความคิดเห็นพร้อมขอ้เสนอแนะ เพ่ือการนาํผลดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทาง

พฒันา ปรับปรุง ใหโ้ครงการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ของ กสทช. มี

ประสิทธิภาพตรงตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใหข้อ้เสนอแนะไว ้

 

5. สรุปผลการวจัิย 

1. วเิคราะห์ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการอบรมท่ีมีต่อวทิยากร การฝึกปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ 

ความพร้อมของการจดัอบรม ความรู้และประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัการอบรม จาํแนกตามระดบัหลกัสูตรการเขา้

อบรม 

 

ตารางที ่1 วเิคราะห์ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการอบรมทั้งหมด จาํแนกตามระดบัการอบรม 

 

ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ 

วทิยากร การฝึกปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ 
ความพร้อมของ

การจดัอบรม 

ความรู้และ

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ

หลงัการอบรม 

ภาพรวม 

ทุกดา้น 

ระดบัตน้ 4.61 4.55 4.49 4.35 4.44 4.61 

ระดบักลาง 4.60 4.56 4.44 4.33 4.45 4.60 

ระดบัสูง 4.55 4.58 4.52 4.27 4.41 4.55 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการอบรมทั้งหมด จาํแนกตามระดบัการอบรม

ของหลกัสูตรทุกระดบั มีภาพรวมความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรระดบัตน้และ

ระดบักลางใหค้ะแนนความพึงพอใจสูงสุดต่อวทิยากร โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 และ 4.60 ส่วนผูเ้ขา้รับการอบรมใน

หลกัสูตรระดบัสูงใหค้ะแนนความพึงพอใจสูงสุดต่อการฝึกปฏิบติั ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 
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ตารางที ่2 วเิคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย 

รายการประเมนิ x� S.D 

1. ผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันจ์ดัเป็นอาชีพท่ีตอ้งมี                     

ใบประกอบวชิาชีพเช่นเดียวกบัวศิวกร สถาปนิก แพทย/์พยาบาล ทนายความ 

วชิาชีพบญัชี วิชาชีพครู 

4.67 0.55 

2. บตัรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ควรกาํหนดใหมี้                 

ผลบงัคบัใชเ้ป็นใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ผูท่ี้ไม่มีบตัรจะไม่สามารถประกอบ

วชิาชีพ ผูป้ระกาศฯ 

4.55 0.62 

3. ควรกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี             

ผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน ์

4.58 0.59 

4. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมายกบัผูป้ระกาศในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศันถื์อวา่เป็นการลิดรอนเสรีภาพการส่ือสาร 

2.33 1.31 

5. ผูท่ี้ไม่มีบตัรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์สามารถประกอบ

อาชีพเป็นผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ ไดเ้ท่าเทียมกบัผูท่ี้มีบตัรผูป้ระกาศฯ 

2.54 1.31 

6. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี             

ผูป้ระกาศฯ มีส่วนช่วยพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบวชิาชีพดา้น

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์

4.50 0.55 

7. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี            

ผูป้ระกาศฯ สามารถกาํกบัดูแลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของการประกอบ

อาชีพหรือวชิาชีพน้ี 

4.49 0.58 

8. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี               

ผูป้ระกาศฯ ทาํใหก้ารประกอบอาชีพน้ีมีความยากลาํบากกวา่เดิม 

2.43 1.24 

9. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี               

ผูป้ระกาศฯ  ทาํใหเ้กิดมาตรฐานในการคดัเลือกคนท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมเขา้สู่

วงการส่ือสารมวลชน 

4.54 0.58 

10. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายทาํใหเ้กิดความตระหนกั

และความระมดัระวงัในการทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศฯ  

4.56 0.57 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูรั้บการอบรมแสดงความคิดเห็นต่อการกาํกบัดูแลวิชาชีพผูป้ระกาศในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย ในระดบัท่ีเห็น

ดว้ยอยา่งยิง่  

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยและมองวา่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัจาํเป็นตอ้งมีการกาํกบั

ดูแลวิชาชีพผูป้ระกาศ รวมทั้งการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย เน่ืองจากบตัรผูป้ระกาศ

เป็นส่ิงท่ีรับรองคุณภาพ ความมีมาตรฐานเดียวกัน ว่ามีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร อาชีพผูป้ระกาศมี
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ความสําคญัในเร่ืองความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและการอนุรักษ์ภาษาไทย บตัรผูป้ระกาศจึงมีคุณค่า มีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ โดยผูรั้บการอบรมใหเ้หตุผลวา่ 

1. เป็นการรับรองมาตรฐานวชิาชีพ  คุณภาพของนกัวชิาชีพ ถา้ทาํผิดเป็นถูกทุกวนั ต่อไปจะเป็นผิดทุกวนั  

ถา้ผูป้ระกาศยงัส่ือความหมายผิด ๆ เยาวชนจะเขา้ใจผิดเพ่ิมไปเร่ือยๆ 

2. บตัรผูป้ระกาศเป็นใบอนุญาตส่ือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นอาชีพท่ีมีมาตรฐาน ใบประกอบวชิาชีพ มิฉะนั้นใครๆ  

ก็ทาํเลียนแบบได ้ และความสาํคญัของบตัรลดลง จึงตอ้งการใหมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิใหสิ้ทธ์ิผูไ้ดรั้บบตัรผูป้ระกาศ 

3. ส่ือตอ้งระมดัระวงัมากข้ึน ถา้มีการบงัคบัคนจะเรียนรู้และจริงจงัมากข้ึนในแนวทางเดียวกนั  หากไม่ 

ปฏิบติัตามมาตรฐาน ทาํใหค้นไดบ้ตัรระมดัระวงัและปกป้องคนแอบอา้ง จะทาํใหมี้แต่ผูท่ี้อยูใ่นอาชีพน้ีจริงเป็นตวัจริง  

4. พิธีกรส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่มีคุณภาพมากพอ มี DJ ใชค้าํพดู ภาษาท่ีไม่ถูกตอ้ง ส่งผลต่อคนฟัง มีขอ้มูล 

บิดเบือนนาํคาํพูดท่ีฟังมาไปใชผ้ิด ๆ  การทาํให้ผูผ้่านการอบรมและมีบตัรท่ีถูกตอ้ง มีคุณค่า  มีบตัรผูป้ระกาศ คือ นกั

วิชาชีพ  จะทาํให้จาํแนกไดว้า่คนใดมีคุณภาพ ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งผ่านการอบรม ไดรั้บบตัรผูป้ระกาศ ทาํให้มีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นส่ิงท่ีไดผ้า่นมาตรฐานการอบรมแลว้ 

5. ควรมีการกาํหนดบตัรผูป้ระกาศ เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานของส่ือ และช่วยยกระดบัใหก้บัประชาชนโดย 

วงกวา้ง ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ทาํใหค้นในวงการมีการเปล่ียนแปลงและยอมรับ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกความสาํเร็จของ

อาชีพผูป้ระกาศ 

6. การมีผลบังคับทางกฎหมายเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผูป้ระกาศ เป็นใบเบิกทางของความเป็น             

มืออาชีพ เหมือนเป็นส่ิงประกนัมาตรฐานคุณภาพ และเป็นความภาคภูมิใจ จึงควรมีใบประกาศวชิาชีพรองรับ เหมือน

ใบขบัข่ี บ่งบอกความเป็นมืออาชีพ เพราะมีหน่วยงาน มีการันตีจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ การสอบบตัรผูป้ระกาศคือ 

การคดักรอง บุคคลคุณภาพในวชิาชีพผูป้ระกาศ จดัเป็นผูป้ระกาศท่ีไดก้ารรับรอง  

 

6. อภิปรายผล 

 ผลวิจัยท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างสะท้อนความคิดเห็นในประเด็นภาพรวมของการอบรมหลกัสูตร                   

ผูป้ระกาศ ทั้งในส่วนวิทยากร การฝึกปฏิบติั ห้องปฏิบติัการ ความพร้อมของหน่วยงานจดัอบรม  ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากการเขา้อบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศ โดยเป็นหลกัสูตรท่ีดี เปิดโอกาสใหผู้มี้ความสามารถไดเ้พ่ิมเติมความรู้ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพในการทาํงาน  ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ ไดเ้รียนรู้การใชเ้สียง การออกเสียงอกัขระ

ถูกตอ้ง  สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาตนเอง พฒันางานใหดี้ยิ่งข้ึน รวมทั้งขยายผลต่อยอดใหผู้ไ้ม่ไดเ้ขา้มา

รับการอบรมต่อไป และในส่วนความคิดเห็นต่อการผลกัดนัใหมี้การกาํหนดขอ้บงัคบับุคลากรในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ ใหเ้ขา้รับการอบรมและผา่นการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศ โดย

การกาํหนดให้บัตรผูป้ระกาศฯ มีผลบังคบัใช้ด้านกฎหมายนั้น ส่วนใหญ่เห็นด้วยและเสนอให้ กสทช.ออก

มาตรการหรือประกาศบงัคบัใหอ้งคก์ร สถานี ตอ้งส่งบุคลากรของตนเองเขา้อบรมในหลกัสูตร กสทช.ควรแจง้ให้

คนท่ียงัไม่อบรมมาอบรมเป็นหลกั และทาํการประชาสมัพนัธ์สร้างความเขา้ใจใหเ้ห็นประโยชน์ของการเขา้อบรม 

นอกจากน้ียงัเสนอให้ กสทช. ขอความร่วมมือโดยการส่งหนังสือไปท่ีสถานี ให้ควบคุมดูแลบุคลากรของ

หน่วยงาน/สถานี ตอ้งมีบตัรผูป้ระกาศ หรือ กสทช.มีอาํนาจ แต่ไม่มีกาํลงัคนในการกาํกบัดูแล ก็ให้สถานีออกกฏ

ระเบียบและบทลงโทษกบับุคลากรดา้นวิทย-ุโทรทศัน์ของตนเอง  ส่วนการบงัคบัใชแ้ละบทลงโทษนั้น ในกรณี

กระทาํผิดใหล้งโทษดว้ยการยดึบตัรผูป้ระกาศ และการพกัการทาํหนา้ท่ี  
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จะเห็นวา่ ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในเร่ืองการทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศท่ีตอ้งมี

คุณภาพและมาตรฐานของการทําหน้าท่ีในบทบาทส่ือ มีการตรวจความถูกต้อง การสร้างความน่าเช่ือถือ 

เหมือนกบัผูเ้ฝ้าประตู (Gate-keeper) ก่อนท่ีข่าวสารจะไหลออกไปสู่ผูรั้บสาร  และเร่ืองสมรรถนะของผูป้ระกาศ

ในส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ท่ีตอ้งมีความรู้ (Knowledge) ดา้นการส่ือสาร ดา้นจรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการนาํเสนอเน้ือหา  ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร  รวมทั้งตอ้งมีทกัษะ (Skills) การอ่านออกเสียงภาษาไทยอยา่ง

ถูกตอ้งตามอกัขรวิธี บุคลิกภาพดี แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชยั 

ชเนตตี  ทินนาม และต่อตระกลู อุบลวตัร  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. นาํผลวิจยัท่ีไดรั้บในส่วนของการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ไปใชป้รับปรุงกระบวนการดาํเนินการและเน้ือหาหลกัสูตรผูป้ระกาศให้ตรงกบัความตอ้งการท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่แสดงความเห็นโดยเฉพาะเร่ืองของมาตรฐานความรู้และทกัษะการใชภ้าษา เพ่ือทาํใหห้ลกัสูตร

อบรม ผูป้ระกาศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการกาํหนดให้บัตรผูป้ระกาศมีผลบังคบัใช้ด้านกฎหมายซ่ึงปรากฏใน

งานวิจยัแสดงให้เห็นวา่ บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ มีความตอ้งการใบประกอบวิชาชีพ 

และให้มีการบงัคบัใชท้างกฎหมาย ดงันั้น กสทช.เป็นองคก์รหลกัท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล และพฒันา

บุคลากรดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ควรขบัเคล่ือนบตัรผูป้ระกาศใหมี้ผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย

ใหเ้ป็นจริง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. วิจัยเก่ียวกับกระบวนการและแนวทางการพฒันาบัตรผูป้ระกาศมีผลบังคบัใช้ด้านกฎหมาย

เช่นเดียวกบัใบประกอบวชิาชีพต่างๆ 

2. วจิยัเก่ียวกบัหลกัการกาํกบัดูแลและพฒันาผูป้ระกาศในส่ือออนไลน์ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม และสํานักกาํกบัผงัและเน้ือหารายการ และพฒันา         

ผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ กสทช. สาํหรับทุนสนบัสนุนและความอนุเคราะห์ต่างๆ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “กลยุทธ์การตลาดและการส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยดา้น

ประชากรศาสตร์ 2) พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 3) กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟ 4) การใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ 5) การตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นกลุ่มคนทาํงานท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลดว้ย

วธีิการเลือกแบบเจาะจงในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีผูป้ระกอบการร้านกาแฟจาํนวน 8 เขต ดว้ยวธีิการสุ่ม ไดแ้ก่ เขตลาดพร้าว 

เขตวฒันา เขตราชเทว ีเขตปทุมวนั เขตดินแดง เขตบางเขน เขตจตุจกัร และเขตบางรัก การวเิคราะห์หาคาํตอบดว้ย

โปรแกรมสําเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถ่ี การแสดงค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชก้ารทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยพฤติกรรมการซ้ือ ประเภท

ของกาแฟท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด คือกาแฟสด ช่วงเวลาบริโภคกาแฟมากท่ีสุด คือช่วงบ่าย ส่ิงท่ีไดรั้บจากการ

บริโภคกาแฟ คือลดอาการง่วงนอนเพ่ิมความสดช่ืน ประเภทของเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือชา 

กาแฟ ความถ่ีของการด่ืมเคร่ืองด่ืมจาํพวก ชา กาแฟ ช็อคโกแลต คือ 1 คร้ัง/สัปดาห์ ความถ่ีของการด่ืมจาํพวก นํ้ า

ผลไม ้สมูทต้ี คือ 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ โดยจะซ้ือดว้ยตนเอง และจ่ายเป็นเงินสด สถานท่ีการใชบ้ริการร้านกาแฟส่วน

ใหญ่ คือป๊ัมนํ้ ามนั การเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟส่วนใหญ่ คือ Starbucks การเลือกใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการเลือก

เขา้ร้านกาแฟมากท่ีสุด คือ Facebook ดา้นกลยทุธ์ทางการตลาด พบวา่ พนกังานขายมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเป็น

ลาํดบัท่ี 1 และการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ พบวา่ Facebook มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัท่ี 1  

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์, การตลาด, การส่ือสารผา่นสงัคมออนไลน์, การตดัสินใจ, ร้านกาแฟ 
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ABSTRACT 

This paper examines " Marketing strategies and social media communication affecting the decision to 

select coffee shop of working group in Bangkok"   with the objectives being to study 1)  demographic factors, 2) 

purchasing behavior of consumers, 3) marketing strategies of cafés, 4) online social media usage and 5) decisions 

to visit cafés of working population in Bangkok. This paper includes a quantitative research with a representative 

sample of 400 people, at age 21 – 30 years. The quantitative research involves questionnaires to randomly collect 

data specifically within 8 areas, which are, Ladprao, Wattana, Ratchathewi, Pathumwan, Dindaeng, Bangkaen, 

Chatujak and Bangrak.  A package program is used to generate descriptive statistics, frequencies, percentages, 

average figures and standard deviations, to test hypothesis by multiple linear regression. 

The paper reveals that most sample group are mainly single female, with a bachelor degree, working in 

private businesses, with average salary of 35,001 –  45,000 Baht.  Most commonly chosen type of coffee is fresh 

coffee and consumers mostly intake coffee during afternoon. Drowsiness reduction and revitalization are the main 

benefit while most purchased drink from cafés are coffee and tea.  The frequency for consuming coffee, tea and 

chocolate drinks is 1 time/ week while that of fruit juice and smoothies is 2-3 times/ week. Customers normally 

purchases by themselves using cash.  The most frequently visited cafés are in petrol stations.  Most frequently 

visited café is Starbucks while café that utilizes social media most is Facebook.  Marketing strategy reveals that 

sales staff is the most important factor while online social media reveals that Facebook is. 

 

Keywords: Marketing, Strategy, Social Media Communication, Decision, Coffee Shop 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟ เป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยการจดัตั้งธุรกิจในปี 2561  มี

จาํนวน 57 ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.71 เม่ือเทียบกับปี 2560 ธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการอยู่ จาํนวน 258 ราย มูลค่าทุน 

3,675.43 ลา้นบาท รายไดข้องธุรกิจขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เฉล่ียร้อยละ 2.83 ต่อปี โดยในปี 2560 มีรายได้

รวม 28,824 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.85 ท่ีมา: h ttps://www.dbd.go.th. ส่วนประมวลผลและ

วิเคราะห์ขอ้มูลธุรกิจ, กองขอ้มูลธุรกิจ, กรมพฒันาธุรกิจการคา้, บทวิเคราะห์ธุรกิจกาแฟ เดือนมกราคม 2562, 

[ออนไลน์]. สาํหรับแนวโนม้มูลค่าทางการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าทางการตลาด 19,160 

พนัลา้นดอลล่าสหรัฐ ปัจจุบนัปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการตลาด 25,860 พนัลา้นดอลล่าสหรัฐ โดยคาดวา่ในปี พ.ศ. 

2564 จะมีมูลค่าการตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนถึง 30,950 พนัลา้นดอลล่าสหรัฐ ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, การพยากรณ์

แนวโน้มมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมกาแฟไทย, 2562 จึงทาํใหมี้คนสนใจเขา้มาทาํธุรกิจน้ีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้

เกิดสภาวะการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงสูงข้ึน ทั้ งน้ีการทาํกลยุทธ์การตลาดไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟระดับล่าง 

ระดบักลาง หรือระดบัพรีเมียม ผูป้ระกอบการตอ้งหากลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบัน และตอ้งตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่างแท้จริง ท่ีมา: ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย, หลักการ

บริหารธุรกจิร้านกาแฟ ข้อมูลวจิยั เดือนตุลาคม 2561,  [ออนไลน์] https://kasikornbank.com. ซ่ึงร้านกาแฟจะตอ้ง

ทาํการตลาดท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ไดม้ากกวา่ร้านอ่ืนๆ เช่น ท่ีทาํเล การเดินทางมาใชบ้ริการไดส้ะดวก ภายในร้าน

ตกแต่งบรรยากาศให้ลูกคา้รู้สึกผ่อนคลายมี WIFI ให้บริการ มีการตั้งราคาขายท่ีสมนํ้ าสมเน้ือกบัคุณภาพท่ีลูกคา้
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ไดรั้บ รวมไปถึงการให้บริการของพนกังานท่ีสุภาพ ยิม้แยม้ เป็นกนัเอง เพ่ือเป็นการตอบสนองความตอ้งการได้

ตรงใจลูกคา้ และเม่ือลูกคา้เกิดความประทบัใจ ลูกคา้ก็สามารถช่วยโปรโมทร้านโดยการเขียนรีวิวในส่ือสังคม

ออนไลน์ ดว้ยถอ้ยคาํท่ีดี มีความช่ืนชม มีการกด Like กด Share ทาํให้ต่อสู้กบัคู่แข่งขนัในธุรกิจประเภทเดียวกนั

ได ้ทั้ งน้ีแสดงให้เห็นว่าการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาจากการอ่านรีวิวบนส่ือสังคม

ออนไลน์ และไดเ้ห็นรูปภาพบรรยากาศของร้าน ทาํให้มีส่วนในการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของผูบ้ริโภค 

ท่ีมา: พิมพ์ศิริ ไทยสม, การศึกษาปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 2554. ดงันั้น                  

ร้านกาแฟแต่ละร้านจะตอ้งกระตุน้การตดัสินใจซ้ือและเพ่ิมยอดขายใหก้บัร้าน โดยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ 

Facebook, Line@, Instagram, YouTube, Website, Twitter เพ่ือเป็นการกระตุน้การตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟ

ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และทาํให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจร้านกาแฟ ไดป้ระเมินแนวทางการจดัการ

ธุรกิจโดยการออกแบบผลิตภณัฑ์ การบริการ และวางกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการเพ่ือสร้าง            

ความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงาน 

ในกรุงเทพมหานคร  

2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่ม

คนทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร 

4) เพ่ือศึกษาการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของ

กลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

5) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ   2. อาย ุ 3. อาชีพ   4. รายไดต้่อเดือน 5. ระดบัการศึกษา  6. สถานภาพ 

 
     พฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

1. ประเภทของกาแฟ 2. ช่วงเวลา 3. ลกัษณะในการใชบ้ริการ    4. รูปแบบการจ่ายเงิน   

5. ความถ่ี 6. สถานท่ีท่ีใชบ้ริการ  7. รูปแบบการใชบ้ริการ     8. รูปแบบการสัง่ซ้ือ  

9. ประเภทของร้านท่ีเลือกใชบ้ริการ 

 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด  

1. Product   2. Price  3. Place 4. Sale Promotion 5. Personal Selling 6. Packaging  

7. Publicity and Public Relation  

 

 

 

 

ส่ือสังคมออนไลน์ 

1. Facebook 2. Line@ 3. Instagram  4. YouTube 5. Website  6. Twitter 7. Google  

 

การตดัสินใจ

เลือก 

เข้าร้าน

กาแฟ 

ของกลุ่มคน 

ทาํงานใน 

กรุงเทพ 

มหานคร 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

       4.1 แบบแผนการวจิยั  

 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชว้ธีิการสาํรวจ (Survey research) โดยใชเ้คร่ืองมือการ

วจิยัคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

       4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือกลุ่มคนทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีด่ืมกาแฟจากร้านกาแฟ 

Starbucks, ร้าน Café Amazon, ร้าน True coffee, ร้าน Coffee world, ร้าน Coffee today, ร้านกาแฟ Chao doi, ร้าน

กาแฟดอยชา้ง, ร้านกาแฟอินทนิลคอฟฟ่ี และร้านกาแฟ Black canyon ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตร

การคาํนวณกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ไดก้าํหนดสดัส่วนของประชากรเท่ากบั 0.5 ค่าระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือน (e) เท่ากบั 0.05 คาํนวณโดยใชสู้ตร n   = 
P(1−P)Z2

e2
  ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่ง

เท่ากบั 385 คน โดยสาํรองความผิดพลาดจากการเก็บขอ้มูล 15 ตวัอยา่ง รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน  

 4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ขอ้มูลไดจ้ากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด การวเิคราะห์ขอ้มูลหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบั

ตวัแปรตามโดยใชส้ถิติ 1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นสถิติวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วน

แบบสอบถาม เป็นคาํถามปลายปิดโดยให้เลือกตอบ และประเมินค่าในลกัษณะ Likert scale โดยวิเคราะห์ตาราง

แจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ตารางแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ตารางการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ตารางค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. หรือ Standard Deviation)  2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

regression analysis) เป็นการทดสอบสมมติฐานมีนยัท่ีระดบั 0.5 โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติในการวิเคราะห์ (ชูศรี 

วงศ์รัตนะ, 2560.78-98) สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้

ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3 การใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟ

ของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สมมติฐานท่ี 4 การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ

ร้านกาแฟท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปประเด็นและนาํมาอภิปรายผลสนบัสนุนในแต่ละสมมติฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ : ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.75  มีอายุ

ระหว่าง 21-30 ปีร้อยละ 49.25 มีสถานภาพโสดร้อยละ 82.25 มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีร้อยละ 73.25 

ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 54.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาทร้อยละ 37.75  

การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ :  พฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มคนทําง านใน

กรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ ประเภทของกาแฟท่ีนิยมบริโภคมาก

ท่ีสุดคือกาแฟสดร้อยละ 58.25 ช่วงเวลาบริโภคกาแฟมากท่ีสุดคือช่วงบ่ายร้อยละ 40.75 ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริโภค

กาแฟคือลดอาการง่วงนอนเพ่ิมความสดช่ืนร้อยละ 32.75 ประเภทของเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด

คือชา กาแฟ ร้อยละ 47.75 มีความถ่ีของการด่ืมจาํพวก ชา กาแฟ ช็อคโกแลตคือ 1 คร้ัง/สปัดาห์ร้อยละ 53.5 ความถ่ี

ของการด่ืมจาํพวก นํ้ าผลไม ้สมูทต้ีคือ 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ร้อยละ 48 ลกัษณะการซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟคือซ้ือ
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ดว้ยตนเอง  ร้อยละ 58.5 วิธีการจ่ายเงินซ้ือเคร่ืองด่ืมคือจ่ายเงินสดร้อยละ 52.75 เลือกประเภทของสถานท่ีท่ีเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟคือป๊ัมนํ้ ามนัร้อยละ 30.5 ประเภทของร้านท่ีเลือกเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟคือร้านกาแฟ Starbucks 

ร้อยละ 28.75 ประเภทของร้านท่ีเลือกเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุดคือ Facebook ร้อย

ละ 27.5 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ทางการตลาดโดยภาพรวม 
ค่าเฉลีย่ 

(x�) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั

ความสําคญั 

ดา้นพนกังานขาย 4.48 0.60 มากท่ีสุด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.42 0.59 มากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.27 0.57 มาก 

ดา้นราคา 4.18 0.56 มาก 

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย/สถานท่ี 4.14 0.55 มาก 

ดา้นการใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ 3.91 0.52 มาก 

ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 3.83 0.51 มาก 

รวม 4.18 0.56 มาก 

 

ผลการวจิยัพบว่า กลยทุธ์ทางการตลาดดา้นพนกังานขาย มีค่าเฉล่ีย 4.48 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียท่ี 4.42 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และดา้นบรรจุภณัฑมี์ค่าเฉล่ียท่ี 3.83 อยูใ่นระดบัมาก 

 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 

กลยุทธ์ทางการตลาดโดยภาพรวม 
ค่าเฉลีย่ 

(x�) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั

ความสําคญั 

Facebook 4.35 0.51 มาก 

YouTube 4.07 0.54 มาก 

Instagram 4.02 0.53 มาก 

Line@ 4.01 0.53 มาก 

Twitter 3.79 0.50 มาก 

Website 3.56 0.47 ปานกลาง 

Google 3.25 0.43 ปานกลาง 

รวม 3.86 0.50 มาก 

 

 ผลการวจิยัพบว่า การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ทางดา้น Facebook มีค่าเฉล่ีย 4.35 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา

คือ Youtube มีค่าเฉล่ียท่ี 4.07 อยูใ่นระดบัมาก และ Google มีค่าเฉล่ียท่ี 3.25 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

ตารางที ่3  สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของ 

 กลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

เพศ   

อาย ุ   

สถานภาพ   

ระดบัการศึกษาสูงสุด   

อาชีพ   

รายไดต้่อเดือน   

 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุด, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4  สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟ 

 ของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ประเภทของกาแฟท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด   

ช่วงเวลาบริโภคกาแฟมากท่ีสุด   

ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริโภคกาแฟ   

ประเภทของเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด   

ความถ่ีของการด่ืมเคร่ืองด่ืมจาํพวก ชา  กาแฟ ช็อคโกแลตต่อสปัดาห์   

ความถ่ีของการด่ืมเคร่ืองด่ืมจาํพวก นํ้ าผลไม ้ สมูทต้ี   

ลกัษณะการซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟ   

วธีิการจ่ายเงินซ้ือเคร่ืองด่ืม   

ประเภทของสถานท่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการ   

ประเภทของร้านท่ีเลือก เขา้ใชบ้ริการ   

ประเภทของร้านท่ีเลือกเขา้ใชบ้ริการผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด   

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ี 2 พบว่า ประเภทของกาแฟท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด, ช่วงเวลาบริโภค

กาแฟมากท่ีสุด, ลกัษณะการซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟ, ประเภทของสถานท่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการ, ประเภทของร้านท่ี

เลือกเขา้ใชบ้ริการ, ประเภทของร้านท่ีเลือกเขา้ใชบ้ริการผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้าน

กาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ตารางที ่5 สมมติฐานท่ี 3 การใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้

ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

กลยทุธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ดา้น ผลิตภณัฑ ์   

ดา้น ราคา   

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย/สถานท่ี   

ดา้น การส่งเสริมการตลาด   

ดา้นพนกังานขาย   

ดา้นบรรจุภณัฑ ์   

ดา้นการใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ์   

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ ดา้น ผลิตภณัฑ,์ ช่องทางการจาํหน่าย/สถานท่ี, พนกังานขาย มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 6 สมมติฐานท่ี 4 การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ของร้านกาแฟท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

Facebook   

Line@     

Instagram   

YouTube   

Website   

Twitter   

Google   

 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 พบวา่ Facebook, Line@, Instagram มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร้าน

กาแฟของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 

6. อภิปรายผล  

 ลกัษณะทางประชากร: ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่

ปัจจุบนัเรากาํลงัอยูใ่นโลกดิจิตอล สงัคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัจากผูห้ญิงท่ีเคยอยูบ่า้น ก็กา้วเขา้สู่โลก

ของการทาํงาน ส่วนทางดา้นอาชีพก็จะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หน่ึงฤทยั เซ่ียงฉิน (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภค ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และทมั เอน็ ทมัส์ คอฟฟ่ี 

สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์  ท่ีกล่าววา่ ผูด่ื้มกาแฟส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่ผลการวิจยัคร้ังน้ี
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พบว่า ผูด่ื้มกาแฟส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว เน่ืองมาจากสถานการณ์ของโลกได้มีการ

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลา 5 ปี (2557-2562) และผูค้นในสงัคมก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงลกัษณะ

การประกอบอาชีพเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนของโลกไปดว้ยเช่นกนั  

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟของผู้บริโภค : คนทาํงานส่วนใหญ่ชอบด่ืมกาแฟสด ในช่วงบ่าย ๆ ของทุกวนั 

เพ่ือลดความง่วง โดยจะเลือกซ้ือกาแฟท่ีอยูใ่นป๊ัมนํ้ ามนั รองลงมาก็คือตามห้างสรรพสินคา้ และออกไปซ้ือตาม

ร้านท่ีอยูใ่กล้ๆ สถานท่ีทาํงาน หรือไม่ก็สัง่ซ้ือผา่นแอพพลิเคชนัใหม้าส่งถึงท่ี สะดวก สบาย รวดเร็ว เพ่ือตอบสนอง

ไลฟ์สไตลก์ารดาํรงชีวิตของวิถีคนเมืองท่ีตอ้งใชชี้วิตท่ีเร่งรีบและรวดเร็ว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุภทัร์ 

มงัคลสุต (2556) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ กรณีศึกษา

ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว พบว่า พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์คือ ลดอาการง่วงนอน 

ปริมาณการบริโภคกาแฟแต่ละวนัคือ 1 แกว้ ความถ่ีในการใชบ้ริการร้านกาแฟคือ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ รูปแบบบ

การมาใชบ้ริการคือ รับประทานในร้านและนิยมมาใชบ้ริการคนเดียว และนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคาปู

ชิโนมากท่ีสุด  

กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟ : พนักงานขายมีส่วนสําคญัอยา่งยิ่งในการขาย และเป็นการสร้าง

ความประทบัใจท่ีดีใหก้บัลูกคา้ไดโ้ดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนิตา เวสารัชกิจ (2557) ศึกษาเร่ืองส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึงของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การขายโดยพนกังานขายสาํคญัมากท่ีสุด พนกังานท่ีมีบุคลิกดีแต่งกายสุภาพยิม้แยม้มี

อธัยาศยัดีพดูจาดีใหบ้ริการดี เป็นการสร้างความพึงพอใจ และทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อร้านในท่ีสุด สาํหรับ

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการในปัจจุบนัมีการประยกุตใ์ชช่้องทางการจาํหน่าย/สถานท่ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิถี

การดาํรงชีวิตของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2550) ศึกษาความพึงพอใจ

ของลูกคา้ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการร้านบา้นไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกคา้พึงพอใจใน

ผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ รสชาติ คุณภาพ ทางดา้นราคาท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจคือ ราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพ มีส่วนลดพิเศษให้กบัลูกคา้ ดา้นพนักงานมีความพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ การแต่งกายของพนักงาน

สุภาพ การรับคาํสัง่ซ้ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือกาแฟ : ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางการ

นําเสนอเน้ือหาสาระในด้านต่าง ๆ รวมถึงการโฆษณาไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภค เป็นการเปล่ียนแปลงจากระบบ

เทคโนโลยีท่ีนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบส่ือสารเพ่ือเข้าถึงและตอบสนองต่อพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั และการพฒันาระบบเทคโนโลยีท่ีไม่หยดุน่ิง ทาํให้ส่ือสังคมออนไลน์มี

ประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุไรรัตน์ มากไมตรี (2558) ศึกษาเร่ือง

เร่ืองอิทธิพลของส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค กรณีศึกษาธุรกิจร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ21-40 ปี เคยบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟท่ีไดรั้บขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ มี

ผลการวิจยัสรุปพบวา่ ลกัษณะทางประชากร (เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา) ท่ีต่างกนัจะมีการรับรู้เก่ียวการตดัสินใจ

ซ้ือกาแฟหลงัเปิดรับขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์แตกต่างกนั ยกเวน้ประชากรดา้นรายได ้ท่ีพบวา่ ไม่มีผลต่อการรับรู้

เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟหลงัเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) กลยทุธ์ทางการตลาด จากผลการวจิยัพบวา่ ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัท่ี

มากท่ีสุด ในดา้นช่องทางการจาํหน่าย/สถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก และในดา้นพนกังานขายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทาํ

ให้เห็นวา่ผูใ้ห้บริการควรเพ่ิมความสาํคญัในการทาํร้านกาแฟให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

เช่น มีใบการันตี (Certificate) ซ่ึงร้านกาแฟท่ีได้ออกรายการทางโทรทัศน์ จะมีเคร่ืองหมายการรับรองจาก

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะจากการเก็บแบบสอบถามทาํให้ทราบถึงร้านกาแฟท่ีมีคุณภาพในด้านความ

น่าเช่ือถือแตกต่างกนัไป และจากการวจิยัพบวา่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานท่ี และ 3) 

ดา้นพนกัขาย มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ คือ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นการให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ ดงันั้นทางร้านกาแฟควรท่ีจะเพ่ิมความสาํคญัให้กบั

ดา้นอ่ืน ๆ เช่นกนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตดัสินใจเลือกเขา้ร้านกาแฟไดอ้ยา่งดีท่ีสุด  

 (2) การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media) พบวา่ ลูกคา้ให้ความสาํคญั ในดา้น Facebook อยูใ่น

ระดับมาก ในด้าน Line@ อยู่ในระดบัมาก และ Instagram อยู่ในระดับมาก ทาํให้เห็นว่า ผูใ้ห้บริการควรเพ่ิม

ความสาํคญัในส่ือออนไลน์ดา้นอ่ืนๆดว้ย เพราะการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC : Integrated Marketing 

Communication) ตามแนวคิดของ David A. Acker (2000) ไดร้ะบุไวว้า่ การส่ือสารทางการตลาดควรผสมผสาน

รูปแบบการส่ือสารธุรกิจหลาย ๆ รูปแบบ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า IMC เป็น

กระบวนการในระยะยาวและต่อเน่ือง เป็นการพฒันาการใชส่ื้อการตลาดแบบผสมผสาน ไม่ใช่ใชเ้พียงแบบเดียว

สองแบบหรือแค่สามแบบ ถา้ตอ้งการจูงใจลูกคา้ร้านกาแฟจาํเป็นตอ้งมีการส่ือสารเพ่ือการจูงใจหลาย ๆ รูปแบบ

เพ่ือสร้างใหเ้กิดใหรู้้จกั ใหจ้ดจาํ และเป็นการจูงใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคดว้ย  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “การนาํหลกัธรรมท่ีไดจ้ากเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์”  

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์   ท่ีส่งผลต่อการนาํหลกัธรรมท่ีไดจ้ากทางเฟซบุ๊ก

แฟนเพจธรรมะ ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์  2) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ท่ีส่งผลต่อการนาํหลกัธรรมท่ีไดจ้ากทาง

เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  3) ศึกษาความพึงพอใจของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ     ท่ี

ส่งผลต่อการนาํหลกัธรรมท่ีไดจ้ากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และ 4) ศึกษาการติดตาม

และการมีส่วนร่วมกบัเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ท่ีส่งผลต่อการนาํหลกัธรรมท่ีไดจ้ากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ไป

ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ทั้งน้ี ทาํการศึกษาโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีติดตามเฟ

ซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จาํนวน 400 คน วเิคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าคงท่ี และการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มี

สถานภาพโสด  มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูท่ี่ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน 2) มีพฤติกรรมการ

ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะสูงสุดคือ เพจพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี มีพฤติกรรมการเขา้ใชง้าน 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ 

ใชง้านในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. โดยใชร้ะยะเวลาในการเขา้เพจธรรมะ 5-10 นาที ผูติ้ดตามส่วนใหญ่ใชส้มาร์ท

โฟนเป็นอุปกรณ์ในเขา้ถึง โดยรู้จักเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะจากการท่ีเพ่ือนแนะนาํ ชักชวน และจากการแชร์            

3) โดยส่วนใหญ่มีพึงพอใจในเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พึงพอใจในลกัษณะเน้ือหาธรรมะท่ี

มีเน้ือหาเขา้ใจง่าย นาํไปใชใ้นชีวิตไดจ้ริงมากท่ีสุด  4) การมีส่วนร่วมของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะอยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยผูติ้ดตามจะชอบแชร์เน้ือหา ประเภทขอ้คิดคาํคมสั้นๆ เน้ือหาสร้างแรงบนัดานใจมากท่ีสุด 

โดยทั้งน้ีผูติ้ดตามยงัมีการนาํไปใชป้ระโยชน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนาํหลกัธรรมไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต

ทั้งท่ีบา้นและท่ีทาํงาน  รองลงมาเพ่ือเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

 

คาํสําคญั: ส่ือธรรมะ หลกัธรรม เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were  1.) to study demographic characteristics that affected the practical 

and beneficial usage of Dhamma principles on Dhamma Facebook Fanpages  2.) to study acceptance behavior 

towards Dhamma Facebook Fanpages that affected the practical and beneficial usage of Dhamma principles on 

Dhamma Facebook Fanpages 3.) to study satisfaction of Dhamma Facebook Fanpages’ followers that affected 

the practical and beneficial usage of Dhamma principles on Dhamma Facebook Fanpages  4.) to study 

engagement of Dhamma Facebook Fanpages that affected the practical and beneficial usage of Dhamma 

principles on Dhamma Facebook Fanpages. With a quantitative research and representative sample of 400 

Dhamma Facebook Fanpages’ followers, this paper was analyzed using percentage, mean, standard deviation,     

t-test and analysis of variance. 

The research revealed that 1.) Followers of Dhamma Facebook Fanpages were mainly single female, 

aged 31-40 years, with a bachelor degree working in private sector. 2.) The most followed Dhamma Facebook 

Fanpage was “Phramaha Vuttichai Wachiramatee,” with visiting frequency of 2-3 times/week, during 18:01 – 

21:00 timespan and each visiting period lasted 5-10 minutes. Most followers accessed through smartphones and 

knew of the Fanpage through friends’ suggestions and sharings. 3.) Most people were highly satisfied with 

Dhamma Facebook Fanpages in the easy-to-understand and adaptable content. 4.) Engagement of Dhamma 

Facebook Fanpages’ followers was in moderate level, where followers normally engaged in sharing content, brief 

Dhamma text and inspirational content. Practical and beneficial usage of Dhamma principles on Dhamma 

Facebook Fanpages was considered high, as followers could use the principles both at home and at work and 

could use it as an inspiration. 

 

Keywords: Dhamma media  Dhamma principles  Dhamma Facebook fanpage 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของคนยคุ

ดิจิทลั โดยเฉพาะส่ือสงัคมออนไลน์ไดม้ามีบทบาทในดา้นการดาํรงชีวติของมนุษยใ์นสงัคมยคุน้ีเป็นอยา่งมาก ทั้ง

ทางดา้นการศึกษา สงัคม เศรษกิจ การเมือง ความบนัเทิง  รวมถึงการดาํเนินชีวติ ตั้งแต่ต่ืนนอน จนกระทระทัง่เขา้

นอน ทุกคนล้วนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินชีวิต We Are 

Social และ Hootsuite  เผยผลสํารวจ “Global Digital 2019” ได้อัปเดตสถานการณ์การใช้งานดิจิทัล และ

อินเทอร์เน็ต ประจาํปี 2019 มีผลสรุปวา่ โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม (Social Media Platfrom) ท่ีเป็นท่ีนิยมของคน

ทัว่โลก อนัดบัหน่ึงคือ เฟซบุ๊ก  มียอดผูใ้ชง้านกว่า 2,200 ลา้นคน  ประเทศไทยนบัว่าเป็นประเทศท่ีใช ้โซเชียล

มีเดียแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊กมากท่ีสุดในโลก อยูท่ี่ 50 ลา้นคนคิดเป็น 93 %   

datareportalcom.2019. Digital 2019 Thailand.(ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:https://datareportal.com /reports/ 

digital-2019-thailand.1 มีนาคม พ.ศ. 2562. 

เฟซบุ๊กนบัวา่เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีผูใ้ชง้านสามารถใชติ้ดต่อสนทนา การส่งรูปภาพ วดีีโอต่างๆ พร้อม

ทั้งมีรูปแบบสาํหรับการสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายนอกจากน้ียงัมีการสร้างชุมชนบนเฟซบุ๊กท่ีเรียกวา่ แฟนเพจ 

ในการเป็นพ้ืนท่ี ออนไลน์สาํหรับการโปโมทแบรนดสิ์นคา้หรือบริการต่าง ๆ การใหค้วามรู้ ขอ้มูลข่าวสารในเร่ือง

ต่าง ๆ สาํหรับผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกนั 
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เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะก็นับว่าเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึง 

พุทธศาสนิกชนไดง่้ายยิ่งข้ึน เพราะศาสนานับว่าเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง เป็นท่ียึดเหน่ียว 

และขดัเกลาจิตใจของคนในสังคมจิตใจของคนในสังคมทั้งยงัช่วยอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้สังคมมีความสุขซ่ึง

หลงัจากท่ีโซเชียลมีเดียไดเ้ขา้มาอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนแลว้ ศาสนาก็ตอ้งมีการปรับวิธีเพ่ือให้สามารถทนัต่อ

เหตุการณ์ โดยการนาํโซเชียลมีเดียเขา้มาช่วยในการเผยแผ่ศาสนา เช่น การใชโ้ซเชียลมีเดียเขา้มาช่วยในการ

ชกัชวนเยาวชนเขา้วดัทาํบุญ การเผยแผ่หลกัธรรมในการดาํเนินชีวิต การแจง้ข่าวบุญ หรือการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  

ผา่นทางโซเชียลมีเดีย เพ่ือทาํใหป้ระชาชนหนัมาสนใจพระพทุธศาสนามากยิง่ข้ึน  

ดังนั้น ผูว้ิจัยสนใจทาํวิจยัเร่ือง “การนําหลกัธรรมท่ีได้จากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์” เพ่ือท่ีจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างแรงบันดานใจ และช่วยพฒันาส่ือธรรมะให้เข้าถึง

พุทธศาสนิกชนไดม้ากท่ีสุด เพ่ือท่ีผูติ้ดตามจะไดน้าํธรรมะมาเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต สามารถมีแนวทางใน

การปัญหาต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาทาง ครอบครัว ท่ีทาํงาน เพ่ือน คนใกลต้วั หรือแมแ้ต่ จิตใจตวัเอง 

  

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์  ท่ีส่งผลต่อการนาํหลกัธรรมท่ีไดจ้ากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ 

ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

(2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับแฟนเพจธรรมะ ท่ีส่งผลต่อการนาํหลกัธรรมท่ีไดจ้ากทางเฟซบุ๊กแฟน

เพจธรรมะไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

(3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะท่ีส่งผลต่อการนาํหลกัธรรมท่ีไดจ้ากทาง

เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

(4)เพ่ือศึกษาการติดตามและการมีส่วนร่วมกบัเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ท่ีส่งผลต่อการนาํหลกัธรรมท่ีได้

จากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 2. อาย ุ3.สถานภาพ 4.ระดบัการศึกษา 5.อาชีพ 

  
พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือ : เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ 

1.การติดตาม 2.ความถ่ี  3.ช่วงเวลา  4.ระยะเวลา 5. อุปกรณ์ 

ความพงึพอใจของผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ 

1.รูปแบบส่ือธรรมะ  2.เน้ือหา  3.รูปภาพ 4.คลิป วดีิโอ    

5.ความยาวคลิปวดีิโอ 

การมส่ีวนร่วมของผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ 

1.การแสดงความรู้สึก 2.การแสดงความเห็น   3. การแชร์  

4. การติดตาม  

 

การนําไปใช้ประโยชน์ของ 

ผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ 

1.นาํหลกัธรรมไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ                     

2.เป็นท่ีพ่ึงพิงทางใจ 

3.เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ  

4. เรียนรู้คาํสอนพระพทุธศาสนามากข้ึน 

5.มีความเขา้ใจในเร่ืองของชีวติมากข้ึน  

6.ไดส้ร้างความรู้สึกร่วมกบัผูมี้  

   ประสบการณ์ท่ีคลา้ยกนั                    

7.ไดค้าํแนะนาํในการปฏิบติัตวั 

8.ไดป้รึกษาปัญหาชีวติ 

9.ไดเ้ดินทางไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยการใชแ้บบสอบถามสําหรับเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทั้งหญิงและชายท่ีเป็นผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้

สูตรสาํหรับกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน  จาํนวน 400 คน  

       4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม

เป็นคาํถามแบบปลายปิด (Closed – ended Questionnaire) 

       4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้ิจยัเตรียมแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ในรูปแบบของอิเลก็ทรอนิกส์ และนาํไปแจกกลุ่มตวัอยา่งให้

ครบ เม่ือผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามไดค้รบ จึงทาํการตรวจสอบถามความถูกตอ้งสมบูรณ์เพ่ือทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

      4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 วิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายผลการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความแตกต่าง

ใชค้่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย  2 ประชากรหรือกลุ่มโดยสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มเป็น

อิสระต่อกนั (Independent – Sample t-test) โดยใชส้ถิติ t – test และทดสอบค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way 

analysis of variance : One way  ANOVA) โดยใชส้ถิติทดสอบแบบ f – test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น

รายคู่ (Multiple Comparison) โดยวธีิการทดสอบ Scheffe 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการวิจัย ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.5                

มีอายรุะหวา่งระหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3  มีสถานภาพเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 53.3  มีระดบัการศึกษา

อยูท่ี่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.8  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.5   

2. ผลการวิจัย พฤติกรรรมการเปิดรับส่ือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดตามเพจ พระมหาวุฒิชัย                   

วชิรเมธี คิดเป็นร้อยละ 46.3 และเพจท่ีมีคนช่ืนชอบ ติดตามมากท่ีสุด 1 อันดับ คือเพจ เพจ พระมหาวุฒิชัย                   

วชิรเมธี  คิดเป็นร้อยละ 20 ผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ  ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมความถ่ีในการเขา้เฟซบุ๊กแฟน

เพจธรรมะ คือ 2-3 คร้ัง / สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37  นิยมเขา้เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ  ในช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. 

คิดเป็นร้อยละ 26.3  มีระยะเวลาในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊กแฟนเพจในช่วงเวลา  5 นาที – 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 37   

โดยส่วนใหญ่ใชส้มาร์ทโฟนคิดเป็นร้อยละ 70  ส่วนใหญ่คน้หา / เขา้ถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะโดยมีเพ่ือนแนะนาํ 

/ ชกัชวน / แชร์ คิดเป็นร้อยละ 63.2  มีเหตุผลในการติดตามคือเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 

66.3 
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3. ผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ พบว่าผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ธรรมะ มีความพึงพอใจดา้นรูปแบบส่ือธรรมะ ท่ีมีลกัษณะรูปแบบส่ือธรรมะเป็นขอ้ความประกอบบนภาพท่ี

เก่ียวขอ้งกับเน้ือหามากท่ีสุด ด้านเน้ือหาพบว่าเน้ือหาท่ีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เน้ือหาธรรมะเขา้ใจง่าย 

นาํไปใชใ้นชีวิตไดจ้ริง ดา้นลกัษณะรูปภาพพบวา่ ภาพเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ดา้น

คลิปวดีิโอ พบวา่คลิปวดิีโอ เล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นแง่คิด มีความพึงพอใจสูงสุด ดา้นลกัษณะความยาวคลิปวดีิโอ 

พบวา่ มีความพึงพอใจคลิปวดีิโอสูงสุดท่ีมีความยาวระหวา่ง 1- 5 นาที 

 

ตารางที ่1  ผลการวจิยั ความพึงพอใจของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จาํแนก ลกัษณะรูปแบบส่ือธรรมะ 

ลกัษณะรูปแบบส่ือธรรมะ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบั 

ความสําคญั 

ขอ้ความประกอบบนภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 4.09 0.808 มาก 

คลิปวดิีโอ แบบการพดูคุย (talk show) 3.83 0.922 มาก 

ขอ้ความใหพ้ร ประกอบบนภาพ 3.81 0.908 มาก 

ขอ้ความประกอบบนภาพธรรมชาติ 3.77 0.802 มาก 

คลิปวดิีโอ เทปบนัทึกเทศนา 3.7 0.94 มาก 

ขอ้ความประกอบบนภาพบุคคลของแฟนเพจ 3.68 0.905 มาก 

ขอ้ความประกอบบนภาพกราฟฟิค/การ์ตูน 3.66 0.869 มาก 

คาํอธิบายในโพส ประกอบภาพกิจกรรมงานบุญ 3.64 0.961 มาก 

คลิปวดิีโอ แบบสารคดี 3.63 0.996 มาก 

คลิปวดิีโอ ใหพ้ร/อวยพร 3.56 0.915 มาก 

คลิปวดิีโอ การพดูคุยแบบไลน์สด 3.56 0.945 มาก 

ขอ้ความลว้น 3.26 0.992 ปานกลาง 

รวม 3.68 0.91 มาก 

 

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตดิตามมคีวามพึงพอใจในลกัษณะรูปแบบส่ือธรรมะท่ีมีขอ้ความประกอบบนภาพท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา มากท่ีสุด 
 

ตารางที ่2  ผลการวจิยัความพึงพอใจของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จาํแนก ดา้นลกัษณะเน้ือหา 

ลกัษณะด้านเน้ือหา ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบั 

ความสําคญั 

เน้ือหาธรรมะเขา้ใจง่าย นาํไปใชใ้นชีวติไดจ้ริง 4.25 0.81 มาก 

เน้ือหา ขอ้คิดคาํคมสั้นๆ 4.21 0.717 มาก 

เน้ือหาท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ 4.16 0.832 มาก 

เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเล่า, ตวัอยา่งเหตุการณ์ในชีวติจริง 4.12 0.784 มาก 

เน้ือหาท่ีใหข้อ้คิดสะกิดใจ 3.93 0.82 มาก 

เน้ือหาธรรมะสอดแทรก มุข ตลก 3.87 0.871 มาก 
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เน้ือหาเก่ียวกบัคาํสอน จากพระเกจิอาจารยต์่าง ๆ 3.84 0.841 มาก 

เน้ือหาธรรมะเชิงวชิาการ อา้งอิงพระไตรปิฎก 3.72 0.949 มาก 

เน้ือหาแจง้ข่าว/กิจกรรมงานบุญ 3.61 0.943 มาก 

เน้ือหาเก่ียวกบัการอวยพร/ใหพ้ร 3.56 0.893 มาก 

รวม 3.93 0.85 มาก 

 

ผลการวิจัยพบว่า ผูติ้ดตามมีความพึงพอใจในลกัษณะเน้ือหาธรรมะท่ีเขา้ใจง่าย นาํไปใชใ้นชีวิตไดจ้ริง

มากท่ีสุด  

 

ตารางที ่3  ผลการวจิยั ความพึงพอใจของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จาํแนก ลกัษณะดา้นรูปภาพ 

ลกัษณะด้านรูปภาพ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบั 

ความสําคญั 

ภาพเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา 3.96 0.844 มาก 

ภาพท่ีเป็นกระแสทางสงัคมในปัจจุบนั 3.81 0.853 มาก 

ภาพววิธรรมชาติ 3.73 0.809 มาก 

ภาพพระเกจิอาจารยด์งัๆ 3.7 0.903 มาก 

ภาพกิจกรรมงานบุญ 3.65 0.943 มาก 

ภาพเจา้ของแฟนเพจ 3.61 0.987 มาก 

ภาพกราฟฟิค/การ์ตูน 3.55 0.851 มาก 

ภาพสีพ้ืนลว้น ๆ เช่น ภาพสีฟ้า, สีเขียว 3.2 0.886 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.88 มาก 

 

ผลการวจิยัพบว่า  ผูติ้ดตามมีความพึงพอใจดา้นลกัษณะรูปภาพท่ีเก่ียวกบัพระพทุธศาสนามากท่ีสุด 

 

ตารางที ่4  ผลการวจิยั ความพึงพอใจของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จาํแนก ลกัษณะคลิปวดีิโอ 

ลกัษณะด้านคลปิวดิโีอ 
ค่าเฉลีย่ 

 

ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบั 

ความสําคญั 

คลิปวดิีโอ เล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นแง่คิด 4.21 0.75 มาก 

คลิปวดิีโอ กิจกรรมท่ีทาํเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม 3.84 0.82 มาก 

คลิปวดิีโอ แอนนิเมชัน่/การ์ตูนธรรมะ 3.69 0.87 มาก 

คลิปวดิีโอ เก่ียวกบัเจา้ของแฟนเพจ 3.67 0.82 มาก 

คลิปวดิีโอ กิจกรรมงานบุญทางพระพทุธศาสนา 3.63 0.96 มาก 

คลิปวดีีโอ ตอบคาํถามจากผูติ้ดตามเพจ 3.62 0.91 มาก 

คลิปวดิีโอ บทสวดมนต/์เพลงธรรมะ 3.37 1.11 ปานกลาง 

รวม 3.72 0.89 มาก 
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ผลการวจิยัพบว่า  ผูติ้ดตามมีความพึงพอใจลกัษณะคลิปวดีิโอท่ีเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นแง่คิดมากท่ีสุด 

 

ตารางที ่5  ผลการวจิยัความพึงพอใจของผูติ้ดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จาํแนก ลกัษณะความยาวคลิปวดีิโอ 

ลกัษณะความยาวคลิปวดีิโอ 
ค่าเฉล่ีย 

 

ค่าเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบั 

ความสาํคญั 

คลิปวดีิโอท่ีมีความยาวระหวา่ง 1- 5 นาที 4.09 0.83 มาก 

คลิปวดีิโอมีความยาวระหวา่ง 6-10 นาที 3.66 0.79 มาก 

คลิปวดีิโอมีความยาวระหวา่ง 11-15 นาที 3.31 0.86 ปานกลาง 

คลิปวดีิโอมีความยาวมากกวา่ 15 นาที 3.05 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.88 มาก 

 

ผลการวจิยัพบว่า ผูติ้ดตามมีความพึงพอใจความยาวคลิปวดีิโอท่ีมีความยาวระหวา่ง  1- 5 นาที มากท่ีสุด 

 

4. ผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะพบวา่ ผูติ้ดตามส่วนใหญ่มีส่วนร่วม

โดยการแชร์ มากท่ีสุด รองลงมาคือการติดตาม ทั้งสองมีค่าความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

 

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความสาํคญัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ   

การมส่ีวนร่วมของผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ   
ค่าเฉลีย่ 

 

ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบั 

ความสําคญั 

การแชร์ 3.68 0.59 มาก 

การติดตาม 3.52 0.68 มาก 

การแสดงความรู้สึก 3.49 0.77 ปานกลาง 

การแสดงความคิดเห็น 3.12 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.71 ปานกลาง 

 

 5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการนําไปใช้ประโยชน์ พบวา่ ผูติ้ดตามจะนาํหลกัธรรมไปใชใ้นการ

ดาํเนินชีวติ (ท่ีบา้น/ท่ีทาํงาน) มากท่ีสุด รองลงมาคือเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงพิงทางใจเพ่ือหลบหนีจากปัญหาและความวติก

กงัวลใจต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ ไดเ้รียนรู้คาํสอนพระพทุธศาสนามากยิง่ข้ึน และไดรั้บคาํแนะนาํ 

ในการปฏิบติัตวัใดถู้กตอ้งตามลาํดบั โดยทั้งหมดมีค่าความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่7 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํไปใชป้ระโยชน์ของผูติ้ดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ  

การนําไปใช้ประโยชน์ 

ของผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบั 

ความสําคญั 

นาํหลกัธรรม ไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ (ท่ีบา้น/ท่ีทาํงาน) 4.16 0.603 มาก 

เป็นท่ีพ่ึงพิงทางใจเพ่ือหลบหนีจากปัญหาและความวติก

กงัวลใจต่าง ๆ 
4.07 0.766 มาก 

เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ 4.07 0.799 มาก 

ไดเ้รียนรู้คาํสอนพระพทุธศาสนามากยิง่ข้ึน 3.92 0.852 มาก 

มีความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ในเร่ืองของชีวติของตนเอง

และผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึน 
3.84 0.827 มาก 

ไดรั้บคาํแนะนาํ ในการปฏิบติัตวัใดถู้กตอ้ง 3.74 0.847 มาก 

ไดป้รึกษาปัญหาชีวติผา่นทางแฟนเพจ 3.14 1.082 ปานกลาง 

ไดเ้ดินทางไปเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประชาสมัพนัธ์

ผา่นทางแฟนเพจ 
3.06 1.148 ปานกลาง 

รวม 3.74 0.502 มาก 
  
 

6. อภิปรายผล  

1. ด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่างระหว่าง     

31 – 40 ปี มีสถานภาพเป็นโสด มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของงานวิจยัของวิภาวี จนัทร์แกว้ (2559) เร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ทศันคติ และ

การนาํไปใชป้ระโยชน์ กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดงัตฤณแฟนคลบั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อาย ุ40 ปีข้ึนไป ระดีบการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน 

2. ด้านพฤติกรรรมการเปิดรับส่ือ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ติดตามเพจ พระมหาวุฒิชยั  

วชิรเมธี และเพจท่ีมีคนช่ืนชอบ ติดตามมากท่ีสุด 1 อนัดบั คือเพจ เพจ พระมหาวฒิุชยั  วชิรเมธี  ผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก

แฟนเพจธรรมะส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมความถ่ีในการเขา้เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ คือ 2-3 คร้ัง / สปัดาห์ นิยมเขา้ใน

ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. มีระยะเวลาในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊กแฟนเพจในช่วงเวลา        5 นาที – 10 นาที  โดย

ส่วนใหญ่ใชส้มาร์ทโฟน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของงานวิจยัของวิภาวี จนัทร์แกว้ (2559) เร่ืองพฤติกรรม

การเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดงัตฤณแฟนคลบั พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชง้านในช่วงเวลา 18.01-22.00 มากท่ีสุด อุปกรณ์ การใชง้านคือโทรศพัทมื์อถือ      

3. ด้านความพึงพอใจ  ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พึงพอใจลกัษณะ

รูปแบบส่ือธรรมะในดา้นลกัษณะดา้นเน้ือหา  เป็นเน้ือหาธรรมะเขา้ใจง่าย สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตไดจ้ริง  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Taylor (2013 อา้งใน ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร, 2549)  ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 90 

ชอบ การทาํการตลาดเชิงเน้ือหาเพราะมีประโยชน์มากกว่าการนาํเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ และยงัสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ณัฐพชัญ์ วงศ์เหรียญทอง (2557) ไดแ้นะนาํหลกัการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่า (Valuable Content) ใน
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รูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจและทาํตามไดง่้าย และสามารถนาํไปต่อยอดเพ่ิมเติมได ้ดงัน้ี  1. มีประโยชน์ (Useful)      

2.เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  3. ชดัเจน เขา้ใจง่าย  4. มีคุณภาพท่ีดี  5.มีความเป็นตน้ฉบบัในรูปแบบของตวัเอง  

4. ด้านการตดิตามและมส่ีวนร่วม ผลการศึกษาดา้นการติดตามและการมีส่วนร่วม พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ จะกดติดตามอ่านโพสจากเพจอยา่งสมํ่าเสมออยูใ่นระดบัมาก และคนส่วนใหญ่มกัจะแชร์เน้ือหา / คลิป

วดิีโอ  ท่ีมีลกัษณะเน้ือหาเป็นขอ้คิดคาํคมสั้นๆ เน้ือหาสร้างแรงบนัดาลใจ รองลงมาจะเป็นดา้นการแสดง

ความรู้สึก  คือ จะกดสญัลกัษณ์  แสดงความรู้สึกต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิริชยั แสง

สุวรรณ (2559) ศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีชอบ 

การแบ่งปันเน้ือหาต่าง ๆ เม่ืออ่านข่าวหรือดูคลิปถา้น่าสนใจจะแชร์ต่อทนัที แชร์ขอ้มูลควรรู้ท่ีน่าจะเป็นประโยชน ์

แชร์เร่ืองสนุก คลิปตลกต่าง ๆ คลิปท่ีอยูใ่นกระแส 

5. ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ผลการศึกษาดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์  ของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ธรรมะ อยูใ่นระดบัมาก โดยจะนาํหลกัธรรม ไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ (ท่ีบา้น/ท่ีทาํงาน) และเพ่ือใชเ้ป็นการสร้าง

แรงบนัดาลใจ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Quinn (2016) เร่ือง Why We Share: A Uses and Gratifications 

Approach to Privacy Regulation in Social Media Use พบวา่การใชป้ระโยชนจ์ากส่ือสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่มี 

วตัถุประสงคเ์พ่ือการใหข้อ้มูลและความบนัเทิงในเชิงบวกเป็นผลทาํใหผู้ใ้ชง้านเกิดแรงบนัดาลใจต่าง ๆ  โดยพบวา่

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชนจ์ากส่ือสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่การช่วยเหลือผูอ่ื้น การใหก้าํลงัใจ ความกงัวลต่อบาง

เร่ือง การใหผู้อ่ื้นรู้วา่เราสนใจ การขอบคุณ ช่วยลดความเหงา การทาํความรู้จกัคนใหม่ๆ การไม่ตอ้งการอยูค่นเดียว

เม่ือไม่มีใครพดูคุยดว้ย การคน้หาขอ้มูลของ บุคคลท่ีไม่รู้จกั การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร การเพลิดเพลินในการคน้หา

ส่ิงต่าง ๆ  การเพลิดเพลินกบั ขอ้มูลข่าวสาร และการคน้หาบุคคลท่ีสนใจ นอกจากน้ียงัพบวา่โดยส่ือสงัคมออนไลน์

สามารถ ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายตามการใชง้าน คือ การส่งผลกระทบต่อมิตรภาพ การ แบ่งปัน

ขอ้มูล เพ่ืองานอดิเรก ความบนัเทิง การติดต่อส่ือสาร ความเป็นมืออาชีพ และการหลบหนี จากโลกภายนอก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะควรมีการนําเสนอ เน้ือหาขอ้คิดคาํคมสั้นๆ  เน้ือหาธรรมะเขา้ใจง่าย 

นาํไปใชใ้นชีวิตไดจ้ริง เน้ือหาท่ีสร้างแรงบนัดานใจ เน้ือหาท่ีให้ขอ้คิดสะกิดใจ เน้ือหาเก่ียวกบัคาํสอน จากพระ

เกจิอาจารยต์่าง ๆ โดยทาํเป็นขอ้ความสั้นๆ ประกอบบนภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา และควรทาํคลิปวดีิโอ แบบการ

พดูคุย (talk show)  ท่ีมีความยาว 1-5 นาที เพ่ือท่ีผูติ้ดตามจะสามารถเขา้ใจในหลกัธรรมมากยิง่ข้ึน 

(2) เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะควรใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัหลกัธรรมท่ีสามารถ

นําไปใช้ในการดาํเนินชีวิตทั้ งท่ีบ้านและท่ีทาํงาน มีเน้ือหาธรรมะท่ีสามารถสร้างแรงบันดานใจได ้เพ่ือให้

ผูติ้ดตามสามารถนาํไปเป็นท่ีพ่ึงพิงจิตใจเพ่ือหลบหนีจากปัญหาและความวติกกงัวลใจต่าง ๆ ได ้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาการนาํหลกัธรรมท่ีไดจ้ากเฟซบุ๊กแฟนเพจไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

โดยจาํแนกตามประเภทรูปแบบการใชง้านโซเชียลท่ีต่างกนัจะมีการนาํหลกัธรรมท่ีไดต้่างกนัในลกัษณะใดเ้พ่ือผล

การศึกษาจะใชเ้ป็นแนวทางการเผยแพร่หลกัธรรมพระศาสนาในสอดคลอ้งกบัการใชง้านกบัพฤติกรรมการใช้

โซเชียลในแต่ละแพลตฟอร์มไดดี้ยิง่ข้ึน 
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(2)งานวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาทศันคติและความพึงพอใจต่อการใชง้านเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะเพ่ือ

ผลการศึกษาจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการนาํเสนอหลกัธรรมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และสร้างความพึงพอใจต่อผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะมากยิง่ข้ึน 
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ความสําคญัของการเรียนปฏบัิติเปียโนทีม่ผีลต่อพฒันาการการเรียนดนตรี 

HOW PIANO LESSONS CAN IMPROVE MUSIC SKILLS 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออธิบายองคค์วามรู้และทกัษะจากการเรียนปฏิบติัเปียโน และเพ่ือ

นาํเสนอความสาํคญัของการเรียนปฏิบติัเปียโนในการช่วยส่งเสริมพฒันาการการเรียนดนตรี  การปฏิบติัเปียโนมี

การเนน้ทกัษะต่างๆ เพ่ือความเขา้ใจทกัษะพ้ืนฐานทางการปฏิบติัเปียโน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีไปอีกทางหน่ึงดว้ย องค์ความรู้ทางดนตรีจะเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคของการปฏิบติัเปียโนดา้นทฤษฎีดนตรี 

(Theory Technique) ซ่ึงรวมถึงบันไดเสียง (Scales and Arpeggios) ทักษะการประสานเสียง (Harmonization) 

ทกัษะการอ่านโนต้แบบฉบัพลนัใหแ้ม่นยาํ (Sight - Reading) ทกัษะความแม่นยาํเร่ืองจงัหวะ (Rhythms Practiced) 

ทักษะการฝึกเทคนิคการใช้น้ิวให้แข็งแรงและแม่นยาํในการปฏิบัติเปียโน (Fingered Technique) ทักษะ                         

การประสานเสียงโดยการปฏิบติัเปียโนแบบ 2 มือ (Harmonization with two – hand accompaniment) ทกัษะการ

เล่นบทเพลงมาตรฐาน (Repertoire Pieces) 

                การเรียนปฏิบัติเปียโนเป็นการเสริมองค์ความรู้และทักษะทางดนตรีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน                   

การสอนดนตรีของผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาและระดบัปริญญาตรีในทุกเคร่ืองวชิาเอก ในทุกสถาบนัท่ีเปิดสอน

วชิาเอกดนตรี ไม่วา่จะเป็นนกัเรียนท่ีมีวชิาเอกขบัร้อง เคร่ืองเป่าลมไม ้เคร่ืองเป่าทองเหลือง เคร่ืองสาย หรือเคร่ือง

เพอร์คสัชั่น และยงัพฒันาผูเ้รียนท่ีไม่ไดเ้รียนดนตรีเป็นวิชาเอกด้วย หลกัสูตรการเรียนการสอนดนตรีในทุก

สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ลว้นมีวิชาทกัษะปฏิบติัเปียโนเป็นวิชาบงัคบัให้ผูเ้รียนทุกคนตอ้งสอบผ่าน เพ่ือเป็น

เง่ือนไขหน่ึงในการจบการศึกษา  

 

คาํสําคญั: การเรียนปฏิบติัเปียโน, พฒันาการการเรียนดนตรี  

 

ABSTRACT 

 The purpose of the study is to clarify the knowledge of music and practicing skills from piano lessons 

and the importance of  the knowledge of music and practicing skills for support music learning. Including theory 

technique, scales and arpeggios, chord progressions: aid students in developed a feel for sense of the key.                      

Sight – reading: reading notes were very important, combined the best elements of intervallic and multi-key 

reading. Sight – reading was improve and try new things in piano practicing skills for student because the reading 

examples were a mixture of standard repertoire and newly composed pieces. Repetoire, harmonization, ensemble 

activities and improvisation were also important for improve music skills. Students improve sense of multiple 

keys by transpose key signature fluency. Rhythms practiced and fingered technique are also important. 
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Harmonization with two – hand accompaniment and improve music skills. Moreover, repertoire pieces are 

significant for increase performance skill. 

 There are benefits of playing piano. Playing piano can improve overall aural awareness, recognize tones, 

intervals and chords as well as help students to develop a sense of pitch. Moreover, the piano is easy to play. 

Piano lesson is important for the college of music students that the majority of the college require for graduation.   

  

Keywords: Piano Lessons, Improve Music Skills 

 

1. บทนํา 

 การเรียนปฏิบัติเปียโนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้และทักษะทางดนตรีไปพร้อมกันอย่าง

ผสมผสาน เปียโนสามารถเป็นเคร่ืองดนตรีชนิดแรกๆท่ีเด็กควรรู้จกัในชีวติ เพราะดว้ยลกัษณะของเคร่ืองดนตรีท่ี

น่าสนใจ มีคียสี์ขาวและสีดาํสลบักนั เกิดเสียงทนัทีเม่ือมีการกดลงบนคีย ์วิธีการทาํให้เกิดเสียงง่ายกว่าเคร่ือง

ดนตรีชนิดอ่ืน นกัดนตรีหลายท่านมีประสบการณ์จากการปฏิบติัเปียโนเป็นเคร่ืองดนตรีช้ินแรก หลงัจากนั้นค่อย

คน้พบวา่เคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกบัตนเองคือเคร่ืองดนตรีชนิดใด วชิาดนตรีของโรงเรียนดนตรีนอกระบบท่ีเปิด

สอนในประเทศไทยท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถสมคัรเขา้เรียนได ้เช่น โรงเรียนดนตรียามาฮ่า โรงเรียนดนตรีเคพีเอน็ 

และโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบอ่ืนๆท่ีครูดนตรีเปิดสอนเอง  พบวา่วิชาท่ียงัคงไดรั้บความนิยมจากผูเ้รียน

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ วิชาเปียโน และกีตา้ร์ ความสําคญัของการเรียนปฏิบติัเปียโน นอกจากผูเ้รียนจะเกิดทกัษะการ

ปฏิบติัแลว้ ผูเ้รียนยงัไดเ้รียนรู้ทฤษฎีดนตรีท่ีแทรกอยูใ่นบทเรียน และยงัพฒันาทกัษะทางดา้นการฟัง (Aural)  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ืออธิบายองคค์วามรู้และทกัษะจากการเรียนปฏิบติัเปียโน  

(2) เพ่ือนาํเสนอความสาํคญัของการเรียนปฏิบติัเปียโนในการช่วยส่งเสริมพฒันาการการเรียนดนตรี   

 

3. องค์ความรู้และทกัษะของการเรียนปฏิบัติเปียโน 

            เปียโนเป็นหน่ึงในประเภทของดนตรีเคร่ืองล่ิมน้ิว (Keyboard Instrument) เปียโนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํ

ใหเ้กิดเสียงไดง่้ายท่ีสุดถา้เปรียบเทียบกบัการกาํเนิดของเสียงของเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืนๆ โดยเพียงกดท่ีล่ิมคียจ์ะ

เกิดเสียงกงัวานข้ึน  นอกจากน้ีช่วงเสียงของเปียโนยงัมีความกวา้ง เน่ืองดว้ยเปียโนมีล่ิมทั้งหมด 88 ล่ิมน้ิว หรือท่ี

เรียกง่ายๆวา่คีย ์ ทั้งคียสี์ขาวและสีดาํ หากกดกระทบไปเร่ือยๆจะเกิดเสียงข้ึน 88 เสียง อีกทั้งยงัสามารถเล่นไดท้ั้ง

ทาํนอง (Melody) และเสียงประสาน (Harmony)  สามารถเล่นรวมวงเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนไดเ้กือบทุกชนิด เสียง

ของเปียโนถือไดว้า่เป็นเสียงมาตรฐาน มีเสียงเดียวกบัเคร่ืองดนตรีต่างๆเกือบทุกชนิด ดงันั้นนกัแต่งเพลงส่วนใหญ่

จะใชเ้ปียโนเป็นหลกัในการเทียบเสียงในการเขียนงานเพลง นอกจากทางดา้นการแต่งเพลงแลว้ ในดา้นการศึกษา

หลกัสูตรการเรียนการสอนดนตรีในทุกสถาบนัการศึกษาลว้นมีวชิาปฏิบติัเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเคร่ืองล่ิมน้ิว ไม่วา่จะ

เป็นคียบ์อร์ด หรือเปียโน วชิาน้ีจะเป็นวชิาบงัคบัใหเ้ด็กนกัเรียนทุกคนตอ้งสอบผา่น เพ่ือเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการ

จบการศึกษา เน่ืองดว้ยการปฏิบติัเปียโนน้ีมีความสาํคญัในการพฒันาต่อยอดการเรียนทฤษฎีดนตรีตอ่ไป 

         องคค์วามรู้ทางดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนปฏิบติัเปียโน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํคญัทางดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การรับรู้ ทาํให้เกิดความเขา้ใจ จึงจะสามารถนํามาใชใ้นการเรียนปฏิบติัเปียโน โดยกรมวิชาการ กระทรวง 
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ศึกษาธิการ (2538) ศกัด์ิชยั หิรัญรักษ ์(2544) แจ็คก้ี วิคจ้ิน (Jackie Wiggins, 2001) และวิลเล่ียม ดัค๊เวิท (William 

Duckworth, 2007) ไดก้ล่าวถึงองคค์วามรู้ทางดนตรีไดด้งัต่อไปน้ี 

1) จงัหวะ (Rhythm) เป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีสุด การแสดงค่าความสั้นยาวของตวัโนต้และ

ตวัหยุด จงัหวะในเพลงทาํให้เกิดเสียงสั้นเสียงยาว ในบทเพลงในการปฏิบติัเปียโนแต่ละเพลงอาจมีจงัหวะท่ี

แตกต่างกนั จงัหวะแสดงถึงความเร็วของเพลง อาจมีจงัหวะท่ีชา้ ปานกลาง หรือเร็วก็ได ้จงัหวะตบ (Beat) เป็น

จังหวะท่ีดาํเนินไปเร่ือยๆอย่างสมํ่าเสมอในเพลง จังหวะหนักเบา (Down and up beat) เป็นจงัหวะในเพลงท่ี

แตกต่างกนั ในแต่ละเพลงท่ีปฏิบติัเคร่ืองดนตรีจะมีการเนน้เสียงหนกัและเสียงเบา อตัราจงัหวะ (Meter) เป็นการ

อธิบายค่าจงัหวะในหน่ึงหอ้งเพลงซ่ึงจะกาํหนดอยูใ่นโนต้เพลง 

2) ทาํนอง (Melody) เป็นระดบัเสียงและความยาวเสียง ทาํนองมีความหลากหลายแตกต่างออกไป 

ทาํนองคลา้ยกบัภาษาพูด เป็นภาษาดนตรีท่ีประกอบรวมกนัเป็นประโยค ทาํนองเพลงประกอบดว้ยเสียงสูงเสียง

ตํ่า เสียงท่ีอยูใ่นระดบัเดิม เสียงท่ีไม่สูงข้ึนและไม่ตํ่าลง หากเปรียบเป็นบทเพลงป๊อบ ทาํนองเพลงในเพลงป๊อบคือ

เน้ือร้องท่ีนกัร้องเปล่งเสียงออกมา หากเป็นทาํนองในบทเพลงโนต้เปียโนคลาสสิค จะหมายถึงเสียงท่ีผูฟั้งจะได้

ยินชดัเจน เป็นท่อนท่ีเด่น มีระดบัเสียงเป็นไปเร่ือยๆ ไม่จาํเป็นวา่ผูเ้ล่นจะใชมื้อซา้ยหรือมือขวาเล่นก็สามารถเป็น

ทาํนองเพลงได ้

3) เสียงประสาน (Harmony) คือ การผสมผสานของเสียงมากกว่า 1 เสียงในเวลาเดียวกัน เสียง

ประสานจะสลบัซบัซ้อนกว่าจงัหวะและทาํนอง เสียงประสานประกอบดว้ย คอร์ด (Chord) คือ กลุ่มของเสียง

ตั้งแต่ 3 เสียงข้ึนไป และการจดัเรียงคอร์ด (Chord progression) เป็นการเปล่ียนคอร์ด จะเป็นไปตามลกัษณะของ

ทํานองซ่ึงทําให้มีการจัดเรียงคอร์ดข้ึน ในเพลงเดียวกันอาจมีการจัดเรียงของคอร์ดท่ีต่างกันได้ ข้ึนอยู่กับ

ความสามารถหรือความตอ้งการของผูป้ระพนัธ์เพลง ลกัษณะของคอร์ด จะเกิดจากการจดัเรียงโนต้เป็นลกัษณะ

ต่างๆซ่ึงจะสมัพนัธ์กบัทาํนอง 

4) สีสัน (Tone color หรือ Timbre) คือ รูปแบบของเสียงซ่ึงมีความแตกต่างกันเพราะมาจาก

แหล่งกาํเนิดเสียงท่ีแตกต่างในทางดนตรี เสียงของเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท ก็ยอ่มมีสีสันของเสียงแตกต่างกนั 

เช่น เคร่ืองลมไม ้เคร่ืองสาย เคร่ืองลมทองเหลือง หรือเคร่ืองล่ิมน้ิว สีสันอาจเป็นลกัษณะของการแสดงเด่ียว คือ 

การเล่นโดยเคร่ืองดนตรี หรือร้องโดยคนเพียงคนเดียว (solo) หรืออาจจะเป็นการรวมกนัของเคร่ืองดนตรีหรือ

เสียงร้องต่างๆของคน ทาํใหเ้กิดเป็นการรวมวง (Ensemble) 

5) รูปแบบ ลีลา (Form, Style) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างการจดัเรียงความคิดทางดนตรีหรือ

ส่วนประกอบยอ่ยของเพลง เป็นแบบแผนในการนาํเสนอดนตรีของผูป้ระพนัธ์ รูปแบบของเพลงจะช่วยให้ดนตรี

มีความต่อเน่ืองสมัพนัธ์ และทาํใหมี้ความเป็นหน่ึง รูปแบบของบทเพลงสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี โมทีฟ (Motive) คือ 

ความคิดหลกัดา้นทาํนองหรือจงัหวะท่ีเป็นวตัถุดิบในการสร้างบทเพลงให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งเพลง เป็น

ส่วนยอ่ยท่ีสุดของทาํนองหรือจงัหวะ ประโยคเพลง (Phrase) คือ ความคิดทางดนตรีหรือหน่วยของเพลงท่ีแสดง

ความคิดจบสมบูรณ์ในตวัเอง เป็นทาํนองท่ีฟังแลว้จบวรรคหรือจบท่อน เป็นหน่วยสาํคญัของเพลงประกอบดว้ย

ทาํนองและจงัหวะเป็นอย่างนอ้ย ประโยคเพลงจะมีความยาวท่ีหลากหลาย คือ ตั้งแต่ 2 ห้องข้ึนไป การซํ้ าและ

แตกต่าง (Repetition และ Contrast) รูปแบบของบทเพลงจะมีการซํ้ าและการทาํใหแ้ตกต่าง เช่น เพลงในท่อนท่ี 2 

มีทาํนองเหมือนกบัเพลงในท่อนแรก ทาํนองของเพลงท่ีซํ้ าจะทาํให้ผูฟั้งรู้สึกว่าเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (Unity) 

ส่วนทาํนองท่ีต่างไปจะทาํใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกเปล่ียนแปลงไป และลีลา (Style) ลีลาของดนตรีมีความหลากหลาย

และมีความหมายท่ีแตกต่างออกไปตามวฒันธรรม ช่วงเวลา นกัประพนัธ์ ประเภท รวมถึงเคร่ืองมือหรือส่ือในการ
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แสดงออกทางดนตรี ไดแ้ก่ ยคุบาโรค ยคุคลาสสิค ยคุโรแมนติก หรือยคุโมเดิร์น และประเภทของเพลงต่างๆ เช่น 

เพลงป๊อบ เพลงแจ๊ส เพลงคลาสสิค เป็นตน้ และทั้ งน้ีในการแยกแยะลีลาของเพลงสามารถแยกแยะจากการ

วเิคราะห์องคป์ระกอบดนตรี ไดแ้ก่ ทาํนอง จงัหวะ การประสานเสียง รูปแบบ และความรู้สึกทางดนตรี  

6) ความรู้สึกทางดนตรี (Expression) เป็นลกัษณะของเสียงเก่ียวกบัความดงัค่อย (Dynamics) เป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้พลงมีลีลาท่ีน่าฟัง คือ ความแตกต่างในบทเพลงมีผลต่อความรู้สึกของผูฟั้ง เช่น บทเพลงบาง

ตอนท่ีดงัมากๆ มกัจะให้ความรู้สึกถึงความมีอาํนาจ ความต่ืนเตน้ ในขณะท่ีบางตอนของบทเพลงมีเสียงแผ่วเบา

มกัให้ความรู้สึกสงบ เศร้า สบายใจ เป็นตน้ การใชล้กัษณะของเสียงเก่ียวกบัความดงัค่อย ในดนตรีตะวนัตกมี

มากมายหลายลกัษณะ เช่น fortissimo (ff) คือดังมาก forte (f) คือดัง mezzo forte (mf) คือดังปานกลาง mezzo 

piano (mp) คือเบาปานกลาง piano (p) คือเบา pianissimo (pp) คือเบามาก crescendo คือค่อยๆดังข้ึนเร่ือยๆ 

diminuendo คือ ค่อยๆเบาลงเร่ือยๆ ความรู้สึกทางดนตรีเป็นเร่ืองของการถ่ายทอดความรู้สึก (Expressions) 

นอกจากลกัษณะของเสียงท่ีเก่ียวกบัความดงัค่อยแลว้ ลกัษณะของเสียงท่ีเก่ียวกบัการถ่ายทอดความรู้สึกจดัเป็นอีก

ลกัษณะหน่ึงท่ีทาํใหด้นตรีเป็นโสตศิลป์ท่ีแทจ้ริง เช่น ความรู้สึกน่ากลวั ความสง่างาม ความสนุกสนาน 

ในดา้นทกัษะต่างๆ ทกัษะท่ีสาํคญัของการปฏิบติัเปียโน (Lancaster, E., L., 2014) ไดแ้ก่  

ทกัษะการอ่านโนต้แบบฉบัพลนัใหแ้ม่นยาํ (Sight - Playing) เป็นทกัษะท่ีสาํคญัเป็นอยา่งมากในการเล่น

ดนตรี ในการสอบวดัระดบัความสามารถทางดนตรีส่วนใหญ่ จะมีหวัขอ้การอ่านโนต้แบบฉบัพลนัอยูเ่สมอ ทั้งน้ี

เพ่ือเป็นการตอกย ํ้าใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการอ่านโนต้ เพราะการอ่านโนต้ในทางดนตรีเปรียบเสมือนการอ่าน 

หนงัสือในการเรียนรู้ทางภาษา หากนกัเรียนขาดทกัษะการอ่านโนต้ก็เปรียบเสมือนนกัเรียนเรียนภาษา

แต่อ่านหนงัสือไม่ออก  

ทกัษะการประสานเสียง (Harmonization) น้ี จะเป็นการเลือกใชค้อร์ดในการประสาน และการเลือกใช้

รูปแบบการประสานใหเ้หมาะสมกบัเพลง ในขั้นตน้ของการประสานเสียงในเคร่ืองปฏิบติัเปียโน มือซา้ยจะเป็น

เสียงประสาน ส่วนมือขวาเป็นทาํนองหลกั (Melody) เม่ือเล่นประสานกนัจะเกิดความไพเราะในเพลง จะเกิดความ

กลมกลืนในท่วงทาํนอง การเรียนการสอนในชั้นเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและปฏิบติัไดดี้ในทกัษะ

การประสานเสียง เพราะทกัษะน้ีเป็นทกัษะท่ีเป็นพ้ืนฐานของเคร่ืองดนตรีหลายๆชนิด เป็นทกัษะท่ีนกัดนตรีจะ

สร้างความกลมกลืนของเสียงต่างๆใหเ้กิดความไพเราะในเพลงต่างๆ 

ทกัษะความแม่นยาํเร่ืองจงัหวะ (Rhythms Practiced) ความแม่นยาํของจงัหวะเป็นทกัษะแรกท่ีผูเ้รียน

ดนตรีทุกคนควรมี ในการเรียนทกัษะการปฏิบติัเปียโน ผูเ้รียนจะมีโอกาสไดฝึ้กฝนความแม่นยาํของจงัหวะทั้ง              

การตบมือตามจงัหวะ และการเล่นเพลงใหมี้ความเช่ียวชาญในเร่ืองจงัหวะจนเกิดความแม่นยาํ  

ทกัษะการฝึกเทคนิคการใชน้ิ้วให้แข็งแรงและแม่นยาํในการปฏิบติัเปียโน (Fingered Technique) เป็น

ทกัษะท่ีเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการพฒันาต่อยอดทางดา้นการปฏิบติัเปียโนต่อไป เพราะหากผูเ้รียนมีพ้ืนฐานการฟัง

ดนตรีเก่ง มีปฏิภาณไหวพริบทางดนตรีมาก แต่ไม่มีแรง ไม่มีนํ้ าหนกัน้ิวท่ีดีก็ไม่สามารถพฒันาการปฏิบติัต่อไป

ได ้ความสามารถในการปฏิบติัสเกลและอาร์เปจจิโอ (Scales and Arpeggios) เป็นการฝึกทกัษะการใช ้2 มือพร้อม

กนัให้แม่นยาํในระดบัพ้ืนฐานอย่างคล่องแคล่ว ความถนัดการปฏิบติัเปียโนแบบ  2 มือในแต่ละบุคคลจะมีไม่

เท่ากนั ผูเ้รียนบางคนจะมีพฒันาการเร็วมาก เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถทางดนตรีไม่เท่ากนั บางคน

ไดรั้บการปลูกฝังส่งเสริมจากพ่อแม่ตั้งแต่อยูใ่นครรภโ์ดยการให้ฟังเพลง แต่ผูเ้รียนบางคนเพ่ิงไดรั้บการส่งเสริม

ภายหลงั   
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ทักษะการเล่นบทเพลงมาตรฐาน (Repertoire Pieces) ในการเรียนเปียโนมีบทเพลงมาตรฐานท่ีเป็น

แบบเรียนท่ีหลากหลายซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้ดลองฝึกซอ้ม บทเพลงพ้ืนฐานของเปียโนมีมากมาย 

ตวัอย่างเช่น เพลงอลาเบส Arabesque ของ เบิร์กมิลเลอร์ (Burgmuller) เพลงมินูเอ็ดอินจีเมเจอร์ (Minuet in G 

Major) ของบาค (Bach) เพลงเตอร์กีช มาร์ช (Turkish March) ของ โมสาร์ท (Mozart) เป็นตน้  

ส่วนการประเมินผลการเรียนปฏิบติัเปียโน ณ ขณะน้ี ในประเทศไทยมีสถาบนัดนตรีท่ีผูเ้รียนทั่วไป

สามารถสมคัรเขา้ทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถของตนเองไดโ้ดยไม่จาํกดั มีความเป็นอิสระ และไดรั้บการ

รับรองความสามารถการปฏิบติัเปียโนในระดบัสากล ไดแ้ก่ สถาบนัดนตรี ABRSM และสถาบนัดนตรี Trinity 

Ghillhall ของประเทศองักฤษ โดยมีการสอบแบ่งเป็นการปฏิบติัเปียโน 8 เกรด ตั้งแต่ เกรด 1 ถึง เกรด 8 ซ่ึงในแต่

ละเกรดจะมีเน้ือหาในการสอบ ยากง่ายตามลาํดบัขั้น โดยเกรด 8 จะถือเป็นเกรดสูงสุด มีกฎกติกาในการสอบเพียง

แค่ผูส้อบตอ้งเลือกเพลงท่ีใชท้ดสอบจากหนงัสือสอบของสถาบนันั้นๆ และปฏิบติัตามเง่ือนไขการสอบจากหวัขอ้

การสอบท่ีกาํหนด ไม่ว่าจะเป็นการฝึกบทเพลงมาตรฐานตามจาํนวนเพลงท่ีกาํหนด การฝึกทกัษะการอ่านโนต้

แบบฉับพลนั (Sight - Playing) การฝึกทักษะการฟังและตอบคาํถามตามท่ีกาํหนด การฝึกทักษะการใช้น้ิวให้

แข็งแรงและแม่นยาํในการปฏิบัติเปียโน (Fingered Technique) เพ่ือปฏิบัติสเกลและอาร์เปจจิโอ (Scales and 

Arpeggios) 2 มือพร้อมกนัไดอ้ยา่งแม่นยาํตรงตามคียท่ี์ทางสถาบนักาํหนด  

 

4. ความสําคัญของการเรียนปฏิบัติเปียโนในการช่วยส่งเสริมพฒันาการการเรียนดนตรี   

  การเรียนปฏิบติัเปียโนเป็นการส่งเสริมทกัษะทางดนตรีเพ่ือต่อยอดพฒันาการเรียนดนตรีประเภทอ่ืนๆ 

ทักษะดนตรีมีหลากหลาย ทักษะคือการถ่ายทอดความสามารถทางดนตรีผ่านการแสดงออกทางร่างกายจาก

ประสาทสัมผสัในดา้นต่างๆทั้งการฟัง การร้อง การเปล่งเสียง การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี การอ่านสัญลกัษณ์ทาง

ดนตรี ทกัษะทางดนตรีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยให้เกิดความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางดนตรีมากยิ่งข้ึน เป็นปัจจยัท่ีช่วย

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนดนตรี นกัดนตรี หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัดนตรีไดเ้ขา้ใจดนตรีอยา่งลึกซ้ึง (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ 

2561) 

          1) การฟัง (Listening) เป็นทักษะเบ้ืองตน้ท่ีสําคญัท่ีสุดทางดนตรีเพราะดนตรีคือเสียง ซ่ึงคนเราใช้

ประสาทหูในการรับฟัง การฟังย่อมมีบทบาทอย่างมากให้เกิดความเขา้ใจดนตรี ซ่ึงจะนาํไปสู่ความซาบซ้ึงทาง

ดนตรี หรือเขา้ใจสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี การฟังเป็นทักษะท่ีตอ้งฝึกฝน ไม่ใช่เป็นเพียงการฟังโดยทั่วไป 

เน่ืองจากเสียงเพลงแต่ละบทเพลงมีโครงสร้างท่ีสลบัซบัซอ้น ทกัษะการฟังจึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาพฒันา เป็น

ทกัษะท่ีสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได ้มีความสําคญัต่อบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทางดนตรีในทุกแขนงวิชา หรือ

แมแ้ต่ผูท่ี้รักและตอ้งการเขา้ใจดนตรี ไม่จาํเป็นวา่บุคคลนั้นจะตอ้งเล่นดนตรีหรือร้องเพลงไดเ้ท่านั้น ดงันั้นการฟัง

จึงเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคญัสําหรับบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในทางดนตรี ในการเรียนปฏิบติัเปียโนจะมีการ

ส่งเสริมทกัษะการฟัง อยา่งนอ้ยผูเ้รียนจะฟังครูผูส้อนเล่นบทเพลงใหดู้เป็นตวัอยา่ง นอกจากน้ียงัมีการฟังท่ีมีความ

ลึกซ้ึงทางดนตรีมากข้ึนไปอีก คือ การฟังเพ่ือการแยกแยะเสียงต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่น เสียงดงัข้ึน เบาลง เสียงสั้น เสียง

ยาว ระดบัเสียงสูง ระดบัเสียงตํ่า เป็นตน้ 

          2) การร้องเพลง (Singing) เป็นทกัษะพ้ืนฐานทางดนตรีท่ีทุกคนมีติดตวัมาตั้งแต่กาํเนิด การร้องเพลงเป็น

กิจกรรมท่ีคนทัว่ไปกระทาํอยูเ่สมอ เพลงท่ีนิยมส่วนใหญ่เป็นเพลงร้อง (Vocal music) การร้องเพลงเป็นทกัษะทาง

ดนตรีพ้ืนฐานท่ีตอ้งฝึกฝน เน่ืองจากการร้องเพลงมีหลายลกัษณะและหลายเทคนิค หากร้องอย่างมีหลกัการ              

มีเทคนิค มีพ้ืนฐานยอ่มจะร้องเพลงไดไ้พเราะ น่าฟัง การร้องเพลงเป็นทกัษะท่ีสร้างความสนุกสนานใหก้บัผูร้้อง
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และผูช้ม การร้องเพลงมีหลายลกัษณะ เช่น การร้องเด่ียว การร้องหมู่ การร้องประสานเสียง เป็นตน้ ในการสอน

ปฏิบติัเปียโนเด็กเล็ก ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งร้องเพ่ือใหเ้ด็กร้องตาม ก่อนการปฏิบติัเปียโน เพราะเด็กเล็กจะยงัไม่มี

ความสามารถในการอ่านโนต้เองได ้จาํเป็นตอ้งอาศยัการฟังและการร้องนาํมาก่อนกานปฏิบติับทเพลง 

3) การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี (Playing) เป็นทกัษะพ้ืนฐานทางดนตรีท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนเพราะผูป้ฏิบติั

ตอ้งมีเคร่ืองดนตรีเขา้มาเป็นเคร่ืองถ่ายทอดเสียง อารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีกาํลงัเล่นอยู่ เคร่ืองดนตรีมี

หลายประเภทไม่วา่จะเป็นเคร่ืองดีด เคร่ืองสี เคร่ืองตี เคร่ืองเป่า โดยเคร่ืองดนตรีประเภทตีจะเป็นเคร่ืองท่ีไดรั้บ

ความนิยมมากกวา่เคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืนเพราะปฏิบติัไดง่้าย 

ในการปฏิบัติเปียโนจาํเป็นตอ้งมีการฝึกซ้อม และในการฝึกซ้อมแต่ละคร้ังนั้น มีนักวิชาการดนตรี

ต่างประเทศได้นําเสนอว่าควรจัดเวลาในการฝึกซ้อมว่าควรจัดเวลาสําหรับการปฏิบัติบทเพลงมาตรฐาน 

(Repetoire) ไว ้30 นาที สาํหรับผูท่ี้เพ่ิงเร่ิมเรียน และผูเ้รียนขั้นกลาง 40 นาที การฝึกซอ้มเทคนิค (Technique) 10 

นาที และการฝึกซอ้มการอ่านโนต้ (Sight - Playing) 10 นาที (Cooke, C., 2011) แต่หากผูท่ี้เรียนปฏิบติัเปียโนขั้น

สูงจะตอ้งมีการจดัเวลาในการฝึกซ้อมมากกว่าท่ีกล่าวมาแลว้แน่นอน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับครูผูส้อน ตวัผูเ้รียน และ

ช่วงเวลาในการเรียน ณ ขณะนั้น หากเป็นช่วงเวลาท่ีใกลแ้สดงเพ่ือจบการศึกษา (Recital) ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีการ

เก็บตวัฝึกซอ้มอยา่งเขม้ขน้ 

4) การอ่านสัญลกัษณ์ทางดนตรี (Reading) ทักษะการอ่านสัญลกัษณ์ทางดนตรีจัดเป็นทักษะสําคัญ

พ้ืนฐาน เน่ืองจากดนตรีเป็นเร่ืองของเสียงซ่ึงตอ้งมีการบนัทึกเสียงเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือใชใ้นการถ่ายทอดเสียงต่างๆ 

ดังนั้ นการเขา้ใจหรือแสดงออกทางดนตรีจึงมกัตอ้งผ่านขั้นตอนการแปลหรือการใช้สัญลักษณ์ดนตรีเสมอ 

ความสามารถของบุคคลในการพฒันาทกัษะต่างๆไม่วา่จะ 

เป็นการฟัง การร้องเพลง การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีจะเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการเรียนรู้ และเช่ือมโยงระดบั

เสียงเขา้กบัสญัลกัษณ์ สญัลกัษณ์ทางดนตรีสามารถแบ่งประเภทไดเ้ป็น 

4.1 สญัลกัษณ์ของระดบัเสียง (Pitch) และกลุ่มเสียง (Tonality) 

4.2 สญัลกัษณ์ของตวัโนต้ ตวัหยดุ (Duration) และจงัหวะ (Meter) 

4.3 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการประสานเสียง 

4.4 สญัลกัษณ์ท่ีใชส้าํหรับการแสดงอารมณ์ความรู้สึก 

           5) ความคิดสร้างสรรคท์างดนตรี (Creative) หมายถึง การประพนัธ์เพลงและการดน้สด (Improvisation) 

ซ่ึงหมายถึงการเล่นดนตรีหรือขบัร้องโดยไม่ไดเ้ตรียมซอ้มตามโนต้เพลงมาก่อน เป็นเร่ืองของการแสดงออกทาง

ดนตรีท่ีรวมเอาความรู้ ความเขา้ใจไวท้ั้งหมด ดงันั้นความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นทกัษะท่ีตอ้งใชค้วามรู้พ้ืนฐานทาง

ดนตรีมากพอสมควร นบัวา่เป็นทกัษะทางดนตรีท่ีไม่ใช่ทกัษะเบ้ืองตน้เพราะตอ้งมีองคค์วามรู้ทางดนตรีสะสมมาก่อน  

          ทกัษะทางดนตรีทั้งการฟัง การร้อง การปฏิบติั การอ่านสัญลกัษณ์ทางดนตรี และความคิดสร้างสรรค ์

ลว้นปรากฏอยูใ่นการเรียนปฏิบติัเปียโน ในการเรียนปฏิบติัเปียโน ผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ เหล่าน้ีไปดว้ย 

โดยไม่ไดเ้รียงตามลาํดบั แต่หากเป็นเด็กเล็กท่ีเพ่ิงเร่ิมเรียนเด็กจะรับรู้จากการฟังก่อนโดยธรรมชาติ ตามมาดว้ย

การร้อง และจากนั้นเร่ิมหดัปฏิบติัเปียโน และพฒันาการรับรู้ทางสญัลกัษณ์ตามมาภายหลงัจากการฟังและร้อง  

           เน่ืองดว้ยการเรียนปฏิบติัเปียโนเป็นการเรียนท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการปฏิบติัเป็นหลกั ดงันั้นการเรียนการ

สอนจึงจาํเป็นตอ้งใชจิ้ตวิทยาในการเรียนรู้เขา้มาส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมและเป็นไปตามพฒันาการและวยัของผูเ้รียน ผูเ้ขียนขอนาํเสนอแผนภาพจิตวทิยาการสอนทกัษะดนตรี  

(ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ 2561) เพ่ือเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้ของการเรียนปฏิบติัเปียโนเพ่ือพฒันาการเรียนของเด็ก 
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แผนภาพจิตวทิยาการสอนทกัษะดนตรี (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ 2561) 

 

  ในการเรียนปฏิบัติเปียโน ผูเ้รียน ผูส้อน และบทเรียนย่อมมีความสําคญัเท่าเทียมกัน นอกจากองค์

ความรู้ในการเรียนการสอนแลว้ จิตวิทยาในการเรียนการสอนยอ่มมีความสําคญัมากพอกนั ในการเรียนปฏิบติั

เปียโน ผูเ้รียนยอ่มตอ้งมีความพร้อมในการเรียนรู้ การเตรียมตวัฝึกซอ้มมาอยา่งดีเพ่ือมาปฏิบติัเปียโนในบทเพลง

ต่างๆให้ครูไดฟั้งและนาํเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาให้ดีข้ึนเป็นส่ิงสําคญั จากการสอบถาม 

พดูคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนครู อาจารยผ์ูส้อนดนตรี ปัญหาท่ีครูสอนเปียโน และครูดนตรีพบบ่อยมาก

ท่ีสุด คือ การขาดการฝึกซ้อมของผูเ้รียน ทาํให้การเรียนการสอนไม่ไดรั้บการพฒันา ทกัษะต่างๆของผูเ้รียนไม่

พฒันาไปมากเท่าท่ีควร ในการเตรียมความพร้อมของครูในการเรียนปฏิบติัเปียโน ส่ิงสาํคญั คือ ความเหมาะสมใน

การเลือกบทเพลง (Repetoire) ให้กบัผูเ้รียน เน่ืองดว้ยผูเ้รียนแต่ละคนมีความถนัด สรีระของน้ิวมือ และความ

สนใจท่ีแตกต่างกนั เช่น เทคนิคการปฏิบติับางเพลงอาจจะตอ้งมีการกางมือใหก้วา้งมากกวา่ปกติ หากสรีระน้ิวมือ

ของผูเ้รียนบางคนไม่สามารถทาํได ้ครูจะควรจะเลือกบทเพลงอ่ืนแทน ไม่ควรฝืนให้ผูเ้รียนเล่น เพราะอาจจะทาํ

ใหเ้กิดการบาดเจ็บจากการฝึกซอ้มได ้

 

5. สรุป 

 การเรียนปฏิบติัเปียโนเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการเร่ิมเรียนดนตรีของเด็ก เพราะการเรียนปฏิบติัเปียโน

เบ้ืองตน้สามารถสร้างแนวคิดทางดนตรี ความเขา้ใจทฤษฎีทางดนตรีเร่ืองต่างๆ เช่น เร่ืองขั้นคู่เสียง (Interval) เร่ือง

การไล่บนัไดเสียง (Scales) เพ่ือให้เด็กไดพ้ฒันาต่อยอดไปเล่นเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆไดอี้กไม่วา่จะเป็นเคร่ืองลม

ไม ้เช่น แซ็กโซโฟน เคร่ืองลมทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต เคร่ืองเพอร์คสัชัน่ เช่น กลอง หรือการร้องเพลง (Vocal) 

และเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆอีกมากมาย เน่ืองดว้ยการเร่ิมตน้ปฏิบติัเปียโนจะสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดฟั้งโนต้ท่ีหลากหลาย 

การฟังถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัในการพฒันาการเรียนดนตรีต่อไป ทกัษะการฟังถือเป็นหวัใจสาํคญัของการเล่นดนตรี 

และการเล่นรวมวงในอนาคต การเรียนปฏิบติัเปียโนสามารถเสริมสร้างพฒันาการทางดนตรีให้กบัผูเ้รียน  ก่อน

ตดัสินใจไปเรียนเคร่ืองดนตรีอ่ืน หรือต่อยอดการเรียนปฏิบติัเปียโนในขั้นสูงข้ึน เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัท่ีมีไม่มาก

เหมือนเคร่ือองดนตรีประเภทอ่ืน เช่น นกัเรียนตอ้งมีกลา้มเน้ือมือและความสูงท่ีเหมาะสมกบัการเล่นเคร่ืองเป่าท่ีมี

ขนาดใหญ่ การเรียนปฏิบติัเปียโนจะสามารถสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดพ้ฒันาดา้นดนตรี ทั้งดา้นการฟังเสียง เสียงของ

จิตวทิยาการสอนทกัษะดนตรี 

ผูเ้รียน 

1.พฒันาการของผูเ้รียน 

2.การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3.ความพร้อมของผูเ้รียน

4.ความสนใจ 

5.ทศันคติ 

ผูส้อน 

1.การเตรียมตวั 

2.เทคนิควธีิสอน 

3.การปรับตวั 

4.การส่ือความหมาย 

5.การประเมินผล 

 

บทเรียน 

1.ลาํดบัขั้นตอน 

2.ความหลากหลาย 

3.ความครบถว้น 

4.การเลือกสรร 

5.บทเพลงเอก 
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เปียโนจะมีช่วงของเสียงท่ีกวา้ง และอีกทั้งดา้นความเขา้ใจทางทฤษฎีดนตรีตั้งแต่เบ้ืองตน้โดยผ่านการปฏิบติั เป็น

จุดเร่ิมตน้ และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ความสาํคญัของการเรียนปฏิบติัเปียโนยงัมีอีกหลายแง่มุม ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมพฒันาการทางการ

เรียนดนตรีหรือในแง่ของพฒันาการทางสมองเท่านั้น แต่การเรียนปฏิบติัเปียโนยงัช่วยส่งเสริมพฒันาการทาง

อารมณ์ สุขภาพจิต สมาธิ และสุนทรียภาพอีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงพรรณา ค่าสถิติท่ีใชเ้ป็นสถิติแจกแจงความถ่ี คือค่า

ร้อยละ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาวะการมีงานทาํของผูส้าํเร็จการศึกษา สถาบนัการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 

ในทุกหลกัสูตร ตลอดจนศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีงานทาํ และไม่มีงานทาํ  รวมทั้งขอ้เสนอแนะของ

ผูส้ําเร็จการศึกษา โดยใช้การสํารวจด้วยแบบสอบถามภาวะการมีงานทาํ ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 511 คน จากผูส้ําเร็จการศึกษา จาํนวน 557 คน คิดเป็นร้อยละ 91.74  

พบวา่ ผูส้าํเร็จการศึกษา หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการบิน เป็นผูท่ี้มีงานทาํแลว้ทั้งหมด 

จาํนวน 11 คน (100.00%) ผูส้าํเร็จการศึกษา หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

การบิน เป็นผูท่ี้มีงานทาํแลว้ จาํนวน 41 คน (87.23%) ยงัไม่มีงานทาํ จาํนวน 3 คน (6.38%) และกาํลงัศึกษาต่อ 

จาํนวน 3 คน (6.38%) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต เป็นผูท่ี้มีงานทาํแลว้ จาํนวน 210 คน 

(79.55%) ยงัไม่มีงานทาํ จาํนวน 45 คน (17.05%)  และกาํลงัศึกษาต่อ จาํนวน 9 คน (3.41%) ผูส้ําเร็จการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบิน (ต่อเน่ือง) เป็นผูท่ี้มีงานทาํแลว้ จาํนวน 37 คน 

(92.50%) ยงัไม่มีงานทาํ จาํนวน 3 คน (7.50%) ผูส้ําเร็จการศึกษา  หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยี

อากาศยาน เป็นผูท่ี้มีงานทาํแลว้ จาํนวน 52 คน (49.53%) ยงัไม่มีงานทาํ จาํนวน 4 คน (3.81%) และกาํลงัศึกษาต่อ 

จาํนวน 49 คน (46.67%) ผูส้าํเร็จการศึกษา หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวชิานายช่างบาํรุงรักษาอากาศยาน เป็นผูท่ี้มี 
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งานทาํแลว้ จาํนวน 26 คน (60.47%) ยงัไม่มีงานทาํ จาํนวน 5 คน (11.63%) และกาํลงัศึกษาต่อ จาํนวน 12 คน 

(27.91%) 

 

คาํสําคญั: ภาวะการมีงานทาํ / ผูส้าํเร็จการศึกษา / หลกัสูตร 

 

ABSTRACT 

 This research is a quantitative research by descriptive statistic.  The using statistic value is frequency 

distribution in percentage. The purpose of this research were to study the employment status of student graduated 

from Civil Aviation Training Center of every curriculum in academic year 2017. This research also studied the 

factors relating to the status of employment, unemployment and also their suggestions. The method of this 

research is a survey method by using questionnaire of employment status of Office of the Higher Education 

Commission. The subjects of this study were 511 persons from 557 graduated students (91.74%). According to 

the employment status of each curriculum, the result found that Graduates from Master of Management Program 

in Aviation Management were 11 employed persons (100.00%), Bachelor of Engineering Program in Avionic 

Engineering were 41 employed persons (87.23%), 3 unemployed persons (6.38%) and 3 postgraduates (6.38%), 

Bachelor of Technology in Aviation Program were 210 employed persons (79.55%), 45 unemployed persons 

(17.05%) and 9 postgraduates (3.41%). Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management 

(Con.) were 37 employed persons (92.50%), 3 unemployed persons (7.50%). Diploma in Aircraft Technology 

were 52 employed persons (49.53%), 4 unemployed persons (3.81%) and 49 postgraduates (46.67%) and 

Diploma Program in Aircraft Maintenance Engineer License were 26 employed persons (60.47%), 5 unemployed 

persons (11.63%) and 12 postgraduates (27.91%). 

 

KEYWORDS: employment status / graduates / curriculum 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบนัการจดัการศึกษาในประเทศไทยมีความหลากหลาย เกิดทางเลือกในการศึกษา การแข่งขนั 

และทางเลือกในการสมคัรและรับบุคลากรเขา้ทาํงานในแต่ละสาขาอาชีพ โดยหน่ึงในวชิาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ

ตลาดแรงงานพร้อมกนันั้นก็ไดรั้บความสนใจจากผูเ้ขา้ศึกษาเป็นอยา่งสูงเช่นกนัก็คือ “วิชาชีพทางดา้นการบิน”                    

โดยในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินนั้นเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้

เป็นอยา่งสูงให้กบัประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเกิดการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community; AEC) ซ่ึงประเทศไทยมีภารกิจในด้านการท่องเท่ียวและการบิน  อีกทั้ งมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นศูนยก์ลาง

ทางการบินในภูมิภาคน้ี รวมทั้งตอ้งการท่ีจะเป็นศูนยก์ลางผูใ้ห้บริการ  และบาํรุงรักษาอากาศยานของภูมิภาค                  

อีกดว้ย โดยจะเห็นวา่ มีการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับการขยายตวัดงักล่าว เช่น จาํนวนของอากาศยานท่ีจดทะเบียน

ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบัอยา่งเห็นไดช้ดัดงัน้ี ในปี พ.ศ. 2554 อากาศยานเชิงพาณิชย ์289 ลาํ อากาศยาน

ส่วนบุคคล 174 ลาํ รวมอากาศยานทั้งส้ิน 463 ลาํ ในปี พ.ศ. 2555 อากาศยานเชิงพาณิชย ์322 ลาํ อากาศยานส่วน

บุคคล 189 ลาํ รวมอากาศยานทั้งส้ิน 511 ลาํ ในปี พ.ศ. 2556 อากาศยานเชิงพาณิชย ์363 ลาํ อากาศยานส่วนบุคคล 

198 ลาํ  รวมอากาศยานทั้ งส้ิน 561 ลาํ ในปี พ.ศ. 2557 อากาศยานเชิงพาณิชย ์414 ลาํ อากาศยานส่วนบุคคล               

197 ลาํ รวมอากาศยานทั้งส้ิน 611 ลาํ (อา้งอิง; กรมการบินพลเรือน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557) จากขอ้มูล
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  ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)                                                     ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

จะเห็น ไดว้า่อุตสาหกรรมการบินนั้นเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการท่ีจะพฒันาต่อไปในอนาคตและ

สามารถ และสามารถนํามาซ่ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัประเทศและภูมิภาค เหตุน้ีสถานศึกษาท่ีมี

ศกัยภาพ ในการผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นการบิน จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมากต่อการตอบสนอง ต่อความ

ตอ้งการของทุกภาคส่วน และหน่ึงในสถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพในการผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นการบิน และเป็น

สถาบนัหลกัในภารกิจดงักล่าวใหแ้ก่ประเทศมาอยา่งยาวนานก็คือ “สถาบนัการบินพลเรือน”                   

 สถาบนัการบินพลเรือนดาํเนินการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาโท ไดแ้ก่ หลกัสูตรการจดัการ

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบิน หลกัสูตรปริญญาตรี ไดแ้ก่ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน  และหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบิน (หลกัสูตร     

4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง)  และหลกัสูตรอนุปริญญา ไดแ้ก่ หลกัสูตรอนุปริญญาสาขาวิชานายช่างบาํรุงรักษา

อากาศยาน  และหลกัสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน อย่างไรก็ดี การจะวดัคุณภาพในการผลิต

บุคลากรทางด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนนั้ น ก็คือ “ภาวะการมีงานทําของผูส้ําเร็จการศึกษา”                           

ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการแข่งขนัของผูส้าํเร็จการศึกษาเม่ือเขา้สู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม

การบิน และสะทอ้นคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัฯ  อีกทั้งขอ้มูลดงักล่าวยงัมีความสาํคญัในดา้น

การเป็นขอ้มูลประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษา เหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการดาํเนินงานวจิยั “ภาวะการมีงานทาํ

ของผูส้าํเร็จการศึกษา สถาบนัการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560” 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

          (1) ศึกษาขอ้มูลและสถิติการมีงานทาํ ของผูส้าํเร็จการศึกษา สถาบนัการบินพลเรือน ประจาํปีการศึกษา 

2560 

          (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสมคัรงาน ของผูส้าํเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ท่ียงัไม่มีงานทาํ 

          (3) ศึกษาขอ้มูลการศึกษาต่อ/ความตอ้งการศึกษาต่อ ของผูส้าํเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560  

          (4) รวบรวมความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะดา้นต่าง ๆ ของผูส้าํเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้าํเร็จการศึกษา 

  - หลกัสูตรท่ีสาํเร็จการศึกษา  

  - สาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา 

  - วิชาเอกท่ีสาํเร็จการศึกษา 

- สถานภาพการทาํงานของผูส้าํเร็จการศึกษา 

- ประเภทของงานท่ีทาํ  

- ความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ไดท้าํงาน 

- ความพอใจต่องานท่ีทาํ 

- ระยะเวลาในการหางานทาํ 

- ความสามารถนาํความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชก้บั

หนา้ท่ีการงานท่ีทาํ 

- สาเหตุท่ียงัไม่ไดท้าํงาน 

- ปัญหาในการหางานทาํหลงัสาํเร็จการศึกษา 

- ความตอ้งการศึกษาต่อ 

- ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อสถาบนัการบินพลเรือน 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัเร่ือง “ภาวะการมีงานทาํของผูส้าํเร็จการศึกษาสถาบนัการบินพลเรือนปีการศึกษา 2560” ในคร้ัง

น้ีมี รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการเก็บข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถาม ของผูส้ําเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ประจาํปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้ได้มาซ่ึงขอ้มูล

สาํหรับประมวลผลการวจิยัดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ค่าสถิติท่ีใชเ้ป็นสถิติแจกแจงความถ่ี คือ

ค่าร้อยละ (Percentage) โดยประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ

ประมวลผลทางสถิติ      

     4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ ผูส้าํเร็จการศึกษาจากสถาบนัการบินพลเรือน ประจาํปีการศึกษา 2560               

ในหลกัสูตรระดับปริญญาโท หลกัสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลกัสูตร และหลกัสูตรอนุปริญญาทุกหลกัสูตร 

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 557 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บแบบสอบถามได ้จาํนวน 511 คน     

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระ คือปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้าํเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ หลกัสูตรท่ีสาํเร็จการศึกษา สาขาวิชาท่ี

สาํเร็จการศึกษา  และวชิาเอกท่ีสาํเร็จการศึกษา 

             ตัวแปรตาม คือ สถานภาพการทํางานของผูส้ําเร็จการศึกษา ได้แก่ ประเภทของงานท่ีทํา  ความรู้

ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ไดท้าํงาน  ความพอใจต่องานท่ีทาํ  ระยะเวลาในการหางานทาํ  ความสามารถนาํ

ความรู้จากสาขาวชิาท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงานท่ีทาํ  สาเหตุท่ียงัไม่ไดท้าํงาน  ปัญหาในการหางานทาํ

หลงัสาํเร็จการศึกษา  ความตอ้งการศึกษาต่อ และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อสถาบนัการบินพลเรือน  

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัพฒันาจากแบบสอบถามภาวะการมีงานทาํของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบกบัคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยเพ่ิมขอ้

คาํถามดา้นหลกัสูตรของสถาบนัการบินพลเรือน และการใชง้านจริง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี            

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้าํเร็จการศึกษา สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล    ตอนท่ี 2 สาํหรับผูท่ี้ทาํงานแลว้ 

สอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของงานท่ีทาํ   ตอนท่ี 3 สาํหรับผูท่ี้ยงัไม่ไดท้าํงาน สอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของ

การท่ียงัไม่ไดท้าํงาน  ตอนท่ี 4 การศึกษาต่อ สอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของการศึกษาต่อ หรือ ตอ้งการศึกษาต่อ 

ตอนท่ี  5 ข้อ เสนอแนะ สอบถามเ ก่ียวกับความคิดเห็นของผู ้สํา เ ร็จการศึกษาท่ี มีต่อสถาบันการบิน                                   

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการดาํเนินการวจิยั ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

         ขั้นตอนท่ี 1 เก็บแบบสอบถามผูส้าํเร็จการศึกษา หลกัสูตรระดบัปริญญาโท และหลกัสูตรระดบัปริญญา

ตรีในวนัซอ้มพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา  

        ขั้นตอนท่ี 2 ดาํเนินการเก็บขอ้มูล ผูส้าํเร็จการศึกษาในส่วนท่ีเหลือ ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์                    

และบนัทึกขอ้มูลลงในแบบสอบถามเพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการประมวลผลการวจิยัต่อไป 

        ขั้นตอนท่ี 3 เก็บแบบสอบถามผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา ประจาํปีการศึกษา 2560 ท่ีเขา้

ศึกษาต่อ 
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ในหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบิน (ต่อเน่ือง) ปีการศึกษา 2562  และหลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2562           

      4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ค่าสถิติท่ีใชเ้ป็นสถิติแจกแจงความถ่ี คือค่า                

ร้อยละ (Percentage) โดยประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับประมวลผล

ทางสถิติ 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

  5.1 ข้อมูลและสถิตกิารมงีานทาํของผู้สําเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ประจาํปี 2560 
 

ตารางที ่1  แสดงรายละเอียดดา้นจาํนวนและค่าร้อยละ สถานภาพการทาํงานของผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปี 

  การศึกษา 2560 

 

 

   หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก 
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ไม่มีงานทําก่อนการศึกษา  

มีงานทําหลังจบการศึกษา 
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13 
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21 

48.84% 

ไม่มีงานทําก่อนการศึกษา มีงานทําหลัง 

จบการศึกษาและกําลังศึกษาต่อ 
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ยังไม่มีงานทํา และกําลังศึกษาต่อ 
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3 

17.65% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

มีงานทําก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสาย

งานหลังจบการศึกษา 

3 

27.27% 

1 

2.13% 

1 

2.50% 

6 

5.17% 

4 

3.70% 

4 

17.39% 

3 

17.65% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

มีงานทําก่อนจบการศึกษา อยู่ในสาย

งานเดิมหลังจบการศึกษา เล่ือนระดับ 

2 

18.18% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

1 

0.86% 

0 

0.00% 

1 

4.35% 

2 

11.76% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

รวม 
11 

100% 

47 

100% 

40 

100% 

116 

100% 

108 

100% 

23 

100% 

17 

100% 

73 

100% 

32 

100% 

43 

100% 
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            (1) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบินมีงานทาํทั้งส้ิน 100% 

ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทั/องค์กรธุรกิจเอกชน รองลงมาคือรัฐวิสาหกิจ และขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ี                 

มีความคิดเห็นว่าความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ได้งานคือ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคอมพิวเตอร์                         

และกิจกรรมสันทนาการ ผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจในการท่ีทาํโดยงานท่ีทาํเป็นงานเดิมก่อนมา

ศึกษา หรือหางานไดก่้อนจบการศึกษา โดยร้อยละ 90.91 มีลกัษณะงานท่ีทาํตรงกบัสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา ส่วน

ใหญ่สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดใ้นระดบัมาก 

             (2) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน มีงาน

ทาํทั้งส้ิน 87.23% ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทั/องค์กรธุรกิจเอกชน รองลงมาคือดาํเนินธุรกิจอิสระ/

เจ้าของกิจการ และรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นว่าความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ได้งานคือ ด้าน

ภาษาต่างประเทศ ความรู้ดา้นการบิน และดา้นคอมพิวเตอร์ ผูส้าํเร็จการศึกษา 78.05% มีความพึงพอใจในการท่ีทาํ

โดยระยะเวลา ในการไดง้านเฉล่ียท่ี 7-9 เดือน และมีเพียงร้อยละ 48.78 มีลกัษณะงานท่ีทาํตรงกบัสาขาท่ีสาํเร็จ

การศึกษา ส่วนใหญ่สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดใ้นระดบัปานกลาง 

             (3) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต ภาพรวมทั้งหลกัสูตรมีงานทาํทั้งส้ิน 79.55% 

ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทั/องค์กรธุรกิจเอกชน รองลงมาคือดาํเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ                   

และขา้ราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ มีความคิดเห็นว่าความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ได้งานคือ                    

ดา้นภาษาต่างประเทศ ดา้นคอมพิวเตอร์ และความรู้ดา้นการบิน ผูส้าํเร็จการศึกษา 62.61% มีความพึงพอใจในการ

ท่ีทาํ โดยระยะเวลาในการไดง้านเฉล่ียท่ี 3-6 เดือน และร้อยละ 63.33 มีลกัษณะงานท่ีทาํตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษา ส่วนใหญ่สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดใ้นระดบัมาก 

             (4) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยกีารบินบณัฑิต (ต่อเน่ือง) ภาพรวมทั้งหลกัสูตรมีงานทาํทั้งส้ิน 

92.50% ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั/องคก์รธุรกิจเอกชน รองลงมาคือดาํเนินธุรกิจอิสระ/เจา้ของกิจการ 

และรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นว่าความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ได้งานคือ ด้านภาษาต่างประเทศ                            

ดา้นคอมพิวเตอร์ และดา้นกิจกรรมสันทนาการ ผูส้าํเร็จการศึกษา 75.68% มีความพึงพอใจในการท่ีทาํโดยส่วน

ใหญ่หางานไดก่้อนจบการศึกษาหรือไดง้านทนัทีหลงัจบการศึกษา และร้อยละ 70.27 มีลกัษณะงานท่ีทาํตรงกบั

สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดใ้นระดบัปานกลาง 

            (5) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ภาพรวมทั้งหลกัสูตร มีงาน

ทาํทั้ งส้ิน 49.53% ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทั/องค์กรธุรกิจเอกชน รองลงมาคือพนักงานองค์การ

ต่างประเทศ/ระหวา่งประเทศ และขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานรัฐ มีความคิดเห็นวา่ความรู้ความสามารถพิเศษ   

ท่ีช่วยให้ไดง้านคือ ดา้นภาษาต่างประเทศ ด้านอ่ืนๆ และด้านคอมพิวเตอร์ ผูส้ําเร็จการศึกษา 82.69% มีความ                  

พึงพอใจในการท่ีทาํ โดยระยะเวลาในการไดง้านเฉล่ียท่ี 1-2 เดือน และร้อยละ 70.27 มีลกัษณะงานท่ีทาํตรงกบั

สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดใ้นระดบัปานกลาง 

            (6) ผูส้ําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบาํรุงรักษาอากาศยานมีงานทําทั้ งส้ิน 

60.47% ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั/องคก์รธุรกิจเอกชน รองลงมาคือดาํเนินธุรกิจอิสระ/เจา้ของกิจการ                    

และรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นว่าความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ได้งานคือ ด้านความรู้ช่างอากาศยาน                  

ดา้นภาษาต่างประเทศ และดา้นคอมพิวเตอร์ ผูส้าํเร็จการศึกษา 84.62% มีความพึงพอใจในการท่ีทาํ โดยระยะเวลา

ในการไดง้านเฉล่ียท่ี 3-6 เดือน และร้อยละ 69.23 มีลกัษณะงานท่ีทาํตรงกบัสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่

สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดใ้นระดบัมากท่ีสุด 
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      5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการสมคัรงานของผู้สําเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ประจาํปี 2560 

             (1) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

ยงัไม่มีงานทาํร้อยละ 6.38 สาเหตุจากหางานไม่ได้ โดยผูท่ี้มีปัญหาในการหางานทาํนั้น เน่ืองจากปัญหาขาด

ประสบการณ์ทาํงาน 37.50% นอกจากน้ี มีปัญหา เน่ืองจากไม่ทราบแหล่งงาน  มีปัญหา เน่ืองจากสอบเขา้ทาํงาน

ไม่ได ้ มีปัญหา ขาดทกัษะคอมพิวเตอร์ และมีปัญหา เกรดเฉล่ียไม่ถึงเกณฑ ์จาํนวนเท่ากนัคือ 12.50% 

             (2) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต ภาพรวมทั้งหลกัสูตร ยงัไม่มีงานทาํร้อย

ละ 17.05 สาเหตุจากรอฟังคาํตอบจากหน่วยงาน ยงัไม่ประสงคท์าํงาน สาเหตุอ่ืนๆ และหางานทาํไม่ได ้ตามลาํดบั                       

ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการหางานทาํ 

             (3) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต (ต่อเน่ือง) ภาพรวมทั้งหลกัสูตร ยงัไม่มี

งานทาํร้อยละ 7.50 สาเหตุจากรอฟังคาํตอบจากหน่วยงาน และหางานทาํไม่ได ้ตามลาํดบั โดยผูท่ี้มีปัญหาในการ

หางานทาํนั้น เน่ืองจากหน่วยงานไม่ตอ้งการและสอบเขา้ทาํงานไม่ได ้

             (4) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาเทคโนโลยอีากาศยาน ภาพรวมทั้งหลกัสูตร ยงั

ไม่มีงานทาํร้อยละ 3.81 สาเหตุจากรอฟังคาํตอบจากหน่วยงาน และหางานทาํไม่ได ้ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ไม่มี

ปัญหา ในการหางานทาํ 

             (5) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบาํรุงรักษาอากาศยาน ยงัไม่มีงานทาํ

ร้อยละ 27.91 ทั้งหมดสาเหตุจากรอฟังคาํตอบจากหน่วยงาน โดยผูท่ี้มีปัญหาในการหางานทาํนั้น เน่ืองจากปัญหา

อ่ืน ๆ 

      5.3 ข้อมูลการศึกษาต่อ/ความต้องการศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ประจําปี 

2560 

             (1) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการบิน ตอ้งการศึกษาต่อ

ร้อยละ 63.64 ในสาขาวิชาเดิม ส่วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเน่ืองจากเป็นความตอ้งการของตนเอง ทั้งน้ีส่วน

ใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ 

             (2) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

ตอ้งการศึกษาต่อร้อยละ 29.17 โดยศึกษาต่อในสาขาวิชาอ่ืน ส่วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเน่ืองจากเป็นความ

ตอ้งการของตนเอง ทั้งน้ีส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ 

             (3) ผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต ภาพรวมทั้งหลกัสูตร ตอ้งการศึกษาต่อ

ร้อยละ 51.92 โดยศึกษาต่อในสาขาวิชาอ่ืน ส่วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเน่ืองจากเป็นความตอ้งการของตนเอง 

ทั้งน้ีส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ 

             (4) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต (ต่อเน่ือง) ภาพรวมทั้งหลกัสูตร ตอ้งการ

ศึกษาต่อร้อยละ 52.50 โดยศึกษาต่อในสาขาวชิาอ่ืน ส่วนใหญ่มีเหตุผลใหศึ้กษาต่อเน่ืองจากเป็นความตอ้งการของ

ตนเอง ทั้งน้ีส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ 

             (5) ผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ภาพรวมทั้งหลกัสูตร 

ตอ้งการศึกษาต่อร้อยละ 57.14 โดยศึกษาต่อในสาขาวิชาอ่ืน ส่วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเน่ืองจากเป็นความ

ตอ้งการของตนเอง ทั้งน้ีส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ 
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             (6) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบาํรุงรักษาอากาศยาน ตอ้งการศึกษา

ต่อร้อยละ 55.81 โดยศึกษาต่อในสาขาวิชาอ่ืน ส่วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเน่ืองจากเป็นความตอ้งการของ

ตนเอง ทั้งน้ีส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ 

      5.4 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ของผู้สําเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ประจําปี 

2560 

             (1) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการบิน มีความคิดเห็นวา่

รายวิชา/ความรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มากท่ีสุดคือ เทคนิคการวิจยั และมีขอ้เสนอแนะวา่ควรเพ่ิม

วิชาเลือกใหห้ลากหลาย จดัสรรอุปกรณ์โสตฯใหมี้ความทนัสมยั ในการเรียนควรเพ่ิมกิจกรรม Workshop ควรให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญโดยตรงกบัหวัขอ้นั้น ๆ การประสานงานกบันกัศึกษาควรสอดคลอ้งกนัมีการ

ใหข้อ้มูลต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบล่วงหนา้ และควรมีงบประมาณสนบัสนุนการทาํวจิยั 

             (2) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

มีความคิดเห็นว่ารายวิชา/ความรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มากท่ีสุดคือ การฝึกปฏิบติัจริง และมี

ขอ้เสนอแนะวา่ควรมีวิชาเลือกท่ีหลากหลายและใชไ้ดจ้ริง การเรียนการสอนควรเนน้ภาษาองักฤษ รวมทั้งภาษาท่ี

สามดว้ย  ควรลดรายวชิาท่ีเป็นทฤษฎี แต่เพ่ิมในส่วนของรายวชิาปฏิบติัใหม้ากข้ึน แต่ควรมีการดูงาน ทดลองงาน

นอกสถานท่ีให้มากกว่าน้ี อยากให้เขา้ถึงผูเ้รียนมากข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยควรมีการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ ควรมีการเพ่ิมจาํนวนอาจารยใ์หม้ากข้ึน เพ่ือรองรับรายวิชาท่ีค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในส่วนของ

อาจารยต์่างประเทศ เป็นกิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งสาขา 

             (3) ผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต ภาพรวมทั้งหลกัสูตร มีความคิดเห็นวา่

รายวิชา/ความรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มากท่ีสุดคือ การฝึกปฏิบติัจริง และมีขอ้เสนอแนะวา่ควร

เพ่ิมวิชาเลือกให้หลากหลายโดยการจดัการท่าอากาศยานควรเพ่ิมวิชาปฏิบติัท่ีส่ือใหเ้ห็นภาพการทาํงานจริง และ

เปิดโอกาสให้สามารถเลือกวิชาเรียนเองได ้ปรับปรุงพฒันาความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ให้มีความ

เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอนมากวา่น้ี ใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอนมากข้ึน ควรเพ่ิมดูงานนอก

สถานท่ี/ไปฝึกปฏิบัติจริง และเพ่ิมรายวิชาเสริมสร้างทักษะ เช่น Excel ควรเพ่ิมการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม อาทิ e-Learning 

             (4) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต (ต่อเน่ือง) ภาพรวมทั้งหลกัสูตร มีความ

คิดเห็นว่ารายวิชา/ความรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มากท่ีสุดคือ ควรตดับางรายวิชา ท่ีไม่มีความ

จาํเป็นต่อสาขาวิชาชีพ และควรเพ่ิมวิชาเลือกภาษาท่ีสาม และภาษาองักฤษควรเป็นการไดส่ื้อสารกบัชาวต่างชาติ

จริงๆ พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรตามเทคโนโลยีเคร่ืองบินให้ทนัสมยั ควรเพ่ิมดูงานนอกสถานท่ี/ไปฝึกปฏิบติัจริง 

ควรเพ่ิมรายวิชาเสริมสร้างทกัษะ เช่น Excel ควรจดัตารางเรียนให้ชดัเจน ไม่ควรยกเลิกชั้นเรียนบ่อยเกินไป เพ่ิม

กิจกรรมด้านภาษา/บุคลิกภาพ/ท่ีเตรียมพร้อมสมคัรงาน และควรมีเวลาการให้เขา้เรียนหลายแบบ เน่ืองจาก

นกัศึกษาท่ีเรียนส่วนใหญ่จบจากอนุปริญญาท่ีทาํงานแลว้ 

             (5) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวชิานายช่างบาํรุงรักษาอากาศยาน มีความคิดเห็น

วา่รายวชิา/ความรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มากท่ีสุดคือ ภาษาองักฤษ และมีขอ้เสนอแนะวา่ควรเพ่ิม

การใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบัการทาํงานในดา้นอากาศยาน เนน้ปฎิบติัเพ่ือฝึกทกัษะทางดา้นอากาศยานให้มากข้ึน  

เน้นภาษาองักฤษในกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน ลดทฤษฎี เพ่ิมปฎิบัติและเน้นทกัษะการซ่อมเพ่ือความ
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ชํานาญ เปิดหลักสูตรท่ีตรงต่อความต้องการตลาด เช่น EASA เพ่ิมกิจกรรมและพ้ืนท่ีทํากิจกรรมเช่ือม

ความสมัพนัธ์รุ่นพ่ีรุ่นนอ้งใหเ้นน้เฟ้นเหมือนเดิมควรเรียนเก่ียวกบัเคร่ืองบินใหญ่ ไม่ใช่เคร่ืองบินเลก็ 

             (6) ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวชิานายช่างบาํรุงรักษาอากาศยาน มีความคิดเห็น

วา่รายวิชา/ความรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มากท่ีสุดคือ ภาษาองักฤษและการฝึกปฏบติัจริง และมี

ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการฝึกงานในหลกัสูตร ควรพฒันาเน้ือหาให้ทันสมยัเน้ือหาในหลกัสูตรควรเรียนเป็น

เคร่ืองบินใหญ่ไม่ใช่เคร่ืองบินเล็ก การพฒันาหลกัสูตรควรทาํ MOU กบัสายการบิน เพ่ือให้ในการผลิตผูส้าํเร็จ

การศึกษาท่ีใหต้รงสายงาน ควรมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเอกสารของช่าง (Document System)เนน้การทาํ workshop ใหมี้

ความสามารถในการปฏิบติังานจริง อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนใน workshop  เก่ามาก  ไม่ทนัสมยั  มีการ

ยกเลิกชัว่โมงเรียนบ่อยเกินไป ควรจดักิจกรรมไปดูงานสายการบินใหม้ากข้ึน เพ่ิมกิจกรรมดา้นภาษา/บุคลิกภาพ/

ท่ีเตรียมพร้อมสมคัรงาน เพ่ิมกิจกรรมและพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์รุ่นพ่ีรุ่นนอ้งใหเ้นน้เฟ้นเหมือนเดิม  

 

6. อภิปรายผล 

      อตัราการไดง้านทาํของผูส้าํเร็จการศึกษา สถาบนัการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมทั้งสถาบนั

นั้น มีผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทาํทั้ งส้ิน 377 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 73.92 ของผูส้ําเร็จการศึกษาทั้ งหมดของ

สถาบนัฯ โดยเม่ือเทียบกบัผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาทั้งประเทศ (ฐานขอ้มูลระบบภาวะการมีงานทาํ

ของบณัฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ปรากฏว่าผูส้ําเร็จการศึกษาทั้ ง

ประเทศมีงานทาํทั้งส้ิน 108,384 คน  จากจาํนวนทั้งหมด 162,401 คน คิดเป็นร้อยละ 66.74 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้าํเร็จ

การศึกษา จากสถาบนัการบินพลเรือนในปีการศึกษา 2560 มีอตัราการไดง้านทาํสูงกว่าภาพรวมของประเทศ  

      ทั้ งน้ีมีปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้ส้ําเร็จการศึกษาจากสถาบนัการบินพลเรือนส่วนใหญ่มีงานทาํ ไดแ้ก่ ความรู้

ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ และ ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นวา่ทกัษะทั้ง 2 ดา้นน้ี เป็นส่ิงท่ีมี

ความสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอน ของสถาบนัการบินพลเรือน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ผูส้าํเร็จการศึกษาทุกหลกัสูตร ส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะเป็นไปในแนวทางเดียวกนั คือในเร่ือง

ความพร้อม และความทนัสมยัของอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ดว้ยเหตุน้ีจึงสมควรมีการหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาดงักล่าว อีกทั้ งมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมของสถาบันฯ มีน้อยเกินไป และพ้ืนท่ีของสถาบันฯ                     

ไม่เพียงพอต่อการทาํกิจกรรมของนกัศึกษา  

(2) ในเร่ืองของหลกัสูตร ควรปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และควรเสริมการดูงานลงในเน้ือหาของ

หลกัสูตร ควรมีการจดัทาํ MOU หรือมีการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เช่นสายการบิน บริษทั เพ่ือใหส้ามารถ

ผลิตผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ มากข้ึน  

(3) ในเร่ืองของการจดัการเรียนการสอน มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเน้ือหา และรายวชิาท่ีเอ้ือประโยชน์

ต่อการประกอบอาชีพเป็นไปในแนวทางเดียวกนั คือ การฝึกปฏิบติัจริง และ ภาษาองักฤษ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมี

ความสําคญัต่อการทาํงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานทางดา้นของการบิน เหตุน้ี ทุกคร้ังท่ีมีการพฒันา หรือ 

ปรับปรุงหลกัสูตรของสถาบนัฯ ควรท่ีจะตระหนกัถึงเน้ือหาและรายวชิาเหล่าน้ีเป็นสาํคญั 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรมีการพฒันารูปแบบการเก็บขอ้มูล โดยคณะผูว้ิจยัควรประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัผูส้ําเร็จการศึกษาแต่ละหลกัสูตร ทั้งน้ีเพ่ือความคุน้เคย และความมีประสิทธิภาพในการติดตามผล 

โดยอาจมีการใชส่ื้อ  social media  เขา้มาเป็นเคร่ืองมือ  หรือตวัช่วยในการเก็บขอ้มูล  

(2)  นอกเหนือจากการเก็บแบบสอบถามแลว้นั้น ขอ้มูลในการติดต่อส่ือสารกบัผูส้าํเร็จการศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหลือ มีไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง และมีการเปล่ียนแปลง ทาํใหก้ารติดต่อกบัผูส้าํเร็จการศึกษาหลาย

คนไม่สะดวก มีผลต่อจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ทั้ งน้ีควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูส้ําเร็จการศึกษา

ทราบถึงความสําคญัของการให้ขอ้มูลดงักล่าว เพ่ือประโยชน์ในการให้ความร่วมมือเก็บขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง

แม่นยาํ รวมทั้งกระตุน้ให้นกัศึกษาไดแ้กไ้ข ปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลในระบบบริหารการศึกษาของสถาบนัการ

บินพลเรือนใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจยัฉบบัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนการวิจยั และการจดัสรรงบประมาณจาก สถาบนัการบินพล

เรือน ประจาํปีงบประมาณ 2562 จึงขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ี  

 การวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีด้วยความช่วยเหลือจาก ดร.รังสรรค์  อินทน์จนัทน์ อาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการวิจยั รวมทั้งบุคลากรแผนกมาตรฐานการศึกษา สถาบนัการบินพลเรือน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ใน

ดา้นต่าง ๆ และ คณะกรรมการในการดาํเนินงานวิจยัทุกท่านท่ีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ช่วยเหลือและ

สนบัสนุนตรวจแกไ้ข จนกระทัง่สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษาและ

ผูส้นใจทั่วไป ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการบริหารงานวิชาการ และการจัดการศึกษา อนัเป็นประโยชน์ต่อ

สถาบนัการบินพลเรือน และการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ของประเทศไทยต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนั     

ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย         

สุโขทยัธรรมาธิราช  (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลงัเรียนผ่านรูปแบบ      

การเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง และ (3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการ

เรียนรู้ร่วมกนั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียน

ชุดวชิา 29703 สารัตถะวทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์  จาํนวน 20 คน เคร่ืองมือสาํหรับการรวบรวมขอ้มูล

คือแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent samples) 

 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

 1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั  ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติ

ของวทิยาศาสตร์  สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประกอบดว้ย 3 ขั้นใหญ่ 

ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม ไดแ้ก่  เตรียมความพร้อมดา้นเทคโนโลยี   เตรียมความพร้อมให้กบัผูส้อน  

และเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียน ขั้นท่ี 2 ขั้นดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับ   การเรียนรู้

ร่วมกนั ประกอบดว้ย 4 ขั้นยอ่ย คือ (1) ปฐมนิเทศรายวิชา (2)  การจดักลุ่มผูเ้รียนตามรูปแบบการเรียนการสอน

ทั้ งน้ีผูส้อนจัดกลุ่มตามภูมิลาํเนาของนักศึกษา (3)  ผูเ้รียนทํากิจกรรมรายบุคคลเพ่ือเก็บคะแนนก่อนเรียน             

(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงตามหลกัการ Gilly Salmon’s  e-tivities model ประกอบด้วย 5 ขั้น 

ไดแ้ก่  การเตรียมความพร้อมและแรงจูงใจ การสร้างสงัคมออนไลน์  การแลกเปล่ียนขอ้มูล  การสร้างความรู้และ

การพฒันา  ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล โดยใชแ้บบประเมินผลงานของผูเ้รียนเพ่ือเก็บเป็นคะแนนหลงัเรียน 
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  2. นักศึกษาท่ีศึกษาจากรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ชุดวิชาสารัตถะ

วิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช               

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั  

 3. ความคิดเห็นในภาพรวมของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้

ร่วมกนั ชุดวชิาสารัตถะวทิยวิธีและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราชอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากทุกดา้น 

 

คาํสําคญั: การเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง  การเรียนรู้ร่วมกนั  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were ( 1)  to develop a collaborative e- learning model in the Foundations, 

Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai Thammathirat Open University’ s graduate 

students; ( 2)  to compare learning achievements of the students before and after learning under the collaborative               

e- learning model in the Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai 

Thammathirat Open University’s graduate students; and (3) to study opinions of the students toward the collaborative 

e- learning model in the Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai 

Thammathirat Open University’ s graduate students.   The research sample consisted of 20 Sukhothai Thammathirat 

Open University’ s graduate students who enrolled in the Course 29703:  Foundations, Methodologies, and Nature of 

Science Education.  The data collecting instrument were an achievement test and a rating scale questionnaire.   Data 

were analyzed using the frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test for dependent samples. 

The results of this research were as follows:  

1. The developed collaborative e-learning model in the Foundations, Methodologies, and Nature of Science 

Education Course for Sukhothai Thammathirat Open University’ s graduate students comprised three main 

instructional steps as follows:  The first instructional step consisted of the technological readiness preparation, the 

instructor’ s readiness preparation, and the learner’ s readiness preparation.   The second instructional step was the 

provision of e- learning instructional activities for collaborative learning which consisted of four sub- steps:  ( 1)  the 

course orientation; (2) the grouping of learners based on the instructional model which, in this case, was based on the 

learner’s domicile; (3) the individual learners doing course activities for recording as pre-test scores; (4) the provision 

of e- learning instructional activities based on Gilly Salmon’ s e- tivities Model which consisted of five steps, namely,  

preparation of readiness and motivation, creation of online socialization, exchange of information, construction of 

knowledge, and evaluation.  The third instructional step was the evaluation with the use of evaluation forms to assess 

the learner’s learning outcomes for recording as post-test scores.   

2. The pre-test and post-test learning achievement scores of students learning under  the collaborative       

e- learning model in the Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai 

Thammathirat  Open University’s graduate students were not significantly different  
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3.  The overall opinion of the students toward the collaborative e- learning model in the Foundations, 

Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai Thammathirat Open University’s graduate 

students was that the model was appropriate in every aspect at the very high level. 

 

Keywords: e-Learning, collaborative learning, Sukhothai Thammathirat Open University 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัเปิด ใชร้ะบบการเรียนการสอนทางไกลท่ีใชส่ื้อ

ประสม ไดแ้ก่  ส่ือหลกั คือ  ส่ิงพิมพ ์และส่ือเสริม ไดแ้ก่ ส่ือวทิยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ดีวีดี ซีดีเสียง และ 

การเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง (e-Learning) โดยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเล็งเห็นความสําคญัของการนาํ

เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษาและได้มีการกําหนดนโยบายไวอ้ย่างชัดเจน  ดังนั้นอาจารยผ์ูส้อนจึงต้องนํา

นวตักรรมทางการศึกษาเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการเรียนการสอนจึงเห็นความจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกวา่ e-Learning เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากอาจารยผ์ูส้อน

คนเดียวกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึงในเวลาเดียวกนั ซ่ึงนกัศึกษาสามารถโตต้อบซกัถามกบัอาจารยผ์ูส้อนและเพ่ือนนกัศึกษา

ไดต้ลอดเวลา    การนาํการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงมาใชจ้ดัการเรียนการสอนนั้น  สามารถนาํเสนอบทเรียนท่ีได้

เตรียมไวอ้ยา่งมีระบบใชป้ระสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ในการนาํเสนอเน้ือหาสาระในรูปแบบของส่ือประสม 

ไดแ้ก่  ภาพและเสียง ขอ้ความต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาไปสู่ผูเ้รียน อีกทั้งสามารถมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบั

อาจารยผ์ูส้อนโดยเพ่ิมระบบการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative learning) เขา้ไปในกระบวนการเรียนการสอน 

 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative e-Learning Model)         

ทาํให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนดีข้ึน อนัจะเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยา่ง

กวา้งขวาง และจะเป็นการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายเพ่ือการศึกษา อนัจะนาํประเทศไทยไปสู่สังคมอุดมปัญญา

ต่อไป ดงังานวิจยัของปิยะพงษ ์ ทองธานี (2547) สายชล  จินโจ ( 2550) เฉลิมพล  ภูมิรินทร์ (2550) และ โรลเดน 

(Roerden, 1997 อา้งถึงใน ปิยะรัตน์  คญัทัพ, 2545) ท่ีกล่าวว่าการนํา Collaborative learning เขา้มาใช้ในการ

จดัการสอนผ่านแบบ e- Learning  นบัเป็นการเรียนการสอนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนักการศึกษาไดพ้ฒันาข้ึนโดยได้

บูรณาการรูปแบบและลกัษณะของส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยูบ่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยเนน้รูปแบบและกิจกรรม

ท่ีหลากหลาย  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัซลัมอน (Salmon,2002) ท่ีไดพ้ฒันาการจดักระบวนการสอนผา่นระบบ

อินเทอร์เน็ตข้ึน จากการไดท้ดลองสอนและประเมินผลจากสนามจริงมากกวา่ 5 ปีโดยไดส้ร้างแบบจาํลอง Gilly 

Salmon’s e-tivities Model ข้ึน เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัe- Learning ไดใ้ชเ้ป็นคู่มือหรือตน้แบบในการพฒันาการ

สร้างสงัคมใหม่ดา้นการศึกษา    โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีคาํแนะนาํและวธีิปฏิบติัเพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาดงักล่าว

ประสบความสําเร็จ  คณะผูว้ิจยัจึงไดน้าํแบบจาํลอง Gilly Salmon’s e-tivities Model มาใชเ้ป็นตน้แบบในการ

จดัการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง  (e-Learning) สาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative  e-Learning Model) ในการ

วิจยัคร้ังน้ีเพ่ือนกัศึกษาจะไดเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นกิจกรรมบนเครือข่าย และสามารถส่ือสารผา่นส่ือแทนการ

เผชิญหนา้ ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถการทาํงานเป็นทีมและสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยการ

ทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

  
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1001 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1)  เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ชุดวชิาสารัตถะวทิยวธีิและ

ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์  สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช       

 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลงัเรียนผ่านรูปแบบการเรียน      

การสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   สําหรับ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช        

(3)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนัชุดวิชา

สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    มหาวิทยาลยัสุโขทัย       

ธรรมาธิราช  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจัยเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experiment design) โดยตวัแปรอิสระ คือ  

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์  และตวัแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์  และความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ฯ ท่ีลงทะเบียน

เรียนชุดวชิา 29703 สารัตถะวทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  สาํหรับกรอบแนวคิด

ในการวจิยั  แสดวงในแผนภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experiment design) โดยมีแผนแบบการวจิยั

เป็นแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน (One Group Pretest and Posttest Design)  โดย

วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง   

   4.2 ประชากรและตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 

29703 สารัตถะวทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ จาํนวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 25 คน   

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั    

ชุดวชิา สารัตถะวทิยวธีิและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาดวย

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิรนนิ่งสําหรับ

การเรียนรูรวมกนัฯ 

ความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีตอรูปแบบ

การเรียนการสอนอีเลิรนนิ่งสําหรับการ

เรียนรูรวมกนัฯ 
 

ระบบการเรียนการสอน                    

อีเลิร์นน่ิงของมหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช 

การเรียนรู้ร่วมกนั 

Collaborative Learning and 

Gilly Salmon’s e-Activities 

 

การออกแบบกระบวนการเรียน

การสอนอีเลิร์นน่ิง 
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 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา  ไดแ้ก่  ตวัแปรอิสระ คือ  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้

ร่วมกนั ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ส่วนตวัแปรตาม  มีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  และความคิดเห็นของ

นักศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของ

วทิยาศาสตร์ 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 4.4.1 แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ชุด

วชิาสารัตถะวทิยวิธีและธรรมชาติทางวทิยาศาสตร์  ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนใหญ่ ไดแ้ก่ 1)  ขั้นเตรียมความพร้อม 

2)  ขั้นดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ออกแบบโดยการศึกษาตามหลกัการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน

อีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชแ้นวคิดของ  Gilly Salmon’s e-tivities model  5 ขั้นตอนยอ่ย  และ 3) 

ขั้นประเมินผล ดว้ยแบบประเมินผลงานของผูเ้รียน   

 4.4.2  แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนผา่นรูปแบบการเรียน

การสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   สําหรับ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ดว้ย  แบบประเมินผลงานของผูเ้รียน คือ การเขียน

แผนการจดัการเรียนรู้แบบ 5E  ก่อนและหลงัเรียน 

 4.4.3 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง

สําหรับการเรียนรู้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  สําหรับนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยนํา  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้

ร่วมกัน   ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีพฒันาข้ึนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย            

ธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จาํนวนนักศึกษา

ทั้ งส้ิน 25 คน  ในภาคการศึกษา 1/2557 จํานวน 25 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(cluster random sampling)    

ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มผูเ้รียนโดยแบ่งตามภูมิลาํเนาของผูเ้รียนไดจ้าํนวน  6 กลุ่ม ประกอบดว้ยภาคใต ้2 กลุ่มและภาคกลาง 

4 กลุ่ม 

   4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  4.6.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนผา่น

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนัทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลงัเรียนผ่าน

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนั วิเคราะห์ขอ้มูล  โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง   

การเรียนและทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test Dependent)  

  4.6.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน                      

อีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนัฯ  ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ชุดวชิาสารัตถะวทิยวธีิและธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์  สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ประกอบดว้ย ขั้นตอน 

คือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม ไดแ้ก่  เตรียมความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี  เตรียมความพร้อมใหก้บัผูส้อน  

และ  เตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียน  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการ

เรียนรู้ร่วมกันชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1)  ปฐมนิเทศรายวิชา                

2)  การจดักลุ่มผูเ้รียน 3)  ผูเ้รียนทาํงานเด่ียวเพ่ือเก็บคะแนนก่อนเรียน  4) จดักิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง

ตามหลกัการ Gilly Salmon’s  e-tivities model ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนยอ่ย  และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นประเมินผลโดย

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้   
 5.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลงัเรียนผ่านรูปแบบการเรียน      

การสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   สําหรับ

นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้ผูเ้รียนเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบ 5E ก่อนศึกษาโมดูล  โดยวิเคราะห์จากนกัศึกษาท่ีส่งแผนการสอนก่อนเรียน จากนกัศึกษาจาํนวน 25 

คน  หลงัจากนั้นจึงให้ศึกษาโมดูลและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือน  พร้อมนําขอ้เสนอแนะจากกลุ่มเพ่ือนมา

ปรับปรุงและพฒันาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E  ใหม่เป็นคะแนนหลงัเรียน ซ่ึงคะแนนจากการ

ประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นการตรวจสอบและให้คะแนนโดยผูส้อนซ่ึงผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างมา

วเิคราะห์เฉพาะผลงานของผูเ้รียนท่ีส่งงานออนไลน์ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงมีทั้ง 20 คน จากนั้น

ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี    

 

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียน 

 และหลงัเรียน  (n = 20) 

การประเมิน n 𝐱𝐱� S.D. t p 

ก่อนเรียน 20 15.60 1.88 2.86 0.10 

หลงัเรียน 20 16.53 1.32 

  

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 1 จะเห็นว่าม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 5.3  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั    ชุดวชิา

สารัตถะวทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 
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ตารางที ่2  ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนอิเลินร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั ฯ   

 (n = 25) 

ประเดน็คําถาม x� S.D. แปลความหมาย 

การออกแบบเนื้อหา 

1. เน้ือหามีความครอบคลุมวตัถุประสงค ์ 4.32 0.63 เหมาะสมมาก 

2. เน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.00 0.50 เหมาะสมมาก 

3. เน้ือหาท่ีนาํเสนอมีความชดัเจน 4.04 0.74 เหมาะสมมาก 

4. เน้ือหาท่ีนาํเสนอนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 4.12 0.73 เหมาะสมมาก 

5. ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย 3.84 0.69 เหมาะสมมาก 

เฉล่ีย 4.06 0.60 เหมาะสมมาก 

การออกแบบการเรียน 

1. กิจกรรมการเรียนครอบคลุมวตัถุประสงค ์ 4.20 0.65 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา 4.20 0.65 เหมาะสมมาก 

3. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.12 0.75 เหมาะสมมาก 

4. การเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาต่างๆ ในบทเรียนมีความเหมาะสม 4.20 0.71 เหมาะสมมาก 

5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียนรู้มีความเหมาะสม 3.88 0.53 เหมาะสมมาก 

เฉล่ีย 4.12 0.61 เหมาะสมมาก 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. มีแหล่งสนบัสนุนการเรียนบนเวบ็ท่ีเหมาะสม 4.04 0.74 เหมาะสมมาก 

2. ลกัษณะของส่ือมีความเหมาะสมกบักิจกรรม 4.12 0.75 เหมาะสมมาก 

3. ส่ือมีความสะดวกต่อการใช ้(ใชง่้าย) 4.20 0.71 เหมาะสมมาก 

4. มีการแสดงผลท่ีสะดวก รวดเร็ว  4.20 0.71 เหมาะสมมาก 

5. มีการแสดงผลท่ีเหมาะสม 4.20 0.58 เหมาะสมมาก 

เฉล่ีย 4.15 0.67 เหมาะสมมาก 

การนําไปใช้ 

1.สามารถนาํความรู้จากการเรียนไปใชป้ระโยชน์ในวิชาอ่ืน 4.28 0.74 เหมาะสมมาก 

2. สามารถนาํประสบการณ์ไปใชป้ระโยชน์ในวิชาอ่ืน 4.04 0.79 เหมาะสมมาก 

3. สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นระดบัสูงต่อไป 4.32 0.63 เหมาะสมมาก 

4. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเรียนน้ีมีประโยชน์ต่อท่าน 4.52 0.59 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5. การเรียนการสอนน้ีให้ผลคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 4.24 0.66 เหมาะสมมาก 

เฉล่ีย 4.28 0.63 เหมาะสมมาก 

เฉลีย่รวม 4.15 0.62 เหมาะสมมาก 

 

 โดยภาพรวมนกัศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนอิเลินร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนัใน

ระดบัเหมาะสมมากทั้งภาพรวมและรายดา้นโดยเรียงลาํดบัดงัน้ี  ดา้นการนาํไปใช ้ ดา้นส่ือและอุปกรณ์  ดา้นการ

ออกแบบการเรียนและด้านการออกแบบเน้ือหา ตามลาํดับ   หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนําไปใช้ 

นกัศึกษามีความเห็นในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด คือ  ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเรียนน้ีมีประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

(x� = 4.52 , S.D. = 0.59)  ดา้นส่ือและอุปกรณ์ นกัศึกษามีความเห็นในระดบัเหมาะสมมาก คือ  ส่ือมีความสะดวก

ต่อการใช้งาน  และส่ือมีการแสดงผลท่ีสะดวกรวดเร็ว (x� = 4.20, S.D. = 0.71)   ด้านการออกแบบการเรียน 
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นักศึกษามีความเห็นในระดบัเหมาะสมมาก คือ  กิจกรรมการเรียนครอบคลุมวตัถุประสงค์  และกิจกรรมการ

เรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา  (x� = 4.20, S.D. = 0.65) และ ดา้นการนาํไปใช ้นกัศึกษามีความเห็นในระดบัเหมาะสม

มาก คือ  เน้ือหามีความครอบคลุมวตัถุประสงค ์(x� = 4. 32, S.D. = 0.63) 

 

6. อภิปรายผล  

 1)   พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งสําหรับการเรียนรู้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและ

ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์  สําหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นการเรียนรู้ร่วมกนักบัผูเ้รียน

อ่ืน โดยผูว้ิจยักาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังานของการศึกษาในลกัษณะน้ีไว ้ ให้ผูเ้รียนสามารถ ประกอบกิจกรรม

และสร้างความรู้ดว้ยตนเองได ้ ขณะเดียวกนัมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียน

การสอนทางไกลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นมิติใหม่ของ

การจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิตท่ีเปิดกวา้ง สามารถกระจายไปถึงผูเ้รียนท่ีอยู่ห่างไกล ไม่จาํกัดเวลาและ

สถานท่ี  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดมุ่้งเนน้ใหผู้เ้รียนคิดเป็น สามารถฝึกปฏิบติัการเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้ไดถู้กตอ้งเหมาะสมระดบัหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนทางอีเลิร์นน่ิง ผูเ้รียนตอ้งมีวินยัตนเอง  

ยอมรับในวธีิการศึกษาลกัษณะน้ี ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี รับผิดชอบ  สามารถทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง  วิเคราะห์และสังเคราะห์ไดเ้ป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเองจึงจะทําให้การเรียนประสบ

ผลสําเร็จไม่ออกกลางคันด้วยการศึกษาลักษณะน้ีมีกิจกรรมบนเครือข่ายทั้ งงานเด่ียวและงานกลุ่มท่ีตอ้งมี              

ปฎิสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกับ พิชัย  ทองดีเลิศ (2547)  ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่าย  

ประกอบดว้ย รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียม

ความพร้อม  ทั้งน้ีผลการประเมินรูปแบบการเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปทดลองใช ้ พบวา่มีความเหมาะสม

มากโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.4 จึงทาํให้มีความเช่ือมัน่ได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงท่ีสร้างข้ึน

สามารถเช่ือถือได้และมีประสิทธิภาพท่ีจะนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง สําหรับการเรียนรู้

ร่วมกนั ชุดวชิาสารัตถะวทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์  สาํหรับนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

 ทั้งน้ี รูปแบบการจดัการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอส์สาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ร่วมกนัผ่านการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจอห์นสนัและจอห์นสัน (1994)  ได้

กล่าวไวว้า่ Collaborative Learning เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดในกลุ่มเลก็ ไม่ใช่การเพ่ิม

ความน่าสนใจของผูมี้ส่วนร่วม แต่จะสนบัสนุนการคิดวเิคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน เป็นโอกาส

ท่ีจะปลูกฝังให้เกิดการอภิปรายกัน มีความรับผิดชอบกับการเรียนรู้ของตนเองและสอดคล้องกับ สิทธิชัย            

ลายเสมา (2557) ท่ีกล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยพฒันาทกัษะการทาํงานร่วมกนัไวว้่าควรเป็น

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มให้ผูเ้รียนแบ่งหน้าท่ีสร้างผลงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ        

โดยอาศยัเคร่ืองมือผา่นระบบการจดัการเรียนรู้ โดยในการทาํงานร่วมกนันั้นผูเ้รียนจะตอ้งติดต่อส่ือสาร อภิปราย 

แลกเปล่ียนความรู้ทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา ซ่ึงในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทกัษะการ

ทาํงานร่วมกนัในสภาพแวดลอ้มการเรียนแบบภควนัตภาพ   

2.  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  

พบวา่ไม่แตกต่าง   ดว้ยผูเ้รียนส่วนหน่ึงเป็นครูและมีพ้ืนฐานการเขียนแผนการเรียนรู้มาบา้งประกอบกบัการเรียน

การสอนน้ีเรียนผ่านออนไลน์  ผูเ้รียนในระบบตอ้งส่งงานผ่านออนไลน์  และมิไดเ้ป็นการบังคบัในการเรียน      

การสอนของชุดวิชาทาํให้การเก็บขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้นและผูว้ิจยัตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ของ
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การเขียนแผนก่อนและหลงัเรียนท่ีส่งงานผา่นออนไลน์เท่านั้น  อยา่งไรก็ตามจากการสอบถามผูส้อนถึงการเขียน

แผนการเรียนรู้ของผูเ้รียนพบวา่ในช่วงแรกผูเ้รียนเขียนแผนตามความเขา้ใจตนเอง หลงัจากท่ีแลกเปล่ียนความรู้

กบัเพ่ือน  พร้อมศึกษาโมดูล เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขงานตนเองและส่งงานอีกคร้ัง พบวา่มีการพฒันาข้ึน แต่ดว้ย

เวลาในการเรียนสั้นและเป็นการฝึกเขียนส่งงานใหม่อีกเพียงคร้ังเดียวจึงไม่พบความแตกต่าง  ประกอบกบัผูเ้รียน

ท่ีมีพ้ืนฐานเป็นครูแมท้ราบขอ้มูลการเขียนแผนการเรียนรู้แต่ขาดทกัษะการฝึกฝนการเขียน  และจากการวจิยัพบวา่

ผูเ้รียนท่ีมีภูมิลาํเนาภาคใตมี้ปัญหาในเร่ืองการส่ือสารคือไม่คุน้กบัภาษาท่ีใชใ้นการจดัทาํโมดูลซ่ึงเป็นภาษากลาง

ทาํให้ผลการประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบเน้ือหา ขอ้5. ภาษาท่ีใช้เขา้ใจง่ายมีคะแนนตํ่าสุดในการ

ประเมิน ( x� = 3. 84) 

 3.  ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพส่ือของนักศึกษาและผลการประเมินการออกแบบ

รูปแบบอเีลอร์นิ่งสําหรับกาเรียนรู้ร่วมกนัที่มต่ีอรูปแบบการเรียนการสอนอเีลิร์นนิ่งสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนัชุด

วชิาสารัตถะวทิยวธีิและธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอยูใ่นระดบั

เหมาะสมมาก( x� = 4. 15) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเขมณัฏฐ์  ม่ิงศิริธรรม (2555)  ท่ีทาํการวิจยั พบว่าความคิดเห็นของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบ พบว่าใน

ภาพรวมของการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั สาลินนัท์ 

เทพประสาน (2553) ทาํการวิจบัพบว่าความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนตามรูปแบบ   การเรียนการ

สอนแบบผสมผสานโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีมีระบบสแคฟโฟลดส์นบัสนุนในภาพรวมของการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเ้รียนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) ในดา้นการเรียนการสอนในลกัษณะน้ีความสาํคญัประการแรกท่ีจะตอ้งจดัให้มีและเกิดข้ึนคือ

ความพร้อมดา้นอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะผูเ้รียนจะตอ้งไดเ้รียนผา่นเครือข่าย และควรปรับ

การใชร้ะบบบริหารจดัการเรียนการสอน (LMS) ท่ีรองรับการใชง้านในระบบเครือข่ายไร้สายได ้เพ่ือการใชง้านท่ี

สะดวกรวดเร็วและสนองตอบกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลา  

  (2) ในดา้นการศึกษาความตอ้งการรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนัใน

กลุ่มท่ีใกลเ้คียงกนักบันกัศึกษาเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบท่ีตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

  (3)  ในดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผูส้อนควรจดัทีมเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์

ของนกัศึกษา  และช่วยช้ีแนะช่วยเหลือเม่ือนกัศึกษาตอ้งเผชิญอุปสรรคในการเรียนและทาํกิจกรรม  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1)   ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนั  นาํไปใชร่้วมกนั

ในแขนงวชิาอ่ืน ๆ เช่น  การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัสาํหรับชุดวชิาภาษาต่างประเทศ  เป็นตน้  

  (2)  ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงสําหรับการเรียนรู้ร่วมกนักบัการพฒันา

ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีสนบัสนุนทุนการวจิยั 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอน เร่ืองโปรแกรมประมวลผลคาํ  

(2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบตัร

วชิาชีพ ปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ  (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โปรแกรม

ประมวลผลคาํ ระหว่างก่อน และหลงัเรียน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลย ี

นีรชาบริหารธุรกิจ โดยการจดัการเรียนการสอน จากเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ  กลุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน  35 คน   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ (1) เวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ จาํนวน 4 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 การ

ทาํงานกบัภาพกราฟิกและภาพวาด  หน่วยท่ี 2 การสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์ หน่วยท่ี 3 เคร่ืองมือช่วย

ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ ห น่ วย ท่ี  4 ก า ร พิ ม พ์ เ อ ก สา รอ อก ทาง เ ค ร่ือ งพิ ม พ์ Microsoft Word 2010 แ ล ะ  Word 2013  

(2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ จาํนวน 8 แผน 24 ชัว่โมง (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.87 (4) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ  

เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียโดยใชส้ถิติทดสอบ (t - test for dependent Samples) ผลการวจิยัพบวา่ (1) ประสิทธิภาพ

ของเว็บช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วิทยาลยั

เทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ E1/E2  เท่ากับ 81.07/83.14 (2) ประสิทธิผลของเว็บช่วยสอน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองโปรแกรมประมวลผลคาํ อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (x�= 32.40) ดา้นการปฏิบติั

อยูใ่นระดบัดี (x�= 6.71) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเวบ็

ช่วยสอน เร่ืองโปรแกรมประมวลผลคาํ สูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

คาํสําคญั: เวบ็ช่วยสอน  โปรแกรมประมวลผลคาํ 

mailto:Tridtamon.noa@northbkk.ac.th
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ABSTRACT 

 The two main objectives of this research were (1) to design and study the effectiveness of web teaching 

assistants. Word processing program. (2) to study the effectiveness of teaching aids web. Word processing 

program for the 1st year vocational certificate students of Neeracha Business Administration Technological 

College. (3) To compare the academic achievement in Word processing program between before and after 

learning by teaching and learning management From Web Based Instruction. The research sample used 35 

students of Neeracha Business Administration Technological College. The tools for study are included (1) Web 

Based Instruction Word Processing Program, amount 4 units, unit 1 including Working with graphics and 

drawings, unit 2 Creating tables and mathematical equations, unit 3 Tools and unit 4 printing documents on 

Microsoft Word 2010 and Word 2013 printers. (2) Lesson Plan, The word processing program in the amount of 

8 plans, 24 hours (3) Quiz Learn the word processing program with the reliability of 0.87 (4) the skills  evaluation 

form. Word processing program Data analysis was done using percentage, mean, standard deviation. And 

compare the average scores by t - test for dependent Samples. The research finding as follows: (1) the efficiency 

of Web Based Instruction. Which was expected  81.07/83.14 (2) Effectiveness of Web Based Instruction found 

that the learning achievement in knowledge Understanding of word processing programs Is in an excellent level 

(x�= 32.40) in operation is in a good level (x�= 6.71). Post learning achievement score was higher that pre-test 

score which have statistically significant difference at .01. 

 

Keywords: Web Based Instruction, Word processing program 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เป็นหลักสูตรหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ 

เทียบเท่าท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพ่ือยกระดับ 

การศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงข้ึน สอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา 

แห่งชาติเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบติัเพ่ือพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนระดบัฝีมือ 

รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการแทนท่ี ให้สอดคลอ้งกบั ความ

ตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาส ให้ผูเ้รียน

เลือกระบบและวิธีการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมให้มีการ

ประสานความร่วมมือเพ่ือจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรร่วมกนัระหวา่งสถาบนั สถานศึกษา หน่วยงาน สถาน

ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดบัชุมชนระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ (สาํนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา, 2562) 

 การใช้คอมพิวเตอร์กับการศึกษาเขา้มามีบทบาทมากข้ึน มีการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย 

โดยเฉพาะการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นจดัการสอนทาํให้มีความยืดหยุน่แก่ผูเ้รียนในดา้นของเวลา 

และสถานท่ีการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web - based Instruction) 

คือ การศึกษาเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ผา่นทาง Web browser ช่วยใหผู้เ้รียน และผูส้อนสามารถ
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แลกเปล่ียนข่าวสาร และความคิดเห็นระหวา่งกนัได ้เช่นเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศยัเคร่ืองมือการ

ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั (e-mail, Web-Board, Chat) จึงทาํให้สามารถเรียนไดทุ้กเวลา และทุกสถานท่ี (Learn for 

all : Anyone, Anywhere and Anytime) รวมทั้ งสามารถส่งการบ้านผ่านทางเครือข่ายได ้โดยการใช้บริการทาง

ไปรษณีย ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (e-mail : electronic mail) พร้อม ทั้งบริการคน้หาขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

เช่น เวิลด์ไวด์เวบ็ (World Wide Web) ไดรั้บความนิยมอย่างมาก เพราะขอ้มูลมีไม่จาํกดัเฉพาะขอ้มูลตวัอกัษร  

แต่ยงัมีขอ้มูลประเภทอ่ืน ๆ  เช่น ภาพ (ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว) เสียง และโปรแกรม นอกจากน้ีการเช่ือมต่อ

คอมพิวเตอร์เขา้กบัเครือข่าย อินเทอร์เน็ตยงัทาํให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาหนังสือจากห้องสมุด ต่าง ๆ การประชุม

ทางไกล (Teleconference) หรือเรียนทางไกล (Tele - education) ผา่นทางเครือข่ายไดอี้กดว้ย อีกทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การเรียนการสอนไม่ไดถู้กจาํกดัอยู่แต่ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน แต่อินเทอร์เน็ตยงัช่วยให้

เขา้ถึงขอ้มูลและวฒันธรรมจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีมี สามารถไดรั้บจากวิธีการอ่ืน ซ่ึงช่วยให้สามารถนาํทรัพยากรท่ี 

ไดม้าใชป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอนไดม้ากข้ึนการเรียนการ สอน การทาํแบบฝึกหัด สามารถผสมผสานกบั

การประยุกต์ใช้ ในระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบการเรียนในชั้น เรียนได้ซ่ึงปัจจุบันนิยามว่า 

e - learning (ศราวธุ  สุวรรณ, ทนงศกัด์ิ  โสวจสัสตากลุ, และไพฑูรย ์พิมดี, 2558)  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2562) ได้มีประกาศลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2562  เร่ือง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา หรือปรับปรุงหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาในแต่ละระดบัให้สามารถผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองกรอบ

คุณวุฒิผูส้ําเร็จการศึกษาด้วยโดยกําหนดคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาทุกระดับ คุณวุฒิ ประเภทวิชา และ

สาขาวิชาตอ้งครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่  

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพ

กฎหมาย เคารพ สิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสาํนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ ความรู้

ในหลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์ เบ้ืองตน้ รวมทั้งมีความรู้ภาษาองักฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการส่ือสารเบ้ืองตน้ได้  ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ 

เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพ้ืนฐาน ในการปฏิบติังาน ทกัษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา และทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัย และด้าน

ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ สามารถปฏิบัติงาน ตามแบบแผน ปรับตัว 

กบัการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ซบัซอ้น ใหค้าํแนะนาํพ้ืนฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจ วางแผน และแกไ้ขปัญหาโดยไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร  

ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานในบริบทใหม่  รวมทั้ ง รับผิดชอบต่อตนเอง และผู ้อ่ืน (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 

 จากสรรมถนะหลกัทั้ง 4 ดา้น จึงนาํมาซ่ึงการจดัการเรียนการสอนในวิชาโปรแกรมประมวลผลคาํ 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํงานของโปรแกรมจดัพิมพเ์อกสาร สามารถผลิต

เอกสารโดยใชโ้ปรแกรมประเภทจดัพิมพเ์อกสาร มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 การใชเ้วบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ สอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นช่องทาง

หน่ึงเพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และทบทวนเน้ือหาในรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคาํไดต้ลอดเวลาซ่ึง
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กระบวนการในการจดัการเรียนการสอนแบบเดิม มีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น รวมไปถึงการสอนท่ีเนน้เน้ือหาในหนงัสือ

เรียนโดยท่ีผูส้อนเป็นผูบ้รรยายตามเน้ือหาสาระเพียงอยา่งเดียว หากผูเ้รียนไม่มีความเขา้ใจในขั้นตอนการใชค้าํสั่ง 

และวิธีการในการใชเ้คร่ืองมือ จะทาํให้การเรียนการสอนในวิชาโปรแกรมประมวลผลคาํเป็นเร่ืองท่ียากและ 

น่าเบ่ือ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างตํ่ า หากผูเ้รียนได้เรียนรู้จากเว็บช่วยสอน เร่ือง 

โปรแกรมประมวลผลคาํ แลว้นั้นจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ และส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงยิง่ข้ึน 

 จากความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคาํ  และการศึกษาเร่ือง 

การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เร่ืองอินโฟกราฟิก โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เร่ืองอินโฟกราฟิก หาประสิทธิภาพจากการ

เรียนดว้ยบทเรียนท่ีพฒันา ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนดว้ยบทเรียนท่ีพฒันา และศึกษาความพึงพอใจจากการ

เรียนรู้ดว้ยบทเรียนท่ีพฒันา ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนท่ีพฒันามี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 1.43 ตามสูตรการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนหลงัเรียนดว้ย

บทเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผลการประเมินความพึงพอใจจากการ

เรียนดว้ยบทเรียนอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (x� = 4.47, S.D. = 0.50) (รัตนาพร ทองเพชร และ จรัญ แสนราช, 2559) 

และเร่ือง ผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย แบบสถานการณ์จาํลอง เร่ือง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแบบ

สถานการณ์จํา ลอง เร่ืองการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.78/80.29 

เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์

สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยวิธีปกติ (x�= 11.95, S.D. = 2.58) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (สุวรรณี  

เกศคาํขวา และรุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร, 2560) เป็นแนวทางให้ผูว้ิจยันําไปใช้พฒันาไดพ้ฒันาเว็บช่วยสอน เร่ือง 

โปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ 

เพ่ือพฒันาและศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควบคู่กบัการเรียนการสอนแบบปกติ 

โดยใชเ้วบ็ช่วยสอนซ่ึงไดต้ั้งสมมติฐานวา่จะสามารถช่วยใหผ้ลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนอยูใ่นเกณฑสู์งข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ สําหรับนักเรียนชั้น

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ 

(2) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัร

วชิาชีพ ปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ จากเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ ระหว่างก่อน และ 

หลงัเรียน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ โดยการจัด 

การเรียนการสอน จากเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมตฐิาน  

         ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ โดยการจดัการเรียนการสอน จากเวบ็ช่วยสอน 

ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีออกแบบโดยการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi  - experiment design) ท่ีศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว (one - group pretest - posttest design)  (ลว้น  สายยศ  และ องัคณา  สายยศ, 2538) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง  

นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) จากการจบัฉลากใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จาํนวน 35 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ (1) ประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ  (2) ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ 

 

การจัดการเรียนรู้ เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา 

1. ขั้นนํา 

1.1 แนะนาํจุดประสงคโ์ปรแกรมประมวลผลคาํ 

1.2 ช้ีแจงจุดประสงคข์องการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

2. ขั้นสอน 

2.1 แนะนาํเวบ็การใชช่้วยสอนฯ  

2.2 อธิบายขั้นตอน และวิธีใชง้าน 

2.3 สรุปสาระสาํคญั 

2.4 ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนร่วมแสดงความ

คิดเห็น 

ต่าง ๆ ขณะสอน 

3. ขั้นปฏิบัติ 

3.1 ให้นกัเรียนดูตวัอยา่งการปฏิบติังานของโปรแกรมประมวลผลคาํจากเวบ็ช่วย

สอนฯ 

3.2 ให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัหรือใบงานทา้ยบทตามท่ีกาํหนด 

4. ขั้นทบทวน 

4.1 ตรวจผการปฏิบติังาน 

4.2 ตรวจสอบความเขา้ใจจากแบบฝึก 

4.2  เฉลยแบบฝึกหดั และแลกเปล่ียนเหตุผลระหวา่งกนั 

ประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ 

1. ความรู้ความเขา้ใจ 

2. การปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม 
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4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 (1) เวบ็ช่วยสอนเร่ืองโปรแกรมประมวลผลคาํ เป็นเวบ็ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนผา่นทางระบบ

อินเทอร์เน็ต เร่ืองโปรแกรมประมวลผลคาํ ประกอบดว้ยบทเรียนจาํนวน 4 บทเรียน ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 การทาํงาน

กบัภาพกราฟิกและภาพวาด  หน่วยท่ี 2 การสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์ หน่วยท่ี 3 เคร่ืองมือช่วยต่าง ๆ 

และหน่วยท่ี 4 การพิมพเ์อกสารออกทางเคร่ืองพิมพ ์Microsoft Word 2010 และ Word 2013 มีคุณภาพจากการ

ตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ผลการประเมินทั้ง 4 บทเรียนมีค่าเฉล่ีย 0.84 

 (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองโปรแกรมประมวลผลคาํ โดยการจดัการเรียนรู้เป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ขั้นนาํ  2. ขั้นสอน  3. ขั้นปฏิบติั  4. ขั้นทบทวน  จาํนวน 8 แผน คิดเป็นเวลา 24 ชัว่โมง  

 (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโปรแกรมประมวลผลคาํ แบบชนิดเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก ขอ้สอบวดัตามวตัถุประสงคก์ารเรียนจาํนวน 40 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 

 (4) แบบประเมินทกัษะการปฏิบติั เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํมีประเด็นการประเมิน 4ขอ้ โดยมี

เกณฑก์ารประเมินดงัน้ี ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) และควรปรับปรุง (1คะแนน) 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 (1) ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ จาํนวน 8 แผน 24 

ชัว่โมง ในแต่ละคร้ังเก็บคะแนน 80 ตวัแรก จากการทดสอบระหวา่งเรียน และ 80 ตวัหลงั จากการทดสอบหลงั

การเรียน 

 (2) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ ใชรู้ปแบบกลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว (one - group pretest - posttest design) โดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  1. ขั้นนาํ  2. ขั้นสอน  3. ขั้น

ปฏิบติั ในขั้นตอนน้ีให้นักเรียนดูตวัอย่างการปฏิบติังานของโปรแกรมประมวลผลคาํจากเวบ็ช่วยสอน 4. ขั้น

ทบทวน  

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดลองสมมติฐาน 

ได้แก่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติ ที (t-test dependent 

samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การศึกษาประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอน เ ร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรียน 

ชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบตัร  

                  วชิาชีพปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ 

การทดสอบ N ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย เกณฑป์ระสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน (E1) 

หลงัเรียน (E2) 

35 

35 

81.07 

83.14 

23.66 

32.40 

80 

80 

 ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั  81.07/83.14 
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                  จากตารางท่ี 1 พบวา่ เวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัร

วชิาชีพปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ มีคะแนนระหวา่งเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.07 และคะแนน

หลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.14 ดังนั้น เว็บช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ สําหรับนักเรียนชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 81.07/83.14  

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 80/80 

5.2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผล

คาํ สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ ดงัตารางท่ี 2 - 3  

 

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้านความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน    

                  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ จากการจัดการเรียนรู้ 

                  ดว้ยเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ จาํแนกตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษา 

คะแนนตามเกณฑม์าตรฐาน

คุณวฒิุอาชีวศึกษา 

ระดบั คะแนนเตม็ (40) จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

80 -100 ดีเยีย่ม 35 - 40 9 25.71 25.71 

75 - 79 ดีมาก 30 - 34 14 40.00 65.71 

70 - 74 ดี 25 - 29 12 34.29 100.00 

65 - 69 ดีพอใช ้ 20 - 24 0 0.00 100.00 

60 - 64 พอใช ้ 15 - 19 0 0.00 100.00 

55 - 59 อ่อน 10 - 14 0 0.00 100.00 

50 - 54 อ่อนมาก 5 - 9 0 0.00 100.00 

0 - 49 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 0 - 4 0 0.00 100.00 

รวม  X� = 32.40   SD = 3.80      ระดบัคุณภาพ  ดีเยีย่ม 

  

                  จากตารางท่ี  2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้านความรู้  

ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ จากการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเวบ็ช่วยสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (X� = 32.40, SD = 3.80) และมีนกัเรียนร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั

ดีข้ึนไป  
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ตารางที ่3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ ดา้นการปฏิบติั ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัร  

                 วิชาชีพ ปีท่ี 1วิทยาลยั เทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเวบ็ช่วย จาํแนกตาม                  

                 เกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษา 

คะแนนตามเกณฑม์าตรฐาน

คุณวฒิุอาชีวศึกษา 
ระดบั คะแนนเตม็ (10) จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

80 -100 ดีเยีย่ม 8.75 - 10 12 34.29 34.29 

75 - 79 ดีมาก 7.50 - 8.74 8 22.86 57.14 

70 - 74 ดี 6.25 - 7.49 6 17.14 74.29 

65 - 69 ดีพอใช ้ 5.00 - 6.24 7 20.00 94.29 

60 - 64 พอใช ้ 3.75 - 4.99 2 5.71 100.00 

55 - 59 อ่อน 2.50 - 3.74 0 0.00 100.00 

50 - 54 อ่อนมาก 1.25 - 2.49 0 0.00 100.00 

0- 49 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 0 - 1.24 0 0.00 100.00 

รวม  X� = 6.71   SD = 1.47      ระดบัคุณภาพ  ดี 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้านการปฏิบัติ  

ของนักเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1วิทยาลยัเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ จากการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

เว็บช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา อยู่ในระดับดี (X� = 6.71, SD = 1.47) และคะแนนร้อยละ 100  

มีผลสมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัดีพอใชข้ึ้นไป  

 

5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ของนกัเรียน

ชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 1วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

                 ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1วิทยาลยัเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ ระหวา่งก่อนและ                  

                 หลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเวบ็ช่วยสอน  

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X� SD t p-value 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

35 

35 

40 

40 

12.49 

24.74 

6.34 

7.96 
14.92 .000 

                   

                  จากตารางท่ี 4 พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ หลงัเรียนโดยการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยเวบ็ช่วยสอน สูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนโดยมีค่าเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 24.74 ก่อนเรียนเท่ากบั 12.49 

(t = 14.92) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการพฒันาเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยนีีรชาบริหารธุรกิจ มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายดงัน้ี 
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 1. ประสิทธิภาพของเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ 

 ประสิทธิภาพเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปี

ท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.07/83.14 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 80/80 เน่ืองจากเน้ือหาในเวบ็ช่วยสอนไดน้าํเสนอตวัอยา่งในรูปแบบวดีิโอ ท่ีมีลกัษณะการนาํเสนอท่ีเนน้

ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั มีแบบฝึกหดัและใหเ้วลานกัเรียนไดคิ้ด จากนั้นจึงอธิบายคาํตอบ สรุปเน้ือหาเป็นขอ้ความใน

เว็บช่วยสอนทาํให้นักเรียนทราบภาพรวมของเน้ือหา นอกจากนั้นภายในเว็บช่วยสอนยงัมีการแสดงคะแนน

เพ่ือให้นกัเรียนทราบและนาํไปปรับปรุง ในการเรียนต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกพร  เดชไพฑูลย์

และคณะ (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาบทเรียนผ่านเคร่ือข่าย อินเตอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการวดัแนวโน้มเขา้

สู่ส่วนกลาง สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พบวา่ บทเรียนผ่านเคร่ือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 

เ ร่ืองการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเ รียน  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.92/81.42 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา ชุมประเสริฐ (2559) ได้ศึกษา 

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเ ร่ืองหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบ้ืองต้นระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.02/82.88 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80 

 2. ประสิทธิผลของเวบ็ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ  

 2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียน 

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ อยู่ในระดบัดี มีนักเรียนร้อยละ 100  

อยู่ในระดับดีข้ึนไปคะแนนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับดีเยี่ยมข้ึนไป เน่ืองมาจากนักเรียนสามารถ 

ใชเ้วลาศึกษานอกเหนือจากเวลาเรียนในชั้นเพ่ือทบทวนเน้ือหาสาระ และทาํความเขา้ใจ ผา่นบราวเซอร์ท่ีเช่ือมต่อ

กบัอินเทอร์เน็ตจากสถานท่ีใด และเวลาใดก็ได ้และสามารถเรียนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง และในดา้น 

การปฏิบติั ของนักเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ อยู่ในระดบัดี  

คิดเป็นร้อยละ 80  เน่ืองจากนักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการใชง้านโปรแกรมประมวลผลคาํในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้หลกัการเน้ือหาสาระท่ีอยูภ่ายในเวบ็ช่วยสอนมีตวัอยา่งการปฏิบติัให้นกัเรียนไดดู้ และสามารถ

ปฏิบติัตามไดง่้าย ตามท่ี คาน (Khan; อา้งอิงจาก อดิศกัด์ิ คนัธโรรส, 2559) ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะหลกัของการ

เรียนการสอนผา่นเวบ็ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอนิส ซูซานติ, วดีีย ์มวัร์ตินิ และ ฮารินิ (Anis Susanti, Wiedy 

Murtini and Harini. 2018) ได้ศึกษาการพัฒนาส่ือการสอนประเภทเว็บช่วยสอนสําหรับรายวิชาการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กระบวนการพฒันาเวบ็ไซต์ คือ Alessi & Trollip ประกอบดว้ย 

การวางแผน การออกแบบและการพฒันา ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจากเวบ็

ช่วยสอน อยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 79.60  

 2.3 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคาํ ของนักเรียนชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1วิทยาลยัเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 สืบเน่ืองมาจากการท่ีนกัเรียนสามารถทบทวน ศึกษาคน้ควา้ และเรียนรู้เพ่ิมเติมจากเวบ็ช่วย

สอนเร่ืองโปรแกรมประมวลผลคาํไดภ้ายหลงัจากการเรียนในห้องเรียน โดยมิไดจ้าํกดัเวลาและสถานท่ี ทาํให้

นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวจิยัของ สุรียพ์ร  ไชยภกัดี (2558) การพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมกัน  

โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิร่วมกบัเทคนิคจิกซอว ์พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเวบ็ท่ี พฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ

http://opac.lib.kmitl.ac.th/Catalog/results.aspx?Ntt=%25u0e2a%25u0e38%25u0e1e%25u0e31%25u0e15%25u0e23%25u0e32+%25u0e0a%25u0e38%25u0e21%25u0e1b%25u0e23%25u0e30%25u0e40%25u0e2a%25u0e23%25u0e34%25u0e10.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
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ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวรรณี เกศคาํขาว และรุ่งโรจน์ วงศ์กิจวิทูร (2560) ไดศึ้กษาผลการใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแบบสถานการณ์จาํลอง เร่ือง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์สูงกว่านกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยวิธี

ปกติ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.95 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

 (1) ควรนํา เว็บช่วยสอน เ ร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา  ไปใช้ในการสอนเ รียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 ในสถาบนัอ่ืนหรือ ชั้นปีอ่ืน ๆ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผล 

 (2) ควรส่งเสริมการใชบ้ทเรียนช่วยสอนในเร่ือง อ่ืน ๆ เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนช่วยสอน

ผา่นเวบ็ไซดช่์วยใหเ้กิดการเรียนรู้ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรนาํเวบ็ช่วยสอนไปปรับใชก้บัเทคนิคการสอนในเน้ือหาอ่ืน ๆ หรือใชเ้ป็นส่ือการสอนใน

รายวชิาอ่ืน ๆ และวดัผลจากการเรียนรู้ผา่นเวบ็ช่วยสอน 

 (2) ควรศึกษาพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนผ่านเว็บช่วยสอน กับการเรียนผ่านเว็บช่วยสอน 

ควบคู่กบัการเรียนในชั้นเรียน 
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บทคัดย่อ 

ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน (Passion) ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการแปลความหมายเป็นภาษาไทยท่ีชดัเจน

นั้นไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยผลกัดนัใหค้นมีพลงัและสามารถกา้วผา่นอุปสรรคต่างๆ ไดมี้การนาํ

กรอบแนวคิดของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนมาใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

รวมทั้งนาํมาใชเ้พ่ือการศึกษาวิจยัในดา้นของความความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียน ผูเ้ขียนจึงสนใจ

ศึกษาวิวฒันาการของกรอบแนวคิดเก่ียวกบัความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน (Passion) จากอดีตจนถึงปัจจุบนั และ

พบว่าสามารถแบ่งองค์ความรู้เร่ืองความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน (Passion) ออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเช่ือว่า

ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนจะนาํมาซ่ึงอารมณ์และพฤติกรรมไร้เหตุผลและขาดการควบคุม ในระยะท่ี 2 ความ

มุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนถูกเปล่ียนมุมมองในแง่บวกมากข้ึน และระยะปัจจุบนัคือระยะท่ี 3 ซ่ึงเป็นการบรรจบกนั

ระหวา่งศาสตร์ทางปรัชญา และศาสตร์ทางจิตวิทยา ทาํให้เกิดมุมมองวา่ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนนั้นมีทั้ง

ส่วนท่ีดีและส่วนท่ีไม่ดี  เม่ือไม่นานมาน้ีในปีค.ศ. 2016 Vallerand ได้พฒันาทฤษฎี The Dualistic Model of 

Passion ซ่ึงเขาอธิบายวา่ ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนมีลกัษณะเป็น 2 องคป์ระกอบในหน่ึงเดียว

นั่นคือ รูปแบบของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในเชิงบวก (Harmonious Passion) และเชิงลบ (Obsessive 

Passion) 

ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ 

และช่วยยกระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ของผูเ้รียน และระดบัคุณภาพของการสอนของครูผูส้อนอยา่งมีนยัสาํคญั 

อีกทั้งสามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ถึงความปรารถนาและความกระตือรือร้นท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจะเพ่ิมศกัยภาพใน

การเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มท่ี และยงัพบว่าความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนส่งผลสําคญัในดา้น

สุขภาพจิต สุขภาพกาย การสร้างความหมายในส่ิงท่ีทาํ และการแสดงศกัยภาพของตนเองในระดบัสูง สําหรับ

mailto:Thanasak87@Gmail.com
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ประเทศไทยยงัพบการศึกษาวิจยัในประเด็นน้ีนอ้ย จึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความ

มุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนตั้งแต่วิจยัระดบัพ้ืนฐานจนถึงการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้สู่การพฒันา

ระบบการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

  

คาํสําคญั: ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน การเรียน ผูเ้รียน 

 

ABSTRACT 

Passion, which has not been clearly defined in Thai language, is accepted as an important factor driving 

people to have strength and ability to overcome obstacles.  The concept of passion has been used for quality 

improvement tool in education as well as in research aspect of the passion of learning. The authors were interested 

in the development of the concept of passion from the past until present.  We found that the body of knowledge 

about passion could be divided into 3 phases. The first phase, passion was believed to bring out unreasonable and 

uncontrol emotions and behaviors. In the second phase, passion was defined in a more positive aspect. The third 

phase is at present, when passion is viewed by philosophical and psychological approaches which bring out the 

new concept about passion as having advantages and disadvantages.  Lately, Vallerand, in 2016, developed the 

theory named The Dualistic Model of Passion, which he described that the passion of learning possessed dual 

characteristics as having positive or harmonious passion and negative or obsessive passion. 

Passion of learning is an important factor influencing motivation and can significantly improve quality 

of learning and teaching.  Learners with passion of learning will realized their desires and enthusiasm for 

improving their learning potential profoundly.  It was found that passion of learning significantly affected mental 

health and wellbeing, meaning of what achieved in life, and the expression of the highest ability of one’s own. In 

Thailand, there has been only a few researches about this aspect, thus, more researches and studies in the passion 

of learning should be encouraged and supported from basic research to research and development in order to 

achieve body of knowledge for the substantial quality improvement of the educational system. 

 

KEYWORDS: Passion, Learning, Learner 

 

1. บทนํา 

 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนเป็นตวัก่อใหเ้กิดปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีสร้างการ

เปล่ียนแปลง และยงัเป็นปัจจยัท่ีช่วยยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนและคุณภาพการสอนของครูผูส้อน

อย่างมีนัยสําคญั เป็นการแสวงหาส่ิงใหม่และประสบการณ์ใหม่ อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลต่อการ

จดัการเรียนการสอน ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนมีความจาํเป็นสาํหรับการเรียนการสอน ทาํให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ถึงความปรารถนาและความกระตือรือร้นท่ีเกิดข้ึนอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือจะเพ่ิมศกัยภาพในการเรียนรู้

ของตนเอง (Serin Hamdi, 2017) จากผลการวิจัยหลายฉบับพบความเช่ือมโยงระหว่างความมุ่งมั่นและพลงั

ขบัเคล่ือนกบัการศึกษา  ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนมีความเก่ียวขอ้งกนัโดยตรงกบัระบบการศึกษา ไม่วา่จะ

เป็น ครู อาจารย ์นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา รวมไปถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัต่างๆ โดยจะส่งผลสาํคญัในดา้น
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สุขภาพจิต สุขภาพกาย การสร้างความหมายในส่ิงท่ีทาํและการแสดงศกัยภาพของตนเองในระดบัสูง เช่น ความ

มุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนมีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดี มีความพึงพอใจในชีวิต มีความหมายของ

การมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตชีวา (Vallerand J Robert  & Houlfort Nathalie, 2003) โดยผูท่ี้มีความมุ่งมัน่และพลงั

ขบัเคล่ือนตํ่าจะมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะซึมเศร้า และภาวะวิตกกงัวล การมีสุขภาพจิตท่ีดีนั้นไดรั้บอิทธิพลจาก

ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนแบบการสอดประสาน (harmonious passion) ตรงกนัขา้ม ผูท่ี้มีความมุ่งมัน่และ

พลงัขบัเคล่ือนแบบความหลงใหล (obsessive passion) นั้นสามารถพยากรณ์โอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะซึมเศร้า 

และภาวะวิตกกงัวลไดใ้นทิศทางบวก เช่น การหมดแรงใจในการเรียน เป็นตน้ อาจจะกล่าวไดว้า่ความมุ่งมัน่และ

พลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนมีความหมายอย่างมากต่อตวัผูเ้รียนและต่อครูผูส้อนทั้งในแง่ทกัษะทางวิชาการและ

การมีสุขภาพจิตท่ีดี ตราบใดท่ีความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนมีการสอดประสานกนัอยา่งสอดคลอ้ง

ของความมุ่งมั่นและพลังขับเคล่ือนแบบการสอดประสาน (harmonious passion) และความมุ่งมั่นและพลัง

ขบัเคล่ือนแบบความหลงใหล (obsessive passion) ผูเ้รียนจะมีภูมิคุม้กนัทางใจท่ีจะไม่หมดแรงใจในการเรียน และ

ยงัเป็นเคร่ืองป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาทางการเรียนตามมาในอนาคต อีกทั้งยงัสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข 

(Vallerand J. Robert, 2016)  

 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่ แต่มีการศึกษา คน้ควา้ และวิจยัมาเป็น

เวลาหลายร้อยปี โดยในแต่ละยุคก็มีการนิยาม ให้ความหมาย รวมไปถึงแนวทางในการพยายามทาํความเขา้

ใจความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนไปในทิศทางท่ีมีความแตกต่างกนัของความเช่ือ ทศันคติ ขอ้คน้พบ

ในยคุสมยันั้น และในยคุปัจจุบนัความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนก็ไดรั้บการพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้

และศึกษาวจิยัโดย Vallerand J. Robert (2016) โดยอาศยัหลกัทางทางจิตวทิยา พฤติกรรมศาสตร์ และหลกัปรัชญา

เขา้มาทาํความเขา้ใจพฤติกรรม การแสดงออก และผลท่ีจะตามมาของบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน

ทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแต่ละยคุของการพฒันาทฤษฎีและวิธีการวดัก็มีความแตกต่างกนั มีจุดหมายในการ

อธิบายความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนท่ีแตกต่างกนัออกไป ในบทความน้ีผูเ้ขียนขอนาํเสนอพฒันาการของความ

มุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียน องคป์ระกอบของทฤษฎี และการตรวจวดัความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน

ทางการเรียนในแต่ละยคุ  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือนาํเสนอพฒันาการของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียน  

(2) เพ่ือนาํเสนอองคป์ระกอบ 2 ดา้นของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนตามทฤษฎี The Dualistic Model 

of Passion (DMP) 

(3) เพ่ือนําเสนอการวดัความมุ่งมั่นและพลังขับเคล่ือนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion 

(DMP) 

 

3. พฒันาการของความมุ่งมั่นและพลงัขับเคล่ือนทางการเรียน 

 ถา้เปรียบการพฒันาการศึกษาของประเทศในบริบทเช่นเดียวกบัการขบัรถทางไกล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

การพฒันาอนัย ัง่ยนืโดยใชน้วตักรรมเป็นตวัขบัเคล่ือนแลว้นั้น ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน (Passion) ก็เปรียบ

เหมือน “นํ้ ามนัหล่อล่ืน” ท่ีจะสร้างสมรรถนะของการขบัรถคนันั้นให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและไม่ติดขดั 

เพราะความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้คนมีพลงัอยา่งแรงกลา้จากภายใน และ
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พร้อมท่ีจะกา้วขา้มอุปสรรคต่างๆได ้ อยา่งไรก็ดีนํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีใชส้าํหรับรถแต่ละประเภทยอ่มมีความแตกต่าง

กนั แมแ้ต่รถประเภทเดียวกนัก็ยงัมีนํ้ ามนัหล่อล่ืนหลายสูตรใหเ้ลือกใชข้ึ้นอยูก่บัสมรรถนะของรถ รวมถึงจุดหมาย

และลกัษณะการใชง้านของรถ ดงันั้นการเขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริง รวมถึงแนวทางในการสร้างความมุ่งมัน่และ

พลงัขบัเคล่ือนอย่างเขา้ใจ เหมาะสมกบัวฒันธรรมและบริบทต่างๆ จะเป็นตวัเร่งให้การพฒันาการศึกษา ทั้งตวั

ผูส้อนและผูเ้รียนใหไ้ปถึงท่ีหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ปลอดภยั และยัง่ยนืยิง่ข้ึน (วาสิตา บุญสาทร, 2556) 

 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน (Passion) เป็นคาํเก่าท่ีมีการใชม้ายาวนานในหลายบริบท โดยความหมาย

ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกหรืออารมณ์ ความปรารถนาท่ีแรงกลา้ ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ กิจกรรม และ

รวมถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเพ่ือตอบสนองความรู้สึกภายใน มีนัยทั้ งทางบวกและทางลบ (Vallerand J. 

Robert 2016) 

 คาํวา่ “Passion” ในภาษาไทยนั้นยงัไม่มีคาํความหมายและนยัยะตรงกบัคาํวา่ “Passion” โดยตรง ในการ

แปลความหมายท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการนาํเอาคาํหรือวลีมาอธิบายความหมาย ไม่ใช่การแปลความหมายโดยตรง และ

แนวคิดท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวางของนกัภาษาศาสตร์ท่ีเรียกว่า Linguistic Relativism นั้นเช่ือว่าภาษาไม่ไดเ้ป็น

เพียงเคร่ืองมือในการส่ือสารความหมายของส่ิงต่างๆ เท่านั้น แต่ยงัเป็นการวางโครงสร้างและกรอบความคิดต่างๆ 

ในสังคมอีกดว้ย ถอ้ยคาํ วลีและประโยคต่างๆ ท่ีใชใ้นภาษานั้นผูกติดกบัความคิดความเช่ือ ทศันคติรวมถึงภูมิ

ปัญญาของสงัคมและคนในสงัคมนั้นๆอยา่งไม่สามารถแยกออกจากกนัไดเ้ด็ดขาด (Fauconnier Denis & Mousset 

Claire, 2004) 

 หากวิเคราะห์ตามหลกัการทางภาษาศาสตร์ จะเห็นว่าการท่ีคนไทยไม่มี คาํแปลศัพท์คาํว่า Passion 

โดยตรง เน่ืองจากในบริบทของสังคมไทยและการใชชี้วิต ของคนไทยนั้นไม่มี Passion เป็นองคป์ระกอบอยา่ง

เด่นชดั ส่วนน้ีอาจเป็นตวับ่งช้ี ท่ีแสดงถึงการท่ี Passion หรือความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบั 

สังคมไทย แต่นัน่ก็ไม่ไดห้มายความวา่การไม่มี Passion เป็นส่ิงท่ีผิด อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัน้ี Passion หรือใน

ท่ีน้ีแปลวา่ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั ดงันั้นการมุ่งเนน้พฒันา Passion ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้ง

คาํนึงถึงไดแ้ก่การกาํหนดนิยามและคาํอธิบายแนวคิดของ Passion ให้ชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัเพ่ือสร้าง ให้

เป็นโครงสร้างความคิด ความเช่ือ ทศันคติและภูมิปัญญาของสังคมต่อไป (วาสิตา บุญสาทร, 2556) ความมุ่งมัน่

และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนนั้นพบว่ามีการศึกษาวิจยัอยูไ่ม่มากนักในบริบทศาสตร์ทางดา้นจิตวิทยา แต่นกั

ปรัชญากลบัให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีการศึกษาวิจยัมาหลายศตวรรษ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ 

และไดค้น้พบวา่องคค์วามรู้เร่ืองความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนนั้นมี 3 ระยะ (Vallerand J. Robert, 2015) ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนจะนาํมาซ่ึงการไร้เหตุผลและขาดการควบคุม เกิดข้ึนในยคุของ 

Plato และ Spinoza ในช่วงปี คศ.1632-1677 โดยมีลกัษณะเช่ือมโยงกบักบัลกัษณะรากศพัทข์องคาํวา่ Passion ท่ีมา

จากภาษาลาติน Passio ท่ีแปลวา่ ความทุกขท์รมาน ผูค้นท่ีมีความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนมกัจะไดรั้บความทุกข์

ทรมานอยา่งใดอยา่งหน่ึง พวกเขาเหล่านั้นต่างตกเป็นทาสของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนของพวกเขาเอง ซ่ึง

มนัก็จะกา้วเขา้มามีอาํนาจเหนือพวกเขา 

 ระยะท่ี 2 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนถูกเปล่ียนมุมมองในแง่บวกมากข้ึน เช่น Rene Decartes ในช่วง

ปี คศ.1596-1690 ไดใ้หค้าํจาํกดัความความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนวา่เป็นอารมณ์รุนแรงซ่ึงมีแนวโนม้ก่อให้เกิด

พฤติกรรมในทางบวก ถา้ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนยงัอยูใ่นระดบัท่ีมีเหตุผล นกัปรัชญาอยา่ง Jean-Jacques 

Russo, Helvetius และ Dedirot ในช่วงปี คศ.1712-1784 ต่างก็มีความเห็นวา่ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนเป็นส่ิง

ท่ีจาํเป็นในการท่ีจะมีชีวติท่ีมีความสุขและมีสุขภาพท่ีดี แต่ Hegel ในช่วงปี คศ.1770-1831 ไดก้ล่าววา่ความมุ่งมัน่
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และพลังขบัเคล่ือนมีความจาํเป็นท่ีจะทาํให้บุคคลไปถึงจุดของการประสบความสําเร็จท่ีสูงท่ีสุด และ Kier 

Kegaard ในช่วงปี คศ.1813-1855 ก็ไดร้ายงานวา่การมีชีวติอยูถ่า้ขาดวามมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนก็ทาํไดเ้พียงแค่

ใชชี้วิตไปวนัๆแบบไร้จุดหมาย จะเห็นไดว้า่องคค์วามรู้ในระยะท่ี 2 ของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนนั้นแสดง

ให้เห็นวา่มีลกัษณะท่ีเป็นบวกและผลบวกท่ีไดเ้หล่าน้ีจะสามารถพบไดก็้ต่อเม่ือบุคคลนั้นสามารถควบคุมความ

มุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนของตนเองได ้

 ระยะท่ี 3 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในระยะน้ียงัเป็นท่ีรู้จกัของวงวิชาการอยูน่อ้ย ความมุ่งมัน่และ

พลงัขบัเคล่ือนในระยะน้ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีจะกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 20 เป็นการบรรจบกนัระหวา่งศาสตร์ทางปรัชญา 

และศาสตร์ทางจิตวิทยา ในระยะน้ีความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนมีทั้งส่วนท่ีดีและส่วนท่ีไม่ดี เช่น ในงานเขียน

ของ Kant, Ribot และ Joussain ในช่วงปี คศ.1724-1928 ท่ีเสนอวา่ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนมี 2 ดา้นกวา้งๆ 

ดา้นแรก คือ ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนท่ีมีคุณธรรม ซ่ึงเป็นความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนท่ีมุ่งไปสู่ความ

ผาสุกและมุ่งประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ดา้นท่ีสอง คือ ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนท่ีเห็นแก่

ตัว เป็นความมุ่งมั่นและพลังขับเคล่ือนท่ีทําให้เกิดการแสวงหาแต่ความพึงพอใจของตนเอง และได้แสดง

ความเห็นเพ่ิมเติมวา่ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนดา้นต่างๆนั้นสามารถท่ีจะมีความสัมพนัธ์ในระหวา่งกนัและ

กนัใน 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนดา้นหน่ึงๆ สามารถทาํให้เกิดความขดัแยง้กนั

และสามารถทาํลายความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในอีกดา้นได ้ลกัษณะท่ีสอง ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน

ดา้นหน่ึงๆ สามารถท่ีจะดาํรงอยูด่ว้ยกนัโดยไม่เกิดความขดัแยง้ และยงัคน้พบวา่ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนท่ี

มีคุณธรรมมีความสาํคญัในการควบคุมใหเ้กิดความสมดุลข้ึนระหวา่งความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทั้งสองดา้น 

โดยผลท่ีตามมาของความสมดุลนั้นคือการท่ีบุคคลสร้างสรรคห์รือลงมือกระทาํส่ิงต่างๆข้ึนมาจะระลึกอยูเ่สมอวา่

มีตวัเองและส่ิงแวดลอ้มต่างๆอยูร่อบขา้งเสมอ 

 สถานการณ์การวิจัยเพ่ือค้นควา้องค์ความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองความมุ่งมั่นและพลังขบัเคล่ือนเพ่ือหา

องคป์ระกอบนั้นยงัมีไม่มากนกั แต่ก็ยงัมีนกัจิตวทิยาบางกลุ่มซ่ึงใหค้วามสนใจในกรอบแนวคิดขององคป์ระกอบ

น้ีอยูเ่พ่ือคน้หาแรงจูงใจของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน และเพ่ือคน้หาแนวทางท่ีจะไปให้ถึงความมุ่งมัน่และ

พลงัขบัเคล่ือนของตนเอง หรือทาํกิจกรรมท่ีตนเองมีความรักความชอบ (Nico H Frijda, Batja Mesquita, Joep 

Sonnemans, & Stephanie Van Goozen, 1991) งานวิจัยเกือบทั้งหมดท่ีผ่านมาเก่ียวขอ้งกบัความมุ่งมัน่และพลงั

ขบัเคล่ือนมกัจะทาํไปในแง่ของความรัก ความชอบ แต่ไม่ไดมี้การศึกษาวิจยัถึงความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรม ภาวะการเสพติดความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในทางบวก  ความแข็งแกร่งภายใน 

แรงจูงใจภายใน ซ่ึงทั้ งหมดน้ีได้รับอิทธิพลจากกรอบแนวคิดท่ีแตกต่างกันออกไปและท่ีสําคญั ยงัไม่ได้มี

การศึกษาถึงลกัษณะองค์ประกอบของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนท่ีประกอบไปดว้ย 2 ลกัษณะท่ีเช่ือมโยง

รวมกนัข้ึนมาเป็นความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน แต่จะใชห้ลกัแนวคิดของนกัปรัชญาและนกัจิตวทิยาในระยะท่ี 1 

และระยะท่ี 2 เท่านั้นมาทาํการวิจยั และยิ่งไปกวา่นั้นกรอบแนวคิดทฤษฎีในระยะท่ี 3 สะทอ้นให้เห็นแลว้วา่บาง

ส่ิงบางอย่างท่ีเรารักนั้นสามารถท่ีจะทาํร้ายตวัเราไดห้ากไม่อยู่ในความสมดุล (William Glasser, 1976; Elaine 

Hatfield, G William Walster, & Jane A Piliavin, 1978; Richard M Ryan & Edward L Deci, 2000; Angela L 

Duckworth, Christopher Peterson, Michael D Matthews, & Dennis R Kelly, 2007) 
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4. องค์ประกอบ 2 ด้านของความมุ่งมั่นและพลงัขับเคล่ือนตามทฤษฎ ีThe Dualistic Model of 

Passion (DMP) 

 องค์ประกอบ 2 ด้านของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion 

(DMP) (Vallerand J. Robert 2016) 

 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในการเรียน อาจมีนยัยะท่ีคลา้ยคลึงกบัคาํวา่ ความบา้เรียน ถึงแมว้า่คาํทั้ง

สองคาํขา้งตน้จะแสดงถึงความทุ่มเทในการเรียนอยา่งเตม็ท่ี แต่คาํทั้งสองคาํมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ความ

มุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในการเรียนมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในเชิงบวก

(Harmonious Passion) และเชิงลบ (Obsessive Passion) (Marjan Gorgievski-Duijvesteijn & Arnold Bakker, 2010) 

ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 องคป์ระกอบความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion 

  

 ในเชิงบวกมีลกัษณะท่ีบุคคลเป็นผูค้วบคุมกิจกรรมท่ีทาํ เช่น บุคคลท่ีเรียนอยา่งหนกัและทุ่มเทในการ

เรียนเน่ืองจากรู้สึกวา่การเรียนท่ีเรียนรู้อยูน่ั้นตรงกบัความชอบและความสามารถของตน เป็นการเรียนท่ีมีคุณค่า

และมีความสาํคญั เป็นส่วนสาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการและแรงบนัดาลใจจากภายใน และเม่ือทาํแลว้จะ

เกิดความสุขในการเรียน 

 ในขณะท่ีเชิงลบ กิจกรรมและปัจจัยภายนอกจะเป็นผูค้วบคุมบุคคล ทําให้บุคคลเกิดการกระทาํท่ี

หมกมุ่น ในส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากเกินไป เช่น การบา้เรียน การบา้งาน และในท่ีสุดจะนาํไปสู่ความไม่สมดุลในชีวิต

และการเรียน ซ่ึงความไม่สมดุล เกิดจากความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งความตอ้งการในบทบาทของการเรียนกบั

ความตอ้งการในบทบาทของครอบครัวหรือชีวิตส่วนตวั ซ่ึงส่งผลเสียต่อทั้ งตวัของนักเรียน ครอบครัว และ

สถานศึกษา เช่น ความเส่ียงดา้นสุขภาพ ความเครียดและความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์สูงข้ึน ซ่ึงพบกรณีดงักล่าวใน

ประเทศญ่ีปุ่นโดยสาํนกังานสถิติแห่งชาติญ่ีปุ่นเปิดเผยวา่ในปี 2000 ถึง 2004 ประชาชนชาวญ่ีปุ่นกว่า 6 ลา้นคน 

ทาํงานมากกวา่  60 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ และจากตวัเลขของกระทรวงสุขภาพแรงงานและสวสัดิการสงัคมญ่ีปุ่น (the 

Ministry of Health, Labour and Welfare) พบชาวญ่ีปุ่น 300 ราย ท่ีเสียชีวติอนัเน่ืองมาจากการทาํงานท่ีหนกัเกินไป 

(Death from Overwork) เรียกเป็นภาษาญ่ีปุ่นวา่ “โรคคาโรชิ” ซ่ึงมีอาการหัวใจวาย และเส้นโลหิตในสมองแตก 

เพราะการทาํงานท่ีมากเกินไป การพกัผ่อนไม่เพียงพอ และความเครียดเร้ือรังจากการทาํงาน ประเด็นดงักล่าวน้ี

เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแยกแยะและทาํความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในงานท่ีเป็นพลงัเชิงบวกท่ี

Passion 

(ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน) 

Harmonious Passion 

(ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนเชิงบวก) 

Obsessive Passion 

(ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนเชิงลบ) 
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มีคุณลกัษณะแตกต่างจาก การทาํงานอยา่งหนกัเกิน ซ่ึงจะนาํไปสู่การสูญเสียทุนมนุษยท่ี์มีคุณค่ายิง่ขององคก์ร แต่

ยงัไม่พบการศึกษาผลกระทบในเชิงลบของการเรียนอยา่งหนกั 

 การท่ีบุคคลท่ีเรียนอยา่งหนกัและทุ่มเทในการเรียน เน่ืองจากรู้สึกวา่การเรียนนั้นตรงกบัความชอบและ

ความสามารถของตน เป็นการเรียนท่ีมีคุณค่าและมีความสําคญั เป็นส่วนสําคญัในการตอบสนองความตอ้งการ

และแรงบันดาลใจจากภายใน และเม่ือทําแล้วจะเกิดความสุขในการเรียน นั้ นคือความคิด ความรู้สึก หรือ

พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียน แต่ก็พบงานวจิยัไม่นอ้ยทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศท่ีรายงานว่าปรากฏการณ์ซึมเศร้าจากการศึกษาในระดับสูงเกิดได้ข้ึนในทุก

วฒันธรรมทัว่โลก น่าแปลกท่ีคนมีการศึกษาสูงยิ่งเผชิญความยากลาํบากจากความเครียดและความวิตกกงัวลมาก

ข้ึน (Panger, G., Tryon, J., & Smith, A. 2014) ซ่ึงนั้นก็เกิดจากการทาํงานประสานของของความมุ่งมัน่และพลงั

ขบัเคล่ืองทางการเรียนท่ีไม่สมดุล โดยปกติของคนท่ีสามารถปรับสมดุลของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน

ทางการเรียนไดจ้ะสามารถทาํกิจกรรมทางการเรียนไดอ้ยา่งไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การนอน การเขา้

สงัคม และงานอดิเรก เป็นตนั (Vallerand J. Robert 2016). 
 

5. การวดัความมุ่งมั่นและพลงัขับเคล่ือนตามทฤษฎ ีThe Dualistic Model of Passion (DMP) 

 การวดัความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion (DMP) (Vallerand J. 

Robert 2016) 

 Vallerand J. Robert ผูเ้สนอทฤษฎี The Dualistic Model of Passion (DMP) ได้อธิบายความมุ่งมัน่และ

พลงัขบัเคล่ือนว่ามี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในเชิงบวก (Harmonious Passion) 

และเชิงลบ (Obsessive Passion) และไดส้ร้างเคร่ืองมือซ่ึงเป็นแบบทดสอบข้ึนมาวดั เน่ืองจากความมุ่งมัน่และพลงั

ขบัเคล่ือนในเชิงบวก(Harmonious Passion) และเชิงลบ (Obsessive Passion) จดัไดว้า่เป็นพฤติกรรมภายใน และ

ไม่สามารถท่ีจะวดั หรือสงัเกตไดด้ว้ยตาเปล่า จึงตอ้งอาศยัวธีิการวดัตามคุณลกัษณะใหค้รอบคลุมตามความหมาย

ท่ีไดนิ้ยามเอาไวใ้นทฤษฎี เคร่ืองมือวดัตวัแปรท่ีเป็นคุณสมบติัทางจิตวทิยาหรือคุณลกัษณะแฝงนั้นจาํเป็นจะตอ้งมี

คุณสมบติัท่ีสามรถวดัคุณลกัษณะตามนิยามของทฤษฎีท่ีเรียกว่า ความตรงเชิงโครงสร้างหรือความตรงเชิงทฤฎี 

(วรรณี แกมเกตุ, 2551) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้งนั้นมีหลายวิธี แต่วธีิท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนันั้น

คือการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบ

เชิงสาํรวจ และ 2. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (อรรถไกร พนัธ์ุภกัดี, 2559) Vallerand ไดส้ร้างแบบวดัท่ี

เป็นมาตรฐานในการวดัโดยแบ่งแบบวดัออกเป็น 2 องค์ประกอบตามทฤษฎีของเขาด้วยวิธีการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) และแต่ละองคป์ระกอบก็สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตไดอี้ก 7 ตวัแปร รวมทั้ง

สององค์ประกอบเป็น 14 ตวัแปรสังเกตได ้และแบบวดัของเขาก็ไดรั้บความนิยมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา 

พร้อมทั้ งถูกนําไปแปลเป็นภาษาต่างๆเพ่ือนําไปทาํการศึกษาวิจัยในบริบทของประเทศท่ีนักวิจัยสนใจ เช่น 

ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส เป็นตน้ (Marsh H. W. et al., 2013; Yaxi Zhao, Ariane St-Louis, & Robert J Vallerand, 

2015) แต่ยงัไม่พบแบบวดัความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนท่ีเป็นภาษาไทย อีกทั้งยงัไม่พบแบบวดัความมุ่งมัน่และ

พลงัขบัเคล่ือนทางการศึกษาท่ีเป็นภาษาไทยท่ีพฒันาจากทฤษฎี The Dualistic Model of Passion (DMP) 
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6. สรุป 

 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน (Passion) มีอธิพลทั้ งต่อตวัผูเ้รียน ต่อผูส้อน และเป็นเคร่ืองมือช่วย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน แต่ยงัไม่มีการแปลความหมายของคาํศัพท์เป็นภาษาไทย ในการแปล

ความหมายท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการนาํเอาคาํหรือวลีมาอธิบายความหมาย ในปัจจุบนัน้ี Passion หรือในท่ีน้ีแปลวา่

ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนนั้นพบวา่มีการศึกษาวจิยัอยูไ่ม่มากนกั

ในบริบทศาสตร์ทางดา้นจิตวิทยา แต่นักปรัชญากลบัให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีการศึกษาวิจยัมาหลายศตวรรษ 

โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ และไดค้น้พบว่าองค์ความรู้เร่ืองความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนนั้นมี       

3 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนจะนาํมาซ่ึงการไร้เหตุผลและขาดการควบคุม 

ระยะท่ี 2 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนถูกเปล่ียนมุมมองในแง่บวกมากข้ึน 

ระยะท่ี 3 ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนในระยะน้ียงัแป็นท่ีรู้จกัของวงวิชาการอยูน่อ้ย ความมุ่งมัน่และ

พลงัขบัเคล่ือนในระยะน้ีเกิดข้ึนในช่วงจะกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 20 เป็นการบรรจบกนัระหวา่งศาสตร์ทางปรัชญา 

และศาสตร์ทางจิตวทิยา ในระยะน้ีความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนมีทั้งส่วนท่ีดีและส่วนท่ีไม่ดี 

การศึกษาวิจัยในช่วงแรกอิทธิพลจากกรอบแนวคิดท่ีแตกต่างกันออกไปและท่ีสําคัญ ยงัไม่ได้มี

การศึกษาถึงลกัษณะองค์ประกอบของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนท่ีประกอบไปดว้ย 2 ลกัษณะท่ีเช่ือมโยง

รวมกนัข้ึนมาเป็นความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน แต่จะใชห้ลกัแนวคิดของนกัปรัชญาและนกัจิตวทิยาใน ในระยะ

ท่ี 1 และระยะท่ี 2 เท่านั้นมาทาํการวจิยั และยิง่ไปกวา่นั้นกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ี เรามาในระยะท่ี 3 และสะทอ้นให้

เห็นแลว้วา่บางส่ิงบางอยา่งท่ีเรารักนั้นสามารถท่ีจะทาํร้ายตวัเราไดห้ากไม่อยูใ่นความสมดุล 

องค์ประกอบ 2 ด้านของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion 

(DMP) พฒันาโดย Vallerand เสนอว่าความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของความมุ่งมัน่

และพลงัขบัเคล่ือนในเชิงบวก (Harmonious Passion) และเชิงลบ (Obsessive Passion) พร้อมทั้งสร้างแบบวดัท่ี

เป็นมาตรฐานในการวดัโดยแบ่งแบบวดัออกเป็น 2 องคป์ระกอบตามทฤษฎี และแต่ละองคป์ระกอบก็สามารถวดั

ไดจ้ากตวัแปรสังเกตไดอี้ก 7 ตวัแปร รวมทั้งสององค์ประกอบเป็น 14 ตวัแปรสังเกตได ้และแบบวดัของเขาก็

ไดรั้บความนิยมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ โดยทั้งถูกนาํไปแปลเป็นภาษาต่างๆเพ่ือนําไป

ทาํการศึกษาวจิยัต่อไป 

ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนเป็นตวัก่อใหเ้กิดปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีสร้างการ

เปล่ียนแปลง และยงัเป็นปัจจยัท่ีช่วยยกระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ของผูเ้รียนและคุณภาพการสอนของครูผูส้อน

อยา่งมีนยัสาํคญั อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอน ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือน

ทางการเรียนมีความจาํเป็นสําหรับการเรียนการสอน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ถึงความปรารถนาและความ

กระตือรือร้นท่ีเกิดข้ึนอย่างเต็มท่ีเพ่ือจะเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเอง และผลของการศึกษาวิจัยใน

ต่างประเทศพบความเช่ือมโยงระหวา่งความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนกบัการศึกษาโดยตรงกบัระบบการศึกษา ไม่

วา่จะเป็น ครู อาจารย ์นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา รวมไปถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลสาํคญัใน

ดา้นสุขภาพจิต สุขภาพกาย การสร้างความหมายในส่ิงท่ีทาํและการแสดงศกัยภาพของตนเองในระดบัสูง สาํหรับ

ประเทศไทยยงัพบการศึกษาวิจยัในประเด็นน้ีนอ้ย จึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการศึกษาวิจยัความมุ่งมัน่

และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนตั้งแต่วิจยัระดบัพ้ืนฐานจนถึงการพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้สู้การพฒันาระบบ

การศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 1. ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียน เป็นตวัแปรท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพฒันา

การศึกษาทั้งต่อผูเ้รียน ผูส้อน และผูบ้ริหาร จึงควรมีการศึกษาวิจยัถึงสาเหตุของการเกิดข้ึนของความมุ่งมัน่และ

พลงัขบัเคล่ือนทางการเรียน และผลของความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนว่าสามารถพฒันาคุณภาพ

การศึกษาในดา้นใดไดบ้า้ง 

 2. ความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียน เป็นตวัแปรท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพฒันา

การศึกษาทั้งต่อผูเ้รียน ผูส้อน และผูบ้ริหาร โดยมหาวทิยาลยัท่ีทาํหนา้ท่ีผลิตบณัฑิตท่ีจบการศึกษาออกไปเป็นครู 

ควรพฒันาใหนิ้สิตมีความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนทั้งในฐานะท่ีเป็นผูเ้รียน และในฐานะท่ีจะไปเป็น

ผูส้อนท่ีจะตอ้งคน้หาและสร้างความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนในนกัเรียนเพ่ือความสุขในการเรียนรู้ 

ความสุขในการสอน และยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

 3. ครูผูส้อนควรคน้หาและเสริมสร้างความมุ่งมัน่และพลงัขบัเคล่ือนทางการเรียนในผูเ้รียนแต่ละบุคคล 

เพ่ือความเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการของจิตวิทยาการศึกษาท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนแต่ละคนมี

ความแตกต่างกนั ดงันั้นหากคน้พบความมุ่งมัน่ทางการเรียนในผูเ้รียนแตล่ะบุคคล ก็จะสามารถพฒันาหรือต่อยอด

ศกัยภาพของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึนไปได ้(นนัทิชา ม่วงปาน และมนสันนัท ์หตัถศกัด์ิ, 2560) 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาการจดัการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จัดการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2) เพ่ือสร้างกลยุทธ์การจดั

การศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการความ

ปลอดภยัการบิน วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม จาํนวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัเป็น

แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ ค่าความเช่ือมัน่ใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคทั้งฉบบัเท่ากบั 

0.96 และดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามโดยหาค่า IOC เท่ากบั 1.00 ผลการวิจยัพบว่า การจดัการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ในแต่ละด้านและภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และกลยุทธ์การจดัการศึกษาหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ประกอบดว้ย 1) ดา้นกายภาพ คือ 1.1) การพฒันาห้องปฏิบติัการทางวิชาชีพและส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 1.2) การ

พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวก 2) ดา้นวชิาการ คือ 2.1) การส่งเสริมศกัยภาพงานวชิาการและพฒันาอาจารยป์ระจาํ

อยา่งต่อเน่ือง 2.2) การจดัการเรียนการสอนเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นสาํคญั 3) ดา้นการเงิน คือ การจดัหางบประมาณจาก

ภาครัฐในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 4) ดา้นการบริหารจดัการ คือ การพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

คาํสําคญั : กลยทุธ์ , การจดัการศึกษา , การจดัการความปลอดภยัการบิน  

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) To study the educational management of the Bachelor of Science 

Aviation Safety Management Program at College of Aviation & Transportation Sripatum University. 2) To create 

educational management strategies for the Bachelor of Science Aviation Safety Management Program at College 
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of Aviation & Transportation Sripatum University. Population groups are Bachelor of Science students Aviation 

Safety Management Program at College of Aviation & Transportation Sripatum University, 205 persons. This 

research uses survey research methodology. The research tools consisted of questionnaires and interviewed 

experts. The reliability of the Cronbach 's alpha coefficient is 0.96 and the consistency index of the questionnaire 

with IOC is 1.00. The research found that Educational management of the Bachelor of Science Aviation Safety 

Management Program at College of Aviation & Transportation Sripatum University in each aspect and the overall 

picture is at a high level. Educational management strategies for the Bachelor of Science Aviation Safety 

Management Program at College of Aviation & Transportation Sripatum University consists of 1) Physical 

aspects which are 1.1) Development of professional laboratories and modern teaching media. 1.2) Facility 

development. 2) Academic aspects are 2.1) Continuing promotion of academic performance and full-time lecturer 

development. 2.2) The teaching and learning management is emphasized for the learners. 3) Finance is the 

procurement of budgets from the government sector in promoting student learning activities. 4) Management 

aspect is the development of information technology systems. 

 

Keywords : Strategy , Educational Management , Aviation Safety Management 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าปีละ 4-5 แสนลา้นบาทและมีบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งหลายหม่ืนคน เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้

ประกาศประเทศไทยไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ คือ (1) มาตรฐานของบุคลากรในกรมการบินพลเรือน (2) 

การใหใ้บอนุญาตท่ีไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (3) มาตรฐานของสายการบินแบบเช่าเหมาลาํ ซ่ึงขอ้บกพร่อง

น้ีไดส่้งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภา

นิติบญัญติัแห่งชาติ ไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาโดยจดัทาํรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ยทุธศาสตร์การพฒันา

อุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559-2574 โดยยทุธศาสตร์ ท่ี 3 คือ การพฒันาส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากร

ดา้นการบินในเขตภูมิภาคอาเซียน มีความเก่ียงขอ้งกบัการจดัการศึกษา ซ่ึงต่อมาคณะกรรมาธิการการคมนาคม 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ไดจ้ดัทาํรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การผลิตบุคลากรดา้นการบินของประเทศไทย 

(คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบญัญติัแห่งชาติ , 2560) ไดน้าํเสนอการพฒันาบุคลากรดา้นการบินของ

ประเทศดา้นต่างๆ ดงัน้ี (1) ดา้นการบริหารอุตสาหกรรมการบิน (2) ดา้นนกับิน เจา้หนา้ท่ีควบคุมการจราจรทาง

อากาศ และเจา้หนา้ท่ีดา้นเวชศาสตร์การบิน (3) ดา้นช่างอากาศยานและวศิวกรการบิน(4) ดา้นการผลิตบุคลากรใน

การบริการภาคพ้ืน ภาคอากาศ และหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน จากรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว 

มหาวทิยาลยัศรีปทุมไดจ้ดัตั้งวทิยาลยัการบินและคมนาคม ข้ึนในปี พ.ศ. 2559 โดยเปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตร

บณัฑิต สาขาการจดัการความปลอดภยัการบิน เพ่ือผลิตบณัฑิตและเตรียมบุคลากรดา้นการบินของประเทศไทย

ใหมี้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติในการทาํงานและใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมการบิน  

และเพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงศึกษากลยุทธ์การจดั

การศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการจดัการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน 

วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

(2) เพ่ือสร้างกลยทุธ์การจดัการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความปลอดภยั

การบิน วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ผูว้ิจยัไดศึ้กษามาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา , 2554) และแนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ์ (พสุ เดชะรินทร์ , 2546) 

กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การวจิยัน้ีใชร้ะเบียบการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

                  4.2 ประชากร 

  ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จดัการความปลอดภยัการบิน มหาวิทยาลยัศรีปทุม จาํนวน 205 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 2) อาจารย์

ประจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน มหาวิทยาลยัศรีปทุม จาํนวน 3 

คน  

 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  การจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ (1) ดา้นกายภาพ (2) ดา้นวิชาการ (3) ดา้นการเงิน (4) ดา้น

การบริหารจดัการ  

 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

 (1) แบบสอบถาม (Questionnaires) สําหรับนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามการจดัการศึกษา (ดา้นกายภาพ ดา้นวิชาการ ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารจดัการ) ตอนท่ี 2 

ขอ้เสนอแนะการจดัการศึกษา 

การจดัการการศึกษา ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นกายภาพ  

2. ดา้นวชิาการ  

3. ดา้นการเงิน   

4. ดา้นการบริหารจดัการ 

กลยทุธ์การจดัการศึกษาหลกัสูตรวทิยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความ

ปลอดภยัการบิน วทิยาลยัการบินและ

คมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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 (2) แบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) สาํหรับอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ฯ ในการจดั

การศึกษา (ดา้นกายภาพ ดา้นวชิาการ ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารจดัการ) 

 (3) แบบประเมินความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ สาํหรับ

การประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุมีคุณสมบติั คือ จบการศึกษาขั้นตํ่าปริญญาโท และมีประสบการณ์

การทาํงานดา้นการศึกษาอยา่งนอ้ย 10 ปี 

  4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถาม (Questionnaires) สําหรับนกัศึกษา สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) 

สาํหรับอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ฯ และนาํแบบประเมินความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง ความเป็นไปได ้และความ

เป็นประโยชน์ สมัภาษณ์ความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ  

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยใชส้ถิติ

เชิงบรรยาย ค่าเฉล่ีย (Mean : x�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1. การจดัการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยั

การบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม มีลกัษณะ ดงัน้ี 

   1.1 การจัดการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน 

วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คะแนนค่าเฉล่ีย 4.02) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นวชิาการอยูใ่นระดบัมาก (คะแนนค่าเฉล่ียสูงสุด 4.07) รองลงมาคือ ดา้นการเงิน 

ดา้นกายภาพ และดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

   1.2 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ SWOT เก่ียวกบัการจดัการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการความปลอดภยัการบิน วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  

      1.2.1.ดา้นกายภาพ  

 จุดอ่อน 

  1. พ้ืนท่ีโดยรวมของมหาวทิยาลยัไม่กวา้งขวาง ทาํใหมี้พ้ืนท่ีทาํกิจกรรมจาํกดั 

  2. หอ้งปฏิบติัการทางวชิาชีพเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ หอ้งปฏิบติัการฝึก

บินจาํลอง (Flight Simulator Room) ไม่เพียงพอ  

  3. มหาวทิยาลยัมีสนามกีฬาสาํหรับนกัศึกษา ท่ีไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 

  4. ตูน้ํ้ าด่ืมไม่พอกบัจาํนวนนกัศึกษา 

 5. ชั้นวางรองเทา้ไม่พอกบัจาํนวนนกัศึกษา 

 จุดแขง็  

  1. ขนาดห้องเรียนกบัจาํนวนนกัศึกษามีความเหมาะสม มีความสะอาด ระเบียบเรียบร้อย

และพร้อมใชง้าน 

  2. หอ้งเรียนมีอุณภูมิท่ีเหมาะสม ปราศจากเสียง กล่ิน ควนั ฝุ่ นท่ีรบกวนต่อการเรียน 

  3. หอ้งเรียนมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีจาํเป็นครบถว้น พร้อมใชง้าน 

  4. หอ้งเรียนมีสญัญานเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเเบบมีสายหรือไร้สายอยา่งมีคุณภาพ 
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       5.วิทยาลยัการบินและคมนาคมมีการจดัการภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มให้บรรยากาศ

เหมาะสมต่อการเรียน 

 โอกาศ 

  1. มหาวทิยาลยั มีระบบ SCMS การเขา้ถึงขอ้มูลของนกัศึกษาทุกคน 

  2. มหาวทิยาลยัมีบริการหอ้งพยาบาล เเละมีเจา้หนา้ท่ีประจาํ 

  3. มหาวทิยาลยัมีหอ้งอาหารสะอาด สะดวก เเละเพียงพอ 

  4. มหาวทิยาลยัมีท่ีจอดรถจาํนวนเพียงพอสาํหรับนกัศึกษา 

  5. หอ้งสมุดมีเอกสาร หนงัสือประกอบการเรียนการสอนดา้นการบินอยา่งเพียงพอ 

 อุปสรรค 

 1.มหาวทิยาลยัของภาครัฐอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 1.2.2 ดา้นวชิาการ  

 จุดอ่อน 

  1. อาจารยมี์ผลงานทางวชิาการจาํนวนนอ้ย 

  2.ไม่มีอาจารยท่ี์ทาํงานในอุตสาหกรรมการบินมาสอน 

  3. อุปกรณ์การสอนไม่มี เช่น เคร่ืองบิน  

  5. การจดักิจกรรมทางวชิาการควรใหน้กัศึกษาทุกคนเขา้ร่วม 

  6. การจดัการเรียนการสอนควรมีวชิาเลือกมากข้ึน 

  7. การจดัการเรียนการสอนใหป้ฏิบติัตามแผนการสอน 

  8. ควรมีการแนะนาํอาชีพในอุตสาหกรรมการบินจะไดเ้ลือกเรียนไดเ้หมาะสม 

  9. ควรจดัใหน้กัศึกษาในแต่ละชั้นปีทาํกิจกรรมร่วมกนับ่อยๆ 

 จุดแขง็ 

  1. มีระบบ E Learning ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ก่อนเขา้หอ้งเรียน 

 2. อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 

 3. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมาย เกณฑ์การวดัผลอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสส่งเสริมให้

นกัศึกษาไดศึ้กษาเรียนรู้จากกรณีศึกษา และคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

 4. อาจารยส่์งเสริมให้นกัศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จากกรณีศึกษาต่างๆ และมี

การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 5. อาจารยมี์การมอบหมายงานตามเน้ือหาวชิาท่ีเรียนอยา่งเหมาะสม 

 6. มีการวดัระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 

 7. มีกิจกรรมพานกัศึกษาดูงานทางวชิาชีพเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และประสบการณ์

ของนกัศึกษา 

 โอกาส 

 1. มหาวิทยาลัยมีโครงการส่งเสริม และพฒันาการเรียนการสอนของอาจารย์อย่าง

ต่อเน่ือง 

 2. มหาวทิยาลยัมีกิจกรรมต่างๆ ใหน้กัศึกษา 
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 อุปสรรค 

 1.นกัศึกษาบางส่วนเรียนสายศิลป์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทาํใหไ้ม่มีพ้ืนฐานวิชา

วทิยาศาสตร์ 

 2. นกัศึกษามีพ้ืนฐานทางภาษาองักฤษตํ่า 

 1.2.3 ดา้นการเงิน   

 จุดอ่อน 

  1. มหาวิทยาลยัต้องใช้งบประมาณสูงในการพฒันาอาคารสถานท่ี ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก และส่ิงสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 2. จาํนวนทุนการศึกษามีจาํนวนจาํกดั 

 จุดแขง็ 

  1. วิทยาลัยการบินและคมนาคมมีระบบการคดัสรรนักศึกษาท่ีขอทุนการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัดว้ยความยติุธรรม 

  2. วิทยาลยัการบินและคมนาคมมีการให้ความรู้แก่นกัศึกษาในเร่ืองกองทุนกูย้ืมเงินเพ่ือ

การศึกษา 

  3. วทิยาลยัการบินและคมนาคมมีการจดัการกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษาอยา่งเหมาะสม 

  4. วิทยาลยัการบินและคมนาคมมีงบประมาณให้นกัศึกษาในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในมหาวทิยาลยัอยา่งเหมาะสม 

  5. วิทยาลยัการบินและคมนาคมมีการงบประมาณในกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

อยา่งเพียงพอ 

 โอกาส 

  1. รัฐบาลมีโครงการใหน้กัศึกษากูย้มืเรียน 

  2. มหาวทิยาลยัมีทุนวจิยัสนบัสนุนอาจารย ์

  3. มหาวทิยาลยัมีระบบการผอ่นชาํระค่าเล่าเรียนแก่นกัศึกษาอยา่งเหมาะสม 

  4. มหาวทิยาลยัมีการจดัสวสัดิการทุนการศึกษาต่อเน่ืองสมํ่าเสมอทุกปี 

  5. มหาวิทยาลยัมีการแจง้เร่ืองค่าลงทะเบียนเรียน แสดงค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียนต่างๆ มี

ความชดัเจน  

  6. มหาวิทยาลัยมีระบบท่ีทันสมัยในการติดตามตรวจสอบการชําระค่าลงทะเบียน

การศึกษา 

 อุปสรรค 

 1.ค่าลงทะเบียนและค่าหน่วยกิต ค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัมหาวทิยาลยัของรัฐ 

 1.2.4 ดา้นการบริหารจดัการ 

 จุดอ่อน 

1. การลงทะเบียนผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางคร้ังทาํไม่ได ้

 จุดแขง็ 

1. ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริหารหลกัสูตร ฯ สูงข้ึนเป็นลาํดบั 

  2. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหาไดท้นัที เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดในการใหบ้ริการ 
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  3. เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ ยิม้แยม้แจ่มใสทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการ 

  4. นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและทัว่ถึง 

 5. วิทยาลัยการบินและคมนาคมมีระบบการยกย่องหรือการให้รางวลั (rewards) กับ

นกัศึกษาดีเด่นอยา่งยติุธรรม 

 6. อาจารยมี์การใหค้าํปรึกษาและการช่วยเหลือนกัศึกษาดีมาก 

 โอกาส 

 1. มหาวทิยาลยัประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ใหน้กัศึกษาอยา่งทัว่ถึง 

 2. มหาวทิยาลยัมีระบบการบริหารงานธุรการท่ีทนัสมยั 

 3. มหาวทิยาลยัมีระบบบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มใหมี้ความเหมาะสมและ

เอ้ือประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

 4. มหาวทิยาลยัมีระบบงานทะเบียนนกัศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพ 

 5. มหาวิทยาลยัมีช่องทางในการรับขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการใหบ้ริการ

อยา่งเสมอภาค 

 6. มหาวทิยาลยัมีระบบการบริการอยา่งความรวดเร็ว และตรงต่อเวลา 

 7. มหาวทิยาลยัมีระบบการจดัการรักษาความปลอดภยั อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 

 อุปสรรค 

 1. บุคลากรด้านการบินท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของหลักสูตร

ทาํงานบริษทัเอกชนมีค่าตอบแทนสูง จึงทาํใหม้หาวทิยาลยัไม่สามารถจา้งงานได ้

 2. กลยุทธ์การจดัการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน 

วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม คือ 

 2.1 วสิยัทศัน์ (Vision) คือ ศูนยก์ารเรียนรู้การจดัการความปลอดภยัการบินของประเทศไทย 

 2.2 พนัธกิจ (Mission) คือ ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการความปลอดภัยการบินอย่างมีสมรรถนะ

วชิาชีพ 

 2.3 วตัถุประสงค ์(Objective) คือ บณัฑิตทีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทกัษะตาม

มาตรฐานวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบิน และดาํรงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมท่ีดีงาม และ

สนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีความรับผิดชอบหนา้ท่ีต่อสงัคม 

 2.4 กลยทุธ์ 4 ดา้น ไดแ้ก่  

 2.4.1 ดา้นกายภาพ คือ (1) การพฒันาห้องปฏิบติัการทางวิชาชีพและส่ือการสอนท่ีทันสมยั              

(2) การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 2.4.2 ดา้นวิชาการ คือ (1) การส่งเสริมศกัยภาพงานวิชาการและพฒันาอาจารยป์ระจาํอย่าง

ต่อเน่ือง (2) การจดัการเรียนการสอนเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นสาํคญั 

 2.4.3 ดา้นการเงิน คือ การจดัหางบประมาณจากภาครัฐในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา 

 2.4.4 ดา้นการบริหารจดัการ คือ การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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6. อภิปรายผล  

 การจดัการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการ

บินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม ประกอบดว้ยมาตรฐาน 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นกายภาพ มี 2 กลยุทธ์ คือ (1.1) กลยุทธ์การพฒันาห้องปฏิบติัการทางวิชาชีพและส่ือการสอนท่ี

ทันสมัย เ ช่น ห้องปฏิบัติการฝึกบินจําลอง (Flight Simulator Room) มีส่วนสําคัญในการพัฒนาความรู้  

ความสามารถของนักศึกษาและยงัเป็นเคร่ืองมือทดลองการทาํงาน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏี SHELL โมเดล 

(International Civil Aviation Organization , 2013) ไดอ้ธิบายวา่มนุษยต์อ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือ

หลีกเล่ียงความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และอาชีพในอุตสาหกรรมการบินมีหลายสาขาท่ีมนุษยต์อ้งทาํงานกบัเคร่ืองจกัร

หรือคอมพิวเตอร์ โดยมนุษย์ตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจการทาํงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การทาํงานประสบ

ความสาํเร็จได ้(1.2) กลยทุธ์การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยวิทยาลยัการบินและคมนาคม มีการจดัอาคาร

สถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัการศึกษา ซ่ึงส่ิงต่างๆ น้ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติของนกัศึกษา และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

ภานุเดช เพียรความสุข (2558) กล่าวว่า สถานท่ีมีความสะอาดและเป็นระเบียบ การจดับรรยากาศโดยรอบให้มี

บรรยากาศท่ีดีเพียงพอในการใหบ้ริการโดยส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการ 

 2. ดา้นวชิาการ มี 2 กลยทุธ์ คือ (2.1) กลยทุธ์การส่งเสริมศกัยภาพงานวชิาการและพฒันาอาจารยป์ระจาํ

อยา่งต่อเน่ือง โดยวิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม ดาํเนินการการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์

ตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม และสมรรถนะในการพฒันาตนเอง (IDP) เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพฒันางาน

ดา้นวิชาการและวิชาชีพของอาจารยท์ั้ งภายในและภายนอก และการนาํเสนอองค์ความรู้ดา้นการจดัการความ

ปลอดภยัการบินในลกัษณะการบริการทางวิชาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ มณัฑริกา วิฑูรชาติ (2551) 

ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันากลยทุธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาคญัของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยกลยทุธ์หลกั คือ กล

ยุทธ์การพฒันาครู (2.2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยการจัดการศึกษาเป็น

กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมในการดาํเนินชีวิตและสามารถอยู่

ร่วมกนัอยา่งมีความสุข โดยวทิยาลยัการบินและคมนาคม ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนตามมาตรฐาน

ของหลกัสูตร และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุพิตรา เศลวฒันะกุล (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การ

บริหารงานกิจการนิสิตนกัศึกษา ตามแนวทศพิธราชธรรม ผลการวิจยัพบวา่ กลยทุธ์การบริหารงานกิจการนิสิต

นกัศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรมท่ีจะพฒันาข้ึนประกอบดว้ย กลยทุธ์การพฒันานิสิตนกัศึกษา กลยทุธ์ส่งเสริม

กิจกรรมนกัศึกษา และกลยทุธ์เสริมสร้างความพร้อมของนิสิตนกัศึกษา 

 3. ดา้นการเงิน มีกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การจดัหางบประมาณจากภาครัฐในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา ซ่ึงรัฐบาลไทยมีนโยบายในการพฒันาส่งเสริมใหมี้การผลิตบุคลากรดา้นการบินในเขตภูมิภาคอาเซียน 

ดงันั้น วทิยาลยัการบินและคมนาคม สามารถดาํเนินการของบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือนาํมาใชใ้นการจดัการศึกษา

และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ฉลอง ชาตรูประชีวิน 

(2552) ได้วิจัยเร่ือง การพฒันากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ของนิสิต

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์การส่งเสริมงบประมาณในการจดักิจกรรมเพ่ือ

สร้างคุณธรรมท่ีพึงประสงคข์องนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
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 4. ดา้นการบริหารจดัการ มีกลยทุธ์ คือ กลยทุธ์การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมหาวทิยาลยั

ศรีปทุมมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีตลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วฒิุภทัร จนัทร์สาร (2558) ได้

ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยทุธ

ศึกษาทหารอากาศ กองทพัอากาศ ผลการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลต่อ

การพฒันาองคก์ร 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม ควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. จัดตั้ งคณะทาํงานของวิทยาลยัการบินและคมนาคม และมีการมอบหมายความรับผิดชอบท่ี

ชดัเจน  

 2. คณะทาํงาน ฯ นาํ วิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) และกลยทุธ์

ทั้ง 4 ดา้น มาดาํเนินการจดัทาํแผนงานกลยทุธ์ของวิทยาลยัการบินและคมนาคม โดยมีโครงการ หรือกิจกรรมใน

การดาํเนินการ ตามลาํดบัความสําคญั (ควรปรับปรุงและแกไ้ขจุดอ่อน หรือ ขอ้ดอ้ยท่ีไดจ้ากการวิจยัตามหัวขอ้ 

หรือประเด็นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ควรไดรั้บการปรับปรุงพฒันาเป็นลาํดบัแรก) 

 3. คณะทาํงาน ฯ นําแผนงานกลยุทธ์ของวิทยาลยัการบินและคมนาคม เสนอท่ีประชุม เพ่ือให้

บุคลากรของวิทยาลยัการบินและคมนาคมเขา้ใจตรงกนั และมีกรอบการดาํเนินงานท่ีชดัเจนและมุ่งไปสู่จุดหมาย

เดียวกนั 

 4. คณะทาํงาน ฯ ดาํเนินการตามแผนงานของ วทิยาลยัการบินและคมนาคม 

 5. คณะทาํงาน ฯ ควรปรับปรุงแผนงานกลยุทธ์ของวิทยาลยัการบินและคมนาคม เม่ือมีนโยบาย

ใหม่ หรือสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกมีการเปล่ียนแปลงไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบักลยุทธ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลยัการบินและคมนาคม 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือให้วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม บรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) คือ              

ศูนยก์ารเรียนรู้การจดัการความปลอดภยัการบินของประเทศไทย  
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) สภาพปัจจุบนัของการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน 

2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยมี

กลุ่มตวัอย่างรวมทั้งหมดจาํนวน 378 คน ไดแ้ก่ 1) บุคลากรในสถาบนัการบินพลเรือน 2) ศิษยปั์จจุบนัท่ีกาํลงั

ศึกษาอยูท่ี่สถาบนัการบินพลเรือนทั้งภาคพ้ืนและภาคอากาศ 3) ศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัการบินพลเรือน

ภายใน 15 ปี โดยใชส้ถิติคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพปัจจุบนัของการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือนอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบั

มาก โดยมีตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย (x�) มากท่ีสุด คือตวัแปรท่ี 19 หลกัสูตรมีวตัถุประสงคต์รงตามมาตรฐานองค์การ

การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ และตวัแปรท่ี 23 อาจารย ์มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบติั ท่ีเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร มีค่าเฉล่ีย (x�) เท่ากันคือ 3.85 รองลงมา คือตวัแปรท่ี 24 อาจารยมี์ความรู้ความ

เช่ียวชาญในหลักสูตรท่ีสอนเป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย (x�) เท่ากับ 3.84 2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั คือ 1) การจดัการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 2) การ

พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร 3) มาตรฐานหลกัสูตร 4) ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 5) ความเป็นผูน้าํองคก์ร 

6) คุณภาพอาจารย ์

 

คาํสําคญั: ประสิทธิภาพ การจดัการศึกษา สถาบนัการบินพลเรือน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to determine 1) the actual educational management in Civil Aviation 

Training Center 2 )  the factors affecting the efficiency of educational management in Civil Aviation Training 

Center.  The data was collected by questionnaire.  The sample of this research consist of 378  respondents which 

were 1) Civil Aviation Training Center staff  2) Civil Aviation Training Center students both ground school and 

flight school 3) alumni who graduated from Civil Aviation Training Center within 15 years. The statistic used in 

data analysis were frequencies, percentage, means, standard deviation, exploratory factor analysis.  The research 

finding revealed that 1 ) the actual educational management in Civil Aviation Training Center was at average to 

high level. The highest variable were variable no.19 the objective of the course/curriculum meet the standard of 

International Civil Aviation Organization and variable no.  2 3  the standards of instructors meet the standard of 

International Civil Aviation Organization  (x� =  3 . 8 5 ) .  The second highest variable were variable no.  2 4  the 

instructors have well knowledge and expertise for the course/curriculum (x� = 3.84) 2) the factors affecting the 

efficiency of educational management in Civil Aviation Training Center were 6  factors which were 1 .  the 

management of educational facilities 2 .  the improvement of instructors and staffs 3 .  the standards of the 

course/curriculum  4. the cooperation with external organization 5. presidency 6. the qualities of instructors 

 

Keyword: efficiency, educational management, Civil Aviation Training Center  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

อุตสาหกรรมการบินโลกให้มีการขยายตวัเพ่ิมข้ีน โดยในปัจจุบนัมีจุดเช่ือมต่อการเดินทางระหว่าง

สนามบินทาํใหเ้กิดความสะดวกสบาย กอปรกบัราคานํ้ ามนัของอากาศยานท่ียงัคงลดตํ่าลง ทาํให้สายการบินไม่

ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนค่าใชจ่้ายจากราคานํ้ ามนั อีกทั้งการเติบโตของชนชั้นกลาง ซ่ึงมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เปล่ียนไป รวมถึงค่านิยมในการเดินทางทางอากาศเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีการผอ่นคลายกฎระเบียบขอ้กาํหนดต่าง 

ๆ ดา้นการขนส่งทางอากาศ เช่น กาํหนดเสน้ทางบินเป็นแบบเปิด (open route) โดยสายการบินสามารถทาํการบิน

ไปยงัจุดใด ๆ ในประเทศของอีกฝ่ายหน่ึงไดอ้ย่างเต็มท่ี อีกทั้งการผ่อนคลายกฎถือครองสัดส่วนการถือหุ้นของ

ต่างชาติในภูมิภาค ส่งผลใหเ้กิดการร่วมทุนระหวา่งสายการบินกบันิติบุคคล และการใหอิ้สระในการกาํหนดราคา

ตัว๋โดยสารไดอ้ยา่งเสรี เป็นผลใหส้ถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจสายการบินทัว่โลกเพ่ิมสูงข้ึน  

แนวโนม้อุตสาหกรรมการบินของไทยในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมานั้น มีการฟ้ืนตวัและมีผลประกอบการท่ีดี

ข้ึน อนัเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของการเดินทางของผูโ้ดยสารในสายการบินต่าง ๆ การ

ปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมสายการบิน การปรับตวั  ของสายการบินโดยการลดตน้ทุน ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ 

เหล่าน้ีจึงส่งผลใหส้ายการบินมีผลกาํไรดีกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้การขยายตวัของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศท่ี

เห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม คือ การเพ่ิมจาํนวนของอากาศยานในฝูงบินของสายการบินต่าง ๆ โดยในช่วงปี 2556-

2557 สายการบินต่าง ๆ ของไทยไดรั้บมอบเคร่ืองบินพาณิชยใ์หม่เขา้ประจาํการในฝงูบิน มีจาํนวนรวมไม่ตํ่ากวา่ 

30 ลํา นอกจากน้ียงัมีการเพ่ิมความถ่ีของเท่ียวบิน และการเปิดเส้นทางการบินไปยงัจุดหมายใหม่ ๆ ทั้ ง

ภายในประเทศและภายนอก นอกจากน้ี ยงัมีเปิดตวัสายการบินใหม่เพ่ือให้บริการแก่ผูโ้ดยสารเพ่ิมมากข้ึน โดย
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ส่วนใหญ่เป็นสายการบินตน้ทุนตํ่า เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนตํ่าเร่ิมท่ีจะเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคในขณะนั้น 

(รายงานประจาํปี 2560 สถาบนัการบินพลเรือน,www, 2561). 

ดงันั้นเพ่ือตอบโจทยก์ารขยายตวัของอุตสาหกรรมการบินซ่ึงมีความสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย และสอดรับกบัภาครัฐท่ีมีนโยบายผลกัดนัส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรม

การบิน จึงตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพการผลิตบุคลากรข้ึนมารองรับธุรกิจการบินและธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

นกับิน วิศวกร ช่างซ่อมอากาศยาน พนกังานสายการบินและบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน โดยบุคลากร

สายอาชีพเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งใชอ้งคค์วามรู้ ดา้นเทคนิคระดบัสูง ตอ้งมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์การทาํงาน 

ปัจจยัสู่ความสาํเร็จประการหน่ึงของการพฒันาอุตสาหกรรมการบิน คือ การพฒันากาํลงัคนใหมี้ความพร้อมและ

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัในอนาคต ทั้งน้ีสถาบนัการศึกษาตอ้งมีมาตรฐาน

ท่ีสูงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีเขา้มาทาํงานในอุตสาหกรรมการบินมีความรู้

ความสามารถตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สามารถทาํงานไดต้ามความตอ้งการของผูป้ระกอบการได ้

โดยกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบการกาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลเพ่ือขบัเคล่ือน

อุตสาหกรรมการบินของประเทศไดม้อบหมายนโยบายในเร่ืองของการส่งเสริมและการพฒันาบุคลากรดา้นการ

บินใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสถาบนัการบินพลเรือน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sheil  (2010) ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบ

ของสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลในประเทศออสเตรเรีย ผลการวิจยัพบวา่ 1) มหาวิทยาลยัควรมีวิธีการในการ

วดัและเปรียบเทียบ ผลิตภณัฑ ์บริการ เพ่ือนาํผลของการเปรียบเทียบมาใชใ้นการปรับปรุงองคก์รของตนเองใหดี้

ข้ึน 2) มีการกาํหนดวิธีการดาํเนินงานกลยุทธ์เพ่ือนาํไปสู่วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศอย่างชดัเจน 3) มีการกาํหนด

คุณภาพคุณค่าความสาํเร็จท่ีชดัเจน 4) มีการจดัการโครงสร้างองคก์ร 5) มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์องค์กรให้

เป็นท่ีรู้จัก 6) มีกฎระเบียบท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงขององค์กร 7) มีนโยบายท่ีสอดคล้องต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และงานวิจัยของ Laura Pylvas (2017) ได้วิจัยแนวทางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และ

เส้นทางการเรียนจากสถานประกอบการท่ามกลางการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบนั ผลการวิจยัพบว่า ความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพนั้น ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนจากผูเ้ช่ียวชาญ และมีความร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัการศึกษทาง

วิชาชีพและผูป้ระกอบการของอุตาสาหกรรมนั้นๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพ 

นอกจากน้ียงัพบว่า เม่ือเพ่ิมการฝึกฝนและการอบรมเขา้ไปในการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง ด้วยการดูแลของ

ผูเ้ช่ียวชาญ จะทาํใหผู้เ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

ปัจจุบนัสถาบนัการบินพลเรือน (สบพ.) มีภารกิจหลกัดงัน้ี 1) ผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นอุตสาหกรรม

การบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของภูมิภาค 2) ศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีและบริการดา้นการขนส่งทางอากาศ เผยแพร่ความรู้ ให้

คาํปรึกษา แนะนาํเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การใหบ้ริการและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของระบบขนส่งทางอากาศ

ยานของไทยในภูมิภาคเอเชีย 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยาน 4) ขยายการใหบ้ริการ

อากาศยานและสร้างบริการใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบิน เพ่ือฝึกทกัษะการปฏิบติังานจริงให้กบั

นักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก 5) สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการ

ดาํเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีตามอนุสญัญาวา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

และดาํเนินการทดสอบบุคลากรดา้นการบินเพ่ือขอรับใบอนุญาตบุคคลตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

สถาบนัการบินพลเรือนเป็นสถาบนัการศึกษาเฉพาะทางดา้นการบินท่ีมีความครอบคลุมเน้ือหาหลกัสูตร

การเรียนการสอนมากท่ีสุด และได้รับการรับรองจากสํานักงานการบินพลเรือน  แห่งประเทศไทย (กพท.) 
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สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

และตามมาตรฐานจากองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) โดยไดรั้บรองการเป็นสมาชิกประเภท

สามญั (Full Member, ICAO TRAINAIR PLUS Programme) ซ่ึง สบพ. จะสามารถพฒันาและจดัหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมและสามารถนาํหลกัสูตรฝึกอบรมของประเทศสมาชิกมาจดัการเรียนการสอนใหก้บัหน่วยงานดา้นการ

บินทั้งในและต่างประเทศได ้ซ่ึงเป็นการตอบสนองกบันโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้การพฒันานิคมอุตสาหกรรม

การบิน ส่งเสริมการเป็นศูนยก์ลางซ่อมบาํรุงอากาศยานและการพฒันาประสิทธิภาพระบบการขนส่งทางอากาศให้

มีมาตรฐานระดบัสากล  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาสถาบนัการบินพลเรือนจึงควรพฒันาปรับประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาเพ่ือให้

การดาํเนินงานการผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นการบิน ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพพร้อมรับกบัสภานะการณ์ท่ี

จะเปล่ียนแปลงในอนาคต และพฒันาการบริหารการจดัการองคก์ร ให้สถาบนัการบินพลเรือนเป็นผูน้าํในการ

พฒันาบุคลากรดา้นการบินเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัการผลิตบุคลากรดา้นการบินในระดบัภูมิภาค

ได ้สร้างองคก์รให้มีคุณภาพ มีความเขม้แข็ง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีการพฒันาองค์ความรู้ รวมทั้ง

จดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามมาตราฐานสากล 

 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

            1)  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน 

            2)  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน     

   

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

   การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน” ในคร้ังน้ีมี

รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม 

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลสาํหรับประมวลผลการวจิยั สาํหรับประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ 1. บุคลากรในสถาบนั

การบินพลเรือน จาํนวน 220 คน  2. ศิษยปั์จจุบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ท่ีสถาบนัการบินพลเรือนทั้งภาคพ้ืนและภาค

อากาศ จาํนวน 2,139 คน และ 3. ศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัการบินพลเรือนภายใน 15 ปี จาํนวน 17,207 

คน ดงันั้นมีประชากรรวมทั้งหมด 19,320 คน ผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการเปิดตารางประมาณค่า

กลุ่มตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 377 คน และเพ่ือป้องกนั

ขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนอนัเน่ืองมาจากกลุ่มประชากรท่ีไม่เท่ากนั ผูว้จิยัจึงใชเ้ทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุ่ม

แบบจบักลุ่ม (Group matching) โดยแต่ละกลุ่มมีขนาดตวัอยา่งจาํนวน 126 คน  รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 378 

คน การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ใชส้ถิติในการวิจยัดงัน้ี 1. การวิเคราะห์สถานภาพของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้่าความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 2. การวเิคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็น

ของผูต้อบแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยการใชค้่าเฉล่ีย   ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ (factor analysis) 
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4. ผลการวจัิย 

การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน

จากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า โดยภาพรวมสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือนอยู่ใน

ระดบักลางถึงระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x�) อยูร่ะหวา่ง 2.80-3.85 ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย (x�) มากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ

ตวัแปรท่ี 19 หลกัสูตรมีวตัถุประสงคต์รงตามมาตรฐานองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ และตวัแปรท่ี 23 

อาจารยมี์ความรู้ความสามารถและมีคุณสมบติั ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร ซ่ึงทั้ง 2 ตวัแปรน้ีมี

ค่าเฉล่ีย (x�) เท่ากนั คือ 3.85 ตามลาํดบั รองลงมา คือตวัแปรท่ี 24 อาจารยมี์ความรู้ความเช่ียวชาญในหลกัสูตรท่ี

สอนเป็นอยา่งดี ค่ามชัฌิมเลขคณิต (x�) 3.84  

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน พบวา่ ปัจจยัท่ี 

1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 14 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนักตวัแปรในปัจจยั (Factor loading ) อยู่ระหว่าง 

0.502-0.821 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในปัจจยัท่ี 1 แลว้พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์การเรียนการสอน 

เคร่ืองมือช่วยสอนทางดา้นการบิน เอกสารและตาํราต่าง ๆ ทางดา้นการบิน สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กระบวนการวางแผนปฏิบติังานและแผนการลงทุนทางการศึกษา และการบริหารการเงิน สินทรัพย ์และอาคาร

สถานท่ี ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ ปัจจยัท่ี 1 ว่า “การจดัการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้” ปัจจยัท่ี 2 ซ่ึง

บรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 10 ตวัแปรมีค่านํ้ าหนักตวัแปรในปัจจยั (Factor loading ) อยู่ระหว่าง 0.550-

0.723 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่าง ๆ ในปัจจยัท่ี 2 แลว้พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาครูอาจารยแ์ละบุคลากร

ใหมี้ความรู้ความสามารถเป็นส่วนใหญ่ ผูว้จิยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ ปัจจยัท่ี 2 วา่ “การพฒันาอาจารยแ์ละ

บุคลากร” ปัจจยัท่ี 3 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน 7 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในปัจจยั (Factor Loading) 

อยูร่ะหวา่ง 0.504-0.818  เม่ือพิจารณาตวัแปรต่าง ๆ ในปัจจยัท่ี 3 แลว้ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐาน

หลกัสูตรเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจัยจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือปัจจยัท่ี 3 ว่า “มาตรฐานหลกัสูตร” ปัจจัยท่ี 4 ซ่ึง

บรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 5 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนักตวัแปรในปัจจยั (Factor loading ) อยู่ระหว่าง 0.519-

0.632 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่าง ๆในปัจจยัท่ี 4 แลว้พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกับความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ ปัจจยัท่ี 4 วา่ “ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก” 

ปัจจัยท่ี 5 ซ่ึงบรรยายด้วยตวัแปรสําคญั จาํนวน 4 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนักตวัแปรในปัจจัย (Factor loading ) อยู่

ระหวา่ง 0.574-0.726 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่าง ๆ ในปัจจยัท่ี 5 แลว้พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารเป็น

ส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือปัจจยัท่ี 5 วา่ “ความเป็นผูน้าํองคก์ร” ปัจจยัท่ี 6 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวั

แปรสาํคญั จาํนวน 3 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในปัจจยั (Factor loading ) อยูร่ะหวา่ง 0.575-0.617 เม่ือพิจารณา

ตวัแปรต่าง ๆ ในปัจจยัท่ี 6 แลว้พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารย ์เป็นส่วนใหญ่ ผูว้จิยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปร

แฝงหรือปัจจยัท่ี 6 วา่ “คุณภาพอาจารย”์ 

 

5. อภิปรายผล 

  ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ทาํให้ได้ปัจจัยส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน ท่ีสําคญัรวมทั้งส้ิน 6 ปัจจยั ประกอบดว้ย  1) การ

จัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 2) การพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร 3) มาตรฐานหลกัสูตร 4) ความร่วมมือกบั

หน่วยงานภายนอก 5) ความเป็นผูน้าํองคก์ร 6) คุณภาพอาจารย ์สามารถอภิปรายผลในแต่ละปัจจยัไดด้งัน้ี 
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           1. ปัจจยัดา้นการจดัการส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ จากตวัแปรท่ีบรรยาย ปัจจยัน้ี อาจกล่าวไดว้า่ การจดัการส่ิง

สนบัสนุนการเรียนรู้ หมายถึง สถาบนัมีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพท่ีช่วยในการปฏิบติังานให้เกิดความ

คล่องตวั สถาบนัมีการเรียนการสอนท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารการศึกษาและการเรียนรู้ 

สถาบนัมีศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีทนัสมยั สถาบนัมีระบบห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อการคน้ควา้ สถาบนัมีห้องสมุดท่ีมีตาํราและ

วารสารด้านการบินท่ีมีความทันสมัย หลากหลายและเพียงพอ สถาบันมีการจัดให้มีบรรยากาศการเรียนท่ี

เหมาะสมกบัการเรียนรู้ สถาบนัมีการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน สถาบนัมี

การจดัตาํราดา้นการบินและรายละเอียดหลกัสูตรใหก้บัผูเ้รียนตรงตามมาตรฐานองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ สถาบนัมีการปรับปรุงเอกสาร ตาํราดา้นการบินให้ทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลง สถาบนัมีอุปกรณ์การ

เรียนการสอนและเคร่ืองมือช่วยสอนทางดา้นการบินท่ีทนัสมยัเพียงพอต่อจาํนวนผูเ้รียน สถาบันมีการจดัทาํ

แผนการบริหารงบประมาณอยา่งมีระบบ ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในระดบัหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560) กาํหนดใหส่ิ้งสนบัสนุนการเรียนรู้ เป็น

หน่ึงในองคป์ระกอบในการประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร เน่ืองจากส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้นั้น มีผลต่อ

การพฒันาองคค์วามรู้ของผูเ้รียน ดงันั้นสถานศึกษาจึงควรให้ความสําคญักบัส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีรวมถึง

ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมดา้นอุปกรณ์ ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ีความพร้อมดา้นการใหบ้ริการ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องทาํวิจยั อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ การกระจายสญัญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายและอ่ืน ๆ  รวมทั้งการบาํรุงรักษาท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติสอดคลอ้งกบัแนวคิดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(Internation Civil Aviation Organization) ในการเป็นสมาชิกของ The TRAINAIR PLUS Programme  (2016) ท่ีมี

การดาํเนินการประเมินเพ่ือท่ีจะให้แน่ใจไดว้่าสถาบนัฝึกอบรมท่ีเป็นสมาชิกไดถู้กประเมินสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

การประเมินมาตรฐาน ขอบเขต และคุณภาพตามท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีการประเมินการดาํเนินงานศูนยฝึ์กอบรม

ครอบคลุม 8 ดา้นท่ีสาํคญัต่อไปน้ี 1) องคก์ร (Organization) 2) คู่มือขั้นตอนการดาํเนินงานและคู่มือการฝึกอบรม 

(Training and Procedures Manual) 3) รายการการฝึกอบรมและการจดัส่งการฝึกอบรม (Training Programmes 

and Training delivery) 4) ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Facilitates) 5) บุคลากร (Personnel) 6) การบนัทึก (Records) 7) 

ระบบคุณภาพ (Quality System)  8) การจดัการความปลอดภยั (Safety Management) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Stedman (1987) ท่ีกล่าววา่ปัจจยัการบริหารสถานศึกษา คือ 1) การเนน้ท่ีชาติพนัธ์ุและเช้ือชาติ 2) การมีส่วนร่วม

ของผูป้กครอง 3) การร่วมกนัวางแผนดูแลนกัเรียนระหวา่งครูและผูป้กครอง 4) หลกัสูตรท่ีเนน้ทางดา้นวิชาการ 

5) การใช้และพฒันาครูอย่างมีประสิทธิภาพ 6) การให้การดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด 7) ความรับผิดชอบของ

นกัเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน 8) สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย 9) การสอนท่ีปราศจากปัญหาทางวิชาการ สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Sergiovanni (1982) กล่าวว่า ปัจจยัการบริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบดงัน้ี 1) เน้นนักเรียนเป็น

ศูนยก์ลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 3) จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 4) มีบรรยากาศ

สถานศึกษาในทางบวก 5) ส่งเสริมความมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพฒันาบุคลากรอยา่งกวา้งขวาง 

7) ใชภ้าวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์9) ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม 

2. ปัจจยัดา้นการพฒันาอาจารยแ์ละบุคล จากตวัแปรท่ีบรรยายปัจจยัน้ี อาจกล่าวไดว้่า สถาบนัมีการ

วางแผนอยา่งเป็นระบบเพ่ือพฒันาคุณภาพใหมี้ความกา้วหนา้ สถาบนัมีแนวการพฒันาครูอาจารยแ์ละบุคลากรให้

มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการทาํงาน สถาบนัมีแผนพฒันา
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อาจารยแ์ละบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวสถาบนัส่งเสริมให้อาจารยแ์ละบุคลากรมีการพฒันาทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษ สถาบันมีกระบวนการพฒันาอาจารยใ์ห้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและทางดา้นการบิน 

สถาบนัให้ความสําคญักบังานวิชาการและกระบวนการสอนของอาจารย ์สถาบนัมีการปฐมนิเทศอาจารยแ์ละ

บุคลากรท่ีบรรจุใหม่ สถาบนัส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ลกเปล่ียนความรู้กบัผูเ้ช่ียวชาญ สถาบนัส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ละ

บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทกัษะในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการทาํงาน ขอ้คน้พบน้ี

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Dillich (2000) เก่ียวกบันวตักรรมทางการบริหารของมหาวทิยาลยัเฉพาะทางในดา้นท่ี 4 

การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ 1) มีการพิจารณาคดัเลือกหรือแลกเปล่ียนอาจารยใ์นระหวา่งสถาบนัท่ีเป็น

สมาชิกร่วมกนั 2) สัญญาจา้งใชก้ารพิจารณาโดยเนน้ผลงานเป็นหลกัแทนรูปแบบดั้งเดิม 3) จดัโปรแกรมพิเศษ

ต่างๆ ในการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีแก่อาจารย์ท่ีเข้ามาใหม่ 4) จัดให้คณาจารย์ได้มีการสัมมนาและ

แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ดังนั้นปัจจัยด้านการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลกร จึงเป็นส่งผลการการจดั

การศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Professor Graham Braithwaite และ Dr. Matthew J. 

Greaves (2009) วิจยัเร่ือง การฝึกอบรมผูส้อบสวนอุบติัเหตุของเคร่ืองบินผ่านเคร่ืองจาํลองท่ีมีความแม่นยาํสูง 

(high fidelity simulation) พบว่า การสอบสวนอุบัติเหตุของเคร่ืองบินนั้นเป็นส่วนสําคญัของการจดัการความ

ปลอดภยั ผูส้อบสวนจาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะในหลายๆ ดา้นและตอ้งไดรั้บการอบรมและพฒันาทกัษะต่างๆ ผ่าน

การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ดงันั้นผูส้อบสวนจึงจาํเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมผา่นเคร่ืองจาํลองท่ีมีความแม่นยาํสูง (high 

fidelity simulation) เพ่ือพฒันาใหผู้ส้อบสอบมีความพร้อมในทุกๆดา้น  

            3. ปัจจยัดา้นมาตรฐานหลกัสูตร จากตวัแปรท่ีบรรยายปัจจยัน้ี อาจกล่าวไดว้่า หลกัสูตรมีการควบคุม

มาตรฐานการเรียนการสอนตามท่ีไดรั้บการรับรอง หัวขอ้ของหลกัสูตรมีองคป์ระกอบตรงตามมาตรฐานองคก์าร

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ หลกัสูตรมีวตัถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ หลกัสูตรมีระยะเวลาในการเรียนตรงตามมาตรฐานองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ หลกัสูตรมี

การวางแผนตรงตามมาตรฐานองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หลกัสูตรมีความหลากหลายครอบคลุม

สาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีความรู้เก่ียวกบัการบินเป็นอย่างดีและ

สามารถประยกุตท์ฤษฎีกบังานท่ีตนรับผิดชอบได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Good (2008) ไดอ้ธิบายลกัษณะของ

สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล (world class school) ไวด้งัน้ี 1) ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (world citizen) คือ มี

ความเป็นเลิศทางวชิาการ ส่ือสารอยา่งนอ้ยสองภาษา ลํ้าหนา้ทางความคิด    และผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์2) การ

จดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (word-class standard) 3) บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ (quality 

system management) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิกุล ภูมิโคกรักษ ์(2550) ศึกษารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยั

ราชภฎั ภายใตพ้ระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฎั พ.ศ. 2547 ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยั

ราชภฎัภายใต ้พระราชบญญัติัมหาวทิยาลยัราชภฎั พ.ศ. 2547 ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ดา้น โดย

องค์ประกอบท่ี 1 คือ ดา้นการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 1)หลกัสูตรตอบสนองให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ใน

สังคมไดอ้ย่างมีความสุข 2) การเปิดหลกัสูตรใหม่พิจารณาตลาดแรงงาน และบุคลากรท่ีมีอยู่ว่ามีความรู้ ความ

ชํานาญในหลกัสูตรท่ีเปิดใหม่ หลักสูตรท่ีเปิดควรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยยึดตามเกณฑ์

มาตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรศึกษาแนวโนม้การรองรับของตลาดแรงงาน และ 

3) การพฒันาหลกัสูตรผลิตบณัฑิตท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต มหาวิทยาลยัควรมุ่งผลิต

บณัฑิตตามจุดแกร่งหรือเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตกาํลงัคน 
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           4. ปัจจยัดา้นความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก จากตวัแปรท่ีบรรยายปัจจยัน้ี อาจกล่าวไดว้่า ความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก หมายถึง สถาบนัมีการพฒันาเครือข่าย ขอ้มูลสารสนเทศ ระบบฐานขอ้มูลและการ

ประเมินผล สถาบันมีการทาํความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายนอกและผูป้ระกอบการเพ่ือนํามาพฒันา

หลกัสูตร สถาบนัมีความสัมพนัธ์การร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก สถาบนัมีระบบเครือข่าย

พฒันาความรู้กบัสถานศึกษาและสถานประกอบการอ่ืน ๆ สถาบนัมีการนาํผลประเมินจากภายนอกเป็นขอ้มูลใน

การพฒันา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ (2556) ท่ีศึกษารูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั

เฉพาะทาง ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ประกอบดว้ย 1) ผูน้าํองคก์ร 

2) การพฒันาหลกัสูตร 3) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4) การพฒันาบุคลากร 5) การสร้างเครือข่าย 6) 

งบประมาณ 7) การบริหารการเปล่ียนแปลง และ 8) การประกนัคุณภาพ มีรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ

องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

โดยองคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย การพฒันาหลกัสูตรและการพฒันาลุคลกร มีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อ

การประกนัคุณภาพ ซ่ึงความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกของสถาบนัการบินพลเรือนนั้นจะมีผลทาํให้มีการ

พฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของผูป้ระกอบการและตลาดแรงงาน นอกจากน้ียงัสามารถแลกเปล่ียนบุคคลากร

เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะทางวชิาชีพใหม้ากข้ึนโดยความร่วมมือน้ีเป็นความร่วมมือกบัหน่อยงาน

ทั้งในและต่างประเทศ 

            5. ปัจจยัดา้นความเป็นผูน้าํ จากตวัแปรท่ีบรรยายปัจจยัน้ี อาจกล่าวไดว้า่ปัจจยั ท่ี 5 ความเป็นผูน้าํองคก์ร 

หมายถึง ผูบ้ริหารสถาบนัมีเป้าหมายชดัเจนในการบริหาร ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา 

ผูบ้ริหารสถาบนัมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผูบ้ริหารสถาบนั

พฒันาตนเองในดา้นความรู้ความสามารถตลอด เวลา ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sammonds, 

Hillman and Mortimore (1995) ท่ีไดก้ล่าวปัจจยัการบริหารสถานศึกษาไว ้11 ประการ โดยท่ีปัจจยัแรกสุด คือ 

ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ ท่ีประกอบดว้ย 1) มีความมัน่คงและชดัเจนของวตัถุประสงคข์ององคก์าร และบริหาร

เชิงรุก สร้างทีมงานบริหารของโรงเรียน 2) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจดัการหลกัสูตร การตดัสินใจและ

การใชน้โยบายต่าง ๆ 3) สร้างครูใหเ้ป็นผูน้าํทางวชิาการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Glickman, Gordon And Ross-

Gordon (2001) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัการบริหารโรงเรียนไว ้12 ประการโดยท่ีปัจจยัประการแรก คือ ผูบ้ริหารท่ีมีความ

หลากหลายของภาวะผูน้าํซ่ึงรวมถึงภาวะผูน้าํของครูดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Austin and Reynolds (1990) 

ไดอ้ธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จ (Successful school) ไวด้งัน้ี 1) จดัอาคารสถานท่ีเหมาะสม

สวยงาม ร่มร่ืน 2) ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํ 3) เนน้ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 4) มีการจดัระบบของหลกัสูตร

และการเรียนการสอน   5) มีการพฒันาบุคลากร 6) มีการจดัการเวลาเรียนท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด 7) มีความเป็นเลิศ

ทางวชิาการท่ีไดรั้บการยอมรับ 8) ไดรั้บการสนบัสนุนและมีส่วนร่วมจากผูป้กครอง 9) มีการวางแผนร่วมกนั 10) 

บุคลากรภายในสถานศึกษามีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 11) มีเป้าหมายและความคาดหวงัร่วมกนัท่ีชดัเจน 

12) การมีระเบียบวนิยั  

            6. ปัจจยัดา้นคุณภาพอาจารย ์จากตวัแปรท่ีบรรยายปัจจยัน้ี อาจกล่าวไดว้่า ปัจจยัท่ี 6 คุณภาพอาจารย ์

หมายถึงอาจารยมี์ความรู้ความสามารถและมีคุณสมบติั ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร อาจารยมี์

ความรู้ความเช่ียวชาญในหลกัสูตรท่ีสอนเป็นอยา่งดี อาจารยมี์ความเช่ียวชาญในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนตาม

มาตรฐาน ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสาํนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Advisory circular. Federal 

Aviation Administration,www, 2018) ท่ีกําหนดให้อาจารย์ท่ีทําการสอนหลักสูตรเก่ียวกับการบินท่ีผ่านการ
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รับรองโดยสํานกังานบริหารการบินแห่งชาติ อาจารยผ์ูส้อนนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีใบอนุญาตหรือจะตอ้งผ่านการ

ฝึกอบรมโดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีสํานักงานบริหารการบินแห่งชาติกาํหนด ดงันั้นอาจารยจึ์งควรมี

ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนจากผูเ้ช่ียวชาญ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lim Yeow Khee (2009) 

ศึกษาเร่ืองววิฒันาการของการฝึกอบรมช่างอากาศยาน พบวา่ ในอนาคตการฝึกอบรมช่างอากาศยานนั้น ควรปรับ

ระดบัการศึกษาให้เป็นระดบัอุดมศึกษา มีความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี ความรู้และทกัษะทางเทคนิค 

เรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญและมีอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีทนัสมยั ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะดว้ยกนัลงมือทาํกบัอุปกรณ์

จริงและมีวธีิการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลย ีมีการนาํระบบคอมพิวเตอร์เขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและมี

การใชเ้คร่ืองจาํลอง (simulation) ในการฝึกอบรม เพ่ือเพิ่มศกัยภาพช่างอากาศยานต่อไปมือกนัระหวา่งสถาบนัการ

ศึกษทางวชิาชีพและผูป้ระกอบการของอุตาสาหกรรมนั้น ๆ เพ่ือใหมี้ความรู้และทกัษะเฉพาะทางดา้นวชิาชีพ ยงัมี

ผลใหผู้เ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากอยูใ่นการดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ   

 

6. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. นาํรายละเอียดตวัแปรในทุกปัจจยัไปวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร รวมทั้งโอกาสและ

อุปสรรคเพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาเฉพาะทางดา้นการบิน ท่ีจะทาํให้การการจดั

การศึกษานั้นบรรลุผลสาํเร็จตามท่ีวางแผนไว ้

2. นาํปัจจยัและตวัแปร เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ

อยา่งต่อเน่ือง 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน 

2. ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาเฉพาะทางดา้นการบิน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของสถาบนัการบิน

พลเรือนกบัสถาบนัการศึกษาดา้นการบินกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้คน้พบใหม่ในการจดัการศึกษา 

 

7. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบนัการบินพลเรือน 

 

เอกสารอ้างองิ 

“ประวตัสิถาบนัการบนิพลเรือน” [ออนไลน]์ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 14 เมายน 2557 จาก 

http://www.catc.or.th/2015/index.php/th/catc-history 

พิกลุ ภูมิโคก, 2550. รูปแบบการบริหารมหาวทิยาลยัราชภฎั ภายใต้พระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยั ราชภัฎ พ.ศ. 

2547 วทิยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา  

สถาบนัการบินพลเรือน 2561 “รายงานประจาํปี 2560” [ออนไลน]์ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 จาก 

http://www.catc.or.th/2015/attachments/article/ANNUAL_REPORT_2017.pdf 

http://www.catc.or.th/2015/index.php/th/catc-history
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 และ

เปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ระหว่าง

ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็น เด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 มีนกัเรียน 11 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มี 3 อยา่ง คือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและเขียนภาษาไทยจากการจดักิจกรรม

เสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน จาํนวน 8 แผน ความเหมาะสมของแผนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด        

(x� = 4.78) (2) หนงัสือภาพการ์ตูน เร่ืองสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 

4.82) (3) แบบวดัความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .73 และ .77 ตามลาํดบั ระยะเวลา

การทดลอง 6 สปัดาห์ เป็นเวลา 12 ชัว่โมง ผลวจิยัพบวา่  (1) ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 

3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ภายหลงัการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน มีผล

การเรียนระดับดีเยี่ยม (x�= 17) ตามการประเมินการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ  (2) 

ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ภายหลงัการจดักิจกรรม

เสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย   กิจกรรมการใชห้นงัสือภาพ   กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

                 เด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study reading and writing ability in Thai language, and to compare 

the reading and writing ability in Thai language, of first year students at Bromsgrove international school before 

and after learning through experience-enhancement activities with cartoon picture books. Samples used in this 

research were 11 first year students in the first semester of the academic year 2019. The research instruments 

were: (1) 8 Thai reading and writing lesson plans from cartoon picture books. The suitability of the plans was at 

a high level (x�= 4.78). (2) Cartoon picture books which include long vowel sounds and short vowel sounds, and 

have their content validity at a high level (x�= 4.82). (3) A Thai reading and writing ability test which has 

reliability value of .73 and .77. The experiment project took a total of 12 hours over a six-week period. The 

research findings were as follows: (1) Thai reading and writing ability of the students is excellent (x �= 17) based 

on the school criteria after learning through the activity. (2) After learning through experience-enhancement 

activities with cartoon picture books, the reading and writing ability in Thai language of the students was higher 

with statistical significance at the .05 level. 

 

Keywords: Reading and writing ability in Thai, Picture books activity, Experience-enhancement activity, 

                   Year 1 student at Bromsgrove International School  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความสามารถทางภาษาของเด็กมีความจาํเป็นและถือเป็นรากฐานท่ีสําคญัท่ีสุดต่อการพฒันาทางดา้น

สติปัญญาและพฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ เน่ืองจากเด็กจะใชภ้าษาในการส่ือสารความคิด ความตอ้งการของตนเอง

กบัผูอ่ื้น ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีใชใ้นการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ช่วยให้เด็กรับรู้ขอ้มูล เม่ือเด็กรับรู้ผา่น

ทางภาษา เด็กจะทาํความเขา้ใจและพยายามตอบสนองอยา่งเหมาะสม เด็กเรียนรู้ภาษาไทยไปพร้อมกบัการเรียนรู้

คาํศพัท์และความคิดรวบยอด เม่ือรู้คาํศพัทเ์พ่ิมมากข้ึน จะทาํให้เด็กสามารถขยายการเรียนรู้คาํศพัทท่ี์มีความยาก

และซบัซอ้นมากข้ึน ทั้งในการเรียนรู้ความหมายของคาํศพัทน์ั้น และเด็กจะเรียนรู้ความคิดรวบยอดทางภาษาอยา่ง

ง่าย นําไปสู่ความคิดรวบยอดท่ีซับซ้อนมากข้ึน ทาํให้เด็กเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆได้ดีข้ึน ดังนั้น

ความสามารถในการใช้ภาษาจึงเป็นกุญแจสําคญัในการเปิดทางไปสู่ความรอบรู้ทางด้านต่าง ๆ ทาํให้เกิดการ

พฒันาทางดา้นสติปัญญาและพฒันาชีวติไปพร้อม ๆ กนั 

 จากการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัในคู่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (อาย ุ0 - 5 ปี) 

เม่ือ พ.ศ. 2557 พบวา่ เด็กอาย ุ0 - 2 ปีมีพฒันาการล่าชา้ 22 % และเด็กอาย ุ3 - 5 ปีมีพฒันาล่าชา้ทางดา้นภาษา 34 % 

ปัจจยัสาํคญัคือ ความล่าชา้ทางดา้นภาษา ส่งผลให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพ เด็กไทย ป.4 - ป.6 ประมาณ 10 - 

15% จึงอ่านไม่ออก เขียนไม่ไดแ้ละคิดไม่เป็น และอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ไดผู้ใ้หญ่ท่ีมีศกัยภาพดอ้ยกว่าท่ีควร 

(กระทรวงสาธารณสุข. 2560)  

 หลกัสูตรของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ มีพ้ืนฐานมาจากหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ ประเทศ

องักฤษ การเรียนการสอนจึงใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั มีการใช้ภาษาไทยในวิชาภาษาไทยเท่านั้น ทาํให้

เด็กไทยหลายคนมีปัญหาดา้นการใชภ้าษาไทย โดยเฉพาะการอ่านและเขียน ซ่ึงเด็กไม่สามารถสะกดคาํเองได ้อ่าน

และเขียนคาํง่าย ๆ ไม่ได ้ในการประเมินพฒันาการเด็กชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟของปีท่ีผ่าน
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มา พบว่า เด็กมีทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยด้อย ซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนภาษาไทยในระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 1 (หลกัสูตรของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ. 2558) การจดักิจกรรมโดยการใชห้นงัสือภาพ

จึงเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ภาษาไทยไดอ้ยา่งรวดเร็วและสนุกสนาน

จากการมองภาพท่ีเช่ือมโยงเขา้กับคาํศพัท์และการเล่าเร่ืองของครู ทาํให้เด็กไดเ้รียนรู้จากการมองดูรูปภาพท่ี

เช่ือมโยงกบัคาํศพัทซ์ํ้ า ๆ ช่วยใหง่้ายต่อการจดจาํรูปแบบการอ่านและเขียนภาษาไทย เม่ืออ่านหนงัสือภาพ สายตา

ก็จะมองทั้งภาพและคาํ เพ่ือมุ่งนาํความหมายของทั้งคาํและภาพมารวมกนั นาํไปสู่การก่อเกิดเป็นความหมายของ

เน้ือเร่ือง ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยการสร้างส่ิงเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง 

โดยเร่ิมใหเ้ด็กไดอ่้านจากหนงัสือภาพท่ีมีสีสนัสวยงาม ภาพท่ีเห็นจะเป็นการสร้างส่ิงเร้าใหผู้อ่้านอยากรู้อยากเห็น

และมีการตอบสนองกบัสายตาสมัพนัธ์กนัระหวา่งภาพกบัภาษา (Lewis. 2001: 32 อา้งถึงใน วมิลิน มีศิริ, 2551:8) 

 จากปัญหาดา้นการอ่านและเขียน เช่น เด็กไม่สามารถอ่านและเขียนคาํศพัท์ง่าย ๆ ในบทเรียน การใช้

ภาพจึงเป็นหัวใจสําคญัสําหรับเด็กเล็ก ๆ ในการพฒันาทกัษะดงักล่าว เพราะภาพเป็นส่วนสําคญัท่ีจะช่วยสร้าง

ความคิดและมโนภาพตามเร่ืองราวได ้ช่วยใหเ้น้ือเร่ืองมีชีวติชีวาน่าอ่านน่าสนใจ ช่วยใหเ้ด็กอยากดูอยากอ่าน และ

ยงัช่วยสร้างความหมายของตวัอกัษรท่ีเด็กอ่านว่ามีความหมายอย่างไร (สนิท  สัตโยภาส. 2536: 43) หนังสือ

ประกอบภาพเป็นส่ือการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก เพราะโดยทัว่ไปแลว้รับรู้ทางประสาทตา และ

แมว้า่บางคร้ังเน้ือหาจะเป็นนามธรรม แต่หนงัสือประกอบภาพนั้นเป็นรูปธรรม ท่ีมีสภาพคงตวั ทบทวนได ้ซ่ึง

ต่างไปจากคาํพูด จนเป็นท่ียอมรับในดา้นนวตักรรมทางการศึกษาวา่ การรับรู้ทางตานั้น ทาํใหเ้กิดมโนทศัน ์และ

เขา้ใจไดดี้ถึงร้อยละ 75 อยา่งเช่น คาํพดูท่ีวา่ “สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น หรือ รูปภาพ 1 รูป ดีกวา่คาํพดู 1000 คาํ” นัน่

คือ ถา้ไดจ้ดัทาํหนงัสือประกอบภาพบางอย่าง เช่น การ์ตูน สามารถดึงดูดความสนใจของผูดู้ไดอ้ยา่งดี หนังสือ

ประกอบภาพสามารถเผยแพร่ออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์ 2523: 135-136) และหนงัสือเสริม

ประสบการณ์หรือหนงัสือภาพยงัสามารถเร้าความสนใจของเด็ก และส่งเสริมพฒันาการดา้นความคิดของเด็กได้

เป็นอยา่งดี (ประภาพรรณ เส็งวงศ.์ 2550)  

 การจดักิจกรรมการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน จึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพฒันาการดา้น

การอ่านและเขียนภาษาไทยจากการเช่ือมโยงรูปภาพจากหนังสือภาพกับคาํศัพท์ท่ีได้จากการเรียนรู้ได้อย่าง

สนุกสนาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานต่อการเรียนภาษาไทยในระดบัประถมศึกษาต่อไป ดงันั้นในการสอนภาษาไทยแก่เด็ก

อนุบาล 3 จึงไดน้าํกิจกรรมการใชห้นงัสือภาพการ์ตูนมาจดัประสบการณ์ โดยคาดหวงัว่าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นอนุบาล 3 จากการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือภาพคร้ังน้ี เด็กจะมี

ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยสูงข้ึนและใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัในการจดัการศึกษา

สาํหรับเด็กปฐมวยัต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

จากการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์

โกรฟ ระหวา่งก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กจิกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพการ์ตูน 

ขั้นตอน 

1.ขั้นนาํ   

   ครูแนะนาํภาพการ์ตูนจากปกหนงัสือภาพ เพ่ือเช่ือมโยงคาํศพัทจ์ากช่ือเร่ืองกบั

ภาพการ์ตูน 

2. ขั้นสอน  

   2.1 ครูอ่านหนงัสือภาพการ์ตูน ช้ีให้เด็กดูภาพการ์ตูนกบัคาํศพัท ์และถาม

ความหมายเก่ียวกบัคาํศพัท ์

   2.2 ครูตั้งคาํถามเก่ียวกบัตวัการ์ตูน และคาํศพัทท่ี์เก่ียวกบัตวัการ์ตูน 

   2.3 ครูอ่านคาํศพัทแ์ละช้ีให้เดก็ดูภาพการ์ตูน    

   2.4 ครูเขียนคาํศพัทข์องตวัการ์ตูนนั้นแลว้เด็กเขียนตาม 

3. ขั้นสรุป 

   3.1 ครูเดินตรวจการเขียนคาํศพัทข์องเด็กพร้อมทั้งแกไ้ข  

   3.2 สรุปขอ้สงัเกตจากการเขียนและอ่านคาํศพัทใ์ห้เด็กดู 

   3.3 ครูให้เดก็สรุปลกัษณะนิสยัใจคอของตวัละคร ขอ้คิดและคาํศพัทท่ี์ไดเ้รียนรู้ 

พร้อมทั้งบอกขอ้ควรปฏิบติั 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยการใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ท่ีศึกษากลุ่มทดลอง

กลุ่มเดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยการทดสอบ

ความสามารถอ่านและเขียนก่อนการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นังสือภาพการ์ตูน และทาํการ

ทดสอบความสามารถอ่านและเขียนกบักลุ่มตวัอยา่งอีกคร้ัง  

        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

          ประชากร ไดแ้ก่ เด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จาํนวน 33 คน  

          กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2562 จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีเด็ก 11 คน ไดจ้ากการสุ่มหอ้งเรียนอยา่งง่ายจากการจบัฉลากหอ้งเรียน 

 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  

          ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน  

          ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถอ่านและเขียน 

 4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 สัปดาห์ (23 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2562) จาํนวน 24 คร้ัง ทาํการ

สอน 8 แผน มีหนังสือภาพการ์ตูน 2 ชุด โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 วดัความสามารถอ่านและเขียน

ภาษาไทยก่อนการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมและระยะท่ี 

3 วดัความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยหลงัการจดักิจกรรม 

 

 

1. ความสามารถอ่านภาษาไทย 

2. ความสามารถเขียนภาษาไทย 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1053 

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง มีจาํนวน 3 อยา่ง ไดแ้ก่  

          (1) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและเขียนภาษาไทยจากการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จาก

การใชห้นงัสือภาพการ์ตูน เร่ืองสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น จาํนวน 8 แผน เวลา 12 ชัว่โมง 24 คาบ ตรวจสอบ

คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นปฐมวยัและดา้นภาษาไทย จาํนวน 3 คน มีความเหมาะสม

ของแผนการจดัการเรียนรู้เท่ากบั ระดบัมากท่ีสุด (x�= 4.78) 

          (2) หนงัสือภาพการ์ตูน เป็นหนงัสือภาพสาํหรับประกอบการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จาก

การใชห้นงัสือภาพการ์ตูน วชิาภาษาไทย จาํนวน 2 เล่ม ไดแ้ก่ สระเสียงยาวและสระเสียงสั้น ตรวจสอบคุณภาพ

โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นปฐมวยัและดา้นภาษาไทยจาํนวน 3 คน มีความเหมาะสมของหนงัสือภาพการ์ตูนในระดบัมาก

ท่ีสุด (x�= 4.82)  

          (3) แบบวดัความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบการอ่านภาษาไทย

ของเด็กอนุบาล 3 เร่ืองคาํท่ีประสมสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งแบบวดั

ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยเท่ากบั 0.67 – 1.00 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสามารถอ่านและ

เขียนภาษาไทยเท่ากบั 0.73 และ 0.66 ตามลาํดบั 

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวจิยัน้ีเป็นการทดลองมีแบบแผนการวจิยัเป็นกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงั 

(One Group Pretest – Posttest Design) มีขั้นตอนการทดลองดงัน้ี 

          (1) ทดสอบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย  

          (2) จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน จาํนวน 24 คร้ัง เป็นเวลา 12 

ชัว่โมง มีขั้นตอนดงัน้ีคือ ขั้นนาํ ขั้นสอน และขั้นสรุป ทุกขั้นตอนใชห้นงัสือภาพการ์ตูนประกอบการสอน 

          (3) ทดลองตามแผน และทดสอบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย  

 4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

          4.7.1 การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์

โกรฟ จากการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน ใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

          4.7.2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย ระหวา่งก่อนเรียน

และหลงัเรียนโดยใชส้ถิติแบบนอนพารามิตริกส์ (Non-Parametric) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Singled-Rank Test (ไพทูรย ์

โพธิสารและสุนนัท ์ศลโกสุม, 2561:2) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

จากการจดักจิกรรมเสริมประสบการณ์จากการใช้หนังสือภาพการ์ตูน  

 ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 ของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จากการจดั

กิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน  มีผลดงัตารางท่ี 1  
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ตาราง 1   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของผลการวดัความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย ของ          

  เด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใช้      

  หนงัสือภาพการ์ตูน จาํแนกตามดา้นการอ่านและการเขียน 

ด้าน คะแนนเต็ม 𝐱𝐱� SD ระดบัคุณภาพ 

การอ่าน 10 7.55 2.11 ดีมาก 

การเขียน 10 8.00 1.67 ดีเยีย่ม 

รวม 20 17 1.88 ดีเยีย่ม 

  

 จากตารางท่ี 1 ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์

โกรฟ ภายหลงัการจากการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

(x�= 17) โดยท่ีความสามารถในการเขียนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
  

 5.2 การเปรียบเทยีบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเดก็อนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาตบิรอมส์

โกรฟ ระหว่างก่อนและหลงัได้รับการจดักจิกรรมเสริมประสบการณ์จากการใช้หนังสือภาพการ์ตูน  

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 ระหวา่งก่อนและหลงัการ

จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน ดงัตาราง 2-3 

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถอ่านภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

 ระหวา่งก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน 

นกัเรียนคน

ท่ี 

คะแนน ผลต่าง 

ของคะแนน 

D = Y-X 

ลาํดบัท่ี 

ของความ

แตกต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย 

T X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 

บวก ลบ 

1 7 9 2 2 +5 - 0* 

2 5 7 2 2 +5 -  

3 7 9 2 2 +5 -  

4 4 7 3 3 +8 -  

5 7 9 2 2 +5 -  

6 4 8 4 4 +9 -  

7 10 10 0 0    

8 9 10 1 1 +1.5 -  

9 8 9 1 1 +1.5 -  

10 10 10 0 0    

11 7 9 2 2 +5 -  

รวม T+ = 45 T- = 0  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความสามารถอ่านภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

จากการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  
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ตาราง 3   เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

 ระหวา่งก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน 

นกัเรียนคน

ท่ี 

คะแนน ผลต่าง 

ของคะแนน 

D = Y-X 

ลาํดบัท่ี 

ของความ

แตกต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย 

T X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 
บวก ลบ 

1 6 8 2 5.5 +5.5 - 0* 

2 5 8 3 7 +7 -  

3 7 9 2 5.5 +5.5 -  

4 0 4 4 8 +8 -  

5 9 10 1 2 +2.5 -  

6 6 7 1 2 +2.5 -  

7 9 9 0 0    

8 9 10 1 2 +2.5 -  

9 9 10 1 2 +2.5 -  

10 10 10 0 0    

11 10 10 0 0    

รวม T+ = 36 T- =0  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความสามารถเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

จากการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  

 

6. อภิปรายผล  

  6.1 ผลการศึกษาความสามารถอ่านภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ พบวา่ 

หลงัการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน ความสามารถอ่านภาษาไทยของเด็กอนุบาล 

3 อยู่ในระดบัดีเยี่ยม ผลเป็นเช่นน้ีเพราะมีการใชห้นังสือภาพการ์ตูน เป็นส่ือประกอบในการจดักิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ ภาพการ์ตูนมีสีสนัสวยงาม ส่ือความหมายไดดี้ เหมาะสมกบัวยัของเด็ก เน้ือเร่ืองแต่งข้ึนจากการนาํ

คาํศัพท์ในบทเรียนมาเช่ือมโยงเป็นเน้ือเร่ืองสั้ น ๆ ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้เด็กเห็นภาพประกอบคาํศพัท์ เป็นการ

กระตุน้และช่วยใหเ้ด็กสามารถเช่ือมโยงรูปภาพกบัคาํศพัทไ์ดง่้ายข้ึน ในการจดักิจกรรม ครูเร่ิมตน้โดยใหเ้ดก็ไดดู้

รูปภาพการ์ตูนจากปกหนงัสือภาพ เพ่ือกระตุน้ใหเ้ด็กสนใจก่อนเร่ิมเรียน จากนั้นครูตั้งคาํถามจากการใหเ้ด็กดูภาพ

การ์ตูน เก่ียวกบัรูปร่างของสระกบัตวัการ์ตูน เพ่ือให้เด็กฝึกคิดเช่ือมโยงคาํศพัท์จากการมองดูรูปตวัการ์ตูนและ

นาํไปสู่การเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมของเด็ก หรือแมว้า่เด็กจะไม่เคยเห็นภาพเหล่านั้นมาก่อน เด็กจะสามารถ

เรียนรู้คาํศพัท์ใหม่จากการฟังครูเล่าเร่ืองและมองดูรูปภาพประกอบ  ซ่ึงช่วยให้เด็กไดเ้รียนรู้การอ่านได้อย่าง

กระตือรือร้นและสนุกสนาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วอกเกอร์ (Walker. 2015:32 อา้งถึงใน ธนัยา พิทธยา

พิทกัษ,์ 2559: 105) สรุปไดว้า่ การอ่านหนงัสือภาพใหเ้ด็กฟัง ทาํให้เด็กใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งเสียงท่ีไดย้ินจาก

การอ่านตวัอกัษรและการสังเกตภาพในการสร้างความหมายจากการอ่าน ภาพในหนังสือภาพยงักระตุน้ให้เด็ก

สร้างความหมายจากประสบการณ์เดิมของเด็กในการอธิบายส่ิงท่ีเห็น ทาํใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้คาํศพัทใ์หม่ไดผ้่าน

การสนทนาโตต้อบในการอ่านภาพจากหนงัสือภาพ จากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี เด็กมีความสนใจในภาพและการ

แสดงท่าประกอบของผูส้อน ทาํให้มีความแนวคิดในการจดัทาํหนังสือภาพการ์ตูนลงในโปรแกรม Microsoft 
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PowerPoint ให้มีลกัษณะเป็นหนงัสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และฉายบนจอรับภาพขนาดใหญ่ (Projector) 

เพ่ือให้เด็กได้เห็นภาพการ์ตูนท่ีเคล่ือนไหวและสังเกตคาํศัพท์ได้อย่างชัดเจนและสนุกสนาน  สอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัของกานต ์จนัทร์แดง (2556) ท่ีพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ

ในการอ่านตํ่า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนเทศบาล 4 หลงัใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าก่อนใชห้นังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของหนงัสือภาพอิเล็กทรอนิกส์วา่ 

สามารถนาํมาพฒันาความสามารถทางดา้นการอ่าน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนมีความ

สนุกสนาน และเกิดความต่ืนเตน้ในการเรียน ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายและก่อให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาของ

บทเรียนมากยิง่ข้ึน 

 ผลการวดัความสามารถดา้นการอ่าน แมจ้ะมีคะแนนนอ้ยกวา่ดา้นการเขียน แต่การพฒันาความสามารถ

ดา้นการอ่าน มีคะแนนเพ่ิมข้ึนมากกวา่ดา้นการเขียน เน่ืองดว้ยการใชห้นงัสือภาพในการจดัการเรียนรู้มีผลดีอยา่ง

มากต่อการทาํความเขา้ใจการอ่านของเด็ก เพราะภาพในหนงัสือภาพ มีความสาํคญัในการส่ือความหมายของการ

รับรู้สําหรับเด็กเร่ิมหัดอ่านท่ียงัไม่สามารถอ่านตวัอกัษรได ้(Dooley; Martinez; & Roser. 2013: 398 อา้งถึงใน 

ธนัยา พิทธยาพิทกัษ,์ 2559: 104) จากการทดสอบความสามารถในการอ่านในแต่ละเร่ือง เด็กมีพฒันาการดา้นการ

อ่านดีข้ึนตามลาํดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภมาส จริกอบสกุล (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองศึกษาการ

เปล่ียนแปลงทกัษะทางภาษาดา้นการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการอ่านนิทาน

ร่วมกนั ผลการวจิยัพบวา่ การเปล่ียนแปลงทกัษะทางภาษาดา้นการอ่านและการเขียน เด็กปฐมวยัมีทกัษะทางภาษา

ดา้นการอ่านสูงกวา่ทกัษะทางภาษาดา้นการเขียน คิดเป็นร้อยละ 1.46   

 6.2 ผลการศึกษาความสามารถเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาตบิรอมส์โกรฟ พบวา่ 

หลงัการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน เด็กมีความสามารถเขียนภาษาไทยอยูใ่น

ระดบัดีเยี่ยม ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูน เป็นกิจกรรมท่ี

นอกจากจะช่วยพฒันาความสามารถอ่านแลว้ ยงัสามารถพฒันาความสามารถเขียนภาษาไทย กระตุน้ใหเ้ด็กสนใจ

เรียนรู้ภาษาไทยและเรียนไดอ้ย่างสนุกสนานจากการมองภาพท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัคาํศพัท์และการเล่าเร่ืองของครู 

การมองดูรูปภาพท่ีเช่ือมโยงกบัคาํศพัท์ซํ้ า ๆ ช่วยให้ง่ายต่อการจดจาํรูปแบบการเขียน โดยเฉพาะเด็กในโรงเรียน

นานาชาติ ซ่ึงใชภ้าษาต่างประเทศในชีวติประจาํวนั ทาํใหก้ารเขียนภาษาไทยตามแบบค่อนขา้งยากสาํหรับเด็ก แต่

ถา้มีภาพและคาํศพัท ์เด็กจะลอกแบบคาํจากตวัอกัษรท่ีปรากฎตามภาพ ดงันั้นจะเห็นไดว้่า รูปภาพมีหนา้ท่ีเป็น

ส่ือกลางในการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีความยาก ทาํใหเ้ด็กเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ช่วยให้เด็กเรียนรู้ไดดี้ข้ึนและเพลิดเพลิน

กวา่การเรียนรู้คาํศพัทจ์ากการสะกดคาํดว้ยหลกัการอ่านออกเสียงภาษาไทยเพียงอยา่งเดียว สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของวอลซ์ (Walsh. 2003: 123-125 อา้งถึงใน ธันยา พิทธยาพิทกัษ์, 2559: 105) ท่ีศึกษาการตอบสนองต่อนิทาน

ภาพของเด็ก งานวิจยัพบวา่ เด็กสร้างความหมายเช่ือมโยงกบัภาพท่ีปรากฏในหนงัสือ รวมทั้งเช่ือมโยงผ่านเร่ือง

จากตวัอกัษร แสดงให้เห็นวา่เด็กสามารถพฒันาทกัษะการเขียน ซ่ึงเป็นทกัษะขั้นท่ีสูงกว่าการอ่าน เด็กสามารถ

ความอธิบายหน้าท่ีของภาพ ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาพ เปรียบเทียบภาพกับตวัอกัษร และเกิดสนใจและ

กระตือรือร้นท่ีจะเขียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภมาศ จริกอบสกุล (2559)  ท่ีกล่าววา่ถึง ทกัษะทางภาษาดา้น

การเขียนจากการจดักิจกรรมการอ่านนิทานร่วมกนั เด็กปฐมวยัมีทกัษะทางภาษาดา้นการเขียนเพ่ิมข้ึนคิดเป็น ร้อย

ละ 31.67 หลงัการจดักิจกรรมการอ่านนิทานร่วมกนัเด็กปฐมวยั เน่ืองดว้ยเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะทาง

ภาษาดา้นการเขียนดว้ยการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดพู้ดแสดง ความคิดเห็นเก่ียวกบัคาํต่าง ๆ ไดเ้ลือกเขียนคาํท่ีสนใจ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1057 

โดยเลือกใชค้าํในนิทานเป็นส่ือ เม่ือเด็กสนใจก็จะเกิดความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นท่ีจะเขียน เด็กจะเกิด

ทกัษะการสงัเกตรูปร่างพยญัชนะ สระ วรรณยกุตไ์ดต้ามรูปแบบ 

 6.3 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเดก็อนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาต ิ

บรอมส์โกรฟ ระหว่างก่อนและหลงัได้รับการจดักจิกรรมเสริมประสบการณ์จากการใช้หนังสือภาพการ์ตูน  พบวา่

ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยสูงข้ึนกวา่ก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือ

ภาพการ์ตูน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองดว้ยการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ดงักล่าว ช่วย

ให้เด็กเรียนรู้การอ่านและการเขียนคาํศพัท์ภาษาไทยในบทเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากการมองตวัการ์ตูนท่ีปรากฎ

อยูใ่นหนงัสือภาพการ์ตูนท่ีมีลกัษณะสวยงาม ส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน มีสีสันสดใส  ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของ

เด็ก ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี้ เด็กสามารถจดจาํการออกเสียง การอ่านคาํจากภาพและการเขียนคาํศพัทไ์ด้

เป็นอย่างดี จากการจัดกิจกรรมพบว่า เด็กเร่ิมตน้เรียนรู้คาํศพัท์จากการมองภาพการ์ตูนแลว้จึงอ่านออกเสียง

คาํศพัทจ์ากภาพการ์ตูนท่ีเห็น ซ่ึงภาพการ์ตูนในหนงัสือภาพ สามารถช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจความหมายของคาํศพัท์ไดดี้ 

หลงัจากนั้นเด็กจะเช่ือมโยงภาพและการออกเสียง เขา้กบัตวัอกัษรท่ีเด็กไดเ้ห็นพร้อม ๆ กบัรูปภาพ จากนั้นเด็กจึง

จะหัดอ่านคาํศพัท์และหัดเขียนตามแบบตวัอกัษรจากรูปภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฉวีวรรณ คูหาภินันท์ 

(2550. อา้งถึงใน วยัรัตน์ โพธ์ิอามาตร์, 2556.) ท่ีเขียนไวว้า่ หนงัสือสาํหรับเด็กท่ีมีภาพประกอบวา่เป็นหนงัสือท่ี

มุ่งช่วยครูและนกัเรียนสรุปเน้ือหาและความคิดได ้ซ่ึงทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 นอกจากน้ี ยงัมีขอ้สังเกตว่าในแต่ละบทเรียน มีผลการวดัความสามารถอ่านและเขียนแตกต่างกนัตาม

ความยากง่ายของบทเรียน  เช่น บทเรียนเร่ืองสระอา ซ่ึงเป็นสระท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ มีคาํท่ีส่ือความหมายโดยไม่มี

ตัวสะกดจํานวนมาก เช่น กา ขา ตา ซ่ึงเด็กรู้จักเป็นอย่างดี เด็กจึงสามารถอ่านออกเสียง ประสมคาํ เข้าใจ

ความหมาย และสามารถหัดเขียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ในขณะท่ีบางสระ มีคาํท่ีส่ือความหมายโดยไม่มีตวัสะกดเป็น

จาํนวนนอ้ย เช่นสระอึ ซ่ึงตอ้งใชค้าํสระอึ ท่ีมีตวัสะกดเขา้มา เพ่ือใหป้ระสมเป็นคาํท่ีส่ือความหมายได ้เช่น ดึง ตึก 

ผึ้ง เป็นตน้ คาํศพัท์จึงมีความยากกวา่ ส่งผลให้การวดัความสามารถอ่านและเขียนในบทเรียนนั้น ไดค้ะแนนนอ้ย

กวา่บทเรียนท่ีง่ายกวา่ จึงเป็นขอ้สังเกตวา่ในแต่ละบทเรียน ครูควรมีการจดัเวลาให้ยืดหยุน่โดยพิจารณาถึงความ

ยากง่ายของบทเรียน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) ควรมีการจดัสรรเวลาในแต่ละบทเรียนตามความยากง่ายของบทเรียน บทเรียนใดท่ีมีความยาก 

ควรใหเ้วลาในการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์จากการใชห้นงัสือภาพการ์ตูนใหม้ากข้ึน 

  (2) สามารถนําไปพฒันาเป็นหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซ่ึงเป็นภาพการ์ตูนนาํเสนอ

ตวัอกัษร เพ่ือใชป้ระกอบการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรไดศึ้กษาการทาํบทเรียนในการจดัประสบการณ์ในเร่ืองอ่ืน ๆ โดยใชห้นังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์   

(E-Book) มาสร้างเป็นเน้ือเร่ืองประกอบ นอกเหนือจากการอ่านและเขียนภาษาไทย 

 

8. กติติกรรมประกาศ -  
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีเป็นการนาํเสนอแนวการสร้างสรรค์บอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

สร้างสรรคบ์อร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้สาํหรับเสริมทกัษะส่ือสารการแสดงของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงโดย

ศึกษาองคป์ระกอบของบอร์ดเกมตามกลศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะส่ือสารการแสดง ผูเ้ขียนไดอ้อกแบบบอร์ด

เกม ชุด BULLY TELLING โดยใชแ้นวทางการออกแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้กระดุม 5 เม็ดของการออกแบบ

บอร์ดเกมการเรียนรู้ (Boss Lab Board Game; 2019) ได้แก่ 1) กําหนดเน้ือหา (Contents) เป็นการกําหนดให้

เร่ืองราวเกิดข้ึนในสถานศึกษาซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วัของนกัศึกษา 2) เลือกสถานการณ์ (Themes)โดยมีการกาํหนดตวั

ละครและเร่ืองราวเก่ียวกับกลัน่แกลง้ในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีสมจริงและช่วยกระตุน้ให้ผูเ้ล่นมี

ประสบการณ์ร่วม 3) เลือกใชก้ลไก (Mechanics) เป็นแนวการเล่าเร่ือง (Storytelling) และแนวดราฟการ์ด (Draft 

Card) เพ่ือใหเ้หมาะกบัการเรียนรู้ทกัษะส่ือสารทางการแสดง 4) ทดสอบ (Play test) กบัตวัแทนนกัศึกษาแต่ละชั้น

ปีในสาขาศิลปะการแสดง 5) พฒันาตวัเกม (Development) หลงัจากทดสอบเกมไดมี้การแกไ้ขการ์ดตวัเลือกบาง

ตวัเลือกใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน และแกไ้ขกฏกติกาเพ่ือส่งเสริมทกัษะทางการส่ือสารการแสดงใหม้ากยิ่งข้ึน 

หลงัการออกแบบบอร์ดเกมเพ่ือการศึกษาช้ินน้ี พบว่านักศึกษาสนุกกับการเรียนรู้ รูปแบบของเกม  นักศึกษา

สามารถใชท้กัษะต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการแสดง (Acting) ความจาํ (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การ

จาํลองเหตุการณ์ (Simulation) และการเล่าเร่ือง (Storytelling) ซ่ึงเป็นกลศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะส่ือสารการ

แสดงทั้งส้ินมาใชใ้นการเล่นเกม นอกจากนั้นการศึกษาคร้ังน้ีไดพ้บว่าการสร้างสถานการณ์จริงผ่านการเรียนรู้

ให้กบัผูเ้รียนโดยผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมจะทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ และบอร์ดเกมน้ีสามารถนาํไปพฒันา

เป็นเคร่ืองมือในการสอนทกัษะส่ือสารการแสดงของนกัศึกษาสาขาศิลปะการแสดงไดต้่อไป 

 

คาํสําคญั:  บอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้, การสร้างบอร์ดเกม, ทกัษะส่ือสารการแสดง, การกลัน่แกลง้ 

 

ABSTRACT 

 This article is a presentation of how to create board games for learning about communication performing 

arts skills. The theme of a board game is about the problem of bullying in the school which type as storytelling. 

The author has designed the BULLY TELLING including 1) Contents as the story set Occurred in the school 2) 

Themes is a story about bullying in schools 3) Use Mechanics as a story telling and draft card 4) Play Test with 

students from performing arts. 5) Develop the game after testing to amend the rules to enhance the communication 
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skills After designing, that students enjoy learning the game format and can use various skills about acting, 

memory, role-playing, simulation and storytelling that are mechanics related to communication skills, acting. The 

students are able to review and compare all the qualities that an actor should be in the game. This board game can 

be used as another tool to teach performing communication skills in the performing arts 

 

Keywords: Board games for learning, Creation a board game, Actor skills, Bulling in school 

 

1. บทนํา 

ส่ือสารการแสดง เป็นการส่ือสารโดยมุ่งเนน้ผลทางอารมณ์ ความรู้สึกของผูรั้บสารหรือผูช้ม หรือการ

ส่ือสารเชิงสุนทรียะ ท่ีมีการแสดงเป็นองคป์ระกอบสาํคญั รักชน พุทธรังศี (2560) กล่าวถึง การส่ือสารการแสดง

วา่เป็นการรวมการส่ือสารเชิงจินตคดีทั้งหมดท่ีมีองคป์ระกอบการแสดง ดงันั้นนกัแสดงในความหมายของส่ือสาร

การแสดง จึงครอบคลุมทั้ งนักแสดงละคร นักร้อง นักเตน้ เป็นตน้ จากขอ้ความขา้งตน้จึงเป็นเร่ืองสําคัญท่ี

นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะส่ือสารการแสดงเพ่ือพฒันาตนเองและสามารถเป็น

นกัแสดงท่ีดีในอนาคตได ้ในหลกัสูตรของสาขาศิลปะการแสดงจึงตอ้งมีการเรียนการสอนเก่ียวกบัเร่ืองการฝึก

ทกัษะการเป็นนกัแสดงผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบใชกิ้จกรรมต่างๆ รวมถึงแบบฝึกหัดรูปแบบของเกมท่ี

เรียกวา่เกมการแสดง ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงของการพฒันาทกัษะและคุณสมบติัท่ีนกัแสดงพึงมี ผูท่ี้ใชว้ธีิการพฒันา

ทกัษะส่ือสารการแสดงดว้ยเกมการแสดงน้ี จะไดพ้ฒันาเคร่ืองมือของนักแสดง ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใจ และเสียง 

ผ่านกระบวนการของเกม ซ่ึงจะทาํให้นกัแสดงไดฝึ้กทกัษะต่างๆ ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย ไม่กดดนั สามารถ

สร้างสรรคอ์ารมณ์ต่างๆ เพ่ือนาํมาพฒันาทกัษะส่ือสารการแสดงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (รักชน พทุธรังศี ; 2560) 

เกมจึงเป็นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีนกัศึกษาใหค้วามสนใจ เป็นวธีิการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ธีระวุฒิ ศรีมงัคละ (2562) กล่าวว่าเกมเพ่ือความสนุกพลงัมนัไม่เพียงพอ ต่อการเอา

ผูเ้รียนให้อยู ่เพราะการเล่นจะแยกขาดออกจากการเรียนรู้ เเต่เม่ือเราออกแบบเกมเพ่ือการเรียนรู้ จึงรู้วา่ผูเ้รียนได้

เรียนแบบไม่รู้ตวั เล่นไปด้วย จดจําข้อมูลไปด้วย ทิศนา แขมมณี (2550) อธิบายว่า วิธีสอนโดยใช้เกม คือ 

กระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยการใหผู้เ้รียนเล่นเกมตามกติกา และนาํ

เน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรม วิธีการ และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใชใ้นการอภิปรายเพ่ือสรุปการ

เรียนรู้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองต่างๆ อยา่งสนุกสนานและทา้ทายความสามารถ โดย

ผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง เป็นวธีิการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมสูง ซ่ึงรูปแบบเเละ

วธีิการจะแตกต่างกนัออกไปอยา่งหลากหลาย  

บอร์ดเกม (Board Games) หรือเกมกระดาน เป็นเกมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือความบนัเทิง ฐิติพล ขาํประถม 

(2558) กล่าววา่บอร์ดเกมมีหลายประเภท หลายรูปแบบ เป็นเกมท่ีใชก้าร์ด หรือใชช้ิ้นส่วนหรือตวัหมากวางไวบ้น

พ้ืนท่ีเล่น มีทั้งแบบท่ีมีกติกาง่ายๆ จนถึงเกมท่ีมีกติกาซบัซอ้น ตอ้งใชแ้ผนการหรือยทุธวธีิเขา้ช่วย โดยมีการแบ่ง

ประเภทของบอร์ดเกมไว ้5 ประเภท คือ เกมครอบครัว (Family Games) เกมวางแผน (Strategy Games) ปาร์ต้ีเกม 

(Party Games) เกมนามธรรม (Abstract Games) และเกมท่ีมีสถานการณ์ (Thematic Games) ส่ิงท่ีน่าสนใจใน

มุมมองของการส่ือสารการแสดงก็คือ บอร์ดเกมบางเกมมีกลศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะส่ือสารการแสดงอยูด่ว้ย 

ไดแ้ก่ การแสดง (Acting) ความจาํ (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การจาํลองเหตุการณ์ (Simulation) 

และการเล่าเร่ือง (Storytelling)  
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ผูเ้ขียนจึงสนใจในการทดลองสร้างสรรคบ์อร์ดเกมท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือการเรียนการสอน

ทกัษะส่ือสารการแสดง ผา่นเร่ืองราวท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นกรณีศึกษาใหก้บันกัศึกษาได ้โดยผูว้จิยัเลือกเร่ืองราวท่ี

เก่ียวกับการกลัน่แกลง้ (Bulling) ในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั และส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของ

นกัศึกษาโดยตรงผา่นบอร์ดเกม 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างสรรค์บอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้สําหรับเสริมทักษะส่ือสารการแสดงของนักศึกษาสาขา

ศิลปะการแสดงโดยศึกษาองคป์ระกอบของบอร์ดเกมตามกลศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะส่ือสารการแสดง  

 

3. ทกัษะส่ือสารการแสดง 

 ทกัษะส่ือสารการแสดง หมายถึง ความสามารถและความชาํนาญในการส่ือสารการแสดง เพ่ือส่ือสาร

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ใหผู้ช้มรู้สึกคลอ้ยตาม ประทบัใจ อนัเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นของนกัแสดงในฐานะผูส่้งสาร

ในกระบวนการส่ือสารในการแสดง ซ่ึงเป็นหลักสําคัญในการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง   

ประภสัสร จันทร์สถิตยพ์ร (2560) กล่าวว่า ส่ือสารการแสดง หมายถึง การส่ือสารด้วยกลวิธีการแสดงออก 

(Express) ท่ีอาศยัแนวปฏิบติับางประการจากศาสตร์ดา้นการศิลปะการแสดง (Performing Arts) หรือ การละคร 

(Drama) เขา้มาผนวก โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่ือสารไปยงัผูรั้บใหเ้กิดความรู้สึกกระทบทางอารมณ์หรือจินตนาการอนั

จะนาํไปสู่การรับรู้เชิงเหตุผลหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีผูส่้งสารตอ้งการเสนอเพ่ือให้การส่ือสารมีศิลปะเขา้มาผสมผสาน 

เพราะจุดเช่ือมโยงท่ีสําคญัของการรับรู้ของมนุษยคื์อตอ้งเพลิดเพลินหรือได้รับความพึงพอใจขณะส่ือสารไป

พร้อมกนัดว้ย 

สดใส พนัธุโกมล (2538) กล่าววา่ นอกเหนือจากทกัษะการแสดง (Acting) แลว้ นกัแสดงจะตอ้งพฒันา

ทกัษะอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการเป็นนกัแสดง รวมถึงจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีพึงจะเป็น คือ 1) ความงดงามของจิตใจ การ

สาํนึกพึงมีต่ออาชีพนกัแสดง ต่อตนเอง และส่วนร่วม 2) ความพร้อมของร่างกายและเสียง จึงตอ้งมีการดูแลฝึกฝน

ร่างกายและเสียงใหพ้ร้อมเสมอ 3) ความพร้อมของอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งพอเหมาะ โดยสร้างข้ึนมาจากภายใน 

4) ความพร้อมของประสาทสมัผสัท่ีไวและละเอียดอ่อนเพ่ือนาํมาใชใ้นการแสดงได ้5) การมีสมาธิสูงในการแสดง

จะทาํให้นกัแสดงจุดหมายในการแสดงท่ีชดัเจน 6) ความสามารถในการสังเกตท่ีควรไดรั้บการฝึกฝนกระทัง่ติด

เป็นนิสยั เพ่ือนาํมาใชใ้นการแสดงและการตีความหมายบทละคร โดยการฝึกสงัเกตจากส่ิงรอบตวั 7) ความจาํ และ

รักษาประสบการณ์ของชีวิตมาเป็นวตัถุดิบในการสร้างสรรคอ์ารมณ์และความรู้สึกในการแสดง 8) ความเขา้ใจ

ชีวติมนุษย ์เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เขา้ใจบทบาทของตวัละครท่ีจะแสดง 9) ความเช่ือในบทบาทท่ีตนกาํลงัแสดง 

เพ่ือถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของตวัละคร  

 

4. การออกแบบบอร์ดเกม เพ่ือการเรียนรู้ 

  Boss Lab Board Game (2019) ไดจ้าํแนกแนวทางการออกแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้เป็นกระดุม 5 เม็ด

ของการออกแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) กาํหนดเน้ือหา (Contents) คือการกาํหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ี

ตอ้งการใชใ้หเ้กมเป็นตวัสอน โดยการกาํหนดขอบเขตเน้ือหาจะส่งผลต่อการออกเกมเป็นอยา่งมาก เช่น หากเลือก

ขอบเขตของเน้ือหาท่ีกวา้งหรือแคบมากเกินไป เกมท่ีออกแบบมีรูปแบบการเล่นท่ียุง่ยากซบัซอ้นหรือง่ายตามไป

ด้วย ไม่ก่อให้เกิดความท้าทายหรือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากท่ีจะเล่นเกมต่อไป 2) เลือกสถานการณ์ 
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(Themes) คือการกาํหนดรูปแบบสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้โดยใชเ้กม ซ่ึงสถานการณ์ท่ีสมจริงจะช่วย

กระตุ ้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ร่วมและนําไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี 3) เลือกใช้กลไก 

(Mechanics) เน่ืองจากตัวเกมจะต้องใช้ระบบการเล่นในการขับเคล่ือนตัวเกม กลไกท่ีนํามาใช้ต้องมีความ

เหมาะสมกบัเน้ือหาและสถานการณ์  4) ทดสอบ (Play test) หากไดอ้อกแบบเกมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ควรท่ีจะหาผู ้

เล่นทดสอบหรือสถานท่ีทดสอบเกม เน่ืองจากผูพ้ฒันาเกมจะมีการสร้างระบบและรูปแบบเกมดว้ยตนเอง เป็นการ

มองเพียงมุมเดียว จึงตอ้งให้ผูเ้ล่นอ่ืนมาช่วยหาจุดบอดหรือท่ีเรียกวา่ บัก๊ (Bug) ดงันั้นการทดสอบเกมจะเป็นการ

ตรวจสอบระบบเกมใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ยิง่ถูกทดสอบมากเท่าไร เกมก็จะยิง่พบบัก๊ท่ีมีความซบัซอ้นมาก

ยิ่งข้ึน 5) พฒันาตวัเกม (Development) หลงัจากทดสอบเกม จากนั้นจะเป็นการนาํขอ้มูลและขอ้เสนอแนะมาปรับ

ให้เกมมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่ความสนุก เกมการเรียนรู้ตอ้งสามารถให้ความรู้ไดถู้กตอ้งอีกดว้ย 

ดงันั้นการนาํจุดบอดหรือขอ้บกพร่องมาพฒันาตวัเกมเพ่ือปิดช่องโหวแ่ละปรับแต่งใหเ้ขา้ท่ีเขา้ทางมากข้ึน จะทาํ

ใหเ้กมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการใชส้อนพร้อมดว้ยความสนุกสนานภายในตวั 

  ในการออกแบบเกมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ กลศาสตร์ของเกม (Game Mechanics) เป็นตัวกําหนดว่า

กระบวนการเล่นเกมเป็นอย่างไร นอกจากนั้นกลศาสตร์เป็นส่ิงท่ีทาํให้เกมเป็นเกมอย่างสมบูรณ์ เป็นการวาง

ปฏิสัมพนัธ์และกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และมีการจาํแนกกลศาสตร์ของเกม ตามท่ี   

อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ (2557) ไดอ้า้งอิงจาก Jesse Schell (2008) ไวเ้ป็น 6 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 1) พ้ืนท่ีวา่ง (Space) 

หมายถึงสถานท่ีต่างๆ ในเกมท่ีผูเ้ล่นจะสามารถเขา้ไปมีการกระทาํบางอย่าง 2) วตัถุ คุณลกัษณะและสถานะ 

(Objects, Attributes and States) หมายถึงส่ิงท่ีสามารถมองเห็นอยูใ่นพ้ืนท่ี เช่น ตวัละคร อุปกรณ์ตกแต่ง กระดาน

คะแนน เหรียญรางวลั 3) การกระทาํ (Actions) หมายถึงส่ิงท่ีผูเ้ล่นจะตอ้งทาํในเกม 4) กฏ (Rules) เป็นกลศาสตร์ท่ี

สาํคญัท่ีสุดของเกม เป็นตวักาํหนดพ้ืนท่ี วตัถุ การกระทาํ ขอ้จาํกดัของการกระทาํ และเป้าหมาย 5) ทกัษะ (Skill)  

จาํแนกออกเป็นทกัษะทางกายภาพ (Physical Skill) ทกัษะทางจิตใจ (Mental Skill) และทกัษะทางสังคม (Social 

Skill) 6) โอกาส (Chance) หมายถึงความแน่นอนและไม่แน่นอน กลศาสตร์น้ีจะเป็นการเพ่ิมความสนุก ความ

ต่ืนเตน้ใหก้บัเกม  

  ธีระวฒิุ ศรีมงัคละ (2562)ไดก้ล่าววา่บอร์ดเกมท่ีสามารถนาํมาใชใ้นกระบวนการเรียนรู้นั้นจะตอ้งมีการ

จัดระบบขอ้มูล และกรอบแนวคิด เกมเหล่าน้ีจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่ เม่ือผูเ้ล่นร่วมกันเป็นทีมก็จะไดเ้รียนรู้

ร่วมกนั ไม่มีใครรู้สึกแปลกแยกจากการเรียนรู้หรือรู้สึกวา่เรียนไม่ทนัเพ่ือน ผูเ้ล่นตอ้งเผชิญและคน้หาทางแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ จะทาํใหผู้เ้ล่นเกิดความเขา้ใจมากกวา่การเรียนแบบท่ีผูเ้ล่นไม่มีส่วนร่วม  

 

5. ปัญหาการรังแกกัน (Bullying) ในสถานศึกษา 

  สุริยา ฆอ้งเสนาะ (2561) กล่าววา่ ปัญหาการรังแกกนั (Bullying) ของเด็กและวยัรุ่นในโรงเรียนมีใหเ้ห็น

อยู่ทุกวนัจากการนาํเสนอของส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ ์และทางโซเชียลมีเดียต่างๆ กลายเป็น

ปัญหาสาํคญัท่ีส่งผลต่อเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ คนรังแกมกัเป็นเพ่ือนในโรงเรียนและคนใกลชิ้ด

ซ่ึงมกัจะคุน้ชินกบัการใชอ้าํนาจและการใชค้วามรุนแรงกบัผูอ่ื้น และส่ิงท่ีเป็นประเด็นสาํคญัคือผูถู้กรังแกไม่รู้วา่

จะตอ้งหาทางออกหรือขอความช่วยเหลือไดอ้ยา่งไร นอกจากน้ีคนท่ีเห็นเหตุการณ์ก็มกัจะไม่เขา้ไปช่วยเพราะเห็น

วา่เป็นการเล่นกนัและรู้สึกวา่ไม่ใช่เร่ืองของตนเอง ส่วนสถานศึกษามองเร่ืองการรังแกกนัเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย ดงันั้น 

การรังแกจึงเกิดข้ึนในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ และความรู้สึกปลอดภยั
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ในการใชชี้วิตในสถานศึกษาของผูเ้รียน และไม่มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการกบัการรังแกท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา

อยา่งชดัเจน  

  การรังแกและกลัน่แกลง้ท่ีพบเป็นประจาํในโรงเรียนมี 6 ประเภท คือ 1) การกลัน่แกลง้ทางร่างกาย เป็น

การกลัน่แกลง้ท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด เกิดข้ึนเม่ือเด็กใชก้าํลงัทางกายเพ่ือใหไ้ดอ้าํนาจและการควบคุมเหนือเป้าหมาย 

เช่น การเตะ ตี ต่อย ตบ ผลกั และการกระทาํทางกายอ่ืนๆ 2) การกลัน่แกลง้โดยคาํพูด นบัเป็นการกลัน่แกลง้ท่ีทาํ

ให้เกิดบาดแผลลึกในใจ เป็นการพูดต่อๆกนัมาแบบปากต่อปาก 3) การคุกคามในเชิงสัมพนัธภาพ เป็นการกลัน่

แกลง้ท่ีซ่อนเร้นและค่อยเป็นค่อยไป บางคร้ังอาจเรียกวา่การกลัน่แกลง้ทางอารมณ์ ผูรั้งแกมกัจะแบ่งแยกผูอ่ื้นออก

จากกลุ่มกระจายข่าวลือควบคุมสถานการณ์และทาํลายความมัน่ใจเป้าหมาย  4) การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ เป็น

ประเด็นท่ีกาํลงัขยายใหญ่ข้ึนในกลุ่มคนอายนุ้อย และยงัขยายวงกวา้งมากข้ึนเน่ืองจากเทคโนโลยทีาํให้พวกเขา

รู้สึกไร้ตวัตนมีเกราะกาํบงัและห่างเหินจากสถานการณ์จริง ทั้งการโพสตรู์ปท่ีทาํใหเ้กิดความเสียหาย การข่มขู่ทาง

ออนไลน์ และการส่งอีเมลหรือขอ้ความท่ีทาํให้เกิดความเสียหาย 5) การกลัน่แกลง้ทางเพศ ผูต้กเป็นเหยื่อจะเกิด

ความอบัอาย และความรําคาญ ตวัอยา่งเช่นการเรียกช่ือโดยมีนยัทางเพศ การแสดงความเห็นอยา่งหยาบคาย แสดง

ท่าทางท่ีหยาบโลน การสัมผสัโดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 6) การกลัน่แกลง้โดยอคติ มกัเกิดข้ึนกบัเด็กก่อนวยัรุ่นและ

วยัรุ่นท่ีมีต่อเพ่ือนนักเรียนต่างเช้ือชาติ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ การกนัแกลง้ประเภทน้ีอาจร่วมกบัการกนั

แกลง้ชนิดอ่ืนๆ เม่ือเกิดการกนัแกลง้โดยอคติเด็กจะพุ่งเป้าไปยงัคนอ่ืนท่ีแตกต่างจากพวกเขาและแบ่งแยกคน

เหล่านั้นออกไป (สุริยา ฆอ้งเสนาะ, 2561) 

  จากขอ้มูลขา้งตน้เห็นไดว้า่ปัญหาการรังแกกนัในสถานศึกษาเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีถูกมองขา้ม เพราะความคิด

ของคนส่วนใหญ่มกัคิดว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย และบ่อยคร้ังคิดว่าเป็นเร่ืองของความเคยชิน จนบางคร้ังทาํให้เกิด

ปัญหาต่างๆ ตามมาแบบไม่มีวนัจบส้ิน ประเด็นน้ีควรเป็นเร่ืองสําคัญท่ีนักศึกษาตอ้งรับรู้ และรู้เท่าทนักับ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน นกัศึกษาควรตอ้งตระหนกัไดว้า่เร่ืองใกลต้วัน้ีเป็นปัญหา และเป็นเร่ืองใหญ่ ท่ีตอ้งมีการ

แกไ้ข โดยเร่ิมจากทราบและรู้เท่าทนักบัพฤติกรรมของตนเอง ก่อนท่ีจะเกิดสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดต่างๆ  

 

6. กระบวนการออกแบบการ์ดเกม ชุด BULLY TELLING 

  ก่อนการออกแบบการ์ดเกม ผูเ้ขียนไดใ้ชกิ้จกรรมการตีตรา (Amnesty International Thailand; 2019) ซ่ึง

เป็นกิจกรรมสําหรับเรียนรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ เกมจากหนังสือคู่มือกิจกรรมสู่การอยู่

ร่วมกนัแบบเคารพสิทธิมนุษยชน ของ สสส.ร่วมกบันักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงหลากหลายชั้นปี เพ่ือระดม

ความคิดและรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาประเด็นการกลัน่แกลง้ในสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริง  

  กิจกรรมการตีตราเป็นการเขียนอตัลกัษณ์ต่างๆ ในสังคมลงในกระดาษโพสตอิ์ท เช่น ศิลปิน พนกังาน

สตาร์บคั ผูป่้วยโรคซึมเศร้า คนพิการ เด็กขายพวงมาลยั นายกรัฐมนตรี เป็นตน้ จากนั้นแปะท่ีหนา้ผากของผูเ้ล่น

ทุกคน โดยห้ามให้ผูเ้ล่นคนนั้นเห็นขอ้ความ จากนั้นภายใน 45 นาที ให้ผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ กล่าวทกัทายกนัและกนั

เหมือนเจอคนตามท่ีแปะอยูโ่ดยหา้มพดูคาํท่ีแปะบนหนา้ผาก ในขณะนั้นผูเ้ล่นแต่ละคนก็ตอ้งพยายามเดาวา่ตวัเอง

ไดรั้บบทบาทเป็นอะไร จากคาํพูดหรือท่าทีปฏิบติัของผูอ่ื้นท่ีมีต่อเรา แลว้ค่อยๆ สวมบทบาทและแสดงมุมมอง

ของบทบาทนั้นๆ เม่ือเสร็จส้ินใหทุ้กคนเปิดคาํท่ีหนา้ผาก จากนั้นระดมความคิดส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม ผูเ้ขียนได้

สงัเกตเห็นลกัษณะการพดูการแสดงท่าทางในลกัษณะจากบทบาทต่างๆ ในสงัคมผา่นมุมมองของนกัศึกษา ทราบ

ถึงพฤติกรรม ความรู้สึกและมุมมองของแต่ละบทบาทว่ามีท่าทีเช่นใดบ้างกับบทบาทในสังคม เห็นมุมมอง
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ความคิดท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบทบาท ลดการเหมารวม เขา้ใจความแตกต่างในสังคมท่ีมีความหลากหลายใน

ปัจจุบนัน้ี 

  หลงัจากการทาํกิจกรรมผูเ้ขียนไดใ้ห้นักศึกษาระดมความคิด โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่ม

นกัศึกษาชาย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียบร้อย กลุ่มนกัศึกษาท่ีชอบการกลัน่แกลง้ รวมถึงกลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีพ่ึงเร่ิม

เขา้สู่โลกมหาวิทยาลยั จากนั้นผูเ้ขียนให้โจทยแ์ต่ละกลุ่มระดมความคิดและเขียนลงกระดาษของกลุ่ม โดยนาํ

ประเด็นการดลัน่แกลง้ในสงัคมมาเป็นโจทย ์คือ คาํพูดท่ีรู้สึกวา่หากคนอ่ืนไดย้ินจะรู้สึกไม่พอใจ พฤติกรรมท่ีไม่

ชอบให้ใครกระทาํกบัตวัเอง บริเวณในสถานศึกษาท่ีอาจเกิดการกลัน่แกลง้ข้ึน และพฤติกรรมบนโลกโซเชียล

มีเดียท่ีไม่ชอบเห็น ซ่ึงเม่ือแต่ละกลุ่มเขียนของตวัเองเสร็จ จะมีการใหแ้ลกกนัอ่านเพ่ือรับรู้มุมมองของคนกลุ่มอ่ืน 

ส่ิงท่ีผูเ้ขียนคน้พบคือ นักศึกษามีมุมมองท่ีเปิดกวา้งข้ึนในการรับรู้ความรู้สึกของแต่ละบทบาท คาํบางคาํหรือ

พฤติกรรมบางอย่างเป็นเร่ืองท่ีคุน้ชินและเกิดข้ึนในชีวิตปัจจุบนั แต่เป็นเร่ืองท่ีคนบางกลุ่มรู้สึกไม่ดี กลุ่มผูช้าย

เกลียดการโดนดูถูกดว้ยคาํง่ายๆ กลุ่มผูห้ญิงมกัเกลียดพฤติกรรมคุกคามต่างๆ ทางร่างกาย เป็นตน้ เม่ือไดข้อ้มูล

ขา้งตน้ผูเ้ขียนจึงไดจ้าํแนกตวัละคร และลกัษณะของการกลัน่แกลง้ในสถานศึกษาเป็นหมวดๆ รวบรวมขอ้มูลจาก

ทั้ง 2 กิจกรรมเพ่ือนาํไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์บอร์ดเกมต่อไปโดยใชแ้นวทางการออกแบบบอร์ดเกมการ

เรียนรู้กระดุม 5 เมด็ของการออกแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้ (Boss Lab Board Game; 2019) เพ่ือสร้างสรรคบ์อร์ด

เกมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 1) แนวของบอร์ดเกม 

 ผูเ้ขียนไดศึ้กษากระบวนการและแนวทางในการออกแบบบอร์ดเกม ซ่ึงพบว่ามีลกัษณะท่ีหลากหลาย 

และมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยแนวของบอร์ดเกมท่ีบทความวิชาการน้ีสนใจ ไดแ้ก่ แนวเล่าเร่ือง (Story 

telling) เป็นแนวของบอร์ดเกมท่ีผูเ้ล่นจะตอ้งเล่าเร่ืองในเกม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเกมเล่าเร่ืองในเกมการแสดง 

ท่ีกาํหนดให้ผูท่ี้เล่นเกมการแสดงตอ้งเล่าเร่ือง และแนวดราฟการ์ด (Draft Card) เป็นแนวการเล่นท่ีผูเ้ลือกตอ้ง

เลือกการ์ดใช ้และจัว่การ์ดข้ึนใหม่ข้ึนมือเพ่ือเป็นทางเลือกในการใชเ้ล่าเร่ืองซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในทกัษะการส่ือสาร

การแสดง  

 2) วางจุดประสงค์ของเกม 

 จุดประสงคห์ลกัของบอร์ดเกมน้ีเพ่ือใหน้กัศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ไดฝึ้กทกัษะส่ือสารการแสดงไม่

ว่าจะเป็นการแสดง (Acting) ความจํา (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การจําลองเหตุการณ์ 

(Simulation) และการเล่าเร่ือง (Storytelling) โดยผูเ้ขียนไดน้าํเร่ืองปัญหาการกลัน่แกลง้ในสถานศึกษาเป็นเร่ือง

หลกัในการเล่าเร่ือง โดยมีตวัละครท่ีแตกต่างกนั และมีสถานการณ์ต่างๆ ท่ีนาํมาจากเร่ืองราวการกลัน่แกลง้ใน

ชีวิตประจาํวนัในโรงเรียน มาใช้เป็นการดําเนินเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะส่ือสารการแสดงและ

ตระหนกัถึงปัญหาการรังแกในสถานศึกษาผา่นมุมมองท่ีหลากหลายของผูเ้รียน 

 3) ประเภทและสถานการณ์ของเกม 

 ผูเ้ขียนเลือกประเภทของเกมเป็น 1) ปาร์ต้ีเกม (Party Games) สามารถเล่นเป็นหมู่คณะ มีกติกาไม่

ซบัซอ้น ใชเ้วลานอ้ย และมีอุปกรณ์ไม่มาก ส่วนใหญ่จะเนน้ท่ีไหวพริบ 2) เกมท่ีมีสถานการณ์ (Thematic Games) 

เป็นเกมท่ีมีการเล่าเร่ือง มีเน้ือหาชดัเจน มีท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์ มีรายละเอียดของตวัละคร มีความเป็นมาของ

องคป์ระกอบต่างๆ มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เนน้การวางแผนแต่มีส่วนท่ีทาํให้เกิดการปะทะกนัโดยตรงระหว่างผู ้

เล่น เกมแนวน้ีจึงมกัมีกลศาสตร์ไม่ซับซ้อน เน้นท่ีบรรยากาศของเน้ือเร่ืองโดยสถานการณ์ของบอร์ดเกมน้ีคือ 
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เร่ืองราวการกลัน่แกลง้ในสถานศึกษา ผ่านตวัละคร ผ่านเร่ืองราว สถานท่ี คาํพูด และการกระทาํต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

ผา่นเร่ืองเล่าของผูเ้รียนในแต่ละรอบ 

4) กลศาสตร์ของเกม ปัจเจกสําคญั และอุปกรณ์ต่างๆ 

กฏเกณฑ ์กระบวนการ และขอ้มูล ซ่ึงอยูใ่นหวัใจหลกัของเกม โดยผูเ้ขียนไดศึ้กษาองคป์ระกอบของเกม

ท่ีออกแบบตามกลศาสตร์ของเกมตามแนวคิดของ Schell (Schell, 2008) และการออกแบบ ดงัน้ี  

 4.1) พื้นทีว่่าง (Space) คือ สถานศึกษาแลว้แต่การเล่าเร่ืองของผูเ้ล่นในแต่ละรอบ  

 4.2) การกระทํา (Actions) เกมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเล่าเร่ือง และช่วงยอ้นความ ในแต่ละรอบ

ผูเ้ล่นแต่ละคนจะตอ้งเล่าเร่ืองผ่านมุมมองตามบทบาทตวัละครท่ีไดรั้บ ผ่านการเลือกเปิดการ์ดสถานการณ์ต่างๆ 

ในมือ ภายในเวลา 10 นาที เม่ือหมดเวลา จะเขา้สู่ช่วงทบทวนเร่ืองราว โดยให้ผูเ้ล่นแต่ละคน ทบทวนเร่ืองราว

ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนทีละคน ซ่ึงในแต่ละการ์ดสถานการณ์จะมีคะแนนใหส้ะสม หากไม่สามารถเล่าเร่ืองได ้ก็จะขา้ม

ไปท่ีผูเ้ล่นคนต่อไป โดยรูปแบบในช่วงเล่าเร่ืองจะเป็นการช่วยกนัเล่าเป็นทีม แต่ในช่วงยอ้นความเป็นการแข่งขนั

ผา่นทกัษะต่างๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนรู้ 

 4.3) วตัถุ คุณลกัษณะและสถานะ (Objects, Attributes and States) เน่ืองจากเป็นรูปแบบปาร์ต้ีเกม 

(Party Games) จึงมีอุปกรณ์ไม่มาก และไม่ซบัซอ้น ส่วนใหญ่จะเนน้ท่ีไหวพริบ โดยแบ่งอุปกรณ์ดงัน้ี 

  4.3.1) การ์ดตัวละคร (Character Card) ทั้ งหมด 20 ใบ ตามบุคคลท่ีมีลักษณะต่างๆ ใน

สถานศึกษา ดงัน้ี เด็กใหม่ เด็กขยนั เด็กพิการ รุ่นพ่ีหนา้ตาดี รุ่นพ่ีชอบความรุนแรง เด็กไฮโซ เด็กเน็ตไอดอล เด็กมี

โลกส่วนตวั   เด็กสายปาร์ต้ี เด็กข้ีประจบ นกัเรียนรุ่นนอ้ง อาจารยจ์อมระเบียบ อาจารยท่ี์ปรึกษาแสนดี ผูป้กครอง

ข้ีโวยวาย อาจารยไ์ร้ศีลธรรม แม่บา้นลา้งหอ้งนํ้ า ยามคุมท่ีจอดรถ ลูกตาํรวจใหญ่ หลานอธิการบดี และลูกคนขาย

พวงมาลยั   

  4.3.2) การ์ดท่ีใชเ้ล่น (Draft Card) เป็นการ์ดท่ีใชส้าํหรับการเล่าเร่ือง โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด 

แบ่งออกเป็น 3 สี ดงัน้ี การ์ดสีแดงเป็นการ์ดคาํพดูต่างๆ การ์ดสีเขียวเป็นการ์ดสถานท่ีต่างๆ และการ์ดสีนํ้ าเงินคือ

การกระทาํต่างๆ โดยในการ์ดจะมีคะแนนท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่ 1-5 คะแนน 

  4.4) กฏ (Rules) การเล่นบอร์ดเกมน้ีจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเล่าเร่ือง และช่วงทบทวนเร่ืองเล่า ผู ้

เล่นทุกคน (ตั้งแต่ 2-20 คน) จะช่วยกนัเล่าเร่ืองจากมุมมองบทบาทตวัละครท่ีไดรั้บ โดยผูเ้ล่นตอ้งทาํงานเป็นทีม

เพ่ือเล่าเร่ืองภายใน 10 นาที การ์ดแต่ละใบท่ีลงจะนบัเป็นคะแนน 1 คะแนน เม่ือเขา้สู่ช่วงทบทวนผูเ้ล่นแต่ละคน

จะตอ้งแข่งขนักนัทวนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรก เพ่ือใหไ้ดค้ะแนนท่ีปรากฎบนการ์ดนั้นๆ สรุปคะแนนและหา

ผูช้นะโดยมีรายละเอียดการเล่น ดงัน้ี 

  4.4.1) แจกการ์ดตวัละครใหผู้เ้ล่นคนละ 1 ใบ เพ่ือใหผู้เ้ล่นเล่าผา่นมุมมองบทบาทของตวัละคร

นั้นๆ  

  4.4.2) เขา้สู่ช่วงท่ีหน่ึงคือช่วงเล่าเร่ือง แจกการ์ดท่ีใชเ้ล่น (Draft Card) คนละ 5 ใบ หาผูเ้ล่นคน

แรก 

  4.4.3) ผูเ้ล่นคนแรกจะเป็นคนเร่ิมเล่า โดยเลือกการ์ดบนมือของตวัเอง 1 ใบ เพ่ือใชใ้นการเล่า

เร่ือง เม่ือลงการ์ด 1 ใบจะไดค้ะแนน 1 คะแนน  

  4.4.4) เม่ือผูเ้ล่นลงการ์ดไปแลว้ ใหจ้บัการ์ดท่ีใชเ้ล่นในกองข้ึนมาทนแทน 1 ใบ 

  4.4.5) จากนั้นให้เล่ือนไปทีละคน (ทางซา้ยหรือขวาก็ได)้ เพ่ือเป็นคนเล่นคนต่อไป โดยตอ้ง

เล่าเร่ืองต่อใหเ้ป็นเร่ืองราวเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัตวัละครท่ีไดรั้บ  
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  4.4.6) เล่าวนไปเร่ือยๆ ภายใน 10 นาที จนหมดเวลา ผูเ้ล่นท่ีเป็นคนสุดทา้ยจะตอ้งสรุปเร่ืองให้

จบจึงจะไดค้ะแนน จากนั้นใหทุ้กคนท้ิงการ์ดท่ีเหลือบนมือ 

  4.4.7) เขา้สู่ช่วงท่ีสองคือช่วงทบทวนเร่ืองราว โดยผูเ้ล่นคนสุดทา้ยท่ีไดเ้ล่าเร่ืองจะเป็นผูเ้ร่ิม

ทบทวนเร่ืองราวตั้งแต่ตน้เร่ือง พร้อมเปิดการ์ดแรกท่ีคนแรกเร่ิมเล่า หากเล่าถูก จะไดค้ะแนนท่ีปรากฏอยูบ่นการ์ด 

แต่ถา้เล่าผิดจะโดนหักคะแนน 5 คะแนน (เม่ือเปิดการ์ดแลว้ผิด) แต่หากไม่แน่ใจหรือไม่มัน่ใจ  มีโอกาสท่ีจะไม่

เปิดและขา้มใหค้นต่อไปเป็นคนเล่าเร่ืองแทน โดยไม่เสียคะแนน 

  4.4.8) คนต่อไปท่ีไดเ้ล่นจะอยูต่าํแหน่งอีกทางจากในช่วงเล่าเร่ือง (ถา้ตอนเล่าวนไปทางซ้าย 

ตอนสรุปใหเ้ล่าวนไปทางขวา) เพ่ือเพ่ิมความสบัสนในการจาํเร่ืองราว 

  4.4.9) ใหท้บทวนและเก็บคะแนนจนจบเร่ืองราวทั้งหมด จึงสรุปคะแนนและหาผูท่ี้ไดค้ะแนน

สูงสุด    

  4.5) ทักษะ (Skill) ในเกมน้ีทาํให้ผูเ้รียนไดใ้ช ้ทกัษะส่ือสารการแสดงในการเล่าเร่ือง ไดแ้ก่ การ

แสดง (Acting) ความจาํ (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การจาํลองเหตุการณ์ (Simulation) และการ

เล่าเร่ือง (Storytelling) โดยใชเ้ร่ืองการกลัน่แกลง้ในสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์แต่ละคน นอกจากนั้น

ยงัช่วยในเร่ืองการสงัเกต และการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ทราบถึงลกัษณะตวัละครท่ีหลากหลาย  

  4.6) โอกาส (Chance) ในเกมน้ีเปิดกวา้งในเร่ืองของการเล่าการ์ดตวัละครมากมาย และจาํนวนการ์ด

ท่ีใชเ้ล่นท่ีหลากหลาย ในแต่ละรอบท่ีเล่นก็จะเปิดอิสระใหผู้เ้ล่นไดใ้ชจิ้ตนาการและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป 

ดงันั้นเร่ืองราวท่ีเล่าก็มกัไม่ซํ้ ากนั และเกิดเร่ืองราวใหม่ๆ เป็นการเพ่ิมความสนุก ความต่ืนเตน้ใหก้บัผูเ้ล่น 

 

   
 

 5) ทดลองกลไกของเกม 

  ผูเ้ขียนไดผ้ลิตและมีการนาํเกมทดลองเล่นกบันกัศึกษาท่ีเป็นนกัแสดงในสาขาศิลปะการแสดง จาํนวน 

15 คน เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเกม และได้มีการอภิปรายร่วมกันหลงัการเล่นเพ่ือสอบถามเร่ืองทกัษะ

ส่ือสารทางการแสดง พบวา่ระหวา่งการเล่นนกัศึกษาจะใชท้กัษะและประสบการณ์ต่างๆ เก่ียวกบัการกลัน่แกลง้

ในสถานศึกษามาใชเ้ล่าเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี มีความสนุกสนานจากการเทียบเคียงประสบการณ์ของตนเอง ดว้ยเวลา

ท่ีจาํกดัจึงมีบางคนท่ีเล่าออกนอกเร่ือง ผูเ้ล่นคนอ่ืนก็จะขดัและใหเ้ล่าใหม่ จึงทาํใหเ้สียเวลา เม่ือเขา้สู่ช่วงของการ

ทบทวนเร่ืองราว หลายคนท่ีสนใจแต่การเล่าเร่ือง และพยายามจะทาํคะแนน มกัจะขาดทักษะการฟัง จึงเสีย

คะแนนเม่ือเล่าผิด และเน่ืองจากการเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ดว้ยตวัละครท่ีหลากหลายจึงทาํให้เร่ืองเกิดความซับซ้อน

มาก  ส่งผลในช่วงสรุปตอนจบ จึงมีบา้งท่ีไม่สมเหตุสมผล อีกกรณีคือเร่ืองการทบทวนเร่ืองราวมกัเกิดปัญหา 

เน่ืองจากเรียบเรียงเร่ืองช่วงเหตุการณ์ต่างๆ ไดไ้ม่เหมือนเดิม แต่สุดทา้ยทุกคนก็สามารถทบทวนเร่ืองราวไดจ้นจบ

เร่ือง จนสรุปคะแนนและหาผูช้นะไดใ้นท่ีสุด จากนั้นจึงไดมี้การพูดคุยหลงัการเล่นเพ่ือสอบถามความรู้สึกใน           

การเรียนรู้ รวมถึงทบทวนการใชท้กัษะการส่ือสารในแต่ละรูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นเกมคร้ังน้ี 
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7. สรุป 

 จากการสร้างสรรคบ์อร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้เร่ืองทกัษะส่ือสารการแสดง ไดมี้การนาํกลไกจากเกมต่างๆ 

ท่ีผูเ้ขียนเคยเล่น มาประยุกต์ และวางแผนเพ่ือนํามาใช้ในเกมน้ีเป็นจาํนวนมาก ผูเ้ขียนได้ศึกษาแนวทางการ

ออกแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงทกัษะต่างๆ ทางการส่ือสารการแสดง ไม่วา่จะเป็นการแสดง (Acting) 

ความจํา (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การจําลองเหตุการณ์ (Simulation) และการเล่าเ ร่ือง 

(Storytelling) มาใชใ้นการออกแบบบอร์ดเกม ตามกระดุม 5 เมด็ของการออกแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้ (Boss Lab 

Board Game, 2019) ไดแ้ก่ 1) กาํหนดเน้ือหา (Contents) เป็นการกาํหนดใหเ้ร่ืองราวเกิดข้ึนในสถานศึกษาซ่ึงเป็น

เร่ืองใกลต้วัของนกัศึกษา 2) เลือกสถานการณ์ (Themes)โดยมีการกาํหนดตวัละครและเร่ืองราวเก่ียวกบักลัน่แกลง้

ในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีสมจริงและช่วยกระตุ ้นให้ผูเ้ล่นมีประสบการณ์ร่วม 3) เลือกใช้กลไก 

(Mechanics) เป็นแนวการเล่าเร่ือง (Storytelling) และแนวดราฟการ์ด (Draft Card) เพ่ือให้เหมาะกบัการเรียนรู้

ทักษะส่ือสารทางการแสดง 4) ทดสอบ (Play test) กับตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีในสาขาศิลปะการแสดง                      

5) พฒันาตวัเกม (Development) หลงัจากทดสอบเกมก็ไดมี้การแกไ้ขการ์ดตวัเลือกบางตวัเลือกใหมี้ความสมบูรณ์

มากยิง่ข้ึน  

ผลงานการอภิปรายหลงัการทดลองพบวา่นกัศึกษาสนุกกบัการเรียนรู้ รูปแบบของเกมตามคุณสมบติัท่ี

นักแสดงพึงจะเป็นของสดใส พนัธุโกมล ดงัน้ี 1) ความงดงามของจิตใจ นักศึกษามีความชอบและสนุกกบัการ

สวมบทบาทและภูมิในกบัส่ิงท่ีตนเองไดช่้วยเพ่ือนเล่าเร่ือง 2) ความพร้อมของร่างกายและเสียง การใชเ้สียงเป็นส่ิง

ท่ีสาํคญัท่ีสุดในการเล่าเร่ือง เพราะหากผูเ้ล่นเล่าดว้ยเสียงท่ีไม่น่าฟัง ผูเ้ล่นคนอ่ืนก็จะจบัประเด็นไม่ได ้และอาจ

ขา้มความสนใจในช่วงนั้นไปได ้3) ความพร้อมของอารมณ์ความรู้สึก หลายคนเกิดอารมณ์ร่วมตามเร่ืองราวท่ีเล่า 

จนบางคร้ังทาํให้เร่ืองเล่าไปในทิศทางท่ีแยม่ากๆ อาจเพราะเกิดจากจงัหวะของเร่ืองท่ีอาจเป็นไปได ้และอาจเกิด

จากความคึกคะนองในการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ  4) ความพร้อมของประสาทสัมผสั นกัศึกษาไดใ้ชป้ระสาทสัมผสั

หลายส่วนเพ่ือนาํมาเล่าและใชใ้นการจบัใจความสาํคญัของเร่ือง เช่น การใชต้า การใชหู้ และการจดจาํท่าทางของ

ผูเ้ล่น 5) การมีสมาธิสูง เป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาไดจ้ากเกมน้ีมากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งใชท้ั้งสองส่วนของเกม ทั้งการใช้

สมาธิในเล่าเร่ืองและการฟังเพ่ือนเล่า เม่ือถึงช่วงท่ีสองของเกมก็ตอ้งใชส้มาธิในการทบทวนเร่ืองราวต่างๆ นั้นเอง  

6) ความสามารถในการสังเกต ในเร่ืองเล่าท่ีทุกคนเล่า จะผ่านตวัละครท่ีทั้งใกลแ้ละไกลตวัเอง แต่นกัศึกษาจะใช้

การสังเกตและการเทียบเคียงตามส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และเล่าเป็นเร่ืองราวออกมาได ้ 7) ความจาํ และการดึง

ประสบการณ์ของชีวิตเป็นส่วนท่ีสาํคญัอยา่งมาก ทาํให้ทราบวา่จริงๆ แลว้เร่ืองการกลัน่แกลง้ในสถานศึกษาเป็น

เร่ืองท่ีใกลต้วัมาก และนกัศึกษาทราบดีวา่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ควรเกิดข้ึน แต่ก็ปล่อยใหเ้ป็นความเคยชินของชีวติ 8) ความ

เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เม่ือนักศึกษาไดส้วมบทบาททางการแสดงเป็นตวัละครอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ตวัเอง เหตุการณ์จะ

คลา้ยกบักิจกรรมตีตราท่ีเคยไดท้าํ ซ่ึงทาํใหเ้ห็นมุมมองของพฤติกรรม ความรู้สึกและมุมมองของแต่ละบทบาทวา่

มีท่าทีเช่นใดกบับทบาทในสงัคม ความคิดท่ีแตกต่าง การเหมารวมทางความคิด 9) ความเช่ือในบทบาทท่ีตนกาํลงั

แสดง เพ่ือถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของตวัละคร ซ่ึงผูเ้ล่นทุกคนพยายามรักษากฎกติกาของเกม จึง

เช่ือในบทบาทและเล่าผ่านมุมมองของแต่ละตวัละคร และสามารถเช่ือมโยงเร่ืองราวไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนั้น

ผูเ้ขียนพบการทาํงานเป็นทีม การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ไดเ้ทียบเคียงสถานการณ์จริงในชีวติ การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็น

การสร้างสถานการณ์จริงผา่นการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ 
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8. ข้อเสนอแนะ 

 การสร้างสรรคบ์อร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้เร่ืองทกัษะส่ือสารการแสดงของนกัศึกษาสาขาศิลปะการแสดง

คร้ังน้ี เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือในการสอนนกัศึกษาท่ีสนใจการเป็นนกัแสดง การนาํบอร์ดเกมมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนการสอนเพ่ือดึงดูดความสนใจ เน่ืองจากกลไกของเกมมีความสนุกสนาน และทาํใหเ้กมดาํเนินไปไดด้ว้ย

ตนเองอยูแ่ลว้ แต่การเพ่ิมขอ้มูล และการเทียบเคียงเหตุการณ์ต่างๆ เป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้จาก

การเล่นเกมคร้ังน้ี การสร้างเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือการแทรกขอ้มูลเก่ียวกับการกลัน่แกลง้ 

(Bullying) ในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นเร่ืองอนัตรายท่ีใกลต้วัมาก ซ่ึงเกมน้ีอาจจุดประกายใหน้กัศึกษาไดต้ระหนักว่า 

ความสนุกเล่นๆ ของการลอ้เลียน การใชก้าํลงั การพูดจา การปฏิบติัทางสังคม หรือแมแ้ต่การใชง้านของโซเชียล

มีเดียในปัจจุบนั อาจไม่ใช่เร่ืองสนุกของคนทุกคนก็เป็นได ้การสร้างบอร์ดเกมมาใชใ้นการเรียนการสอนคร้ังน้ียงั

เป็นแนวทางในการดดัแปลงและพฒันาเพ่ือนาํไปใชใ้นรายวิชาอ่ืนๆ ดา้นการพูด การฟัง การแสดง และสามารถ

ฝึกสมาธิให้ผูเ้รียนได ้นอกจากนั้นเกมน้ีสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาท่ีตอ้งการฝึก

ประสบการณ์การเล่าเร่ือง (Story telling) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นศาสตร์และศิลปะของการส่ือสารขั้นสูง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิคการสอน CIRC และ    (2) เปรียบเทียบความสามารถ

ในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิคการสอน CIRC  

กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นมะเด่ือ  จงัหวดัระยอง  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2562  จาํนวน 1 ห้อง  มีนักเรียน 17 คน  ดว้ยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ (1)  แผนการ

จัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC (2) แบบวดัความสามารถการอ่านจับใจความ  และ  (3) แบบวดั

ความสามารถการเขียนสรุปความ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

การทดสอบค่าที  ผลการวิจัยปรากฏว่า  (1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิคการสอน CIRC มีคะแนน

ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ                      

(2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิคการสอน CIRC มีคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คาํสําคญั: เทคนิคการสอน CIRC  การอ่านจบัใจความ  การเขียนสรุปความ  ภาษาไทย  ประถมศึกษา 

 

mailto:narttayabunnark@gmail.com
mailto:syahakorn@yahoo.com
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to compare the reading comprehension abilities of Prathom 

Suksa III students before and after being taught with the CIRC teaching technique; and (2) to compare the 

summary writing abilities of Prathom Suksa III students before and after being taught with the CIRC teaching 

technique.  The research sample consisted of 17 Prathom Suksa III students in an intact classroom of Ban Maduea 

School in Rayong province during the first semester of the 2019 academic year, obtained by cluster sampling.  

The employed research instruments were (1) learning management plans for the CIRC teaching technique, (2) a 

reading comprehension ability test, and (3) a summary writing ability test.  Statistics employed for data analysis 

were the mean, standard deviation, and t-test.  Research findings showed that (1) the post-learning reading 

comprehension ability scores of the students who were taught with the CIRC teaching technique were 

significantly higher than their pre-learning counterpart scores at the .05 level; and (2) the post-learning summary 

writing ability scores of the students who were taught with the CIRC teaching technique were significantly higher 

than their pre-learning counterpart scores at the .05 level. 

 

Keywords: CIRC teaching technique, reading comprehension, summary writing, Thai language,  

 Prathom Suksa    

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติไทย   เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีใชสื้บต่อกนัมาเป็นระยะเวลาหลายร้อย

ปี  เป็นภาษาทางราชการท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเป็นเอกลกัษณ์ประจาํ

ชาติไทย  ดงันั้นภาษาไทยจึงมีความสําคญัอย่างมากท่ีคนไทยทุกคนจะตอ้งช่วยกนัดาํรงรักษาไวใ้ห้คงอยูต่่อไป

อยา่งมัน่คง  ในดา้นการศึกษาภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการเรียนรู้  หากนกัเรียนขาดความรู้และทกัษะต่าง ๆ 

ของภาษาไทยทั้งทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนแลว้นั้นจะทาํใหน้กัเรียนขาดพ้ืนฐานในการรับสารส่งสาร  ส่งผล

ใหเ้กิดอุปสรรคในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ รวมถึงการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

 จากความสาํคญัดงักล่าวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยไดก้าํหนดคุณภาพนกัเรียน  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  และสาระแกนกลางเพ่ือเป็นแนวทางในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาให้นักเรียนมีคุณภาพตามท่ีได้กําหนดไว ้ ทั้ งน้ีได้คุณภาพของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ เร่ืองสั้นๆ และบทร้อยกรอง

ง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง  คล่องแคล่ว เขา้ใจความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน ตั้งคาํถามเชิงเหตุผล ลาํดบัเหตุการณ์  

คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ปฏิบัติตามคาํสั่ง คาํอธิบายจากเร่ืองท่ีอ่านได้  เข้าใจ

ความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสมํ่าเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 : 3)  ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะกล่าวเฉพาะสาระการอ่านตาม

มาตรฐาน ท. 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนาํไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  

และมีนิสัยรักการอ่าน  ตวัช้ีวดั ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดย  

การอ่านจบัใจความจากส่ือต่าง ๆ แลว้เขียนสรุปความจากความรู้และขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่าน 
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 จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  พบว่านักเรียนอ่านเร่ืองแลว้ไม่

สามารถจบัใจความสาระสําคญัจากเร่ืองท่ีอ่านและไม่สามารถเขียนสรุปความได ้ ดงัปรากฏจากผลการทดสอบ

ระดับชาติ (NT) ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เม่ือปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนบา้นมะเด่ือ  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  มีผลการประเมินดา้นความสามารถ

ดา้นภาษา  ซ่ึงประกอบดว้ยการบอกความหมายของคาํและประโยคจากเร่ืองท่ีฟัง  ดู  อ่าน  การบอกความหมาย

ของเคร่ืองหมาย/สัญลกัษณ์  การตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีฟัง  ดู  อ่าน  การบอกเล่าเร่ืองราวท่ีไดจ้ากการฟัง  ดู  อ่าน

อยา่งง่าย ๆ  การคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีฟัง  ดู  อ่านและส่ือสารความรู้  ความเขา้ใจ  ขอ้คิดเห็น

จากเร่ืองท่ีฟัง  ดู  อ่าน  ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 57.54  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางหากเทียบกับคะแนนเฉล่ีย

ระดบัประเทศ  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาพบวา่กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

ไม่ไดมุ่้งเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านจบัใจความและการเขียนสรุปความจึงส่งผลใหน้กัเรียนอ่านจบัใจความ

และเขียนสรุปความไม่ได ้

 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้แนวทางการแกปั้ญหาการอ่านจบัใจความและการเขียนสรุป

ความขา้งตน้  จากการศึกษาคน้ควา้วิธีสอนในรูปแบบต่าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบว่า  เทคนิคการสอน 

CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาดังกล่าว  

เน่ืองจากเทคนิคการสอน CIRC  เป็นเทคนิคสาํหรับสอนการอ่าน การเขียนและทกัษะทางภาษา (Language arts) 

เนน้ท่ีหลกัสูตรและวธีิการสอน โดยการนาํการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช ้ ช่วยพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดใ้นเร่ืองการอ่านจบัใจความ  เขียนสรุปความ  และสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

กบัผูเ้รียนทุกระดบัชั้นทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  มีกระบวนการฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความและการเขียน

สรุปความอยา่งเป็นรูปธรรม  เทคนิคการสอน CIRC น้ีประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมการ

อ่านแบบเรียน  การสอนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและการบูรณาการภาษากบัการเรียน (ทิศนา  แขมมณี 2555 : 270) 

ตามแนวคิดของ Slavin   

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงศึกษาผลการใชเ้ทคนิคการสอน CIRC ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความและ

การเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นมะเด่ือ  จงัหวดัระยอง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาก         

การสอนดว้ยเทคนิคการสอน CIRC ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 (2)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาก          

การสอนดว้ยเทคนิคการสอน CIRC ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 เทคนิคการสอน CIRC 

 เทคนิคการสอน CIRC เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือสําหรับสอนการอ่านและศิลปะทางภาษา  

พฒันาโดย Slavin และ Steven คณะอาจารยม์หาวทิยาลยั Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในปีคริสตศ์กัราช 

1986  ซ่ึง ทิศนา  แขมมณี (2555 : 270)  กล่าวว่ารูปแบบ CIRC หรือ “Cooperative Integrated Reading And 

Composition”  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือท่ีใชใ้นการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ  รูปแบบน้ี
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ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมการอ่านแบบเรียน  การสอนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  และ

การบูรณาการภาษากบัการเรียน  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  คือ (1)  ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามระดบัความสามารถในการ

อ่าน  นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจบัคู่ 2 คน  หรือ 3 คน  ทาํกิจกรรมการอ่านแบบเรียนร่วมกนั  (2)  ครูจดัทีมใหม่โดย

ให้แต่ละทีมมีนกัเรียนต่างระดบัความสามารถอยา่งนอ้ย 2 ระดบั  ทีมทาํกิจกรรมร่วมกนั  (3)  ครูพบกลุ่มการอ่าน

ประมาณวนัละ 20 นาที  แจง้วตัถุประสงคใ์นการอ่าน  แนะนาํคาํศพัท์ใหม่ ๆ ทบทวนศพัท์เก่า  ต่อจากนั้นครูจะ

กาํหนดและแนะนาํเร่ืองท่ีอ่านแลว้ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีครูจดัเตรียมไวใ้ห ้ (4)  หลงัจากกิจกรรมการ

อ่าน  ครูนาํการอภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน  โดยครูจะเนน้การฝึกทกัษะต่าง ๆ  ในการอ่าน  (5)  นกัเรียนรับการทดสอบการ

อ่านเพ่ือความเขา้ใจ  นักเรียนจะไดรั้บคะแนนเป็นทั้งรายบุคคลและทีม  (6)  นักเรียนจะไดรั้บการสอนและฝึก

ทกัษะการอ่านสปัดาห์ละ 1 วนั  (7)  นกัเรียนจะไดรั้บชุดการเรียนการสอนเขียน  ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเลือกหวัขอ้การ

เขียนไดต้ามความสนใจ  นกัเรียนจะช่วยกนัวางแผนเขียนเร่ือง  และช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  (8)  นกัเรียน

จะไดรั้บการบา้นใหเ้ลือกอ่านและหนงัสือท่ีสนใจ  และเขียนรายงานเร่ืองท่ีอ่านเป็นรายบุคคล  โดยให้ผูป้กครอง

ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนท่ีบา้น  โดยมีแบบฟอร์มให้  จากขั้นตอนดงักล่าวพบว่า  เทคนิค 

CIRC เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูมีหนา้ท่ีในการกาํหนดเร่ืองท่ีอ่าน  แบ่งกลุ่มนกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนทาํกิจกรรม

การอ่านโดยฝึกทักษะการอ่านร่วมกัน  จากนั้ นจัดทีมใหม่เพ่ือทาํกิจกรรมการเขียนตามท่ีครูกําหนด  มีการ

ประเมินผล    การอ่านเพ่ือความเขา้ใจและใหร้างวลักบักลุ่มท่ีทาํคะแนนไดต้ามเกณฑ ์

  ซ่ึงในการศึกษาเทคนิคการสอน CIRC พบวา่สามารถพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนได ้ 

โดยงานวิจยัของชุติมา  ปะวะโพตะโก  (2553 : 71-72)  พบวา่  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน

หลงัเรียนดว้ยเทคนิค CIRC สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  รัติยากร  บุญช่วย 

(2554 : 174)  พบวา่  ความเขา้ใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัเทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ความสามารถ

ในการเขียนภาษาไทยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นิลวรรณ  ชูวิวฒัน์รัตนกุล  (2554 : 160)  พบว่านักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยหลงัการเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC ร่วมกบัชุดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนการเรียน  มีความสามารถดา้นการเขียนส่ือความภาษาไทยหลงัเรียน

สูงกว่าก่อนการเรียน  แก้วกาญจน์  สระศรี (2554 : 133)  ยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีเรียนด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC มีความกา้วหนา้ดา้นการเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.12  นกัเรียนมีความสามารถในการ

อ่านจบัใจความและความคิดเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมี

ความสามารถในการอ่านจบัใจความและความคิดเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจมาก  และ 

  สรุปไดว้า่การใชเ้ทคนิคการสอน CIRC เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีสามารถจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยพฒันานกัเรียนให้มีความสามารถในการอ่านจบัใจความและการเขียนสรุปความสูงข้ึนได ้ ผูว้ิจยัจึงได้

นําเทคนิคการสอน CIRC มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

โรงเรียนบ้านมะเด่ือ  เพ่ือพฒันาการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนให้มีคุณภาพตามท่ี

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกาํหนดไว ้  

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาผลการใชเ้ทคนิคการสอน CIRC ท่ีมีต่อความสามารถใน

การอ่านจบัใจความและการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง  ใชก้ลุ่มทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงัการทดลองแบบ 

One Group Pretest – Posttest Design 

 

O1 X O2 

ทดสอบก่อนเรียน เทคนิคการสอน CIRC ทดสอบหลงัเรียน 

 O1  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 

 X  หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC 

 O2  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 

 

        5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  5.2.1  ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มนวพฒัน์  เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา  

จงัหวดัระยอง  จาํนวน 3 หอ้งเรียน  จาํนวนนกัเรียน 50 คน จดัชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 

  5.2.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นมะเด่ือ  จงัหวดัระยอง  ภาค

เรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562  จาํนวน 1 หอ้งเรียน 17 คน  ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

       5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตัวแปรต้น  มีจํานวน 1 ตัวแปร คือ เทคนิคการสอนแบบ CIRC  ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปร  คือ  

ความสามารถในการอ่านจบัใจความและความสามารถในการเขียนสรุปความ 

      5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย   

 (1)  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแผน การจดัการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิคการสอน CIRC ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 8 แผน  แผนละ 3 ชั่วโมง  รวม 24 ชั่วโมง  

ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหาและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ (IOC)  มีค่าเท่ากบั 0.67 

 (2)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 3 ตวัเลือก  

โดยครอบคลุมความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  จาํนวน 30 ขอ้  ตอบถูกได ้1 คะแนน  ตอบผิดได ้0 คะแนน  

ตวัแปรต้น 
 

การใช้เทคนิคการสอน CIRC 

ขั้นตอนการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 

1. กิจกรรมการอ่านแบบเรียน 

2. กิจกรรมการสอนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 

3. การบูรณาการภาษากบัการเรียน 

ตวัแปรตาม 

 

1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

2. ความสามารถในการเขียนสรุปความ 
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วเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความกบั

จุดประสงคโ์ดยใชสู้ตรหาค่า IOC (Index of Item Objective congrurence)  ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67  หา

คุณภาพของแบบทดสอบโดยหาค่าความยากง่าย (p)  และค่าอาํนาจจาํแนก (r) มีค่าความยากง่ายรายขอ้ตั้งแต่ 0.20 

ถึง 0.86  และค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.36  วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  ผลปรากฏวา่

ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 

 (3)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความ  เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั  จาํนวน 1 

ขอ้ ตรวจสอบดา้นเน้ือหาและจุดประสงค์  โดยใชสู้ตรหาค่า IOC (Index of Item Objective congrurence) ไดค้่า

ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.84  หาค่าความเช่ือมัน่โดยใชว้ธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (บุญชม  ศรีสะอาด, 2547 : 

174)  พบวา่แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.75 

       5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

บา้นมะเด่ือ  จงัหวดัระยอง  ปีการศึกษา 2562  จาํนวน 17 คน  ดงัน้ี 

  (1)  จดัทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความก่อนเรียน  

จาํนวน 30 ขอ้  และใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความ  จาํนวน 1 ขอ้  ใช้เวลาทั้งหมด 1 

ชัว่โมง   

  (2)  ดาํเนินการทดลอง  โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC  จาํนวน 8 แผน 

ๆ ละ 3 ชัว่โมง  รวม 24 ชัว่โมง  

  (3)  ทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความหลงั

เรียน  จาํนวน 30 ขอ้  และใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความ  จาํนวน 1 ขอ้  ใชเ้วลาทั้งหมด 1 

ชัว่โมง 

  5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบ  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความและการเขียนสรุปความโดยใชเ้ทคนิคการ

สอน CIRC  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  โดยใช้สถิติทดสอบ t – test 

Dependent  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 6.1  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน 

CIRC  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ผลปรากฏว่าก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 16.06  มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 3.648  และหลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 20.06  มีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.614  

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้t-test  ผลปรากฏดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้

 เทคนิคการสอน CIRC ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. t 

ก่อนเรียน 17 30 16.06 3.648  

     7.775* 

หลงัเรียน 17 30 20.06 3.614  

* .05 

 

 จากตารางท่ี 1  พบวา่ความสามารถในการอ่านจบัใจความหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี

เรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC สูงกว่าก่อนเรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 1 

 6.2  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน 

CIRC  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ผลปรากฏว่าก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย5.88  มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.536  และหลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 8.71  มีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.404  เม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้t-test  ผลปรากฏดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้

 เทคนิคการสอน CIRC ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. t 

ก่อนเรียน 17 12 5.88 1.536  

     16.00* 

หลงัเรียน 17 12 8.71 1.404  

* .05 

  

 จากตารางท่ี 2  พบวา่ความสามารถในการเขียนสรุปความหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี

เรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC สูงกว่าก่อนเรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 2 

 

7. อภิปรายผล  

 7.1  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC มีผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ใน

การใช้เทคนิคการสอน CIRC นั้ น  ผูว้ิจัยได้ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับ

ความสามารถในการอ่านซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน  เพ่ือสอนคาํศพัท์

ใหม่จากบทเรียนและให้นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัอ่านออกเสียงคาํศพัท์จนสามารถอ่านไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว

และถูกตอ้ง  จากนั้นจดัทีมใหม่โดยในทีมจะประกอบดว้ยนักเรียนเก่ง  ปานกลางและอ่อนเพ่ือช่วยกนัอ่านเน้ือ

เร่ือง  โดยอ่านคนละ 1 วรรคและนักเรียนคนอ่ืนในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความผิดพลาดและช่วยกันแก้ไข  
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จากนั้นร่วมกนัอภิปรายและวเิคราะห์เน้ือหาท่ีไดอ่้านและร่วมกนัทาํใบกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจท่ีไดจ้าก

เน้ือเร่ือง  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้มีการทดสอบหลงัเรียนเป็นรายบุคคลและนาํคะแนนจากการทดสอบหลงั

เรียนและคะแนนจากการทาํใบกิจกรรมมารวมกนัเพ่ือคดัเลือกทีมยอดเยี่ยมและทีมดีเด่นจากคะแนนทั้งหมด  ซ่ึง

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC มีกิจกรรมท่ีประกอบดว้ยการอ่าน  การสอนการอ่านและ

การ บูรณาการ  มีการดาํเนินกิจกรรมเป็นกลุ่มเพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือกนั  และให้คะแนนในรูปแบบของทีมเพ่ือ

กระตุน้ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของทิศนา  แขมมณี (2555 : 270)  ท่ีกล่าววา่

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซี.ไอ.อาร์.ซี (CIRC) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือท่ีใชใ้น

การสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ  โดยประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมการอ่านแบบเรียน  

การสอนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  และการบูรณาการภาษากบัการเรียน  และชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2552 : 191)  ท่ี

กล่าวว่าแนวคิดของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนแบบ CIRC เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือสําหรับสอน

การอ่านเขียนและศิลปะทางภาษาดว้ยการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ  การจดัระบบการใหร้างวลัหรือ

ยกย่องทีมท่ีทาํกิจกรรมบรรลุเป้าหมายจากการประเมินผลการเรียนของสมาชิกในทีมทุกคน  ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นทีม

เดียวกนัจะมีส่วนช่วยสนบัสนุน  ช่วยตรวจสอบแนะนาํเพ่ือใหส้มาชิกทุกคนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนร่วมกนั  

สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของชุติมา  ปะวะโพตะโก (2553 : 71 – 72)  นิลวรรณ  ชูวิวฒัน์รัตนกุล (2554 : 160)       

รัติยากร  บุญช่วย (2554 : 174)  มิรินทร์  ชูสกุล (2555 : 89 – 90)  และแกว้กาญจน์  สระศรี (2554 : 133) ท่ีมีการ

สรุปผลตรงกนัวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค CIRC ทาํใหค้วามสามารถในการอ่านจบัใจความสูงข้ึน 

 7.2  ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC มีผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อาจเป็นเพราะวา่เทคนิคการสอน CIRC มีขั้นตอนในการอ่านจนเกิดความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองและมีการตรวจสอบ

ความเขา้ใจภายในกลุ่ม  รวมถึงร่วมกนัอภิปรายและวิเคราะห์เน้ือหาท่ีอ่านร่วมกนัในประเด็นต่าง ๆ  และตอบ

คาํถามในใบกิจกรรมท่ี 1 และร่วมกนัสรุปยอ่ประเด็นจากเร่ืองในใบกิจกรรมท่ี 2 สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความสามารถในการเขียนสรุปความไดอ้ย่างเป็นลาํดบัขั้นตอน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC ท่ีทิศนา  แขมมณี (2555 : 270) ไดก้ล่าววา่ในการใชเ้ทคนิค CIRC นกัเรียน

จะตอ้งช่วยกนัวางแผนเขียนเร่ืองและช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งเพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีตีพิมพอ์อกมาในท่ีสุด  

และชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2552 : 192 – 195) ท่ีเสนอขั้นตอนในการสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองเพ่ือทดสอบความ

เขา้ใจของเน้ือเร่ืองโดยการสรุปเร่ืองดว้ยคาํพูดของตนเองหลงัจากการอ่านเร่ืองและการอภิปรายในกลุ่มแลว้  ให้

นกัเรียนสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านใหก้บัคู่ของตนโดยการเขียนสรุปความใหน้กัเรียนใชค้าํพดูของตนเอง  

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนิลวรรณ  ชูววิฒัน ์ รัตนกลุ (2554 : 160) ท่ีนกัเรียนมีความสามารถดา้น

การเขียนส่ือความภาษาไทยโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัชุดกิจกรรมหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และงานวจิยัของรัติยากร  บุญช่วย (2554 : 174)  กล่าววา่ความสามารถ

ในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัเทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1)  ในการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน CIRC ครูตอ้งศึกษาวิธีการและขั้นตอนการสอน

อย่างละเอียดและเขา้ใจในขั้นตอนแต่ละขั้นเพ่ือให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ  และควรแบ่ง

กิจกรรมในแต่ละชัว่โมงใหช้ดัเจนเพ่ือส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

 (2)   ในขณะดาํเนินกิจกรรมการจดัการเรียนรู้  ครูตอ้งคอยสงัเกตการทาํกิจกรรมของนกัเรียนในแต่

ละกลุ่มให้มีการทาํงานร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เพราะกระบวนการทาํงานกลุ่มจะส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้และเกิดความร่วมมือกนั  

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1)  ควรนาํเทคนิคการสอน CIRC ไปใชใ้นการศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจความและการ

เขียนสรุปความในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน  

  (2)  ควรมีการเปรียบเทียบเทคนิคการสอน CIRC กบัเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ  

 

9. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีป รึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร และ                                   

รองศาสตราจารย ์ ดร.ศุภวรรณ์  เลก็วิไล  รองศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์จนัทร์เรือง ประธานสอบวิทยานิพนธ์  

ครูอฉัราวดี  ล้ีปราศภยั  ครูวิไลรัตน์  เลิศวิทยานุศิษฏ์  และครูอรวรรณ  มีชาํนาญ  ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั  

ผูอ้าํนวยการ  คณะครูโรงเรียนบา้นมะเด่ือ  และโรงเรียนกลุ่มนวพฒัน์  เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา จงัหวดัระยอง  

ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และอาํนวยความสะดวกในการทดลองใชเ้คร่ืองมือและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือวจิยั 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดบัของปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนวิชาภาษาองักฤษ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาภาษาองักฤษ และ 3) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศอาํรุง จาํนวน 150 คน ในปีการศึกษา 

2562 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 67 ขอ้ มีค่าความ

เช่ือมั่นเท่ากับ .95 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และถดถอยพหุคูณแบบขั้ นตอน 

(Stepwise Multiple Regression) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นนกัเรียนในดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(X2) และ

เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ(X1) อยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบั ส่วนความตั้งใจเรียน(X3) อยู่ในระดบัปาน

กลาง ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนในดา้นคุณภาพการสอนของครู(X4) และความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั

นกัเรียน(X5) อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ส่วนบรรยากาศในห้องเรียน(X6) อยูใ่นระดบัปานกลาง และปัจจยัดา้น

ครอบครัวในดา้นความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว(X8) และการส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง(X7) อยูใ่นระดบั

มาก ตามลําดับ 2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ ทั้ง 8 ปัจจยั พบวา่ เจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ(X1) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ(X2) ความตั้งใจเรียน

(X3) คุณภาพการสอนของครู(X4) ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน(X5) และการส่งเสริมการเรียนของ

ผูป้กครอง(X7) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ส่วนความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว(X8) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และบรรยากาศในห้องเรียน(X6) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ อยา่งไม่มีนยัสาํคญั และ 3) ปัจจยัดา้นนกัเรียนในดา้นเจตคติต่อการเรียน

วชิาภาษาองักฤษ(X1) และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (X2) กบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนในดา้นบรรยากาศใน
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ห้องเรียน(X6) สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษไดร้้อยละ 34.5 โดยเขียนเป็น

สมการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

 1. สมการในรูปคะแนนดิบ คือ     𝑌𝑌 ′ = 1.758 + .709 (X1) + .412 (X2) - .453 (X6)  

 2. สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ     𝑍𝑍′ = .375 (Z1) + .254 (Z2) - .245 (Z6) 

 

คาํสําคญั:  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความตั้งใจเรียน คุณภาพการสอนของ

ครู ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน บรรยากาศในหอ้งเรียน การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง 

และความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were: 1) to study the factors’ level affected to English achievement, 2) to 

study the relationship between each factors and English achievement, and 3) to find out the predictive equations 

of factors affected to English achievement.  The sample was used in this study was 150 of upper primary school 

students at Chang Ar- Kart Amrung School in academic year 2019.  The research instrument was 5- scale rating 

questionnaire, 67 items which reliability was .95. Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Correlation 

Coefficient, and Stepwise Multiple Regression were employed for data analysis.  The results were revealed that: 

1) the overall factors’ level affected to English achievement was at high level. When it was considered aspect by 

aspects, it was found that the factor of motivation(X2) , attitude toward English learning(X1) , teaching quality of 

teacher( X4) , the relationship between teacher and student( X5) , the relationship of family member( X8) , and 

parents’  encouragement to their children( X7)  were at high level, while learning attentive( X3)  and classroom 

climate( X6)  were at a moderate level, 2)  the factors that were statistically significant positive relationship with 

English achievement at . 01 level, consisted of attitude toward English learning( X1) , motivation( X2) , learning 

attentive( X3) , teaching quality of teacher( X4) , the relationship between teacher and student( X5) , and parents’ 

encouragement to their children( X7) , while the relationship of family member( X8)  was statistically significant 

positive relationship with English achievement at . 05 level, but classroom climate( X6)  was not statistically 

significant relationship with English achievement, and 3)  the factor of attitude toward English learning( X1) , 

motivation(X2), and classroom climate(X6) could be jointly predict on English achievement by 34.5 percent. The 

predictive equation of English achievement is shown in the form of raw scores and standard scores as follows: 

 1. Raw scores predicting equation is    𝑌𝑌 ′ = 1.758 + .709 (X1) + .412 (X2) - .453 (X6)  

 2. Standard scores predicting equation is     𝑍𝑍′ = .375 (Z1) + .254 (Z2) - .245 (Z6) 

 

KEYWORDS:  English achievement, attitude toward English learning, motivation, learning attentive, teaching 

quality of teacher, the relationship between teacher and student, classroom climate, parents’ 

encouragement to their children, and the relationship of family member.  
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงองคค์วามรู้และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศ

ต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจดัให้มีการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2557: 1) และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน และการพัฒนาครู

ภาษาองักฤษให้รองรับกบัความกา้วหนา้ของประเทศไทยในยคุ 4.0 (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 2561: 

19 - 20) แม้การศึกษาของไทยจะให้ความสําคญักับการเรียนภาษาอังกฤษ แต่การจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาองักฤษนบัวา่ยงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร จากการศึกษาของ สมบติั  คชสิทธ์ิ; จนัทนี  อินทรสูต; และ 

ธนกร  สุวรรณพฤฒิ (2560: 175) เร่ือง การจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้กับผูเ้รียนยุค THAILAND 4.0 พบว่า 

ผูเ้รียนมีปัญหาดา้นทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ทั้งฟัง พดู อ่าน และเขียน นอกจากน้ี ทิพาชา  นวลหลง; ยงยทุธ์  

อินทจกัร์; และ สุกญัญา  รุจิเมธาภาส (2557: 491) ยงัไดศึ้กษาสภาพและปัญหาในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดาราราชวิทย ์สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ ์เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ โรงเรียนส่วนมากมีห้องปฏิบติัการภาษาองักฤษไม่เพียงพอต่อจาํนวนนกัเรียน 

งบประมาณไม่เพียงพอ ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอน ครูใชภ้าษาองักฤษไม่คล่องแคล่ว คุณวฒิุครูไม่ตรง

เอกวิชาท่ีสอน ทาํให้เกิดปัญหาในการเรียนตามมา นอกจากน้ี พนิดา  หม่ืนชนะมา (2553: 127) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้วยโมเดลลดหลั่นเชิงเส้นพหุระดับ ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ และคุณภาพการสอนของครู ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ส่วนความ

ตั้งใจเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การส่งเสริมของผูป้กครอง และความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว ส่งผลทางตรงและ

ทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ปิยนุช  สิงห์สถิต (2553: 108) ท่ี

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

เลยพิทยาคม ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ไดอ้ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง คุณภาพการสอนของครู ความสัมพนัธ์

ระหว่างครูกับนักเรียน และบรรยากาศการจดักิจกรรมการสอนในห้องเรียน ส่วนตวัแปรพยากรณ์ท่ีสามารถ

พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

ส่วนการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ พบว่า คุณภาพการสอนของครู แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง บรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียน และความสัมพนัธ์

ระหวา่งครูกบันกัเรียน สามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีผูว้ิจัยคาดว่าจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจัยสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศอาํรุง  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัของปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศอาํรุง  

(2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นต่าง ๆ กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ของ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศอาํรุง 
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(3) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียน

ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศอาํรุง 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                                             ตวัแปรอสิระ 

 

 

 

 

                                                                                                                         ตวัแปรตาม 

                                                                                                                  

  

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานในการวจัิย 

 (1) ปัจจัยด้านนักเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศอาํรุง  

 (2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศอาํรุง  

 (3) ปัจจยัดา้นครอบครัว มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศอาํรุง  

 (4) ปัจจยัดา้นนกัเรียน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน และปัจจยัดา้นครอบครัว สามารถร่วมกนั

พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศ

อาํรุง 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั  

   การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey research) 

 

 

1. ปัจจยัดา้นนกัเรียน 

    1.1 เจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

    1.2 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

    1.3 ความตั้งใจเรียน 

 
2. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน         

    2.1 คุณภาพการสอนของครู 

    2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 

    2.3 บรรยากาศในหอ้งเรียน 

 

 

 

 

 

3. ปัจจยัดา้นครอบครัว 

    3.1 การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง 

    3.2 ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 

 

 

 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วชิาภาษาองักฤษ 
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  5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนช่างอากาศอาํรุง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในปี

การศึกษา 2562 จาํนวน 210 คน โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางการสุ่มของเครจซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan. 1970: 608) จาํนวน 150 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) 

        5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความตั้งใจ

เรียน คุณภาพการสอนของครู ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน บรรยากาศในหอ้งเรียน การส่งเสริมการเรียน

ของผูป้กครอง และความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 

      5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

  แบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 67 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .95 

         5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  (1)  ช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่าง ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และรายละเอียดในการทํา

แบบสอบถาม  

  (2) นกัเรียนทาํแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 ตอน จาํนวน 67 ขอ้  

  (3) นาํแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นของ

การตอบ ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จาํนวน 150 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

   (4) วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ โดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Analysis) และวิเคราะห์หาปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis)  

   5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  (1) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ โดยการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหา

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  (2) วเิคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Analysis) 

   (3) วิเคราะห์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้                    

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ คุณภาพการสอนของครู(X4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันักเรียน(X5) ความสัมพนัธ์ภายใน

ครอบครัว(X8) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(X2) การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง(X7) และเจตคติต่อการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ(X1) อยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบั ส่วนบรรยากาศในห้องเรียน(X6) และความตั้งใจเรียน(X3) อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 
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 (2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นต่าง ๆ กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

พบวา่ เจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ(X1) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ(X2) ความตั้งใจเรียน(X3) คุณภาพการสอนของ

ครู(X4) ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน(X5) และการส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง(X7) มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนความสัมพนัธ์

ภายในครอบครัว(X8) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และบรรยากาศในห้องเรียน(X6) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

(n = 150) 

ตวัแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(Y) 

เจตคติต่อการเรียนฯ(X1) 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ(X2)  

  ความตั้งใจเรียน(X3)  

  คุณภาพการสอนของครู(X4) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งฯ(X5) 

บรรยากาศในหอ้งเรียน(X6) 

การส่งเสริมการเรียนฯ(X7) 

ความสมัพนัธ์ภายในฯ(X8) 

1 .496** 

1 

.479** 

.622** 

1 

.418** 

.669** 

.747** 

1 

.363** 

.630** 

.553** 

.518** 

1 

.388** 

.618** 

.704** 

.659** 

.613** 

1 

.147 

.513** 

.476** 

.573** 

.395** 

.567** 

1 

.413** 

.505** 

.614** 

.621** 

.381** 

.473** 

.445** 

1 

.196* 

.434** 

.390** 

.398** 

.410** 

.374** 

.355** 

.468** 

1 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

 (3) ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ(X1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(X2) และบรรยากาศใน

ห้องเรียน(X6) สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ไดร้้อยละ 34.5 โดยเขียนเป็น

สมการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

  3.1 สมการในรูปคะแนนดิบ คือ      𝑌𝑌 ′ = 1.758 + .709 (X1) + .412 (X2) - .453 (X6)  

 3.2 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  𝑍𝑍′ = .375 (Z1) + .254 (Z2) - .245 (Z6)  

 รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

(n = 150) 

ตวัทาํนาย b SE 𝛽𝛽 t sig 

เจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ(X1) 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ(X2) 

บรรยากาศในหอ้งเรียน(X6) 

ค่าคงท่ี (a) = 1.758 

.709 

.412 

-.453 

.173 

.157 

.151 

.546 

.375 

.254 

-.245 

4.099 

2.626 

-3.001 

.000 

.010 

.003 

R = .587,    R2 = .345,    Adjusted R2  = .326,    F = 4.038 

 

7. อภิปรายผล  

 (1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ คุณภาพการสอนของครู ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง และเจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก 

ตามลาํดบั ส่วนบรรยากาศในหอ้งเรียน และความตั้งใจเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั ซ่ึงสามารถอภิปราย

ได้ ดังน้ี 1) คุณภาพการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูมีความสามารถด้านการสอน

ภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี จบการศึกษาดา้นภาษาองักฤษโดยตรง และมีประสบการณ์การสอนมานาน สามารถพูด

ภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งคล่องแคล่ว 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

ครูมีจิตวิทยาในการสอนสูง สามารถเขา้ใจผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัได้เป็นอย่างดี สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็น

สําคญั ใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 3) ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ผูป้กครองใหค้าํชมหรือใหร้างวลัเม่ือผูเ้รียนทาํดี ปลอบใจเม่ือผูเ้รียนผิดหวงั สั่งสอนเม่ือผูเ้รียนทาํผิด 

ผูเ้รียนจึงเป็นคนร่าเริงแจ่มใส และพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก  ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเองสูง มีความพยายามเรียนใหไ้ดค้ะแนนเฉล่ียสูง ๆ เพราะ

เช่ือวา่การมีทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษจะไดเ้ปรียบกวา่ผูอ่ื้น 5) การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง อยูใ่นระดบั

มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูป้กครองให้ความสําคญักบัผลการเรียนของผูเ้รียน เม่ือผูป้กครองมาส่งบุตรหลานท่ี

โรงเรียน มกัจะถามถึงพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนเสมอ 6) เจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูเ้รียนชอบเรียนวิชาภาษาองักฤษ เพราะครูมีส่ือการสอนท่ีน่าดึงดูดใจ และสอนส่ิงท่ียากให้

เข้าใจง่าย ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการยอมรับในตัวครู 7) บรรยากาศในห้องเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก บรรยากาศในห้องเรียนจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ห้องเรียน

กวา้งขวางเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้รียน และไม่มีเสียงดงัรบกวนจากหอ้งเรียนขา้ง ๆ ซ่ึงผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจัยของ ปิยนุช สิงห์สถิต (2553: 84-95) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม ผลการวิจยัพบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน คุณภาพการสอนของครู 

บรรยากาศในห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยู่ในระดับมาก ตามลาํดับ ส่วนการส่งเสริมการเรียนของ

ผูป้กครอง อยูใ่นระดบัปานกลาง จะเห็นไดว้า่ มี 2 ปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ี

ต่างไปจากงานวิจยัของผูว้ิจยั คือ บรรยากาศในหอ้งเรียน จากผลการวิจยัของ ปิยนุชฯ อยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ี

งานวจิยัของผูว้จิยัไดผ้ลอยูใ่นระดบัปานกลาง และการส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง จากผลการวจิยัของ ปิยนุช
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ฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีงานวิจยัของผูว้ิจยัไดผ้ลอยูใ่นระดบัมาก และ 8) ความตั้งใจเรียน อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูเ้รียนมีความสนใจด้านภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าภาษาอังกฤษจําเป็นต่อ                

การดาํเนินชีวิต จึงกระตือรือร้น และมีใจจดจ่อต่อการเรียน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิมล  

ประจงจิตร (2553: 111) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ ความตั้งใจเรียน มี

ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 (2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นต่าง ๆ กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

พบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความตั้ งใจเรียน คุณภาพการสอนของครู 

ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และการส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนความสัมพนัธ์ภายใน

ครอบครัว มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และบรรยากาศในหอ้งเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 1) เจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ มีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกั

จิตวทิยาท่ีกล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของเจตคติ คือ เป็นภาวะทางจิตใจหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการคิด

และการกระทาํ มีผลให้บุคคลมีท่าทีในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทางใดทางหน่ึง ถา้เป็นความรู้สึกทางบวก จะ

แสดงออกในลกัษณะพึงพอใจ ปรารถนาท่ีจะกระทาํ พร้อมใจ ยอมรับ ปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ แต่ถา้เป็น

ความรู้สึกทางลบ ก็จะแสดงออกในลกัษณะไม่พึงพอใจ ไม่ปรารถนาท่ีจะกระทาํ ไม่พร้อมใจ ไม่ยอมรับ หรือไม่

ปฏิบติัตาม ดงันั้น เม่ือผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ ก็จะรู้สึกพึงพอใจท่ีจะเรียน ตั้งใจเรียน ทาํงาน

ตามท่ีครูมอบหมายดว้ยความเต็มใจ ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

ผูเ้รียนมีแรงขบัในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นตวักระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้สาํเร็จ

ดว้ยดี บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ดงันั้น เม่ือผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนสูง 

จะตั้งความหวงัสูงสุดในการเรียน โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 3) ความ

ตั้งใจเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูเ้รียนเอาใจใส่ต่อการเรียน สนใจวิชาท่ีเรียนอยา่งใจจดใจจ่อ มีสมาธิในการเรียน หมัน่

ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ ผูเ้รียนท่ีมีความตั้งใจเรียนมาก จะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ผูเ้รียนท่ีมีความ

ตั้งใจนอ้ย ดงันั้น เม่ือผูเ้รียนตั้งใจเรียน เขา้เรียนทุกคร้ัง ตั้งใจฟังครูสอน จะทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึง

ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุรวิทย ์ พลมณี (2557: 117) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัชยัภูมิ ผลการวิจยัพบวา่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิ และพฤติกรรมการเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 4) คุณภาพการสอนของครู มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเป็นไปตามคุณสมบติัและคุณลกัษณะของครูท่ีตรงตามมาตรฐานวิชาชีพความ

เป็นครู มีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอน และให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้มีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันั้น 

เม่ือครูมีคุณภาพ ก็จะทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนมีคุณภาพดว้ย 5) ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบั
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นกัเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 ทั้ งน้ีเป็นไปตามหลกัการประพฤติปฏิบติัของครูและผูเ้รียนท่ีปฏิบติัต่อกนัทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

เพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยครูใหค้วามสนใจผูเ้รียน รักและเอาใจใส่ ใหค้วามเป็นกนัเอง ใหค้าํปรึกษา

และขอ้ช้ีแนะแก่ผูเ้รียน ทั้ งในดา้นส่วนตวัและด้านการเรียน ผูเ้รียนให้ความเคารพเช่ือฟังครู ตั้ งใจและสนใจ

กระทาํในส่ิงท่ีครูอบรมสั่งสอน ดงันั้น เม่ือความสัมพนัธ์ของครูกบัผูเ้รียนดี จะทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียนดีด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จิตติพร  เช้ือบัณฑิต (2553: 73) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

หนองบัวลาํภูเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการสอนของครู และความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 6) การส่งเสริมการเรียน

ของผูป้กครอง มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุนทางการเรียนแก่ผูเ้รียนหลายวิธี เช่น ให้ความสนใจ คอยซกัถาม แนะนาํ 

ช่วยเหลือและร่วมมือในการทาํกิจกรรมการเรียนของผูเ้รียน ใหทุ้นทรัพยใ์นการใชจ่้ายดา้นการเรียนอยา่งเต็มท่ี 

ดงันั้น เม่ือผูป้กครองสนบัสนุนให้ผูเ้รียนรักในการเรียน ก็จะทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดีข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ภกัด์ิวิภา  สมเพ็ง (2558: 116) ท่ีได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ยโสธร เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 7) ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเป็นไปตามลกัษณะของครอบครัว

ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดี คือ ตอ้งประกอบดว้ยความรัก ความเขา้ใจ ความเมตตา และหลกัคุณธรรมในการประพฤติ

ปฏิบติัต่อกนั ทั้ งในดา้นความเป็นอยู่ภายในครอบครัว และความอบอุ่นจากคนในครอบครัว ดงันั้น หากผูเ้รียน

ไดรั้บความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว จะทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

ณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล (2555: 92) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยั พบวา่ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว มีความสัมพนัธ์ทางบวก

กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 (3) ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และบรรยากาศในห้องเรียน 

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษได้ร้อยละ 34.5 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 ซ่ึงทั้ง 3 ตวัแปรน้ี มีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนได ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก เจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นแรงขบัจากภายในตวัผูเ้รียนเอง 

เม่ือผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ผูเ้รียนจะให้ความสําคญัและมุ่งมัน่ตั้ งใจในการเรียน มี

ความรู้สึกพึงพอใจ สนุกกบัการเรียนภาษาองักฤษ และเม่ือผูเ้รียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ผูเ้รียนจะเป็นผู ้มีความ

กระตือรือร้น มีความอดทนท่ีจะเรียน มีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีจะทาํให้ตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีตน

ตั้งใจและปรารถนานั้น ซ่ึงทั้งสองปัจจยัน้ีจึงร่วมกนัส่งผลหรือพยากรณ์ความสาํเร็จในการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนได ้ส่วนปัจจยัดา้นบรรยากาศในหอ้งเรียนนั้น มีความสัมพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

อยา่งไม่มีนยัสาํคญั และส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สภาพของบรรยากาศใน

หอ้งเรียนอาจมีความผกผนักบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เช่น หอ้งเรียนท่ีมีเคร่ืองทาํความเยน็อย่าง

ดี หรือห้องเรียนท่ีเป็น Smart Classroom มีกระดานอจัฉริยะ มีส่ือเทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรียนอยา่งดี แต่ครู
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กลบัใชเ้ทคโนโลยไีม่ถูกหลกัในการนาํมาช่วยเอ้ือในการสอน แต่กลบัใชเ้ทคโนโลยนีั้นสอนแทนครู หรือขาดการ

ควบคุม ดูแลใส่ใจในการสอน อาจทาํใหผู้เ้รียนใชป้ระโยชน์ของเทคโนโลยีไปในทางท่ีผิด ทาํให้ไดรั้บความรู้ไม่

เป็นไปในทางท่ีควรหรือไม่เตม็ท่ี ดงันั้น สภาพบรรยากาศในหอ้งเรียนท่ีดี ก็อาจไม่ไดส่้งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนดีข้ึน ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือ การท่ีผูเ้รียนและครูไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุดจากบรรยากาศท่ีดีนั้นหรือไม่ ซ่ึงผลการวจิยั

น้ีสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ ภกัด์ิวิภา  สมเพ็ง (2558: 126) ท่ีไดศึ้กษา เร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ยโสธร เขต 1 ผลการวจิยั พบวา่ เจตคติต่อการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปิยนุช  สิงห์สถิต (2553: 

100) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนเลยพิทยาคม ผลการวจิยั พบวา่ บรรยากาศสภาพหอ้งเรียน ส่งผลทางลบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยา่ง

ไม่มีนยัสาํคญั 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปประยุกต์ใช้ 

 จากการศึกษา พบวา่ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ส่งผลทางบวกต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ส่วนบรรยากาศในห้องเรียน ส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาภาษาองักฤษ  ดงันั้น ในการนาํผลวจิยัไปประยกุตใ์ช ้ครูควรจดักิจกรรมการสอนท่ีสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

ใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจในการเรียน ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความขยนั อดทนต่อการเรียน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

แมว้ชิาภาษาองักฤษจะยาก และพยายามเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในหอ้งเรียน  

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  ควรศึกษาการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพ่ือดูความสัมพนัธ์ในรูปเหตุและผล ดูวา่ตวัแปร

อิสระตวัใด มีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มต่อตวัแปรตาม 
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บทคัดย่อ 

นาํแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีใชส้าํหรับวดั

อาการปวดขอ้ไหล่ในคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการ มาแปลเป็นภาษาไทย และวดัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบ

ประเมินฉบบัภาษาไทย ดาํเนินการแปลแบบประเมินดว้ยวิธีการแปลแบบ cross-cultural adaptation of self-report 

measures หาความเท่ียงตรงของแบบประเมิน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน จากการพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ

วตัถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) กาํหนดค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพ

คือ 0.5 ข้ึนไป และใชดุ้ลยพินิจปรับปรุงคาํถามท่ีมีค่า IOC < 0.5 จากนั้นทดลองใชแ้บบประเมินในคนพิการดา้น

การเคล่ือนไหว ท่ีใชร้ถนัง่คนพิการแบบขบัเคล่ือนดว้ยแรงคนมาไม่ตํ่ากวา่ 1 ปี ทั้งเพศชายและหญิงท่ีมีอาย ุ18 ปี

ข้ึนไป จาํนวน 30 คน เพ่ือปรับปรุงขอ้คาํถามใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชแ้บบประเมินในประเทศไทย โดยแบบประเมิน 

WUSPI-T ฉบบั pre-testing มีค่าคะแนน IOC ผ่านเกณฑคุ์ณภาพตั้งแต่ 0.67-1.0 จาํนวน 11 ขอ้ และมีขอ้คาํถามท่ี

ปรับปรุงตามดุลพินิจทั้งหมด 5 ขอ้ ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั ร้อยละ 100 สามารถเขา้ใจในขอ้คาํถามของแบบประเมิน ร้อยละ 

50 ตอ้งการให้มีการปรับปรุงในส่วนของการให้คะแนน กล่าวคือ แบบประเมิน WUSPI-T ฉบับ pre-testing มี

ความเท่ียงตรงของแบบประเมินในการประเมินอาการปวดขอ้ไหล่ในคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการแบบขบัเคล่ือน

ดว้ยแรงคน 
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คาํสําคญั: รถนัง่คนพิการ, พิการทางการเคล่ือนไหว, บาดเจ็บไขสนัหลงั, แบบประเมิน, อาการปวดขอ้ไหล่ 

ABSTRACT 

Ttranslate the Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) that measurement for evaluate 

shoulder pain on people with disabilities, who use wheelchair. And evaluate content validity of Wheelchair User’s 

Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T). Translation with cross-cultural adaptation of self-report measures and 

test content validation by 3 experts. Validation was determined by Index of Item Objective Congruence (IOC), 

standard measure was more than 0.5 and adjusted question that had score less than 0.5. For rectify appropriately 

question in Thai people, the index was administered to 30 users, who was people with physical disabilities, used 

manual wheelchair more than 1 year, and over 18 years old. As a result, Wheelchair User’s Shoulder Pain Index 

–Thai (WUSPI-T) pre-testing edition has IOC score of 11 items ranged from 0.67-1.0 and 5 questions had 

adjust by discretion. 100 percent of participants understand question but 50 percent of all suggest that should 

make an adjustment of scoring pain. In conclusion, Wheelchair User’s Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T) 

pre-testing edition has high content validity for measure shoulder pain on wheelchair users. 

 

Keywords: Wheelchair, Physical disability, spinal cord injury, assessment form, shoulder pain 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ผลการรายงานขอ้มูลสถานการณ์ดา้นคนพิการในประเทศไทย จากการสาํรวจของ กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ (ขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 

พ.ศ.2560) พบว่า โดยประเภทความพิการท่ีพบมากท่ีสุด เป็นอนัดับ 1 คือ พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง

ร่างกาย ซ่ึงความพิการน้ีเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ โดยไขสันหลงับาดเจ็บเป็น 1 ในสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความพิการ

ทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกายได ้

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การดาํเนินชีวิตอิสระเป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัในการฟ้ืนฟูของคนท่ีมีอาการขาอ่อน

แรงทั้ง 2 ขา้ง จากการบาดเจ็บไขสันหลงั โดยท่ีความสามารถดา้นการเคล่ือนไหว เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํให้

เกิดความอิสระในการเคล่ือนยา้ยตวัเองบนรถนั่งคนพิการ ส่งผลให้รถนั่งคนพิการเป็นอุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวติอิสระของคนพิการกลุ่มน้ี (Rose M และคณะ., 1998; Samuelsson KA., 2004) เม่ือ

มีการใช้รถนั่งคนพิการในการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนยา้ยตวัเอง ผูท่ี้ใช้รถนั่งคนพิการจะมีอาการปวดรยางค์

ส่วนบนระหวา่งการทาํกิจวตัรประจาํวนัต่างๆ ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดอาการปวดเหล่าน้ีมาจากการทาํกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อกนัเป็นเวลานาน ส่งผลให้มีการลงนํ้ าหนกัและมีการทาํงานของกลา้มเน้ือท่ีรยางคแ์ขนส่วนตน้ รวมไปถึง

การใชง้านระดบัแขนท่ีหนกัเกินไปอยา่งต่อเน่ือง เป็นสาเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาของเน้ือเยือ่รอบ

ขอ้ไหล่และทาํใหเ้กิดอาการปวดได ้(Curtis KA., 1999) 

รถนัง่คนพิการจดัเป็นเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวก ท่ีคนพิการหรือบุคคลท่ีมีความยากลาํบากใน

การเดินหรือการเคล่ือนทีมีความจาํเป็นตอ้งใช้ บุคลากรทางการแพทยไ์ด้พยายามพฒันารูปแบบการประเมิน

อาการปวดขอ้ไหล่ของคนพิการกลุ่มน้ี จากการใชร้ถนั่งคนพิการ เพ่ือหาทางในการรักษา และวางแผนป้องกนั

อาการดงักล่าว ซ่ึงอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการได ้และในปัจจุบนั มีการพฒันาแบบประเมินเพ่ือใชส้าํหรับ

วดัอาการปวดขอ้ไหล่ในคนพิการท่ีใชร้ถนั่งคนพิการ เพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวดัให้เป็นไปในทิศทาง
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เดียวกันทั่วโลก โดยมีการพฒันา แบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ข้ึนมาในปี 

2538 โดย Curtis KA และคณะ 

แบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ฉบบัสมบูรณ์ มีขอ้คาํถามทั้งหมด 15 

ขอ้คาํถาม แบ่งหัวขอ้คาํถามตามการใชง้านของรถนัง่คนพิการและการทาํงานของขอ้ไหล่ เป็นทั้งหมด 4 หัวขอ้ 

คือ การเคล่ือนยา้ยตวั (transfer) การใชร้ถนัง่คนพิการ (wheelchair mobility) การทาํกิจวตัรประจาํวนั (self-care) 

และกิจกรรมทัว่ไป (general activity)โดยพบว่าแบบประเมิน WUSPI มีความสอดคลอ้งของเน้ือหาภายในแบบ

ประเมิน และความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัสูง ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha) อยูท่ี่ 0.98 

และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) อยูท่ี่ 0.99  

มีการนําแบบประเมิน WUSPI ไปแปลเป็นภาษาเกาหลีและหาค่าความน่าเช่ือถือเพ่ือนาํมาใชก้บัคน

พิการ (Ji-Yeon Park และคณะ., 2013)  พบวา่ค่าการทดสอบและทดสอบซํ้ า (test-retest reliability) อยูใ่นระดบัดี

มาก โดยมีระดับค่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) อยู่ท่ี 0.88-

0.90 ค่าความสัมพนัธ์ภายใน (internal consistency) อยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาก 

(Cronbach’s alpha) อยู่ท่ี 0.96 นอกเหนือจากภาษาเกาหลีแลว้ ยงัมีการนาํแบบประเมินน้ีไปแปลเป็นภาษาต่างๆ 

เช่น ภาษาสเปน พบความสัมพนัธ์ภายในแบบประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ                 

ครอนบาก (Cronbach’s alpha) อยูท่ี่ 0.88 (R. Arroyo Aljaro., 2009) ในภาษาฮินดี พบความเท่ียงตรงของเน้ือหาอยู่

ในระดบัดี (MansiVij และคณะ., 2015) และในภาษาฝร่ังเศส พบความสัมพนัธ์ภายในแบบประเมินอยูใ่นระดบัดี

มาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha) อยูท่ี่ 0.91 มีความน่าเช่ือถือในการวดัซํ้ า อยู่

ในระดบัดีมาก โดยมีระดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) อยูท่ี่ 

0.91-0.99 (Bauer T., 2018) 

ในประเทศไทยมีการวดัอาการปวดขอ้ไหล่ของคนพิการจากการใชร้ถนัง่คนพิการ โดยใชก้ารประเมิน

ดว้ย visual analog scale แต่ยงัไม่มีการนาํแบบประเมินน้ีมาแปล ทดสอบความน่าเช่ือถือและความเท่ียงตรง เพ่ือ

วดัอาการปวดไหล่ของผูพิ้การท่ีใช้รถนั่งคนพิการ ทางผูว้ิจัยจึงต้องการนาํแบบประเมิน Wheelchair User’s 

Shoulder Pain Index (WUSPI) มาแปลเป็นภาษาไทย และทดสอบความน่าเช่ือถือและความเท่ียงตรงของแบบ

ประเมินเพ่ือใหมี้มาตรฐาน เพ่ือใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํแบบประเมินน้ีมาใชว้ดัอาการปวดไหล่ของคน

พิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการในประเทศไทย เพ่ือหาความชุกท่ีเกิดข้ึนโดยรวม หรือพิจารณาแต่ละหัวขอ้ของอาการ

ปวด เพ่ือหาแนวทางการป้องกนัหรือแกไ้ขอาการปวดท่ีเกิดข้ึนในการใชร้ถนัง่คนพิการของคนพิการ ซ่ึงถือเป็น

เทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวกท่ีช่วยใหค้นพิการสามารถดาํรงชีวติอิสระไดต้่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือแปลแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T) เป็นภาษาไทย 

2. เพ่ือวดัความเท่ียงตรงของแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ฉบบั

ภาษาไทย 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

- การวจิยัเคร่ืองมือวจิยั (psychometric test) 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

4.2.1 ประชากรทีศึ่กษา (Reference population) 

- คนพิการด้านการเคล่ือนไหวท่ีใช้รถนั่งคนพิการแบบขับเคล่ือนด้วยแรงคน (manual 

wheelchair) ท่ีมารับบริการ ณ สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ  

4.2.2 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) และขนาดตวัอย่าง (Sample size) 

- คนพิการดา้นการเคล่ือนไหวท่ีใชร้ถนัง่คนพิการแบบขบัเคล่ือนดว้ยแรงคน (manual 

wheelchair) มาไม่ตํ่ากวา่ 1 ปี ทั้งเพศชายและหญิงท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป จาํนวน 30 คน 

 4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

- แบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) 

มีขอ้คาํถามทั้งหมด 15 ขอ้คาํถาม แบ่งหัวขอ้คาํถามตามการใช้งานของรถนั่งคนพิการและการ

ทาํงานของขอ้ไหล่ เป็นทั้ งหมด 4 หัวขอ้ คือ การเคล่ือนยา้ยตวั (transfer) การใชร้ถนั่งคนพิการ (wheelchair 

mobility) การทํากิจวตัรประจําวนั (self-care) และกิจกรรมทั่วไป (general activity)โดยพบว่าแบบประเมิน 

WUSPI มีความสอดคลอ้งของเน้ือหาภายในแบบประเมิน และความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสูง ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha) อยู่ท่ี  0.98 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในชั้ น (Intraclass 

Correlation Coefficient: ICC) อยูท่ี่ 0.99 มีความเท่ียงตรงในการใชแ้บบประเมิน โดยมีค่าความสมัพนัธ์ระดบัปาน

กลางกบัองศาการเคล่ือนไหวของขอ้ไหล่ (shoulder abduction ( r = -0.49), shoulder flexion ( r = -0.48), shoulder 

extension ( r = -0.30)) และ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยใชร้ะดบัความเจ็บปวด 0-10 คะแนน ซ่ึงกาํหนดให ้0 คือไม่

มีอาการปวดเลย และไล่ระดบัไปจนถึง 10 คือมีอาการปวดมากท่ีสุด คะแนนรวมของแบบประเมินน้ีจึงมีตั้งแต่ 0-

150 คะแนน (Curtis KA., 1995) 

 

Wheelchair user 

Physical activity 

- Transfer 

- Wheelchair mobility 

- Self care 

- General activity 

Weight-

bearing 
Overuse 

Degenerative 

tissue 

Pain Standard 

assessment 

form 

Wheelchair User’s Shoulder 

Pain Index (WUSPI) 

Translation 
Wheelchair User’s Shoulder 

Pain Index –Thai (WUSPI-T) 

Content validation of 

Wheelchair User’s Shoulder 

Pain Index –Thai (WUSPI-T) 
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4.4 การสร้างเคร่ืองมือวจิยั 

- ผูว้ิจยัไดรั้บอนุญาตจาก Kathleen A. Curtis ซ่ึงเป็นเจา้ของแบบประเมินตน้ฉบบั ในการนาํแบบ

ประเมินมาแปลเป็นภาษาไทย (วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561) โดยใชว้ธีิการแปลแบบขา้มวฒันธรรม (Beaton DE และ

คณะ., 1976) และประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของผูท่ี้มีอาการปวดขอ้ไหล่ในคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการใน

ประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียดการแปลดงัวธีิดาํเนินงานวจิยัขอ้ 4.5 

4.5 วธีิการดาํเนินงานวจิยั 

การศึกษาวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

- ขั้นตอนท่ี 1 แปลแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T) เป็น

ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ดงัน้ี 

1. แปลแบบประเมินตน้ฉบบัเป็นภาษาไทย (Forward translation)  

แปลแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) จากฉบบัภาษาองักฤษ

เป็นภาษาไทยโดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 2 คนในการแปล คนแรกเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเขา้ใจทางคลินิกหรือ

ความคิดรวบยอดของแบบประเมินนั้น และคนท่ี 2 ไม่จาํเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานทางดา้นคลินิกมาก่อน โดยทั้ง 2 คน 

เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ กาํหนดชุดของแบบประเมินเป็นWUSPI-T ฉบบั T1 

และ T2  

2. ขั้นตอนการสงัเคราะห์ (Synthesis) 

นาํแบบประเมินท่ีมีการแปลทั้ง 2 ชุดมาพิจารณาเพ่ือหาความเหมาะสมของขอ้คาํถาม โดย

อาศยัรายงานของผูแ้ปลและพิจารณาผา่นความเห็นชอบจากผูว้จิยั และกาํหนดชุดแบบประเมินท่ีมีการพิจารณา

ความเหมาะสมของขอ้ความในภาษาท่ีตอ้งการจะแปลเป็น WUSPI-T ฉบบั T-12 

3. แปลแบบประเมินจากภาษาไทยกลบัมาเป็นภาษาตน้ฉบบั (Backward translation)  

แปลจากแบบประเมินในชุด T-12 โดยผูแ้ปลจะโดนปิดบงัขอ้มูลจากแบบประเมินตน้ฉบบั จะ

ไม่ทราบขอ้ความในแบบประเมิน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน (คนละกลุ่มกบัขอ้ท่ี 1) ผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งมีความเช่ียวชาญ

ใน 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งไม่มีความรู้ความเขา้ใจทางคลินิกหรือความคิด

รวบยอดของแบบประเมินนั้น โดยกาํหนดชุดของการแปลกลบัจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 คน โดยคนท่ี 1 คือWUSPI-T 

ฉบบั B1 คนท่ี 2 คือ WUSPI-T ฉบบั B2 

- ขั้นตอนท่ี 2 วดัความเท่ียงตรงของแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index 

(WUSPI) ฉบบัภาษาไทย โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert committee review) 

ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามเห็นเก่ียวกบัแบบประเมินท่ีมีการแปลตามขั้นตอนมาทั้งหมด โดยพิจารณา

จากแบบประเมิน WUSPI-Tในชุด T1, T2, T-12, B1 และ B2 ใหไ้ดแ้บบประเมิน WUSPI-T ฉบบั pre-testing โดย

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ร่วมพิจารณาไดแ้ก่ นกักายภาพบาํบดั นกักิจกรรมบาํบดั และผูเ้ช่ียวชาญทางภาษา 

นาํแบบประเมินทั้ง 2 ฉบบั ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา ค่าดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์

(Index of Item Objective Congruence : IOC) และรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมวิจัยทั้ งหมดมาประมวลผลและ

คาํนวณค่าทางสถิติเพ่ือคาํนวณหาค่าความเท่ียงตรงของแบบประเมินWheelchair User’s Shoulder Pain Index 

(WUSPI) ฉบบัภาษาไทยจากค่า IOCโดยค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีผ่านเกณฑคุ์ณภาพคือ 0.5 ข้ึนไป และใชดุ้ลย

พินิจปรับปรุงคาํถามท่ีมีค่า IOC < 0.5 ใหมี้ความสมบูรณ์และชดัเจน 
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2. ทดลองใชแ้บบประเมิน (Pre-testing) 

ทดลองใชแ้บบประเมิน ท่ีแปล และผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาทาํการทดลองใช้

แบบประเมิน กบัคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการจาํนวน 30 คน และสมัภาษณ์ถึงปัญหาท่ีพบขณะทาํแบบประเมิน 

ขอ้คาํถามท่ีใช ้ความหมายของคาํ วา่กลุ่มผูท้ดลองใชมี้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีการแกไ้ขปรับปรุงก็

จะถือเป็นการส้ินสุดขั้นตอนตามสมควร 

4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

- เก็บขอ้มูล ณ สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ โดยผูว้จิยัอธิบาย

ขอ้มูลงานวจิยัและวธีิเก็บขอ้มูลใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั จากนั้นผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเซ็นหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมในการเขา้

ร่วมงานวจิยั และตอบแบบประเมินความเจบ็ปวดบริเวณขอ้ไหล่ในผูท่ี้ใชร้ถนัง่คนพิการ (WUSPI pre-testing) 

และสมัภาษณ์ถึงปัญหาท่ีพบขณะทาํแบบประเมิน 

4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

   การวเิคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดของวธีิการทางสถิติท่ีใช ้

1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป (demographic data) ของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 

- สถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) แสดงผล mean ± SD 

2. การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) 

- Content validity (ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา) 

- ค่าดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์(IOC-index of item-objective congruence) 

 

5. ผลการวจัิยและสรุปผลการวจัิย 

1. ผลการแปลแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T) เป็นภาษาไทย 

จากขั้นตอนการแปลแบบประเมินตามแนวทางของ cross-cultural adaptation of self-report measures 

พบวา่ในบางขอ้ความจากแบบประเมินตน้ฉบบั เม่ือนาํมาแปลและปรับใหเ้ขา้กบัสภาพบริบทของสงัคมไทยแลว้มี

ความแตกต่างเล็กนอ้ย เช่น ขอ้ 3 “ขณะเคล่ือนยา้ยตวัจากรถนั่งคนพิการไปยงัอ่างอาบนํ้ า/ ฝักบวัอาบนํ้ า” แต่ใน

สงัคมไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมการอาบนํ้ าในอ่างอาบนํ้ า จึงมีการปรับขอ้ความเป็น  “ขณะเคล่ือนยา้ยตวัจากรถนัง่คน

พิการไปยงัฝักบวัอาบนํ้ า/ ไปอาบนํ้ า” หรือ ขอ้ 4  “ขณะยกรถนั่งคนพิการเขา้รถยนต์” ไดมี้การปรับให้เขา้กับ

บริบทของสังคมไทยท่ีมีการใชม้อเตอร์ไซค์เป็นจาํนวนมาก โดยเพ่ิมขอ้ความเป็น “ขณะยกรถนั่งคนพิการเขา้

รถยนต ์หรือยานพาหนะอ่ืน เช่น รถมอเตอร์ไซคพ์่วงขา้ง เป็นตน้” ส่งผลให้ขอ้ 13 จากหัวขอ้ “ขณะขบัรถยนต”์ 

ได้เพ่ิมขอ้ความเป็น “ขณะขบัรถยนต์ หรือขบัยานพาหนะอ่ืน เช่น รถมอเตอร์ไซค์พ่วงขา้ง เป็นตน้” โดยมี

รายละเอียดของแบบประเมินฉบบัภาษาไทยดงัภาคผนวก  

2. ผลการวดัความเท่ียงตรงของแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ฉบบั

ภาษาไทย 

ผลการหาความเท่ียงตรงของแบบประเมิน จากการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่า ในส่วนของหัวขอ้แบบประเมิน คาํช้ีแจง และเกณฑ์การให้

คะแนน ไม่ไดมี้การปรับแกไ้ขเพ่ิมเติมตามความเห็นส่วนใหญ่ของผูท้รงคุณวฒิุ และในส่วนของขอ้คาํถามมีขอ้ท่ี

ปรับแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้ก่ ขอ้ 4 , ขอ้ 5 , ขอ้ 6 และขอ้ 11 โดยคะแนนของค่า

ดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคแ์สดงดงั ตารางท่ี 1  
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หลงัจากนั้นไดมี้การนาํแบบประเมินมาทดลองใชใ้นคนพิการท่ีใชร้ถนั่งคนพิการ เพ่ือทดสอบความ

เขา้ใจของกลุ่มเป้าหมายของแบบประเมิน ซ่ึงมีผูต้อบแบบประเมินจาํนวน 30 คน อายเุฉล่ีย 32.87 ± 11.05 ปี เป็น

เพศชาย 20 คน เพศหญิง 10 คน ทั้งหมดใชร้ถนัง่คนพิการแบบขบัเคล่ือนดว้ยแรงคน จาํนวนปีส่วนใหญ่ในการใช้

รถนัง่คนพิการอยูท่ี่ช่วง 1-5 ปี และเฉล่ียคือ 8.97 ± 8.18 ปี ดงัแสดงรายละเอียดใน ตารางท่ี 2  

จากการตอบแบบประเมินพบว่า มีผูพิ้การท่ีขบัรถทั้งหมด 8 คน เป็นรถยนต ์6 คน จกัรยานยนต ์1 คน 

และ จกัรยานยนตพ์่วงขา้งอีก 1 คน ชัว่โมงขบัรถเฉล่ียคือ 6.5±6.09 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เคยมีอาการปวดขอ้ไหล่มา

ก่อนใชร้ถนั่งคนพิการร้อยละ 33.33 มีอาการปวดไหล่ขณะใชร้ถนั่งคนพิการ ร้อยละ 46.67 และในขณะท่ีตอบ

แบบสอบถาม มีอาการปวดขอ้ไหล่อยูท่ี่ร้อยละ 23.33 ซ่ึงจากจาํนวนคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการและมีอาการปวด

ไหล่ ร้อยละ 37.93 ปวดขอ้ไหล่และมีผลต่อการจาํกดัการทาํกิจวตัรประจาํวนั และร้อยละ 37.93 เคยไดรั้บบาดเจ็บ

บริเวณขอ้ศอก ขอ้มือ ระหวา่งใชร้ถนัง่คนพิการ  

ผลคะแนนอาการปวดขอ้ไหล่จากผูเ้ขา้ร่วมวิจยัทั้งหมด 30 คน พบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ีย 10.77 ± 10.08 

คะแนน  มีผูท่ี้ไม่มีอาการปวดขอ้ไหล่ขณะใชร้ถนัง่คนพิการเลย ให ้0 คะแนน จากคะแนนเตม็ 150 จาํนวน 14 คน 

และผูท่ี้มีอาการปวดสูงสุดใหค้ะแนนความปวดรวมทั้งหมด 65.40 คะแนน โดยขอ้ท่ีมีอาการปวดมากท่ีสุดคือขอ้ 

5 ขณะเข็นรถนัง่คนพิการต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 นาทีข้ึนไป และขอ้ 6 ขณะเข็นรถนัง่คนพิการข้ึนทางลาดชนัหรือ

พ้ืนลาดเอียง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.22 ± 3.25 และ 2.04 ± 2.93 ตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีคะแนนอาการปวดขอ้ไหล่

นอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้ 15 ขณะนอน, ขอ้ 9 ขณะสวม/ถอดเส้ือยืด หรือชุดท่ีตอ้งสวมจากทางศีรษะ ขอ้ 8 ขณะใส่กางเกง 

และ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 0.27 ± 0.68, 0.21 ± 0.63 และ 0.2 ± 0.53 ตามลาํดับ และมีรายละเอียดของคะแนนดงั 

ตารางท่ี 3 

จากการทดลองให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัทดลองใชแ้บบประเมินความเจ็บปวดบริเวณขอ้ไหล่ในผูท่ี้ใชร้ถนัง่คน

พิการ พบว่ามีผูเ้ขา้ร่วมวิจยัไม่เขา้ใจการให้คะแนน 15 คน ส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจว่าเส้นแถบคะแนนคืออะไร ตอ้ง

ลงคะแนนอยา่งไร และมีขอ้เสนอแนะใหใ้ชเ้ป็นตวัเลขจะเขา้ใจไดง่้ายต่อการลงคะแนนความเจ็บปวดไดม้ากกวา่ 

ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงแบบประเมินในส่วนของการให้คะแนนความเจ็บปวดบนเส้นแถบคะแนนให้ง่ายต่อความ

เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

กล่าวคือ แบบประเมิน WUSPI-T ฉบบั pre-testing มีความเท่ียงตรงของแบบประเมินในการประเมิน

อาการปวดขอ้ไหล่ในคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการแบบขบัเคล่ือนดว้ยแรงคน 
 

ตารางที ่1 : ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ขอ้คาํถาม IOC 

1,2,7,8,14 1 

3,9,10,12,13,15 0.67 

4,5,6,11 0.33 
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ตารางที ่2 : ตารางแสดงคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัจาํนวน 30 คน 

คุณลกัษณะ ค่าทีไ่ด้ 

อาย ุ 32.87 ± 11.05 ปี (19-54ปี) 

เพศ - ชาย 20 คน 

- หญิง 10 คน 

จาํนวนปีท่ีใชร้ถนัง่คนพกิาร 8.87 ± 8.18 (1-25ปี) 

ประเภทรถนัง่คนพกิาร รถนัง่คนพกิารแบบขบัเคล่ือนดว้ยแรงคน 100 % 

สาเหตุแห่งความพกิาร  - ไขสันหลงับาดเจบ็ 24 คน 

- โปลิโอ 3 คน 

- ถุงยืน่ผา่นกระดูกไขสันหลงั (spina bifida) 1 คน 

จาํนวนคร้ังเฉล่ียต่อวนัท่ีเคล่ือนยา้ยตวัเองดว้ยรถนัง่คน

พกิาร 

10.96 ± 7.1 คร้ัง (3-30 คร้ัง) 

ชัว่โมงในการทาํงาน/เรียน 8.16 ± 2.21 ชัว่โมง (2-12 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงใชก้ารเล่นกีฬาหรือทาํงานอดิเรกต่อสัปดาห์ 6.34 ± 6.77 ชัว่โมง (0.5-20 ชัว่โมง) 

หมายเหตุ: ขอ้มูลแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ค่าต ํ่าสุด-ค่าสูงสุด) 

 

ตารางที ่3 : ตารางแสดงคะแนนจากแบบประเมินความเจบ็ปวดบริเวณขอ้ไหล่ในผูท่ี้ใชร้ถนัง่คนพิการ 

ข้อ จํานวนผู้เข้าร่วมวจิัย* คะแนน (10 คะแนน) ข้อ จํานวนผู้เข้าร่วมวจิัย* คะแนน (10 คะแนน) 

1 30 0.38 ± 1 (0-4.9) 8 30 0.2 ± 0.53 (0-1.9) 

2 30 0.71 ± 1.44 (0-4.8) 9 30 0.21 ± 0.63 (0-2.9) 

3 30 0.7 ± 1.21 (0-4.4) 10 30 0.3 ± 0.52 (0-2) 

4 22 0.51 ± 1.41 (0-5.1) 11 30 0.54 ± 1.3 (0-6.1) 

5 28 2.22 ± 3.25 (0-9.8) 12 30 0.51 ± 1.24 (2.9) 

6 27 2.04 ± 2.93 (0-8.7) 13 18 0.29 ± 0.71 (0-2.4) 

7 27 0.49 ± 1.16 (0-4.5) 14 28 0.73 ± 1.54 (0-4.6) 

   15 30 0.27 ± 0.68 (0-2.5) 

หมายเหตุ: ขอ้มูลแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ค่าต ํ่าสุด-ค่าสูงสุด) 

   จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมวิจยั* = จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมวิจยัท่ีทาํกิจกรรมดงักล่าวในช่วงสปัดาห์ท่ีผา่นมา (คน) 

 

6. อภิปรายผล  

การศึกษาน้ีทําการแปลแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) เ ป็นฉบับ

ภาษาไทย (WUSPI-T) เพ่ือใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํแบบประเมินน้ีมาใชว้ดัอาการปวดไหล่ของคนพิการ

ท่ีใช้รถนั่งคนพิการในประเทศไทย แบบประเมินฉบบัน้ี ไดท้าํการแปลผ่านกระบวนการแปลขา้มวฒันธรรม 

(Cross-cultural adaptation of self-report measures) (Beaton DE และคณะ., 2000) โดยคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญท่ี

เป็นผูแ้ปล ให้มีทั้ งบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความรู้ความเขา้ใจทางคลินิก และบุคคลทัว่ไปท่ีไม่มีความรู้ความ

เขา้ใจทางคลินิก ท่ีมีความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ  
 

ซ่ึงจากขั้นตอนการแปลแบบประเมิน พบวา่ในบางขอ้ความจากแบบประเมินตน้ฉบบั เม่ือนาํมาแปลและ

ปรับใหเ้ขา้กบัสภาพบริบทของสงัคมไทยแลว้มีความแตกต่างเลก็นอ้ย ตวัอยา่งขอ้ 3 “ขณะเคล่ือนยา้ยตวัจากรถนัง่
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คนพิการไปยงัอ่างอาบนํ้ า/ ฝักบวัอาบนํ้ า” แต่ในสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมการอาบนํ้ าในอ่างอาบนํ้ า จึงมีการ

ปรับขอ้ความเป็น  “ขณะเคล่ือนยา้ยตวัจากรถนัง่คนพิการไปยงัฝักบวัอาบนํ้ า/ ไปอาบนํ้ า” หรือ ขอ้ 4  “ขณะยกรถ

นัง่คนพิการเขา้รถยนต”์ ไดมี้การปรับให้เขา้กบับริบทของสังคมไทยท่ีมีการใชม้อเตอร์ไซคเ์ป็นจาํนวนมาก โดย

เพ่ิมขอ้ความเป็น “ขณะยกรถนัง่คนพิการเขา้รถยนต ์หรือยกข้ึนรถมอเตอร์ไซคพ์่วงขา้ง” ทาํให้ขอ้ 13 จากหัวขอ้ 

“ขณะขบัรถยนต”์ ไดเ้พ่ิมขอ้ความเป็น “ขณะขบัรถยนต ์หรือรถมอเตอร์ไซคพ์ว่งขา้ง” ซ่ึงแตกต่างจากภาษาฮินดีท่ี

ไดมี้การปรับเปล่ียนตามวฒันธรรมดา้นการแต่งกายในประเทศอินเดีย ในขอ้ 9 จาก “ขณะสวมหรือถอดเส้ือยืด” 

เป็น “สวมใส่เส้ือเช้ิตท่ีมีกระดุม” และศพัท์บางคาํ ไดแ้ก่คาํว่า เกา้อ้ี (Chair) ในทิศข้ึน (Up) การเคล่ือนยา้ยตวั

(Transfer) และคาํวา่ กล่อง (Box) ถูกปรับใหเ้หมาะสมตามภาษาฮินดี (MansiVij และคณะ., 2015) 

ในส่วนของคะแนนดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ในส่วนของขอ้คาํถาม ขอ้ 3,ขอ้ 9,ขอ้ 10,ขอ้ 12 และขอ้ 15 ไดค้ะแนนดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคท่ี์ 

0.67 จึงพิจารณาคงข้อความในขอ้คาํถามของแบบประเมินไวต้ามท่ีได้มีการและ และมีข้อท่ีปรับแก้ไขให้

สอดคลอ้งกับความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ดังน้ี ข้อ 4 จาก “ขณะยกรถนั่งคนพิการเข้ารถยนต์ หรือยกข้ึนรถ

มอเตอร์ไซคพ์่วงขา้ง” เป็น “ขณะยกรถนัง่คนพิการเขา้รถยนตห์รือยานพาหนะอ่ืน เช่น รถมอเตอร์ไซคพ์่วงขา้ง 

เป็นตน้” ขอ้ 5 ขอ้ 6 และ ขอ้ 11 มีการปรับขอ้ความให้อ่านเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ซ่ึงมีขอ้ความตามลาํดบั ดงัน้ี ขอ้ 5 

“ขณะเข็นรถนัง่คนพิการต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 นาทีข้ึนไป” ขอ้ 6 “ขณะเข็นรถนัง่คนพิการข้ึนทางลาดชนัหรือพ้ืน

ลาดเอียง” และขอ้ 11  “ถูหลงัขณะอาบนํ้ า” และในขอ้ 13 ตามขอ้ความเดิมจากการแปล คือ “ขณะขบัรถยนต ์หรือ

รถมอเตอร์ไซคพ์ว่งขา้ง” ปรับแกข้อ้ความเป็น “ขณะขบัรถยนต ์หรือยานพาหนะอ่ืน เช่น รถมอเตอร์ไซคพ์ว่งขา้ง 

เป็นตน้” เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปรับแกไ้ขขอ้ความในขอ้ท่ี 4 

และจากความเห็นของผูท้ดลองใชแ้บบประเมิน ส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจว่าเส้นแถบคะแนนคืออะไร ตอ้ง

ลงคะแนนอย่างไร เน่ืองจากแบบประเมินตน้ฉบบัเป็นเส้นแถบให้คะแนนเป็นเส้นตรง ไม่มีขีดหรือเลขบอก

คะแนน ทาํให้ผูพิ้การท่ีทดลองใชแ้บบประเมินเกิดขอ้สงสัยในวิธีการลงคะแนนอาการปวดของตนเอง และส่วน

ใหญ่คนพิการท่ีไดท้ดลองใชแ้บบประเมิน มีขอ้เสนอแนะใหใ้ชเ้ป็นตวัเลขจะเขา้ใจไดง่้ายต่อการลงคะแนนความ

เจ็บปวดไดม้ากกวา่ 

นอกจากน้ี ในส่วนของคะแนนเฉล่ียอาการปวดขอ้ไหล่ในคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการพบวา่อยูใ่นระดบั

ตํ่า แต่ในบางขอ้คาํถามมีค่าคะแนนรายบุคคลค่อนขา้งสูง เช่น ขอ้ 5 ขณะเข็นรถนัง่คนพิการต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 

นาทีข้ึนไป มีคะแนนอาการปวดสูงสุดอยูท่ี่ 9.8 คะแนน  เต็ม 10 และขอ้ 6 ขณะเข็นรถนัง่คนพิการข้ึนทางลาดชนั

หรือพ้ืนลาดเอียง มีคะแนนอาการปวดสูงสุดอยูท่ี่ 8.7 คะแนน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการทดลองของ KA. Curtis ท่ี

พบวา่ กิจกรรมท่ีส่งผลต่ออาการปวดไหล่ในคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการ ท่ีมีระดบัความรุนแรงมากท่ีสุดคือการ

เขน็รถพิการข้ึนทางลาด (Curtis KA., 1999) โดยอาการปวดจากกิจกรรมดงักล่าว เป็นอาการปวดท่ีเกิดจากการเขน็

รถนั่งคนพิการต่อเน่ือง การทาํกิจกรรมต่างๆติดต่อกนัเป็นเวลานาน ส่งผลให้มีการลงนํ้ าหนักและมีการทาํงาน

ของกลา้มเน้ือท่ีรยางคแ์ขนส่วนตน้ รวมไปถึงการใชง้านระดบัแขนท่ีหนกัเกินไปอยา่งต่อเน่ือง เป็นสาเหตุใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของเน้ือเยื่อรอบขอ้ไหล่และทาํให้เกิดอาการปวดได ้(Curtis KA., 1995, 1999; 

Meegan G. Van Straaten., 2017) 
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7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้

- ใชค้่าความเท่ียงตรงของแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ฉบบั

ภาษาไทย เป็นค่ามาตรฐานในการเทียบกบัแบบประเมินมาตรฐานอ่ืนๆ 

- นาํแบบประเมินไปใชว้ดัอาการปวดไหล่ของคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการในประเทศไทย  

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

- เน่ืองจากการศึกษาน้ี ทาํการวดัค่าความเท่ียงตรงของแบบประเมินโดยใช้คะแนนดชันีความ

สอดคลอ้งของวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) เท่านั้น ดงันั้นเพ่ือให้แบบประเมินมี

ความน่าเช่ือถือและความเท่ียงตรงในการใช ้ในการศึกษาต่อไปควรทาํการศึกษาโดยการทดลองใชแ้บบประเมินท่ี

มีการปรับปรุง ในกลุ่มคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการแบบขบัเคล่ือนดว้ยแรงคนอีกคร้ัง เพ่ือวดัความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้าง โดยการเปรียบเทียบการใชแ้บบประเมินน้ีกบัแบบประเมินอาการปวดขอ้ไหล่ฉบบัภาษาไทยอ่ืนๆ  

- วดัความความน่าเช่ือถือในการวดัซํ้ า และความสอดคลอ้งภายในแบบประเมิน เพ่ือให้แบบ

ประเมินสามารถนาํไปใชว้ดัอาการปวดไหล่ของคนพิการท่ีใชร้ถนัง่คนพิการในประเทศไทย เพ่ือหาความชุกท่ี

เกิดข้ึนโดยรวม หรือพิจารณาแต่ละหัวขอ้ของอาการปวด เพ่ือหาแนวทางการป้องกนัหรือแกไ้ขอาการปวดท่ี

เกิดข้ึนในการใช้รถนั่งคนพิการของคนพิการ ซ่ึงถือเป็นเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีช่วยให้คนพิการ

สามารถดาํรงชีวติอิสระไดต้่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและ

กฎการเคล่ือนท่ี และ เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียน

สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 1 ห้องเรียน จาํนวนนักเรียน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) บทเรียน

สาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี (2) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จาํนวน 10 แผน 30 ชัว่โมง  (3)แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยแรงและกฎการ

เคล่ือนท่ีดา้นความรู้ความเขา้ใจและดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมีค่าความเช่ือมัน่ .94 และ .96 

ตามลาํดบั   การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ    ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนน

เฉล่ียใชส้ถิติทดสอบที (t-test for dependent samples) ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วย แรง

และกฎการเคล่ือนท่ี อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี และเม่ือพิจารณาดา้นความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดี และดา้นทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรง

และกฎการเคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสูงข้ึน อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: บทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย , แรงและกฎการเคล่ือนท่ี , ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study on scholastic achievement in Additional Physics 1 on Force and Rules of 

Motion, and to compare scholastic achievement in Addition Physics 1 on Force and Rules of Motion of 

Mathayomsuksa 4 students at Khaoyaipittayakome school between before and after learning through computer 

multimedia instruction. The data sampling consisted of Mathayomsuksa 4 students at Khaoyaipittayakome 

school, in the first semester of the 2019 academic year, one class comprised 28 students. The research instruments 

were (1) computer multimedia instruction on Force and Rules of Motion (2) 10 lesson management plans on 

learning through computer multimedia instruction for 30 hours (3) scholastic achievement test on Force and Rules 

of Motion in comprehension aspects and science process skill. The reliabilities were .94 and .96 respectively. The 

data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The research results 

revealed that (1) the scholastic achievement on Force and Rules of Motion was at a fairly good level and in the 

comprehension aspect was at a good level, and  in the science process skill was at the lower level (2) the scholastic 

achievement in Additional Physic 1 on Force and Rules of Motion of Mathayomsuksa 4 students in 

comprehension aspects and in science process skill after learning through computer multimedia instruction was 

higher at the .05 level of statistical significance.  

 

Keywords: Computer multimedia instruction, Force and Rules of Motion, Achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงองคป์ระกอบของหลกัสูตรทั้งในดา้นของเน้ือหา การจดัการเรียนการสอนและการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้นั้นมีความสําคญัอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนในแต่ละ

ระดบัชั้นให้มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนัตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในการศึกษา

วทิยาศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะสาขาวชิาฟิสิกส์  ซ่ึงวชิาฟิสิกส์เป็นวทิยาศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีเนน้การเรียน

การสอนแบบผสมผสานระหวา่งเน้ือหาความรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)   

 จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ซ่ึงเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนแต่ละช่วงชั้น พบว่า 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศในวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉล่ีย 

33.40 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 31.62 และปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 29.37 (สถาบันทดสอบ

การศึกษาแห่งชาติ, 2561) จะเห็นไดว้า่คะแนนเฉล่ียในวชิาวทิยาศาสตร์ลดลงเร่ือย ๆ   

 จากสภาพปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์สามารถแก้ไขไดโ้ดยการใช้ส่ือการสอนเพ่ือให้

ผูเ้รียนเกิดความสนใจและเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความอยากเรียนรู้ การเลือกส่ือการเรียนการสอนนั้นตอ้งสร้างความ

สนใจแก่ผูเ้รียนและช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยท่ีีมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาการเรียนการสอน จึงมีการพฒันาอุปกรณ์และโปรแกรมเพ่ือการผลิตส่ือในรูปแบบต่าง 

ๆ มาใช้งานร่วมกัน โดยการนําขอ้ความ ภาพ เสียง วีดีทัศน์ เช่ือมต่อกันเป็นระบบโดยผ่านคอมพิวเตอร์ การ

นาํเสนอส่ือการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เร้าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการ
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เรียน ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาความรู้ตามความตอ้งการไดต้ลอดเวลา เป็นการนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบส่ือ

ประสมเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหา เกิดความคงทนในการจาํและเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน เป็นการนาํเสนอเน้ือหาท่ีตรงกบัความสามารถของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนสามารถเรียนซํ้ าหรือขา้มบทเรียนก็

ได ้และผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบัเน้ือหาของบทเรียนภายใตก้ารออกแบบกิจกรรม แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 

ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได ้(ศยามน อินสะอาด, 2561) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวจึงเกิดการสร้างส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง เรียกวา่ บทเรียน

สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียนั้นเป็นการออกแบบส่ือการเรียนการ

สอนท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาสาระการเรียนรู้ไดท้ั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ผา่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา การนาํเสนอเน้ือหาประกอบด้วย

ดว้ยส่ือประสมทั้ง ขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว วดีีทศัน์ และเสียง เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ มีการ

แจ้งวตัถุประสงค์ของการเรียนทาํให้ผูเ้รียนทราบถึงความคาดหวงัของบทเรียน ประเด็นสําคญัของเน้ือหา 

โครงสร้างของเน้ือหาซ่ึงมีผลทาํให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การนําเสนอเน้ือหาของบทเรียนใช้

ภาพกราฟิกขนาดใหญ่ ชดัเจน อ่านง่าย ไม่ซบัซอ้น  ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดต้ามความสามารถของผูเ้รียน 

ผูเ้รียนสามารถเรียนซํ้ าหรือขา้มบทเรียนได ้การนาํเสนอเน้ือหาเป็นการนาํเสนอท่ีมีลาํดบัขั้นตอนง่ายๆ เรียงลาํดบั

การนาํเสนอเน้ือหาจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียากข้ึนตามลาํดบัทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอด ผูเ้รียนมี

โอกาสทดสอบความเขา้ใจผา่นกิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนแบบทดสอบเพ่ือฝึกในดา้นความรู้ความเขา้ใจและ

การนาํไปใช ้ทาํใหส้ามารถเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ีใหสู้งข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์

มลัติมีเดีย 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียน

สาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

การจดัการเรียนรู้ทีใ่ช้บทเรียนสําเร็จรูป

คอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์เพิม่เตมิ 1 

1. ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองแรงและกฎการเคล่ือนท่ี 

2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ท่ีศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียวโดยทาํการวดัผลก่อนและหลงัการ

ทดลอง (one – group pretest – posttest design)โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยแรงและกฎการ

เคล่ือนท่ี เป็นแบบทดสอบท่ีมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 

ตวัเลือก และ แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบแสดงวิธีทาํ จาํนวน 5 ขอ้ โดยวดัระดบั

พฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทําการทดสอบคร้ังท่ี 1 ก่อนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้บทเรียน

สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จากนั้นจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จาํนวน 30 

ชัว่โมง และทาํการทดสอบภายหลงัอีก 1 คร้ังโดยใชข้อ้สอบชุดเดิม 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร  ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 

จงัหวดันครราชสีมา  

 กลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่

พิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้

หอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 28 คน 

       4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 

 ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 3 ชุด ไดแ้ก่ บทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี

ใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยแรงและกฎการ

เคล่ือนท่ี 

  1) บทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เป็นบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบ การ

จดัการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วยแรงและกฎการเคล่ือนท่ี ประกอบดว้ย 4 บท คือ 1. การหา

แรงลพัธ์  2. กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 3. กฎความโนม้ถ่วงสากล 4. แรงเสียดทาน โดยทุกบทประกอบดว้ยเน้ือหา 

แบบฝึกหดั และแบบทดสอบหลงัเรียน การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด  

  2) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ลกัษณะของแผนการจดัการ

เรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนการสอน 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป ในเร่ืองแรงและ

กฎการเคล่ือนท่ีมีทั้งหมด  10 แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 30 ชัว่โมง การตรวจสอบคุณภาพทุกแผนอยูใ่นระดบั

ดีมากท่ีสุด 

  3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยแรงและกฎการเคล่ือนท่ี เป็นแบบทดสอบวดั

ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองแรงและกฎการเคล่ือนท่ี มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ(Multiple choice) ชนิด 4 ตวัเลือก 

จาํนวน 30 ขอ้ และ แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบแสดงวิธีทาํ จาํนวน 5 ขอ้ โดยวดั

ระดบัพฤติกรรมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีค่าความเช่ือมัน่ .94 และ .96 ตามลาํดบั และมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เท่ากบั 1.0 ทุกขอ้ 
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       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้บบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยแรงและกฎการ

เคล่ือนท่ี ทั้ง 2 ฉบบัไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งก่อนการจดัการเรียนรู้  จดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียน

สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ทั้ งหมด 10 แผน เป็นเวลา 30 ชัว่โมง จากนั้นทาํการทดสอบหลงัเรียนโดยใช้

แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยแรงและกฎการเคล่ือนท่ีชุดเดิม 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 (1) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์

มลัติมีเดีย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จดัระดบัคุณภาพจากคะแนนเฉล่ีย 

 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียน

สาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test for dependent samples) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์เพิม่เตมิ 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนที ่ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์

มลัตมิเีดยี  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบ่งเป็นแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ และแบบวดัทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์มีผลดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรง

และกฎการเคล่ือนท่ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้

ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจาํแนกตามดา้นของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้าน n คะแนนเต็ม 𝐱𝐱� SD ระดบัคุณภาพ 

ความรู้ความเขา้ใจ 28 30 21.71 4.70 ดี 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 28 25 14.36 4.60 ค่อนขา้งตํ่า 

รวม  55 36.07 7.44 ค่อนขา้งดี 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี ( X  = 36.07) เม่ือพิจารณาด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี                 

( X  = 21.71 ) และดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า ( X = 14.36) 

 

5.2 การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์เพิม่เตมิ 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนที่

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนเขาใหญ่พทิยาคม ระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้บทเรียน

สําเร็จรูปคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียน

สาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ดงัตารางท่ี 2 – 3 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการ

เคล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 

การทดสอบ n คะแนนเตม็(k) X  S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 28 55 11.00 2.62 
18.45 .000 

หลงัเรียน 28 55 36.07 7.44 

* p < .05 

 

จากตารางท่ี 2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมภายหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์

มลัติมีเดียโดยรวมสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการ

เคล่ือนท่ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้ท่ีใช้บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจาํแนกเป็นดา้นความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน df t-test P-value 

X  SD. X  SD.    

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 10.39 2.08 21.71 4.70 27 11.31 .000 

ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 0.61 1.23 14.36 4.60 27 16.69 .000 

รวม 11.0 2.62 36.07 7.44 27 18.45 .000 

* p < .05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ดา้น

ความรู้ความเขา้ใจและดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่

พิทยาคม   ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05  
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6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย

มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี เม่ือพิจารณาดา้นความรู้ความเขา้ใจอยู่

ในระดบัดี และดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการ

เรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี มีเน้ือหาในการเรียนเป็นการคาํนวณ

ทั้ งหมด ซ่ึงอาจไม่เป็นผลดีกับผูเ้รียนท่ีไม่มีทักษะทางคณิตศาสตร์หรือมีทักษะทางคณิตศาสตร์น้อย ดังนั้น

ครูผูส้อนตอ้งปรับพ้ืนฐานทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ให้แก่ผูเ้รียนก่อนและควรสอนซ่อมเสริมให้ผูเ้รียน นอกจากน้ี

การจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย มีการเสริมดว้ยแบบฝึกทกัษะแต่เน่ืองจาก

การยกตวัอยา่งในบทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอาจไกลตวัผูเ้รียนจนเกินไปส่งผลใหผู้เ้รียนเห็นภาพไม่

ชดัเจนทาํใหผ้ลการเรียนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวต้ามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) 

เกิดจากแนวคิดของชอมสก้ี (Chomsky) ท่ีเช่ือวา่พฤติกรรมมนุษยเ์ป็นเร่ืองของภายในจิตใจ มนุษยมี์ความนึกคิด มี

อารมณ์จิตใจและความรู้สึกภายในแตกต่างกนัออกไป การออกแบบการเรียนการสอนก็ควรท่ีจะคาํนึงถึงความ

แตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย แนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองความทรงจาํ ไดแ้ก่ ความแตกต่างระหวา่งความทรงจาํ

ระยะสั้น ระยะยาว และความคงทนของการจาํ(วฒิุชยั  ประสารสอย. 2543: 13) ซ่ึงขดัแยง้กบั กลัยาภรณ์ สุขเสริม 

(2549: 45) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ประกอบการสอน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่นกัเรียนโรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกลูจาํนวน 

35 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เร่ือง สมบติัเชิงกลของสาร โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการสอนมีผูส้อบผา่นเกณฑร้์อยละ 82.86 

 2. จากผลการวจิยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี หลงั

การจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะบทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 

รายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ทาํให้นักเรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ทั้ งด้าน

ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากบทบทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย

เป็นบทเรียนท่ีเป็นส่ือประสมซ่ึงประกอบไปดว้ย ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์ นอกจากน้ียงัมีการทบทวน

เน้ือหาเดิมเพ่ือให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ไดง่้ายข้ึนตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เช่ือวา่

โครงสร้างภายในความรู้ท่ีมนุษยมี์อยู่ มีลกัษณะเป็นโหมดหรือกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยู่ การท่ีมนุษยเ์รียนรู้

อะไรใหม่ ๆ นั้ น มนุษย์จะนําความรู้ใหม่ท่ีเพ่ิงได้รับนั้นไปเช่ือมโยงกับกลุ่มความรู้ท่ีมีอยู่เดิม (Pre-existing 

Knowledge) หนา้ท่ีโครงสร้างของความรู้น้ีคือ การนาํไปสู่การรับรู้ขอ้มูล (Perception) (Anderson. 1984)  รวมทั้ง

มีการโตต้อบกนัระหว่างผูเ้รียนและส่ือ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้เป็นการเสริมแรงแก่ผูเ้รียนได้

รวดเร็วในระหว่างท่ีเรียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความต่ืนเตน้ ไม่เบ่ือหน่าย โดยผูเ้รียนจะตอ้งมีส่วนร่วมกบับทเรียน

ตลอดเวลามีการจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาจากง่ายไปยาก ผูเ้รียนสามารถทบทวนเน้ือหาหรือบทเรียนท่ีเคยเรียนไปแลว้

ซํ้ าได้อีกตามความต้องการ(อรพนัธ์ุ ประสิทธิรัตน์, 2552: 65)  เม่ือผูเ้รียนเรียนรู้แล้วจะต้องถูกทดสอบด้วย
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แบบฝึกหัดเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และผูเ้รียนสามารถตรวจคาํตอบไดท้นัที แต่ละบทเรียน

ประกอบดว้ยคาํช้ีแจง วตัถุประสงค์การเรียนซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจขอบเขตของการเรียนรู้ ประเด็น

สาํคญัของเน้ือหา และสรุปใจความสาํคญัของบทเรียน ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้ง

กบัผลการวจิยัของสุเจตนี ศรีคาํ (2558: 63) ไดพ้ฒันาบทเรียนสาํเร็จรูปแบบมลัติมีเดีย เร่ืองชนิดของคาํ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปแบบมลัติมีเดีย เร่ือง

ชนิดของคาํ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นใหม่ชยัเจริญ อาํเภอวงัทอง จงัหวดั

พิษณุโลก จาํนวน 25 คน ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ประภสัสรณ์ นครเขต (2551: 84) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ระบบมลัติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เร่ือง การชนและโมเมนตมั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัคือ เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดีย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มุกดาหาร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 37 คน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัไดรั้บการจัดการ

เรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดีย สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูส้อนควรสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โดยยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีใกลต้วั

ผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเห็นภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

(2) หากพบวา่ผูเ้รียนไม่มีพ้ืนฐานทางวชิาฟิสิกส์ ควรปรับพ้ืนฐานและสอนซ่อมเสริมใหผู้เ้รียน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรทาํวจิยัในการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ใหมี้แบบฝึกหดัเพ่ิมเติมเพ่ือให้

ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดและวเิคราะห์มากข้ึน 

(2) ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในเน้ือหาอ่ืน 

รายวชิาอ่ืน ๆ หรือ ระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์บริหาร และขนาดของโรงเรียน ประชากรในการวจิยั คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และรองผูอ้าํนวยการ

ทั้ง 4 ฝ่าย สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 รวมจาํนวน 146 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบท่ีการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นผูน้าํ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามคุณลกัษณะ

รายดา้น พบวา่ ภาวะผูน้าํดา้นการสร้างทีม และทาํงานเป็นทีม ดา้นความคิดสร้างสรรค ์และดา้นความร่วมมือ อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นการคิดวเิคราะห์ ดา้นการส่ือสาร ดา้นวสิยัทศัน์ และดา้นเทคโนโลย ีและนวตักรรม อยู่

ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ําในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามตวัแปร พบว่า 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีภาวะผูน้าํไม่ต่างกนั ผูบ้ริหารท่ีมีอายตุ่างกนั มีภาวะผูน้าํไม่ต่างกนั ผูบ้ริหาร

ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีภาวะผูน้าํต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์บริหาร

ต่างกนั มีภาวะผูน้าํต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และผูบ้ริหารท่ีมาจากโรงเรียนขนาดต่างกนั มีภาวะผูน้าํ

ไม่ต่างกนั 

 

คาํสําคญั: ภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT  

The purposes of this research were: 1) to study the level of leadership in 21st century of school 

administrators under the secondary education service area office 2 and 2) to compare leadership in 21st century 

of school administrators under the secondary education service area office 2 according to the variables of gender, 

age, education, management experience, and school. The population consisted of 146 directors and deputy 

directors of schools under the secondary education service area office 2. The research instrument was 

questionnaire. Data analysis instruments were mean, standard deviation, independent t-test, correlation and one-

way ANOVA 

The research findings were as follows: 1) The level of leadership of the school administrators is ranked 

in the high level. When comparing between traits, team building and team work, creativity, and cooperation were 

ranked in highest level while analytical thinking, communication, vision, and technology and innovation were 

ranked in high level.2) The comparison of the 21st century leadership of school administrators according to the 

variables resulted as follows: leadership of school administrators with different gender were not different, there 

was also no difference in leadership between school administrators with different age group, school administrators 

with different education degree were different in their leadership at the statistical significance level 0.05, school 

administrators with different management experience period were different in their leadership at the statistical 

significance level 0.05 and school administrators working in different school size were not different in their 

leadership. 

 

KEYWORDS: Leadership in the 21ST century,  School administrators 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามท่ีระบุไวใ้นแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2545 “การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะทาํใหม้นุษย์

สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีสันติสุข และสามารถเก้ือหนุนการ

พฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทุก ๆ ดา้นของประเทศ” (ธีรศกัด์ิ เจิมมงคล, 

2550) สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นองคก์รใหบ้ริการทางการศึกษา จึงมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีสาํคญั

อยา่งยิ่งในการพฒันาคุณภาพของเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และเป็นกาํลงั

สาํคญัต่อการพฒันาประเทศ คุณภาพของสถานศึกษาข้ึนอยูก่บักระบวนการบริหารภายในสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหาร

ตอ้งแสดงบทบาทความเป็นผูน้าํและทาํงานร่วมกบับุคลากร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 

มีความพอใจและมีความสุขในการทาํงาน การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้นมกัข้ึนอยูก่บัผูน้าํเป็นสาํคญั 

ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนหวัใจของสถานศึกษา (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2551) 

เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 องคก์รต่าง ๆ ลว้นตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารท่ีประสบความสาํเร็จ

ในปัจจุบนัตอ้งเป็นผูน้าํท่ีสามารถนาํผูต้ามไดแ้ละพาเขาไปในทิศทางใหม่ท่ีสร้างสรรคแ์ละพฒันาองคก์ารและ

สงัคมไดใ้นอนาคต โดยผูบ้ริหารเหล่าน้ีถูกคาดหวงัใหมี้บทบาทของภาวะผูน้าํใน 4 ดา้น คือ 1) เป็นผูช้ี้กาํหนดทิศ

ทางการปฏิบัติงาน (direction - setter) 2) เป็นผู ้ท่ีมีบทบาทเป็นตัวแทนขององค์การ (spoken person) 3) เป็น                     

ผูข้บัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง (change agent) 4) เป็นผูส้ั่งสอนหรือพ่ีเล้ียง (coach) (Nanus, 1996) ทั้งน้ีในการดาํรง
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บทบาทภาวะผูน้าํดงักล่าว ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบไปดว้ย การ

ส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค์ การทาํงานเป็นทีม ความร่วมมือ วิสัยทศัน์ เทคโนโลยีและนวตักรรม และการคิด

วเิคราะห์ 

จากความเป็นมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลจากโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ซ่ึงเป็น

กลุ่มโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพสูง เพ่ือศึกษาการบริหารงานโดยใชภ้าวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศ

ของสถานศึกษา และจะไดน้าํผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ใหมี้ความรู้ความสามารถในการพฒันางานหรือองคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และเท่าทนัการเปล่ียนแปลง

ทางการศึกษาในยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์บริหาร และขนาดของโรงเรียน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัภาวะ

ผูน้าํและเปรียบเทียบภาวะผูน้ําในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 ตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์บริหาร และขนาดของโรงเรียน 

 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ตวัแปรเกีย่วกบัผู้บริหารสถานศึกษา 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. ประสบการณ์บริหาร 

ภาวะผู้นําในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกดั สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  

ตวัแปรเกีย่วกบัโรงเรียน 

5. ขนาดของโรงเรียน 
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 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และรองผูอ้าํนวยการทั้ง 4 ฝ่าย สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํนวน 52 โรงเรียน ท่ีมีตาํแหน่ง และปฏิบติังานอยูจ่ริง รวมทั้งส้ิน 146 คน ทั้งน้ี

บางโรงเรียนใชค้รูปฏิบติัการ ทาํหน้าท่ีเป็นรองผูอ้าํนวยการ โดยไม่ได้มีการแต่งตั้ ง (ขอ้มูลจากการสอบถาม

โดยตรงจากสาํนกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2) จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนได ้ดงัน้ี ขนาดเลก็ จาํนวน 

2 โรงเรียน ขนาดกลาง จาํนวน 6 โรงเรียน ขนาดใหญ่ จาํนวน 20 โรงเรียน และขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวน 24 

โรงเรียน 

 4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ตวัแปรตน้ คือ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์บริหาร และขนาดของโรงเรียน 

 ตวัแปรตาม คือ ภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์การวิจยั โดยได้รับคาํแนะนาํจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา จากนั้นนาํไปเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(index of item objective congruence : IOC) = 0.60 - 1.00 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ส่งแบบสอบถาม พร้อมหนงัสือนาํจากวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล และรับคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บคืนจาํนวน 138 ชุด จาก 146 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.52  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ เพ่ือใหไ้ดค้าํตอบตามวตัถุประสงค ์ดงันี ้

 1. นาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็นคาํถามปลายปิด จาํนวน 25 ขอ้ มาวเิคราะห์หาระดบั

ภาวะผูน้ําของกลุ่มประชากรท่ีทาํการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 2. นาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ (ชาย/

หญิง) อายุ (ช่วงอายุ) ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี/โท/เอก) ประสบการณ์บริหาร (ช่วงของจาํนวนปีท่ีอยู่ใน

ตาํแหน่ง) และขนาดของโรงเรียน (เลก็/กลาง/ใหญ่/ใหญ่พิเศษ) กบัตวัแปรตาม คือ ภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี 

  2.1. เปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามตวัแปร เพศ ใชส้ถิติทดสอบท่ี t-test 

for independent samples 

  2.2 เปรียบเทียบภาวะผู ้นําของผู ้บริหารสถานศึกษา ตามตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์บริหาร และขนาดของโรงเรียน โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 
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5. สรุปผลการวจัิย  

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

 

ตารางที ่1  ภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น 

คุณลกัษณะภาวะผู้นํา μ  σ  ระดบั ลาํดบัที ่

ดา้นการส่ือสาร 4.42 0.40 มาก 5 

ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 4.52 0.49 มากท่ีสุด 2 

ดา้นการสร้างทีม และการทาํงานเป็นทีม 4.67 0.41 มากท่ีสุด 1 

ดา้นความร่วมมือ 4.51 0.42 มากท่ีสุด 3 

ดา้นวสิยัทศัน ์ 4.39 0.58 มาก 6 

ดา้นเทคโนโลย ีและนวตักรรม 4.27 0.58 มาก 7 

ดา้นการคิดวเิคราะห์ 4.48 0.52 มาก 4 

รวม 4.47 0.30 มาก - 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าภาวะผูน้ําในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก           

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะแต่ละดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการสร้าง

ทีม และการทาํงานเป็นทีม ดา้นความคิดสร้างสรรค ์และดา้นความร่วมมือ ส่วนดา้นการคิดวิเคราะห์ ดา้นการ

ส่ือสาร ดา้นวสิยัทศัน์ และดา้นเทคโนโลย ีและนวตักรรม อยูใ่นระดบัมาก 

 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์บริหาร และขนาดของ

โรงเรียน 

2.1 เปรียบเทียบ ภาวะผูน้ําในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํแนกตามเพศ 
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกตามเพศ 

คุณลกัษณะ μ  σ  t p 

ด้านการส่ือสาร 

ชาย 4.42 0.398 
0.058 0.954 

หญิง 4.42 0.408 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

ชาย 4.53 0.517 
0.269 0.788 

หญิง 4.51 0.461 

ด้านการสร้างทมี และทาํงานเป็นทมี 

ชาย 4.62 0.424 
1.469 0.144 

หญิง 4.72 0.384 

ด้านความร่วมมือ 

ชาย 4.49 0.411 
0.460 0.646 

หญิง 4.52 0.435 

ด้านวสัิยทศัน์ 

ชาย 4.42 0.557 
0.460 0.461 

หญิง 4.35 0.606 

ด้านเทคโนโลย ีและนวตักรรม 

ชาย 4.27 0.548 
0.058 0.953 

หญิง 4.27 0.615 

ด้านการคดิวเิคราะห์ 

ชาย 4.49 0.509 
0.222 0.825 

หญิง 4.47 0.536 

รวม 

ชาย 4.46 0.282 
0.080 0.936 

หญิง 4.47 0.320 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม  

ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

2.2 เปรียบเทียบ ภาวะผูน้ําในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํแนกตามอาย ุ 
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกตามอาย ุ 

คุณลกัษณะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านการส่ือสาร ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.248 

23.090 

23.338 

2 

143 

145 

.124 

.161 

.768 

 

.466 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.466 

34.207 

34.674 

2 

143 

145 

.233 

.239 

.974 .380 

ด้านการสร้างทมี  

และการทาํงานเป็นทมี 

ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.446 

23.524 

23.969 

2 

143 

145 

.223 

165 

 

1.354 

 

.261 

ด้านความร่วมมือ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.917 

24.913 

25.830 

2 

143 

145 

.459 

.174 

 

2.633 .075 

ด้านวสัิยทศัน์ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

1.565 

47.314 

48.879 

2 

143 

145 

.782 

.331 

2.364 .098 

ด้านเทคโนโลย ี 

และนวตักรรม 

ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.053 

48.684 

48.737 

2 

143 

145 

.026 

.340 

 

.078 .925 

ด้านการคดิวเิคราะห์ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.269 

39.083 

39.353 

2 

143 

145 

.135 

.273 

.493 

 

.612 

รวม ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.372 

12.694 

13.066 

2 

143 

145 

.186 

.089 

2.097 .127 

ด้านการสร้างทมี  

และการทาํงานเป็นทมี 

ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.446 

23.524 

23.969 

2 

143 

145 

.223 

165 

 

1.354 

 

.261 

* มีนยัะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนั มีภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมไม่

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

2.3 เปรียบเทียบภาวะผูน้ําในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษา  
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกตามระดบัการศึกษา   

คุณลกัษณะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านการส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม .354 2 .177 1.101 .335 

 ภายในกลุ่ม 22.984 143 .161   

 รวม 23.338 145    

ด้านความคดิสร้างสรรค์ ระหวา่งกลุ่ม 2.370 2 1.185 5.246 .006* 

 ภายในกลุ่ม 

รวม 

32.303 

34.674 

143 

145 

.226   

ด้านการสร้างทมี  

และการทาํงานเป็นทมี 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.1382 

3.831 

23.969 

2 

143 

145 

.069 

.167 

.414 .662 

ด้านความร่วมมือ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.118 

25.713 

25.830 

2 

143 

145 

.059 

.180 

.327 .722 

ด้านวสัิยทศัน์ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.026 

47.853 

48.879 

2 

143 

145 

.513 

.335 

1.533 .219 

ด้านเทคโนโลย ี 

และนวตักรรม 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.117 

45.620 

48.737 

2 

143 

145 

1.559 

.319 

4.885 .009* 

ด้านการคดิวเิคราะห์ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.861 

35.491 

39.353 

2 

143 

145 

1.931 

.248 

7.779 .001* 

รวม ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.708 

12.358 

13.066 

2 

143 

145 

.354 

.086 

4.095 .019* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น

ความคิดสร้างสรรค ์ดา้นเทคโนโลย ีและนวตักรรม และดา้นการคิดวเิคราะห์ ส่วนดา้นท่ีไม่แตกต่างกนัไดแ้ก่ ดา้น

การส่ือสาร ดา้นการสร้างทีม และทาํงานเป็นทีม ดา้นความร่วมมือ และดา้นวสิยัทศัน ์

2.4 เปรียบเทียบภาวะผูน้ําในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์บริหาร 
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ตารางที ่5 เปรียบเทียบภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกตามประสบการณ์บริหาร  

คุณลกัษณะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านการส่ือสาร ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

 

1.473 

21.866 

23.338 

3 

142 

145 

.491 

.154 

 

3.188 .026* 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

3.481 

31.192 

34.674 

3 

142 

145 

1.160 

.220 

5.283 .002* 

ด้านการสร้างทมี และ

ทาํงานเป็นทมี 

ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.688 

23.282 

23.969 

3 

142 

145 

.229 

.164 

 

1.398 .246 

ด้านความร่วมมือ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.097 

25.733 

25.830 

3 

142 

145 

.032 

.181 

 

.178 .911 

ด้านวสัิยทศัน์ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

1.304 

47.575 

48.879 

3 

142 

145 

.435 

.335 

1.298 .278 

ด้านเทคโนโลย ี 

และนวตักรรม 

ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

2.276 

46.461 

48.737 

3 

142 

145 

.759 

.327 

 

2.319 .078 

ด้านการคดิวเิคราะห์ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

1.193 

38.159 

39.353 

3 

142 

145 

.398 

.269 

1.480 

 

.222 

รวม ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.699 

12.367 

13.066 

3 

142 

145 

.233 

.087 

 

2.676 .048* 

* มีนยัะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์บริหารแตกต่างกนั มีภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ดา้นการส่ือสาร และดา้นความคิดสร้างสรรค ์

ส่วนด้านท่ีไม่แตกต่างกันได้แก่ ด้านการสร้างทีม และทาํงานเป็นทีม ดา้นความร่วมมือ ดา้นวิสัยทัศน์ ด้าน

เทคโนโลย ีและนวตักรรม และดา้นการคิดวเิคราะห์ 

2.5 เปรียบเทียบภาวะผูน้ําในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 
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ตารางที ่6 เปรียบเทียบภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 

คุณลกัษณะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านการส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม .088 3 .029 .179 .911 

 ภายในกลุ่ม 23.251 142 .164   

 รวม 23.338 145    

ด้านความคดิสร้างสรรค์ ระหวา่งกลุ่ม 1.440 3 .480 2.050 .110 

 ภายในกลุ่ม 33.234 142 .234   

 รวม 34.674 145    

ด้านการสร้างทมี  

และการทาํงานเป็นทมี 

ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

.544 

23.425 

3 

142 

.181 

.165 

1.099 .352 

 รวม 23.969 145    

ด้านความร่วมมือ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.962 

24.869 

25.830 

3 

142 

145 

.321 

.175 

1.830 .144 

ด้านวสัิยทศัน์ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.608 

48.271 

48.879 

3 

142 

145 

.203 

.340 

.597 .618 

ด้านเทคโนโลย ี 

และนวตักรรม 

ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

2.573 

46.164 

48.737 

3 

142 

145 

.858 

.325 

2.638 .052 

ด้านการคดิวเิคราะห์ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

2.886 

36.467 

39.353 

3 

142 

145 

.962 

.257 

3.745 .013* 

รวม ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 

รวม 

.275 

12.791 

13.066 

3 

142 

145 

.092 

.090 

1.016 .387 

* มีนยัะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมาจากโรงเรียนขนาดต่างกนัมีภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 

โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการคิดวิเคราะห์ ส่วนดา้นท่ี

ไม่แตกต่างกนัไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้นการสร้างทีม และทาํงานเป็นทีม ดา้นความ

ร่วมมือ ดา้นวสิยัทศัน์ และดา้นเทคโนโลย ีและนวตักรรม 

 

6. อภิปรายผล  

(1) ผลการศึกษาภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํใน

คุณลกัษณะโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละคุณลกัษณะยอ่ย พบวา่ อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1120 

สอดคลอ้งกบั เนตรทราย วงศอุ์ปราช (2556) ท่ีศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สรุปไดว้่าผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ปัจจุบนัมีภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 สามารถใชค้วามรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาในยุคของการ

เปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2) ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรท่ีมีผลต่อภาวะผู ้นําของกลุ่มประชากร คือ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์บริหาร ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีผลต่อภาวะผูน้าํ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและขนาดโรงเรียน อย่างไรก็ตาม เม่ือ

เปรียบเทียบกบังานวิจยัอ่ืน ๆ พบวา่ ผลการศึกษาไม่เป็นในทิศทางเดียวกนั อาจทาํให้ตั้งขอ้สังเกตไดว้า่ ภาวะผูน้าํ

น่าจะเป็นเร่ืองของปัจจยัภายในของปัจเจกบุคคล มากกวา่สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคลน้ี ก็ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้าํแตกต่างกนัไป แมว้า่การท่ีผูบ้ริหารจะมีภาวะผูน้าํมากหรือนอ้ยนั้น จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะนิสัยส่วนบุคคล

เป็นเบ้ืองตน้ แต่ผูบ้ริหารสามารถพฒันาภาวะผูน้าํของตนเองให้อยู่ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปได ้โดยจะตอ้งอาศยัการ

มองเห็นความสาํคญั และประโยชน์ในการใชภ้าวะผูน้าํในการบริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีดีนั้น นอกจากจะตอ้งพฒันา

ภาวะผูน้าํอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ การนาํไปใชใ้หเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

กบัโรงเรียน นกัเรียน และบุคลากรทุกฝ่าย ซ่ึงการสร้างคนท่ีมีคุณภาพออกสู่สงัคม ถือเป็นคุณูปการอนัยิง่ใหญ่ของ

วชิาชีพครู 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากการศึกษาภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 2 พบวา่อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละคุณลกัษณะ พบวา่ คุณลกัษณะท่ีไดค้่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ ความร่วมมือ และคุณลกัษณะท่ีไดค้่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เทคโนโลยี และนวตักรรม ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควร

พฒันาตนเองในเร่ืองความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และการนาํนวตักรรม และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์เขา้มาใชใ้นการบริหารงานและการจดัการเรียนการสอน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการพฒันาภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมเติม 

(2) เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควรเพ่ิมการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group 

interview) หรือ การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 

(3) ในคร้ังน้ีไดศึ้กษาเร่ืองภาวะผูน้าํ และตวัแปรท่ีมีผลต่อภาวะผูน้าํไปแลว้ ต่อไปควรศึกษาถึงผล

ของการใชภ้าวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ต่อความสาํเร็จในการพฒันาสถานศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นถึงผล

การนาํภาวะผูน้าํไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความรู้ของตนเองในกลุ่มเรียนระดบัปริญญาตรี และ 2) ระดบั

ความพึงพอใจในความรู้ของตนเองในกลุ่มผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี ท่ีกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง จากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงใน

ชีวิตประจาํวนั ภาคเรียนตน้ ประจาํปีการศึกษา 2562 โดยใช้แบบสอบถามในระบบการสอนออนไลน์ เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ ความรู้ ไม่ใช่ส่ิงท่ีไดจ้ากระบบ

การศึกษาเท่านั้น  ประสบการณ์ในชีวิตช่วยสร้างความรู้ อีกทั้งยงัมีค่านิยมของการเรียนว่า ทาํให้เกิดการเล่ือน

ฐานะทางเศรษฐกิจ ทาํให้มีเกียรติและศกัด์ิศรี นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัพบวา่ มีความพึงพอใจในความรู้ของตน

ระดบันอ้ยกวา่ ความตอ้งการเสริมสร้างความรู้ของตน ผลจากการวิจยัน้ีสามารถนาํไปเป็นแนวทางการปรับปรุง

การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ และทกัษะชีวติในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

 

คาํสําคญั: ความรู้, ความพึงพอใจในความรู้, ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research title as “Literacy and Satisfaction on their knowledge among 

Undergraduate Students” were 1) to study undergraduate students’ perception on their knowledge and 2) to study 

satisfaction of knowledge among undergraduate students. The target populations and samples of the study were 

undergraduate students at Naresuan University who enrolled in (001231) Philosophy of Life for Sufficient Living 

course in the first semester of the academic year, 2019 via answering the online questionnaires.  

 Based on the statistics analysis, it’s found that; the participants believed that formal education cannot 

provide them with knowledge, but life enhancing experience is also creating their knowledge.  In addition, there 

is a belief that a value of education would lead to high economic status, social honor and prestige.  Moreover, the 

participant’s satisfaction of their knowledge were lower than satisfaction to improve their knowledge. The result 
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of this study can be an idea for improve the learning procedure that focus on cultivating critical thinking and 

personal life skills to truly action. 

 

Keywords: Literacy, satisfaction on their knowledge, undergraduate Students 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากผลการวิจัยและขอ้เสนอการปรับปรุงและพฒันาการศึกษาของไทย ส่งผลให้ เกิดการพิจารณา

ปรับปรุงระบบการศึกษา ทั้งดา้นปรัชญา แนวคิด จุดมุ่งหมายหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล 

ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และรูปแบบการจดัการศึกษาแนวใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ในยคุโลกาภิวตัน ์รวมทั้งให้ความสาํคญักบัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา เพ่ือการเรียนรู้และสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ ในฐานะของเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มากกวา่การเนน้การสอนเน้ือหาวชิา  

 ประกอบกบัแนวคิดกระแสโลกในเร่ืองของทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วาระการศึกษาหลงั ค.ศ. 

2030 ของยเูนสโก ปฏิญญาอินชอน และยทุธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ดา้นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ

เท่าเทียมกนัทางสงัคม การใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษา เนน้การเรียนรู้ตลอดชีวติ อนัเป็นเป้าประสงคห์ลกั จนเกิด

กลไกสาํคญัท่ีเนน้ในการ ส่งเสริม ปลูกฝัง ความคิด ความรู้ ทศันคติ และทกัษะแก่ประชาชนในสงัคมโดยรวมเพ่ือ

นาํไปสู่การพฒันาประเทศในระยะยาว โดยมีผลลพัธ์หรือสมรรถนะเพ่ือสร้างให้ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะท่ีจาํเป็น

สาํหรับโลกศตวรรษท่ี 21 เช่น การอยากรู้อยากเห็น รักการอ่าน การเรียนรู้ เรียนดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิม มีความ

เป็นผูรั้บผิดชอบ มีความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 

 จากแนวคิดข้างต้น ทําให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา และกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ี

กาํหนดให้การเรียนการสอนของครูอาจารยไ์ม่เพียงแต่เน้นการถ่ายทอดวิชาความรู้ แต่ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน 

สามารถคิดวเิคราะห์แกปั้ญหา การฝึกให้ผูเ้รียนใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนกัในความรับผิดชอบต่อสงัคม 

และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีการนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนั 

โดยความเร่งรัดดงักล่าวน้ี ไดถู้กนาํมาสู่การปฏิบติัของสถานศึกษาทุกระดบัชั้นในประเทศไทย มีองคก์รและ

บุคลากรการติดตามสนบัสนุนฝึกอบรมใหค้รูอาจารยเ์ขา้ใจ มีความรู้ทกัษะท่ีสามารถทาํตามหลกัสูตรท่ีปฏิรูปได้

จริง รวมทั้ งการปฏิรูปวิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ 

ประยกุตใ์ชแ้ละแกปั้ญหาเป็นอยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรใหม่ 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอจะสะทอ้นให้เห็นความพยายามของฝ่ายออกแบบและจดัการการเรียนรู้เป็น

อยา่งดี แต่การทาํความเขา้ใจในมุมมองและความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียน ก็จะช่วยใหแ้นวคิดดงักล่าวดาํเนินไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนเช่นกนั  

 ดงันั้น คณะผูว้ิจยัเห็นควรให้มีการจดัทาํการวิจยัเร่ือง “ความรู้และความพึงพอใจในความรู้ของตนเอง

ของผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี” เพ่ือทราบถึงความเท่าทนัต่อความรู้ และความพึงพอใจในความรู้ของผูเ้รียนระดบั

ปริญญาตรี อนัเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการจดัเตรียมแผนการจดัการศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมในทุก ๆ ดา้น อนั

เป็นปฏิรูประบบการสร้างกลไก แนวทางการปฏิบติัดา้นการเรียนการสอนท่ีเกิดการบูรณาการอยา่งเป็นรูปธรรม

มากข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) ศึกษาความรู้ของตนเองในกลุ่มผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี  

(2) ศึกษาระดบัความพึงพอใจในความรู้ของตนเองในกลุ่มผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย  

   
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั จากฐานคิดท่ี คณะผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัโดยเฉพาะเจาะจงข้ึน และ

พยายามเปล่ียนปัญหาท่ีคลุมเครือเป็นปัญหาท่ีชัดเจนข้ึน โดยเช่ือว่าหลงัจากการศึกษาและทราบขอ้มูลแล้ว

สามารถทาํใหแ้นวความคิดชดัเจนยิง่ข้ึน ดงันั้น จึงตดัสินใจเลือกเทคนิคการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง  

 ประชากรในการวิจยัน้ี คือ นิสิตชั้นปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงใน

ชีวติประจาํวนั ภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา 2562 จาํนวนทั้งส้ิน 390 คน 

 เพ่ือให้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นตวัแทนท่ีสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกับประชากรท่ีเช่ือถือได้ 

คณะผูว้จิยัไดอ้า้งอิงจากการเปิดตาราง Krejcie & Morgan (1970) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถเป็น

ตวัแทนของประชากรได ้จาํนวน 196  แต่คนคณะผูว้ิจยัจึงรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด โดยแจง้ให้นิสิต

ผูเ้รียนในรายวิชาฯ ทั้ งส้ินจํานวน 400 คน เข้าไปตอบแบบสอบถาม ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์                       

(e-Learning) พบวา่ มีผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสาํรวจจาํนวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในหัวขอ้เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ และ การจดัการ

ความรู้ ในรายวชิาปรัชญาชีวติเพ่ือวถีิพอเพียงในชีวติประจาํวนั ภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา 2562   

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความเท่าทนัต่อความรู้ และ ระดบัความพึงพอใจในความรู้ของตน ของผูเ้รียนใน

รายวชิาปรัชญาชีวติเพ่ือวถีิพอเพียงในชีวติประจาํวนั ภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา 2562  

  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1125 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

       ไดม้าจากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีคณะผูว้ิจยัไดน้าํมาประมวลเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถามมีทั้งแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ชนิดแบบสาํรวจรายการ (Checklist) สอบถาม

เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และ แบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของการสาํรวจน้ี 

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 กาํหนดให้นิสิตท่ีเรียนไดเ้ขา้ไปทาํแบบสอบถามในระบบการสอนออนไลน์ (e-Learning)  โดยแจง้ให้

ผูเ้รียนในรายวชิาดงักล่าวเขา้ทาํในระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัศุกร์ท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 แบบสอบถามท่ีผูเ้รียน ให้ความร่วมมือในการเขา้ไปตอบแบบสํารวจจากระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์ (e-Learning) ไดถู้กนาํออกจากระบบแลว้คณะผูว้จิยัไดจ้ดักระทาํดงัต่อไปน้ี 

 1 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแฟ้มขอ้มูลใหม่ โดยโปรแกรม Microsoft Access Databases 

 2 ข้อมูลจากข้อ 1 มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลงรหัสข้อมูล โดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Access Databases  

 3 วิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละขอ้ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ดว้ยวิธีการสถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ 

การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน บรรยายดว้ยตาราง แผนภาพ ประกอบความเรียง 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัสามารถนาํเสนอโดยสรุปเป็น 2 ส่วน คือ 

 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง  

 ผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนทั้งส้ิน 398 คน เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือเป็นเพศหญิงจาํนวน 280 

คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 ในขณะท่ีเป็นเพศชายมีจาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 โดยทั้งส้ินมีอายรุะหวา่ง 18 - 

22 ปี โดยมีอาย1ุ9 ปี มากท่ีสุด 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมา ไดแ้ก่ อาย ุ20 ปี และ 18 ปี จาํนวน 146 คน 

และ 59 คน และผูต้อบแบบสอบถามสังกดัคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสาร สูงสุด จาํนวน 134 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมาไดแ้ก่ คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จาํนวน 77 คน และ 66 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.3 และ 16.6 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชเ้วลาในระบบการศึกษาสูงสุด 16 ปี จาํนวน 134 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.7 อีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้เคยเรียนพิเศษหรือกวดวชิามาแลว้ สูงถึง 228 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.4  

 2 ความเท่าทนัและระดบัความพงึพอใจต่อความรู้ของตน 

 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9 เห็นดว้ยกบัประโยค

ท่ีว่า การเรียนในชั้นเรียนทาํให้มนุษยมี์ความรู้ แต่ยงัเห็นดว้ยกบัประโยคท่ีว่า “ความรู้ ไม่ใช่ส่ิงท่ีไดจ้ากระบบ

การศึกษาเท่านั้น” สูงถึง 225 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.5 ยิง่ไปกวา่นั้น ไดมี้การสอบถามถึงค่านิยมของการศึกษา 

พบไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยกบัค่านิยมของการศึกษาท่ีจะทาํใหเ้กิดการเล่ือนฐานะทางเศรษฐกิจ สูงถึง 287 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาคือ การศึกษาทาํให้มีเกียรติและมีศกัด์ิศรี จาํนวน 248 คน และ 217 คิดเป็นร้อยละ 

62.3 และ 54.5 ตามลาํดบั  

 ในส่วนของการนิยามความรู้ ท่ีมาของความรู้ และ การใช้ประโยชน์จากความรู้ ปรากฏผลว่า กลุ่ม

ตวัอย่างเห็นดว้ยกบัการนิยามความรู้ท่ีว่า “ความรู้ คือ ส่ิงท่ีตอ้งแสวงหา” สูงสุดถึง 391 คน คิดเป็นร้อยละ 98.7 
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รองลงมาเห็นดว้ยกบัประเด็นท่ีวา่ ความรู้ เป็นส่ิงท่ีถ่ายโอนกนัได ้จาํนวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7 แต่ความ

คิดเห็นท่ีน่าสนใจคือ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัเร่ืองของการมีประสบการณ์ชีวติ ท่ีช่วยสร้างความรู้ เป็นจาํนวน 366 

คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 ในส่วนของความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ของความรู้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ย

กบัประโยคท่ีวา่ “ผูมี้ปัญญาเท่านั้น ท่ีสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน”์ จาํนวน 245 คน ซ่ึงคิดเป็น 61.6 

เท่านั้น ดงัผลรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามการนิยามความรู้ ท่ีมาของความรู้ และ 

                การใชป้ระโยชน์จากความรู้  

ประเดน็ความคดิเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ความรู้ คือ ส่ิงท่ีตอ้งแสวงหา 

ความรู้ คือ ส่ิงท่ีรอการคน้พบ 

ความรู้ เป็นส่ิงท่ีถ่ายโอนกนัได ้

มนุษย ์มกัตอบไม่ไดว้า่ เรามีความรู้มาไดอ้ยา่งไร 

มนุษยรู้์วา่ เราไดค้วามรู้มาอยา่งไร 

การเรียน เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ประสบการณ์ใหม่ของชีวติ คือ การมีความรู้ 

การสะสมหรือรวบรวมความรู้ ไม่ทาํใหเ้กิดปัญญา 

ผูมี้ปัญญาเท่านั้น ท่ีสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหเ้กิด

ประโยชน ์

391 

290 

369 

197 

361 

350 

366 

185 

245 

98.2 

72.9 

92.7 

49.5 

90.7 

87.9 

92.0 

46.5 

61.6 

7 

108 

29 

201 

37 

48 

32 

213 

153 

1.8 

27.1 

7.3 

50.5 

9.3 

12.1 

8.0 

53.5 

38.4 

 

 เม่ือสอบถามถึงความพึงพอใจในการเรียนโดยอิงเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ของตนอยูใ่นระดบั ปานกลาง แต่เม่ือใหป้ระเมินความพอใจในความรู้ตนเอง 

โดยจาํแนกตามสาระวิชาในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพึงพอใจนอ้ย ยกเวน้ ความรู้

เฉพาะสาขา ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี และความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีพึงพอใจในระดบัปานกลาง ตามระดบั

ความตอ้งการในการสร้างเสริมความรู้ของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความตอ้งการในสร้างเสริมความรู้

ของตนในระดบัปานกลาง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 – 4 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ จาํแนกตามความความสามารถ 

ประเดน็ / เน้ือหา ระดบัความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 
ค่า

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ความหมาย 

น้อย

ที่สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

ความสามารถคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์

15 

(3.8%) 

58 

(14.6%) 

176 

(44.2%) 

115 

(28.9%) 

34 

(8.5%) 

3.24 0.934 ปานกลาง 

ความสามารถคิดใชเ้หตุ

ผลไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

16 

(4.0%) 

49 

(12.3%) 

153 

(38.4%) 

140 

(34.2%) 

40 

(10.1%) 

3.35 0.958 ปานกลาง 

ความสามารถส่ือสาร

และร่วมมือกบัผูอ่ื้นได ้

16 

(4.0%) 

48 

(12.1%) 

142 

(35.7%) 

141 

(35.4%) 

51 

(12.8%) 

3.41 0.991 ปานกลาง 

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยไีดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

15 

(3.8%) 

49 

(12.3%) 

161 

(40.5%) 

134 

(33.7%) 

39 

(9.8%) 

3.33 0.945 ปานกลาง 

ความสามารถในการ

ทาํงานเป็นทีม 

13 

(3.3%) 

48 

(12.1%) 

129 

(32.4%) 

151 

(37.9%) 

57 

(14.3%) 

3.48 0.988 ปานกลาง 

 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ จาํแนกตามความรู้ 

ประเดน็ / เน้ือหา ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 
ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ความหมาย 

น้อย

ที่สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

ดา้นความรู้ในสาขาวิชา

เฉพาะของตน 

 23 

(5.8%) 

161 

(40.5%) 

138 

(34.7%) 

76 

(19.1%) 

3.67 0.849 ปานกลาง 

ดา้นความรู้เก่ียวกบัโลก 4 

(1.0%) 

38 

(9.5%) 

201 

(50.5%) 

122 

(30.7%) 

33 

(8.3%) 

3.36 0.805 น้อย 

ดา้นความรู้เก่ียวกบัการเงิน 

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

8 

(2.0%) 

72 

(18.1%) 

177 

(44.5%) 

103 

(25.9%) 

38 

(9.5%) 

3.23 0.923 น้อย 

ดา้นความรู้เก่ียวกบัการเป็น

พลเมืองท่ีดี 

2 

(0.5%) 

21 

(5.3%) 

169 

(42.5%) 

148 

(37.2%) 

58 

(14.6%) 

3.60 0.818 ปานกลาง 

ดา้นความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ 2 

(0.5%) 

41 

(10.3%) 

174 

(43.7%) 

135 

(33.9%) 

46 

(11.6%) 

3.46 0.847 น้อย 

ดา้นความรู้เก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

4 

(1.0%) 

25 

(6.3%) 

174 

(43.7%) 

141 

(35.4%) 

54 

(13.6%) 

3.54 0.841 ปานกลาง 

ดา้นความรู้เก่ียวกบั

คอมพวิเตอร์ 

7 

(1.8%) 

61 

(15.3%) 

193 

(48.5%) 

107 

(26.9%) 

30 

(7.5%) 

3.23 0.862 น้อย 

ดา้นความรู้เก่ียวกบั

ภาษาต่างประเทศ 

28 

(7.0%) 

67 

(16.8%) 

161 

(40.5%) 

94 

(23.6%) 

48 

(12.1%) 

3.17 1.069 น้อย 
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ตารางที ่4 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความตอ้งการเสริมสร้างความรู้  

ประเดน็ / เน้ือหา ระดบัความตอ้งการสร้างเสริมความรู้ ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 
ค่า

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ความหมาย 

น้อย

ที่สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

การสร้างเสริมความรู้ใน

สาขาวิชาเฉพาะของตน 

2 

(0.5%) 

9 

(2.3%) 

128 

(32.2%) 

154 

(38.7%) 

105 

(26.4%) 

3.88 0.842 ปานกลาง 

การสร้างเสริมความรู้

เก่ียวกบัโลก 

3 

(0.8%) 

31 

(7.8%) 

163 

(41.0%) 

153 

(38.4%) 

48 

(12.1%) 

3.53 0.832 ปานกลาง 

การสร้างเสริมความรู้

เก่ียวกบัการเงิน 

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

7 

(1.8%) 

56 

(14.1%) 

135 

(33.9%) 

128 

(32.2%) 

72 

(18.1%) 

3.51 1.000 ปานกลาง 

การสร้างเสริมความรู้

เก่ียวกบัการเป็นพลเมือง

ท่ีดี 

4 

(1.0%) 

18 

(4.5%) 

141 

(35.4%) 

169 

(42.5%) 

66 

(16.6%) 

3.69 0.835 ปานกลาง 

การสร้างเสริมความรู้

เก่ียวกบัสุขภาพ 

5 

(1.3%) 

26 

(6.5%) 

136 

(34.2%) 

154 

(38.7%) 

77 

(19.3%) 

 

3.68 0.900 ปานกลาง 

การสร้างเสริมความรู้

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4 

(1.0%) 

22 

(5.5%) 

139 

(34.9%) 

150 

(37.7%) 

83 

(20.9%) 

3.72 0.890 ปานกลาง 

การสร้างเสริมความรู้

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

7 

(1.8%) 

41 

(10.3%) 

148 

(37.2%) 

141 

(35.4%) 

61 

(15.3%) 

3.52 0.932 ปานกลาง 

การสร้างเสริมความรู้

เก่ียวกบัภาษาต่างประเทศ 

17 

(4.3%) 

42 

10.6%) 

110 

(27.6%) 

113 

(28.4%) 

116 

(29.1) 

3.68 1.128 ปานกลาง 

 

6. อภิปรายผล  

 จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 แม้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับประโยคว่า “ความรู้ ไม่ใช่ส่ิงท่ีได้จากระบบ

การศึกษาเท่านั้น” แต่ขอ้คน้พบดา้นค่านิยมของการศึกษาท่ีวา่ การศึกษาจะทาํใหเ้กิดการเล่ือนฐานะทางเศรษฐกิจ 

ทาํให้มีเกียรติ และมีศกัด์ิศรี จึงไดมี้การเรียนในระบบการศึกษานาน ดงัขอ้มูลของการศึกษาท่ีกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่น

ระบบการศึกษานานสูงสุด 16 ปี จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 อีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้เคยเรียนพิเศษหรือกวดวชิา

มาแลว้ สูงถึง 228 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.4 

 คณะผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ ลกัษณะขา้งตน้สอดรับกบัสภาพความเป็นจริงในสังคมไทย ท่ีทั้งผูป้กครอง

และเด็กนกัเรียนตอ้งพ่ึงพาโรงเรียนกวดวิชา โดยส่วนใหญ่ พ่อแม่ และบรรดาผูเ้รียนเอง ยงัไม่เช่ือมัน่วา่ การเรียน

ในระบบโรงเรียน จะสามารถทาํใหมี้ความรู้ท่ีสามารถในการแข่งขนัได ้จึงตอ้งหาวธีิการเรียนเสริม เช่น การเรียน

พิเศษ เพ่ือให้เข้าสู่สนามการแข่งขันได้อย่างมีความมั่นใจมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้ น เหตุผลหรือเป้าหมายของ

ผูป้กครองส่วนใหญ่ท่ียอมลงทุนเพ่ือการกวดวชิา คือ อยากเห็นลูกเรียนดี มีความรู้ สอบเขา้แข่งขนั ไดโ้รงเรียนดี มี

ช่ือเสียง หรือบางคนกลวัลูกเรียนไม่ทนัเพ่ือน หรือมองว่าใคร ๆ เขาเรียนกนั จึงเกิดความกลวัว่า ลูกของตนจะ

แข่งขนักบัคนอ่ืนไม่ได ้ 
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 ผลการศึกษายงัปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคาํตอบเห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีวา่ การมีประสบการณ์ชีวิตช่วยสร้าง

ความรู้ จํานวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 และในการศึกษาน้ีได้สอบถามถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้

ประโยชน์ของความรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง เห็นด้วยกับประโยคท่ีว่า “ผูมี้ปัญญาเท่านั้น ท่ีสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ให้เกิดประโยชน์” จาํนวน 245 คน คิดเป็น 61.6 ขอ้คน้พบน้ีช่วยสะทอ้นให้เห็นไดว้า่ หลกัสูตรการศึกษา

ส่วนใหญ่ ยงัมุ่งเน้นและวดัคุณค่าของผูเ้รียนโดยดูจากผลการสอบเป็นหลกั  แต่ในความเป็นจริง กระบวนการ

เรียนรู้มนัเป็นกระบวนการสร้างคนท่ีตอ้งผ่านขั้นตอนหลายอย่าง และประชากรในสังคมควรเปล่ียนวิธีคิด และ

การสร้างทกัษะของผูเ้รียน ใหส้อดรับและเท่าทนักบัโลกยคุใหม่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานการณ์

การศึกษาของโลกในปัจจุบันกําลังถูก Disruption และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง จนเกิดรูปแบบใหม่ของ

การศึกษาไดแ้ก่  

 Highly Actively Learning คือ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้  

 Highly Adaptive ผูเ้รียนปรับตวัเพ่ือเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

 Highly Globalized การแลกเปล่ียนการเรียนรู้และหลกัสูตรในระดบัประเทศ 

 Highly Personalized การเลือกเรียนและปรับเปล่ียนตามรูปแบบความสนใจของแต่ละบุคคล  

 Highly Focused yet Flexible การเรียนแบบโฟกสัแต่ยงัยดืหยุน่  

 ขอ้คน้พบจากผลการศึกษาอีกประเด็นคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ของความรู้ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัประโยคท่ีวา่ “ผูมี้ปัญญาเท่านั้น ท่ีสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ให้เกิดประโยชน์” จาํนวน 245 

คน คิดเป็น 61.6 คณะผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ เป็นส่ิงท่ีดีท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นความสาํคญัของความรู้ อยา่งไรก็ตาม การ

ใชว้ิธีการหาความรู้และประโยชน์จากความรู้ ยงัตอ้งให้ความสําคญักบัการมีวิจารณาญาณในการคิด วิเคราะห์

อย่างมาก เพ่ือให้เกิดความเท่าทนักบัขอ้มูล และสารสนเทศท่ีไดรั้บอยู่ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสําคญัในการ

จดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา ท่ีตอ้งให้การสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้และการ

ประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากความรู้ มากกวา่การเนน้ใหมี้ความรู้เท่านั้น  

 เม่ือพิจารณาวตัถุประสงคท่ี์ 2 ของการวิจยั ปรากฏผลการศึกษาว่า ระดบัความพึงพอใจในความรู้ของ

กลุ่มตวัอย่าง มีความพึงพอใจในการเรียนตามเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้อยู่ในระดบั ปานกลาง เป็นส่ิงท่ีช่วย

สะทอ้นให้เห็นวา่ รูปแบบการศึกษาท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บมานั้น ยงัไม่ส่งเสริมและสร้างให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพและ

ความพร้อมในการเรียนรู้ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบนั และระบบการศึกษาไทย ตอ้งการให้มีการ

สร้างและพฒันาทกัษะใหก้บัผูเ้รียนเกิดพร้อมในการแข่งขนัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่  

 นอกจากน้ี ผลการประเมินความพอใจในความรู้ของตนเอง โดยจาํแนกตามสาระวิชาในการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพึงพอใจนอ้ย ยกเวน้ ความพอใจในความรู้ของตนเองดา้นความรู้เฉพาะ

สาขา, ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี, และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง และผลการศึกษายงั

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความตอ้งการในสร้างเสริมความรู้ของตนในระดบัปานกลาง  

 คณะผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นบริบทของการศึกษา ท่ีส่วนใหญ่ยึดติดกบัค่านิยม

มุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวชิาการ(คะแนนผลการเรียน) ทาํใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถหรือเก่งดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดนตรี 

ศิลปะ กีฬา ฯลฯ ไม่ไดรั้บการยอมรับ และไม่มีความสุขจากการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ หากพิจารณา

ในการดาํเนินชีวิตจริง ผูท่ี้ความเก่งแต่ดา้นวิชาการสามารถเช่ือมโยงความรู้ของตนเขา้กบัทกัษะอาชีพ และทกัษะ

ชีวติ หรือเขา้กบัโลกและสงัคมท่ีมีความหลากหลายได ้อีกทั้งยงัพบอีกวา่ ผูท่ี้มุ่งหมายเนน้ผลทางการศึกษาท่ีระดบั

คะแนนผลการเรียนและปริญญาบตัรนั้น มกัเป็นผูเ้รียนท่ีเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการจนบัน่ทอนคุณภาพชีวิต
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และสังคมของตนเอง อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาท่ีปรากฏกวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความตอ้งการในสร้างเสริม

ความรู้ของตนในระดบัปานกลาง ทั้งท่ีในสภาพสงัคมปัจจุบนั การศึกษาควรสร้างผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีสามารถ

ตอบสนองกบัชุดความทา้ทายใหม่ได ้เช่น ทกัษะชีวิต ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และการจดัการความขดัแยง้ จึง

เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษา หน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษา การจดัการเรียนการสอน ตอ้งปรับเปล่ียน

รูปแบบท่ีจะช่วยในการสร้างและพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษา ตลอดจนมี

คุณลกัษณะเป็นบณัฑิตท่ีพร้อมในทกัษะการทาํงาน การใชชี้วติในสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ ผลจากการวิจยัน้ี ทาํให้เห็นแนวทางในการจดัการการเรียนการ

สอนให้ไดป้ระสิทธิผลและสัมฤทธิผล ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้รียน ท่ีไม่

เพียงมุ่งเนน้ดา้นการวดัผลทางวิชาการ แต่ควรสร้างผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีสามารถตอบสนองกบัชุดความทา้ทาย

ใหม่ได ้เช่น ทกัษะชีวติ ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และการจดัการความขดัแยง้ ท่ีเกิดข้ึนจริงในสงัคมดว้ย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัท่ีเจาะจงกลุ่มผูเ้รียนจาก 1 รายวิชา ยงัไม่

ไดผ้ลการศึกษาท่ีมากจากกลุ่มผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีทั้งหมด ดงันั้นควรมีงานวิจยัท่ีครอบคลุมจาํนวนผูเ้รียน

ในระดบัปริญญาตรี เพ่ือไดข้อ้มูลเชิงประจกัษจ์าํนวนมากข้ึน ท่ีสามารถนาํไปสรุปผลไดอ้ยา่งชดัเจน ท่ีจะใชใ้น

การจดัการวางแผน ปรับปรุง รูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนสาระความรู้ต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งและตรงตามท่ี

ผูเ้รียนควรไดรั้บและตอ้งการ จนก่อใหเ้กิดประสิทธิผลและผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ได ้
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง โดยมีกลุ่ม

ตวัอย่างนักเรียนชาวไทยระดบัชั้นมธัยมตน้และระดบัชั้นมธัยมปลายท่ีอยู่ในเครือข่ายโรงเรียนจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี จาํนวน 48 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางโดยใชโ้ปรแกรม 

Kahoot เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟนของนักเรียน คะแนนความพึงพอใจของ

นกัเรียนจะใชว้ธีิการสมัภาษณ์ และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 ผลการวจิยัพบวา่ การตอบคาํถามผา่นโปรแกรม Kahoot นกัเรียนตอบคาํถามถูกมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

74.05 โดยนกัเรียนตอบคาํถามไดค้ะแนนสูงสุด 14,438 คะแนน ไดค้ะแนนรวมตํ่าสุด 2,298 คะแนน คะแนนรวม

เฉล่ีย 8,595.81 คะแนน นักเรียนชาวไทยมีความเห็นว่าการจดักิจกรรมการเรียนภาษาจีนดว้ยโปรแกรม Kahoot  

ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัดีมาก นักเรียนไม่รู้สึกง่วงนอน สนุกสนาน เพลิดเพลิน และทาํให้รักการเรียน

ภาษาจีนมากยิง่ข้ึน 

 

คาํสําคญั:  การจดัการเรียนรู้ ภาษาจีนกลาง โปรแกรม Kahoot  

                            

ABSTRACT 

 This research article aims to study the result of learning management Mandarin in the classroom.  The 

sample group in this study comprised of 47 Thai Junior high and Senior high school in Surattani Province.  The 

research instruments used in this research were a lesson plan for Chinese using Kahoot program, computer, 

internet connection, student’  smartphones.  The student satisfaction score using personal interview and the 

statistical techniques were frequency, percentage and mean value. 

 The results showed that the mean score of students who answered the questions on the Kahoot program 

correctly was 74. 05%.  The highest score was 14,438.  The lowest score was 2,298.  The average score was 

8,595.81. Thai Student’ opinions that learning activities in Mandarin of using the Kahoot program in classroom 
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has satisfaction at the highest level.  They didn’ t feel sleep, fun, enjoyable and they would love to learn Chinese 

more than before. 

 

Keywords:  Learning Management, Mandarin, Kahoot Program 

 

1. บทนํา 

 จากแผนพฒันายุทศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินระยะ 20 ปี (2560 - 

2579)  ได้กําหนดยุทศาสตร์ท่ี 3 ว่าด้วยเร่ืองการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีกําหนดเป้าหมายไวว้่า 

“มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี มีความเป็นเลิศในการสร้างความมัน่คงให้กบัประเทศ ดว้ยการบูรณาการองค์

ความรู้สู่นวตักรรม เพ่ือการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี” และมีการเช่ือมโยงกบัการพฒันาแบบบูรณาการท่ีเนน้ในเร่ืองการ

ยกระดบัคุณภาพบณัฑิต ศตวรรษท่ี 21 ให้สอดคลอ้งกบัทกัษะทางวิชาการในมิติกลุ่มวิชาหลกั เช่น ภาษาแม่และ

ภาษาท่ีสาํคญัของโลก และกลุ่มดา้นสารสนเทศ เช่น ความรู้ดา้นเทคโนโลยี (ยทุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือ

การพฒันาทอ้งถ่ิน 2561:39) จากแผนพฒันา ยทุศาสาตร์ดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัหัวขอ้บทความในคร้ังน้ี 

กล่าวคือ “การจดัการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot ” คือบทความวิชาการท่ีเกิดข้ึนจากการบริการ

วชิาการใหก้บัศูนยเ์ครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง จดัข้ึนโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  ซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ขา้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวขอ้เร่ือง “กิจกรรมเกมเพ่ือการ

เรียนรู้” โดยใชว้ธีิการสอนภาษาจีนกลางร่วมกบัการใชโ้ปรแกรม Kahoot เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหก้บันกัเรียน  

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนมีความสนใจท่ีจะนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการจดัการเรียนการสอน

ภาษาจีนกลางของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รายวิชา 

CHN0104 การฟังและการพูดภาษาจีน เพ่ือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนกลาง โดยนาํกลุ่ม

ตวัอยา่งนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีโรงเรียนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มุ่งเนน้พฒันาผลการเรียนภาษาจีนกลางของนักเรียน

ชาวไทยใหมี้ความรู้ท่ีดีข้ึนและกา้วทนัเทคโนโลยท่ีีกาํลงัเกิดข้ึนในยคุปัจจุบนั 

 

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

2.1 แนวคดิการสอนเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching - CLT) 

 แนวคิดการสอนเพ่ือการส่ือสาร คือ แนวคิดการสอนท่ีไดรั้บความนิยมในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากการเรียน

การสอนภาษาต่างประเทศท่ีผ่านมานั้ น ยงัไม่สามารถทําให้ผูเ้ รียนใช้ภาษาในสถาณการณ์จริงได้อย่างมี

ประสิทธิผล แนวคิดการสอนเพ่ือการส่ือสารน้ี มีลาํดบัการเรียนรู้ภาษาท่ีเป็นขั้นตอน และมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการนาํความรู้ไปใชไ้ดจ้ริงมากกว่าการท่องจาํเพียงอยา่งเดียว เกรียงศกัด์ิ ฐานะกอง (2560: 56) ได้

กล่าวถึงคาํนิยามศัพท์เฉพาะของกิจกรรมการสอนเพ่ือการส่ือสารประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นบอก

วตัถุประสงค์ (Setting Objectives)      2) ขั้นนาํเสนอเน้ือหา (Presentation) 3) ขั้นการฝึก (Practice)  4) ขั้นการ

นาํไปใช ้(Transfer)  แต่บทความน้ีใชแ้นวคิดการสอนเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) 

ขั้นการนําเสนอเน้ือหา (Presentation)  2) ขั้นการฝึกฝน (Practice) 3) ขั้นการนําภาษาไปใช้ (Production)  เพ่ือ

เช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot ใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
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3. วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูเ้ขียนไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้าํนิยามคาํวา่ “ Kahoot” ไวด้งัน้ี 

พร้อมเพ่ือน จันทร์นวล นิภาพร เฉลิมนิรันดร (2560: 94) อธิบายคาํว่า “ Kahoot”  คืออุปกรณ์และ

เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและเป็นเกมตอบคาํถามท่ีมีความสนุกสนาน น่าต่ืนเตน้และทา้ทาย เป็นวิธีการใชง้านท่ีง่าย 

เหมาะนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

รุจาภา เพชรเจริญ วรสิทธ์ิ เจริญศิลป์ (2561: 166) อธิบายคําว่า “ Kahoot” คือเกมออนไลน์ฟรีท่ี

ตอบสนองต่อผูเ้รียนในยคุปัจจุบนั โดยผูเ้รียนสามารถนาํเทคโนโลยีดงักล่าวมาใชใ้นการสนบัสนุนการเรียนการ

สอนไดด้ว้ยการสร้างชุดคาํถามของเกม ซ่ึงรูปแบบของเกมจากโปรแกรม Kahoot มีส่วนช่วยทาํใหบ้รรยากาศการ

เรียนเกิดความสนุกสนาน                                                                                                                             

วลัภา คงพวัะ (2562: 116) ไดอ้ธิบายคาํวา่ “ Kahoot” เป็นแอปพลิเคชนัท่ีสามารถใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ สามารถใชไ้ดท้ั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีต่าง ๆ (สมาร์ทโฟน

และแท็บเลต็) เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ 

จากคาํนิยามของนกัวิชาการขา้งตน้ ผูเ้ขียนสรุปไดว้า่ “ Kahoot” คือโปรแกรมฟรีออนไลน์ชนิดหน่ึงท่ี

สามารถใชก้นัไดท้ัว่โลก การใชง้านจากโปรแกรมดงักล่าวสามารถวดัความรู้ก่อนและหลงัเรียนหรือทบทวน

เน้ือหาในบทเรียนได ้นอกจากนั้นโปรแกรม “ Kahoot ”  ยงัสามารถใชง้านไดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน

และแท็บแลต็ โดยดาวน์โหลดการติดตั้งไดจ้ากแอปพลิเคชนั Google play store สาํหรับ Android และจากแอปพิล

เคชนั App store สาํหรับ IOS หรือสามารถเขา้ใชง้านโดยตรงจากเวบ็ไซดข์อง kahoot.com เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะดา้นการใชง้านเทคโนโลยีกบัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนใน

ศตวรรษท่ี 21 นัน่เอง 

 

4. วตัถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาจีนกลางหลงัใช้โปรแกรม Kahoot ของนักเรียนชาวไทย 

ระดบัชั้นมธัยมตน้และระดบัชั้นมธัยมปลายท่ีอยูใ่นเครือข่ายโรงเรียนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 48 คน 

 (2)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีการเรียนภาษาจีน

กลาง โดยการศึกษาผา่นโปรแกรม Kahoot 

 

5. สมมติฐานของการวจัิย 

 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายโรงเรียนในจังหวดัสุราษฎร์ธานี จํานวน 48 คน สามารถทํา

แบบทดสอบภาษาจีนกลางโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot ผา่นเกณฑม์าตรฐานร้อยละ 60  ข้ึนไป 

 

6. วธีิการดําเนินการวจัิย 

 6.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 นกัเรียนศิลป์ภาษาจีน ระดบัชั้นมธัยมตอนตน้และระดบัชั้นมธัยมตอนปลาย จาํนวน 48 คน จากโรงเรียน

เมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนละแมวิทยา โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนพระแสงวิทยา 

โรงเรียนบา้นนาสาร และโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
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Selection) จากความร่วมมือกบัศูนยเ์ครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 6.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 6.2.1 แผนการเรียนรู้ภาษาจีนกลางเป็นจาํนวน 3 แผน มีเร่ืองการแนะนาํตวัเอง (自我价绍) การ

ทกัทายถามไถ่ทุกขสุ์ข (绍候) และการซ้ือของ (绍物) เน้ือหาดา้นคาํศพัทแ์ละบทสนทนาท่ีใชใ้นการทดลองคร้ัง

น้ีเป็นการดดัแปลงบทเรียนจากตาํราภาษาจีนเพ่ือการใชง้านแนวใหม่ โดยศาสตราจารย ์Liu Xun ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ในการเรียนการสอนรายวิชา CHN0104 การฟังและการพูดภาษาจีน หลกัสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 

 6.2.2 โปรแกรม Kahoot จากเวบ็ไซด ์https://kahoot.com/ และ https://kahoot.it/  

 6.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 6.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot 

 6.3.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คะแนนการตอบคาํถามผ่านโปรแกรม Kahoot 

จากการบนัทึกผลในรูปแบบไฟล ์Excel  

 6.3.3 การวจิยัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชโ้ปรแกรม Kahoot นาํวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิสาํรวจ

แบบสมัภาษณ์0

1  

 

7. ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนกลางและผลการตอบคําถามผ่านโปรแกรม Kahoot  

 จากการวิจยัในหัวขอ้เร่ือง “การจดัการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใชโ้ปรแกรม “Kahoot” เป็นการบูรณา

การการเรียนการสอนภาษาจีนกลางเขา้กบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความวิชาการของศศิณฎัฐ์ 

สรรคบุรานุรักษ ์(2560: 1242-1243 ) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและสาขาวชิาอ่ืน ๆ ถือ

เป็นหน่ึงในเน้ือหาพ้ืนฐานของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และจากแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เสนอแผนท่ีเรียกว่า "ข้อมูลซุปเปอร์ไฮเวย์" คือการพฒันา

อินเทอร์เน็ตเป็นแกนหลกัของระบบบริการขอ้มูลแบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่าง 

ๆ ของสงัคม”  

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ภาษาจีนกลางในการวิจยัคร้ังน้ี ผูเ้ขียนไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั

คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมตอนตน้และนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมตอนปลาย จาํนวน 48 คน มาจากโรงเรียนเมืองสุ

ราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนละแมวทิยา โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนพระแสงวทิยา โรงเรียนบา้น

นาสาร และโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ซ่ึงได้มาจากความร่วมมือกับศูนยเ์ครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาจีนกลาง สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผูเ้ขียนไดจ้ดัทาํแผนการ

เรียนรู้ภาษาจีนกลางเป็นจาํนวน 3 แผน มีเร่ืองการแนะนาํตวัเอง (自我价绍) การทกัทายถามไถ่ทุกขสุ์ข (绍候) 

และการซ้ือของ (绍物) และใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผูเ้รียน

หลงัจากจบการทาํแบบทดสอบออนไลน์แลว้ 

                                                           
1 แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นกัวิจยัทราบขอ้มูลท่ีแอบแฝงอยูใ่นใจของผูรั้บการสมัภาษณ์ได ้โดยใชเ้ทคนิคการพดูคุย

ท่ีฉลาดจะทาํให้ผูถู้กสัมภาษณ์ยอมเปิดเผยขอ้มูลออกมา แต่วิธีการน้ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ค่อนขา้งเป็น

อตันัย ความเท่ียงตรงของขอ้มูลจึงข้ึนอยู่กบัความสามารถในการตีความ และสรุปความของผูส้ัมภาษณ์ (จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั, 

2558: 17) 

https://kahoot.com/%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://kahoot.it/%20%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99
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 การจดัการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใช้โปรแกรม Kahoot ของนักเรียนชาวไทยเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 

2562  คุณครูผูส้อนเขา้สู่บทเรียนโดยวิธีการปูพ้ืนฐานสร้างความเขา้ใจทางภาษาจีนกลางตามแผนท่ีผูส้อนได้

เตรียมไวคื้อ เร่ืองการแนะนาํตวัเอง (自我价绍) การทกัทายถามไถ่ทุกขสุ์ข (绍候) และการซ้ือของ (绍物) โดย

ใช้แนวคิดการสอนเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching) เข้าสู่บทเรียน เร่ิมต้นด้วยขั้นการ

นาํเสนอเน้ือหา (Presentation) โดยอธิบายคาํศพัท์ภาษาจีนกลาง ตามดว้ยขั้นการฝึกฝน (Practice) ใชว้ิธีการอ่าน

ออกเสียงบทสนทนาจีนและฝึกปฏิบติัพดูดว้ยตนเอง และสุดทา้ยคือขั้นการนาํไปใช ้(Production) โดยใหน้กัเรียน

พดูแนะนาํตวัเองเป็นภาษาจีนกลางหนา้ชั้นเรียน การเตรียมแผนการสอนดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ

สอนเพ่ือการส่ือสารของอาภรณ์ มณีรัตน์ (2560: 17) ท่ีกล่าวไวว้่า “การสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร (The 

Communicative English Approach)” เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีขั้นตอนกระบวนการ

เร่ิมจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่การฝึกปฏิบติัทกัษะทาง

ภาษา โดยแบ่งการสอนไว ้3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ีหน่ึงคือการนาํเสนอเน้ือหา (Presentation) ขั้นท่ีสองคือการฝึก

ทกัษะ (Practice) และขั้นท่ีสามคือการนาํไปใช ้(Production)  บทความน้ีผูเ้ขียนไดน้าํแนวคิดการสอนเพ่ือการ

ส่ือสารทั้ง 3 ขั้นตอน นาํมาใชก้บัการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของแผนการเรียนรู้การสอนภาษาจีนกลางและใช้

เวลาในการถ่ายทอดความรู้เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เม่ือผูเ้รียนพกัคร่ึงรับประทานของวา่งเสร็จแลว้ ผูส้อนเร่ิมกิจกรรม

เกมตอบคาํถามการวิเคราะห์คาํศพัท์ภาษาจีนกลางโดยจดักิจกรรมเป็นกลุ่ม คุณครูผูส้อนจะให้คาํถามกลุ่มละ 1 

คาํถาม เพ่ือให้ผูเ้รียนปรึกษาหารือกนัและเตรียมตวัในการตอบคาํถามจากแผ่นกระดาษท่ีจบัฉลากได ้ตวัอย่าง

คาํถามเช่น คาํถามการทกัทายในภาษาจีนกลาง “您好” และ “你好” มีความหมายแตกต่างกนัอยา่งไร เป็นตน้  

ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่การใชกิ้จกรรมเกมในการตอบคาํถามภาษาจีนกลางท่ีทาํกนัเป็นกลุ่ม เป็นกิจกรรม

การเรียนรู้ทางสังคมอยา่งหน่ึงท่ีช่วยในเร่ืองการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สามารถถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือ

การวเิคราะห์ปัญหา1

2 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาจีนกลางในสถานการณ์จริงได ้ตวัอยา่งเช่น คาํถาม “

不好意思”  เป็นการขอโทษท่ีใชใ้นสถานการณ์แบบไหน นกัเรียนสามารถตอบคาํถามในเชิงวิเคราะห์ไดว้า่เป็น

การกล่าวขอโทษท่ีใชใ้นสถานการณ์ขอให้อีกฝ่ายช่วยทาํอะไรบางอยา่งให้ บ่งบอกถึงลกัษณะความรู้สึกเกรงใจ

เม่ือตอ้งรบกวนผูอ่ื้นใหช่้วยเหลือตนเอง เช่น บอกใหผู้อ่ื้นช่วยหยบิส่งส่ิงของใหต้อ้งใชค้าํวา่“不好意思” เป็นตน้ 

จากตวัอย่างการตอบคาํถามของนกัเรียนขา้งตน้ ผูเ้ขียนพบว่าการใชกิ้จกรรมเกมในการตอบคาํถามยงัสามารถ

สร้างการคิดเชิงมีเหตุผลไดอี้กดว้ย  กล่าวคือ ความสามารถท่ีจะคิดเชิงเหตุผลจากเร่ืองราวต่าง ๆ ผูเ้รียนควรไดใ้ช้

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเหตุผลในการโตแ้ยง้หรือสนบัสนุน ความคิดเชิงเหตุผลเป็นความคิดจากความเช่ือ 

หลกัฐาน หรือขอ้อา้งท่ีมีอยูแ่ลว้นาํมาเช่ือมโยงเป็นขอ้สรุปเพ่ือนาํมาช่วยแกไ้ขปัญหาในการตดัสินใจ (ศยามน อิน

สะอาด, 2561: 116) 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คือ แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการจาํแนก รวบรวมเป็นหมวดหมู่ โดยการระบุเร่ืองหรือปัญหา 

การจาํแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบขอ้มูลอ่ืน ๆ และตรวจสอบขอ้มูลอยา่งชาํนาญหรือหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้แม่นยาํเพียงพอต่อ

การตดัสินใจ (ศยามน อินสะอาด, 2561: 115) 
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รูปภาพที ่2 กิจกรรมเกมตอบคาํถามภาษาจีนกลางเพ่ือการวเิคราะห์ 

แหล่งทีม่า:  ถ่ายโดยนางสาวอารียา กองมณี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

 

จากนั้ นผูส้อนเขา้สู่กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนกลางโดยการใช้โปรแกรม Kahoot ซ่ึงเป็น

กิจกรรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ผูเ้รียนจะตอ้งใชส้มาร์ทโฟนหรือแท็บแลต็สาํหรับการแสดงผลบนมือถือเพ่ือใหรู้้สึก

ว่าการใชง้านง่าย  อีกทั้งยงัเป็นเกมเพ่ือการศึกษาท่ีมีวตัุประสงค์เพ่ือให้ความรู้หรืออบรมแก่ผูเ้ล่น มุ่งเน้นการ

เรียนรู้ การพฒันาทกัษะใหม่ และการเปล่ียนแปลงทศันคติของผูเ้ล่นไปในแนววตัถุประสงคท่ี์เกมวางไวม้ากกวา่

แค่การเล่นเกมเพ่ือความบันเทิง (ศยามน อินสะอาด 2561: 122-123)  นอกจากนั้นโปรแกรม Kahoot ยงัเป็น

เคร่ืองมือในการทบทวนความรู้ทา้ยคาบ เพ่ือกระตุน้ความสนใจให้ผูเ้รียนไม่รู้สึกน่าเบ่ือหน่าย กล่าวคือ เป็นการ

นาํเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบการใชภ้าพ แสง สี และเสียง และกาํหนดกิจกรรมใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ผา่น

อุปกรณ์โดยการป้อนขอ้มูล อาจใชก้ดแป้น Enter หรือแป้นพิมพต์วัใดตวัหน่ึง เป็นตน้ การเร้าความสนใจควร

เลือกภาพกราฟิกท่ีมีขนาดใหญ่ชดัเจน อ่านง่าย ไม่ซบัซอ้น (ศยามน อินสะอาด 2561: 66) ดงัตวัอยา่งภาพขา้งล่าง

ต่อไปน้ี 
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      รูปภาพที ่3 กิจกรรมใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ผา่นอุปกรณ์การป้อนขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot 

แหล่งทีม่า: https://create.kahoot.it/details/5e46efe1-8b93-45a8-9f73-408466b65eb9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

รูปภาพที ่4 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนกลางโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot 

แหล่งทีม่า: ถ่ายโดยนางสาวอารียา กองมณี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

 

เม่ือกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนกลางท่ีใชโ้ปรแกรม Kahoot เสร็จส้ินลง ผูเ้ขียนไดร้วบรวมผล

คะแนนการตอบคาํถามของนกัเรียนผา่นโปรแกรม Kahoot จากการบนัทึกผลในรูปแบบไฟล ์Excel ไวด้งัน้ี 

https://create.kahoot.it/details/5e46efe1-8b93-45a8-9f73-408466b65eb9
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รูปภาพที ่5 คะแนนการตอบคาํถามผา่นโปรแกรม Kahoot จากการบนัทึกผลในรูปแบบไฟล ์Excel 

แหล่งทีม่า:  https://create.kahoot.it/reports/my-reports 

  

ผลการวิเคราะห์ในรูปภาพท่ี 5 พบว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot ของ

นักเรียนจาํนวน 48 คน มีการตอบคาํถามถูกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.05 ไดค้ะแนนรวมตํ่าสุดคิดเป็นร้อยละ 

25.95 ไดค้ะแนนตํ่าสุด 2,298 คะแนน ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 8,595.81 คะแนน จากการวิเคราะห์ผลขา้งตน้ไดข้อ้

สรุปวา่นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑม์าตรฐานร้อยละ 60 ตามท่ีผูเ้ขียนตั้งสมมุติฐานไว ้และจากการสมัภาษณ์ความ

พึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot อยูใ่นระดบั

ดีมาก เพราะการเรียนการสอนในรูปแบบน้ีทาํให้นักเรียนไดรู้้คาํศพัท์ใหม่ไดเ้ร็วข้ึน มีความต่ืนตวัในการเรียนรู้

ภาษาจีนกลาง ถึงแมว้า่ภาษาจีนจะเป็นภาษาท่ีเรียนยาก แต่ถา้หากผูส้อนนาํโปรแกรม Kahoot เขา้มาสอนร่วมกบั

การเรียนภาษาจีนกลางโดยผ่านระบบเกมออนไลน์ จะมีส่วนช่วยให้ผูเ้ รียนไม่รู้สึกง่วงนอน สนุกสนาน 

เพลิดเพลิน และทาํใหรั้กการเรียนภาษาจีนมากยิง่ข้ึน 

 

8. บทสรุป 

ผลจากการวิจัยในหัวขอ้เร่ือง “การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot”  ท่ีได้ผล

อภิปรายขา้งตน้ ผูเ้ขียนพบวา่การเรียนการสอนภาษาจีนกลางในรูปแบบคาํศพัทแ์ละบทสนทนา นอกจากการฝึก

เขียนคาํศพัทภ์าษาจีนกลางโดยใชส้มุดคดัจีน การเรียนแบบท่องจาํและวิธีการฝึกพูดบทสนาทนาจีนในหนา้ชั้น

เรียนแลว้นั้น ยงัมีการสอนแนวใหม่เพ่ือให้สอคดลอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาจีนในศตวรรษท่ี 21 นัน่ก็คือ การ

นาํเทคนิคการสอนรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและวชิาสาขาภาษาจีนเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการจดั

เรียนการสอนเพ่ือการบริการวิชาการเพ่ือสังคม ซ่ึงเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของอาจารยร์ะดบัสถาบนัอุดมศึกษา 

ส่งผลให้บทความฉบบัน้ีสะทอ้นมุมมองดา้นการศึกษาท่ีไดจ้ากการนาํเทคโนโลยีและแนวคิดการสอนเพ่ือการ

ส่ือสารมาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในระดบัชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมเทคนิคการจดัการเรียน

การสอนภาษาจีนกลางใหท้นัสมยั อีกทั้งใชว้ิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเพ่ือเพ่ิมระดบัการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง
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ลึก นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ การเรียนภาษาจีนเป็นภาษาท่ียาก การท่องจาํบทสนทนาและฝึกเขียนคาํศพัท์

ตวัอกัษรจีนตอ้งใชเ้วลาหลายชัว่โมง การใชกิ้จกรรมการเรียนภาษาจีนดว้ยโปรแกรม Kahoot สามารถกระตุน้

ความสนใจใหน้กัเรียนไม่รู้สึกน่าเบ่ือหน่าย และช่วยเพ่ิมระดบัการจดจาํคาํศพัทไ์ดม้ากยิง่ข้ึน และยงัเป็นอุปกรณ์ท่ี

นาํเสนอแบบฝึกหดัในรูปแบบการใชภ้าพและเสียงเพลงประกอบ ทาํใหน้กัเรียนมีความเพลิดเพลินในขณะการทาํ

แบบฝึกหัดดว้ยวิธีการเลือกคาํตอบบนเคร่ืองมือสมาร์ทโฟน จากวิธีการเรียนภาษาจีนกลางดงักล่าว นักเรียนมี

ความรู้สึกอยากเรียนภาษาจีนใหดี้มากยิง่ข้ึน 

 

9. ข้อเสนอแนะ 

ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่การจดัการเรียนรู้ภาษาจีนกลางสามารถเพ่ิมนวตักรรมการบูรณาการการเรียนการ

สอนภาษาจีนกลางให้เขา้กบัเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอ่ืน ๆ ได ้ตวัอย่างเช่น การจดัการเรียนการสอนใน

รูปแบบของ Google Sheets เพ่ือสร้างเทคนิค วิธีการ หรือส่ือการสอนใหม่ๆ มาใช้ร่วมกับการสอนรายวิชา

ภาษาจีนกลาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหผู้เ้รียนมีความรู้ดา้นภาษาจีนกลางและเทคโนโลยมีากยิง่ข้ึน 

 

10. เอกสารอ้างองิ 

เกรียงศกัด์ิ ฐานะกอง นิธิดา อดิภทัรนนัท.์ (2560). “การใชกิ้จกรรมการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือเพ่ิมพนู      
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทพอกัษร ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

1 หอ้งเรียน จาํนวน 35 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 8 แผน มีความ

เหมาะสมของแผนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) แบบประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

t-test แบบ dependent sample ผลการวจิยัพบวา่ (1) ทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑท่ี์ระดบั ดี ข้ึนไป ร้อยละ 

85.71 ของนกัเรียนทั้งหมด (2) ทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัการจดัการ

เรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

คาํสําคญั: ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ การจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare English speaking skills of Prathomsuksa 5 

students by learning management using Role Play.  The sample group was 35 students in Prathomsuksa 5.  The 

instruments used in this study were 8 lesson plans focusing on Role Play, English speaking skills evaluation form 

which reliability was 0. 97.  The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and  

t-test for dependent sample. 

 The results were as follows: 1) The English speaking skills of Prathomsuksa 5 students after learning 

management using Role Play was higher than good rate, 30 students passed the criterion provided 85.71 percent 
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of all students. 2) The English speaking skills of Prathomsuksa 5 students after learning management using Role 

Play was higher than before learning at the .05 level of significance.  

 

Keywords: English speaking skills, Role Play learning management 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีใชก้นัทัว่โลก เป็นภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่

จะเป็นด้านสังคม การเมือง การทูต และการทหาร อีกทั้ งภาษาองักฤษยงัเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาขอ้มูล 

ข่าวสาร และความรู้เกือบทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการถ่ายทอดวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ซ่ึงเผยแพร่โดยใชภ้าษาองักฤษแทบทั้งส้ิน เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคม

อาเซียน โดยภาษาท่ีใชใ้นการทาํงานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ ดงันั้น ภาษาองักฤษจึงมีความสาํคญัมาก เพ่ือ

ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และเพ่ือการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการอยู่

ร่วมกบัประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนในปี 2558 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

ทกัษะการพูดภาษาองักฤษ เป็นทกัษะท่ีทุกคนมุ่งหวงัจะให้ประสบความสาํเร็จ เพราะการเรียนภาษา 

ใด ๆ ก็ตาม หากสามารถส่ือสารดว้ยการพูดสนทนาในชีวิตประจาํวนัได ้ถือวา่เป็นการใชป้ระโยชน์จากการเรียน

ภาษานั้น ๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง คนไทยส่วนมากไดเ้รียนภาษาองักฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ก็ยงัไม่สามารถพดู 

หรือสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว ซ่ึงในการเรียนภาษาองักฤษในอดีตนั้น จะเน้นท่ีการเรียนรู้

กฎเกณฑข์องภาษา การจาํโครงสร้างของประโยคเสียเป็นส่วนใหญ่ นวพร ชลารักษ ์(2558: 12) กล่าววา่ ทกัษะใน

การเรียนภาษา เร่ิมแรกครูควรจะฝึกทกัษะในการฟังและพูดเสียก่อน เม่ือนกัเรียนมีความแม่นยาํแลว้ จึงฝึกทกัษะ

การอ่านและเขียน ทั้งน้ีเพ่ือจะให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนภาษาของมนุษย ์ปัญหาและแนวทางแกไ้ข

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ คือ นกัเรียนมีความรู้ท่ีแตกต่างกนั ทาํให้จดัการเรียนการสอนค่อนขา้งยาก 

โดยแนวทางการแกไ้ขปัญหา คือ ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถ

ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง จูงใจให้นักเรียนรักเรียน มีวิธีการสอนท่ีใช้การส่ือสาร โดยเน้นการสนทนาตาม

สถานการณ์เป็นหลกั เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัคาํศพัท ์และรูปประโยคต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้และสามารถนาํไปใช้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัพบวา่ วิธีแกปั้ญหาทกัษะการพดูภาษาองักฤษขา้งตน้ สามารถทาํได้

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงผูว้ิจัยเห็นว่าวิธีการแสดงบทบาทสมมติ  

(Role  Play) เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนไดดี้ เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ

ในการนาํมาพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน และช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงในการเรียน เน่ืองจากเป็น

กิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน และการช่วยเหลือร่วมมือกนัภายในกลุ่ม เป็นเทคนิคการสอนก่ึงเรียนปนเล่น 

กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นกิจกรรมท่ีสมมติข้ึนจากสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง ซ่ึงช่วย

ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง อีกทั้งยงัทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษมากเพ่ิมข้ึน ซ่ึง

งานวิจยัของ พิชญาภา  กลา้วิจารณ์ (2560) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิด้านการพูด
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ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ สูงกว่าก่อนการใชกิ้จกรรม 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และจากงานวิจยัของ กรรณิกา  สร้อยบุดดา (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การใช้

กิจกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการพฒันา

ความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติหลงัเรียน เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รวมทั้งงานวิจยัของ เกศสุดา  ปงลงักา (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการใช้

กิจกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติของผูเ้รียน 

สูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผูเ้รียนมีการพฒันาดา้นการพดูภาษาองักฤษอยา่ง

ต่อเน่ือง และมีความมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษมากข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง ทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 โรงเรียนเทพอกัษร โดยการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ

แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนและ

หลงัการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

                            ตวัแปรอิสระ                                              

                    
        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานในการวจัิย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดสมมติฐานในการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

 1. ทกัษะการพูดภาษาองักฤษจากการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) นกัเรียนผ่าน

เกณฑใ์นระดบัดี ข้ึนไป ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด 

 2. ทักษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจัดการเรียนรู้แบบแสดง

บทบาทสมมติ (Role Play) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 

การจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ 

(Role Play) มี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

    1. ขั้นเตรียมการใชบ้ทบาทสมมติ 

    2. ขั้นแสดงบทบาทสมมติ 

    3. ขั้นวเิคราะห์และอภิปรายผล 

    4. ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุป 
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5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

   การวจิยัน้ี เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research)  

       5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

   ประชากร 

    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทพอกัษร เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ท่ีเรียนวิชา ภาษาองักฤษ จาํนวน 6 ห้องเรียน จาํนวนนกัเรียน 180 คน ซ่ึงได้

จดักลุ่มแบบคละความสามารถและมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั 

   กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทพอกัษร 

ปีการศึกษา 2562 ท่ีเรียนวิชา ภาษาองักฤษ จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวนนกัเรียน 35 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

  5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  

   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 

   ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

  5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

   แผนการจดัการเรียนรู้ วชิา ภาษาองักฤษ โดยใชแ้บบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) แบบประเมิน

ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 

  5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 (1) ผูว้ิจัยช้ีแจง ขอความร่วมมือกับนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบแสดง

บทบาทสมมติ (Role Play) เพ่ือการวจิยั 

 (2) ดาํเนินการประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษทางก่อนเรียน (Pretest) และใหค้ะแนนตามเกณฑ์

การใหค้ะแนน 

 (3) ดาํเนินการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

 (4) เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ตามกาํหนดแลว้ จึงทาํการประเมินทกัษะการพูดภาษาองักฤษหลงั

เรียน (Posttest) 

 (5) นาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียน มาทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. การศึกษาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรู้

แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) โดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย (X�)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. การเปรียบเทียบผลการประเมินทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) โดยใช้ t-test แบบ dependent 

Sample 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

1144 

6. สรุปผลการวจัิย 

 1. ทักษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบแสดง

บทบาทสมมติ (Role Play) นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑท่ี์ระดบั ดี ข้ึนไป ร้อยละ 85.71 ของนกัเรียนทั้งหมด 

 2. ทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้แบบแสดง

บทบาทสมมติ (Role Play) สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการ 

 เรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีทกัษะการพูดภาษาองักฤษ โดยการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาท

สมมติ (Role Play) ก่อนเรียน มีคะแนนตํ่าสุด เท่ากบั 0 คะแนน คะแนนสูงสุด เท่ากบั 15 คะแนน ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

7.91 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.29 ส่วนทกัษะการพูดภาษาองักฤษ โดยการจดัการเรียนรู้แบบแสดง

บทบาทสมมติ (Role Play) หลงัเรียน มีคะแนนตํ่าสุด เท่ากบั 5 คะแนน คะแนนสูงสุด เท่ากบั 15 คะแนน ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 11.94 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.27 ผลการศึกษาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t =12.14) 

 

7. อภิปรายผล  

 1. ทักษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบแสดง

บทบาทสมมติ (Role Play) นกัเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑท่ี์ระดบั ดี ข้ึนไป ร้อยละ 85.71 ของนกัเรียนทั้งหมด ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) มีการ

กาํหนดเป้าหมายในการพูดภาษาองักฤษอยา่งชดัเจน มีการทบทวนโครงสร้างของประโยคในเร่ืองท่ีกาํหนดก่อน

จะเร่ิมกิจกรรม ทาํให้นกัเรียนไดท้าํความเขา้ใจในการใชโ้ครงสร้างของประโยคนั้น ๆ โดยในคร้ังแรกผูว้ิจยัจะ

ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน เพ่ือย ํ้าความมัน่ใจของนกัเรียนวา่ในแต่ละกิจกรรมบทบาทสมมตินั้น จะตอ้ง

พดูอะไรบา้ง การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนและแสดงความสามารถโดยการพดู จะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความ

เขา้ใจในการส่ือสารไดอ้ย่างอิสระ สมาชิกกลุ่มสามารถเรียนรู้และทาํความเขา้ใจร่วมกนัในเน้ือหาสาระท่ีผูว้ิจยั

จดัเตรียมไว ้ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แลว้ทาํการออกมาแสดงบทบาทสมมติ ตามบทบาทท่ีไดรั้บ หากกลุ่มใดทาํ

คะแนนได้สูงข้ึน ผูว้ิจัยให้รางวลัและกล่าวคาํชมเชย เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนร่วมมือกัน ซ่ึงผลการวิจัย

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กนกพร  ภู่ประสาทพร (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การใชภ้าพยนตร์และบทบาทสมมติ

เพ่ือส่งเสริมความสามารถการฟัง พูดภาษาองักฤษและความมัน่ใจในตนเองของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ผลการวิจยั

การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด X� S.D. t sig 

ก่อนเรียน 0 15 7.91 3.29 
12.14* .00 

หลงัเรียน 5 15 11.94 2.27 
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พบวา่ นกัศึกษามีคะแนนความสามารถในการฟัง พูดภาษาองักฤษ ผ่านเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ ร้อยละ 60 และมี

ความมัน่ใจในตนเองสูงข้ึน และผลการวิจยัของ ศศิภา  ไชยวงศ์ (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การใช้การสอนแบบ

ชกัชวนร่วมกบักิจกรรมบทบาทสมมติ เพ่ือเพ่ิมพนูการฟัง พดูภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือสาร และลดความวติกกงัวล

ของนกัเรียนในชมรมมคัคุเทศกน์อ้ย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน

แบบชกัชวนร่วมกบักิจกรรมบทบาทสมมติ มีความสามารถทางการฟัง พดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ผา่นเกณฑ์

ร้อยละ 60 อยู่ในระดับดี และมีความสามารถการฟัง พูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเพ่ิมข้ึนหลงัการทดลอง 

รวมถึงนกัเรียนมีระดบัความวติกกงัวลลดลง 

2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจัดการเรียนรู้แบบแสดง

บทบาทสมมติ (Role Play) พบวา่ สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก การจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมและเปิด

โอกาสให้นักเรียนไดป้ฏิบติัจริงเก่ียวกบัทกัษะการพูดภาษาองักฤษ นักเรียนสามารถฝึกการพูด คุย ในกลุ่มยอ่ย 

และนาํมาปรับใชใ้นสถานการณ์จริง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน เป็นกิจกรรมการสอนแบบเรียน

ปนเล่น เป็นลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ท่ีมาภาพใกลเ้คียงกบัความจริง ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจใน

สถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผูอ่ื้น นักเรียนจึงเกิดความเขา้ใจในการใช้ภาษาและมองเห็นประโยชน์ท่ีจะ

นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิชญาภา  กลา้วิจารณ์ (2560) ไดว้ิจยัเร่ือง การ

พฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) 

ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิดา้นการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการใชกิ้จกรรม

บทบาทสมมติ สูงกวา่ก่อนการใชกิ้จกรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

กาญจนา  ครุฑมณี (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชว้ธีิการสอนแบบบทบาทสมมติ ผลการวจิยัพบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการฟัง

และการพูดภาษาองักฤษ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ หลงัการทดลองพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

หลงัการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และค่า t มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ .05 รวมถึงผลการวิจัยของ 

กรรณิกา  สร้อยบุดดา (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาความสามารถดา้นการพดู

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรม

บทบาทสมมติหลงัเรียน เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั

ของ เกศสุดา  ปงลงกา (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาความสามารถ

ดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ

เพ่ือการส่ือสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของผูเ้รียน สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั .01 และผูเ้รียนมีการพฒันาดา้นการพูดภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง และมีความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษ

มากข้ึน 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

ควรเลือกเน้ือหาใหแ้ตกต่างกนั และเหมาะสมกบัระดบัชั้น 
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(2) ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสและเอ้ือใหน้กัเรียนไดใ้ชท้กัษะการพดูภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จริง หรือจดัสถานการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง เช่น การเชิญครูต่างชาติมาร่วมในกิจกรรม 

หรือ การพานกัเรียนออกไปใชท้กัษะการพดูภาษาองักฤษในสถานการณ์จริงภายในทอ้งถ่ิน  

(3) นกัเรียนท่ีแสดงกิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) ไดดี้ ควรใหค้าํชมเชยหรือรางวลั เพ่ือเป็น

การเสริมแรงใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม 

(4) การจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ควรสร้างบรรยากาศใหส้นุกสนาน เป็น

กนัเองใหเ้กิดความคุน้เคยกบัสมาชิกในกลุ่มก่อน เพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนท่ียงัไม่กลา้แสดงออก  

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   ควรศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ในระดบัชั้นท่ีมีปัญหาดา้นการ

เรียนภาษาองักฤษ 

 

9. กติติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงลงได ้ดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อุทยัวรรณ  สายพฒันะ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้คาํปรึกษา แนะนาํ ในการจดัทาํสารนิพนธ์ทุก

ขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสารนิพนธ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอ

กราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.นลินี  ณ นคร, ดร.นวรินทร์  ตาทองกอ้น, อาจารยบุ์ปผา  

หลีสิน, อาจารยป์ระภาพร  ทนับุญ  และอาจารยศุ์ภชักาญจน์  ขาํไข ท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบเคร่ืองมือและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ  

 ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทพอกัษร สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน คณะครูท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และขอบใจนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือในการวจิยัเป็นอยา่งดี 

 ทา้ยสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารยผ์ูมี้พระคุณทุกท่าน ผูบ้งัคบับญัชา และขอบคุณ

เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกท่านท่ีใหก้าํลงัใจดว้ยดีมาโดยตลอด  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณและเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาการคาํนวณ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 32 คน ไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 

Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาการคาํนวณจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ มี 10 แผนจาํนวน 20 ชัว่โมง (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาการคาํนวณ มีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.72  (3) แบบประเมินทกัษะปฏิบติัการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch มีความสอดคลอ้ง

เท่ากบั 1.00  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียใช้

สถิติทดสอบที (t-test Dependent) ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษาภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจอยูใ่นระดบัพอใช ้( = 18.34) ผลดา้นการปฏิบติัการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch อยูใ่นระดบัดีมาก  

( = 7.66) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาการคาํนวณดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 โรงเรียนแสนสุขศึกษาภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สูงข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาการคาํนวณ 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to study on the learning achievement on computational science, and 

to compare the learning achievement on computational science of Prathomsuksa 4 students’ between before and 

after learning through learning management with inquiry method. The sampling of this study was Pratomsuksa 4 

students’ from Sansuksueksa school, in the first semester in 2019 academic year, one class consisted of 32 

students. The data sampling was selected by Simple Random Sampling. The instruments in this research 

comprised (1) 10 lesson management plans on computational science through learning management with inquiry 

method for 20 hours (2) the scholastic achievement test on computational science that had the reliability on 0.72 

(3) the performance assessment on the tale creation with Scratch program had the Index of Item-

Objective Congruence (IOC) on 1.00. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, and 

compare the average score by t-test dependence. The results of this study revealed that the scholastic achievement 

on computational science of Prathomsuksa 4 students from  Sansuksueksa school after learning through learning 

management with inquiry method was at a fair level (x� = 18.34), the performance assessment on the tale creation 

with Scratch program was at the excellence level (x� = 7.66), and the scholastic achievement in comprehension 

aspect on computational science of Prathomsuksa 4th students after learning through learning management with 

inquiry method was higher at the .05 level of significance.  

      

Keywords: Learning management with inquiry method, Scholastic achievement on computational science  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงกาํหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัชั้นปี ตวัช้ีวดัช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้แกนกลางให้สถานศึกษาและท้องถ่ิน 

นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํหลกัสูตร โดยสาระเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็นสาระท่ี 3 ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีการจดัทาํตวัช้ีวดัชั้นปีและตวัช้ีวดัช่วงชั้นสําหรับสาระน้ีไดน้าํ

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นเดิมจากหลกัสูตร ปีพ.ศ. 2544 มาพิจารณาและจดัแบ่งเน้ือหาแต่ละชั้นปี ตามความยาก

ง่ายและศกัยภาพของเด็กในแต่ละช่วงวยั เนน้ใหผู้เ้รียนนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนั สามารถคน้หาขอ้มูลและสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีจริยธรรม และมีความรู้พ้ืนฐานดา้น

การเขียนโปรแกรมเพ่ือการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเร่ิมเขา้มามีบทบาทกับการทาํงานและการดาํเนินชีวิตประจาํวนัมากข้ึน(สถาบนัส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2562: 1) 

 ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคมโลก เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั และใชใ้นดา้นอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงวถีิชีวติ สงัคม มีการทาํธุรกรรมออนไลน์ การเขา้ถึงติดต่อส่ือสาร นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ผา่นส่ือต่าง 

ๆ ส่วนการพฒันาดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสารก็ไดรั้บการนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ช่วยในการทาํงาน 

การศึกษา การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากข้ึนเพ่ือการพฒันาประเทศให้ก้าวทันต่อการ

เปล่ียนแปลงน้ี รัฐจึงไดว้างนโยบาย ประเทศไทย4.0 ท่ีเนน้ขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ เป็นโมเดล



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1150 

เศรษฐกิจท่ีจะนาํพาประเทศไทยใหเ้ปล่ียนผา่นไปสู่ “ประเทศในโลกท่ีหน่ึง” ท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ใน

บริบทของการปฏิวติัอุตสาหกรรมยคุท่ี 4 อยา่งเป็นรูปธรรม ตามแนวทางแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีดว้ยการสร้าง

ความเขม้แขง็จากภายใน ควบคู่ไปกบัการเช่ือมโยงกบัประชาคมโลก ตามแนวคิด“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2562: 1) 

 การเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงอาจไม่เพียงพอสาํหรับการดาํเนินชีวติในยคุ

เศรษฐกิจดิจิทลั ท่ีตอ้งมีพ้ืนฐานความรู้และทกัษะเพ่ือแกปั้ญหาในชีวติจริงหรือพฒันานวตักรรม และใชท้รัพยากร

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสร้างองคค์วามรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดข้ึนไดอ้ย่างสร้างสรรค ์

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2562: 3) 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการ

พฒันาทกัษะของผูเ้รียนให้ดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ยา่งมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และ

ส่งเสริมทกัษะขั้นพ้ืนฐานในการนาํเทคโนโลยีไปสร้างนวตักรรมอย่างมีความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือตอบสนองต่อ

โมเดลประเทศไทย 4.0 ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่งและยัง่ยืน จึงได้

ปรับเปล่ียนหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปสู่หลกัสูตรวิทยาการคาํนวณ ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนได้

พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทกัษะการคิดเชิงคาํนวณ ซ่ึงผูเ้รียน

สามารถนาํทกัษะน้ีไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริงไดด้ว้ย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาแอปพลิเคชัน่

และหรือโครงงานดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีสนบัสนุนงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สร้างทกัษะในการ

รวบรวม ประมวลผล ประเมินผล นาํเสนอสารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการทาํงาน ให้

สามารถออกแบบวธีิการท่ีเหมาะสมและสร้างสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได ้รวมถึงใหค้วามรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการปกป้องขอ้มูลส่วนตวัและรู้เท่าทนัต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จะเห็นไดว้า่

ความรู้และทกัษะดงักล่าวน้ีลว้นมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งยงัเป็นการเตรียมเยาวชน

ให้เป็น พลเมืองท่ีมีความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงจะเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศต่อไปได้ 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2562: 3) 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2561 น้ี ไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ ไดแ้ก่ 

สาระท่ี 1 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาระท่ี 2 วทิยาศาสตร์กายภาพสาระท่ี 4วทิยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระท่ี 4 

เทคโนโลยี ไดก้าํหนดให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ไดเ้รียนวิชาวิทยาการคาํนวณ สาระท่ี 4 คือ เทคโนโลยี 

โดยกาํหนดตวัช้ีวดัให้ผูเ้รียนใชเ้หตุผลเชิงตรรกะในการแกปั้ญหา การอธิบายการทาํงาน การคาดการณ์ผลลพัธ์

จากปัญหาออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย โดยใชซ้อฟตแ์วร์หรือส่ือ และตรวจหาขอ้ผิดพลาดและแกไ้ข

อย่างง่าย ใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้หาความรู้และประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล รวบรวม ประเมิน นาํเสนอขอ้มูล

และสารสนเทศโดยใชซ้อฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย เพ่ือแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง

ปลอดภยั เขา้ใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ื้นแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งเม่ือพบขอ้มูลหรือบุคคลท่ีไม่

เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 122-125) 

จากแบบบนัทึกผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาการคาํนวณ ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา พบวา่ มีปัญหาสาํคญั ไดแ้ก่ คะแนน ร้อยละ 66 ของนกัเรียนทั้งหมด

อยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งตํ่าซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ไม่น่าพึงพอใจ เน่ืองจากนกัเรียนขาดทกัษะองคค์วามรู้ โดยใช ้กระบวนการ

ในการสืบเสาะหาความรู้และแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย การคิดเชิงคาํนวณ การคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา ซ่ึงอาจเป็นผล
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มาจากวิธีการสอนของครู ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ (งานวดัและประเมินผล

โรงเรียนแสนสุขศึกษา:2561) 

จากปัญหาดังกล่าวเป็นส่ิงสําคญัท่ีครูและผูเ้ก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษาในทุกระดับควรตระหนัก 

ร่วมกนัรับผิดชอบ และคิดหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน จากหลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ท่ีกาํหนดให้

นกัเรียนไดเ้รียนวิชาวิทยาการคาํนวณซ่ึงเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัการคิดเชิงคาํนวณ การคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา เป็น

ขั้นตอนและเป็นระบบ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ รู้จกัการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นส่ิง

สาํคญัอยา่งยิ่งจาํเป็นตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในเร่ืองทกัษะการคิดวิเคราะห์ ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิด การ

พฒันาทกัษะการคิดและสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

การจดัการเรียนรู้อีกวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับวา่ สามารถพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้

เป็นอยา่งดีคือ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงเป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียน

เป็นศูนยก์ลางของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง การพฒันาความคิดขั้นสูงน้ีทาํไดใ้นกิจกรรมการ

เรียนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554:25) 

เพราะผูส้อนจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดคาํถาม เกิดความคิด และลงมือสืบเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือนาํมาหาคาํตอบ

หรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยท่ีครูผูส้อนช่วยอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ดา้นต่างๆ เท่านั้น 

ขอ้ดีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ก็คือ นักเรียนมีโอกาสไดฝึ้กพฒันาความคิดอย่างเต็มท่ี ไดศึ้กษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง จึงมีความอยากเรียนรู้ตลอดเวลา นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กความคิด ฝึกการกระทาํ ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้

วิธีการจดัการระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได ้

กล่าวคือ ทาํให้สามารถจดจาํไดน้านและนําไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ได ้นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติ และ

หลกัการไดเ้ร็วข้ึน รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(ภพ เลาหไพบูลย ์2542 : 156-157)  ดงันั้นถา้มีการศึกษาวิจยั

เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา น่าจะเป็นประโยชน์พฒันาการเรียนของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนแสนสุขศึกษา จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกวา่ก่อนเรียน 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัเร่ืองน้ีไดท้าํการทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลองชนิด แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน (One Group Pretest-Posttest Design) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538: 249) ดงัน้ี 

   T1               X T2 

 เม่ือ T1   แทน   การทดสอบก่อนเรียน 

  T2   แทน   การทดสอบหลงัเรียน 

  X    แทน   การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

4.2 ประชากรและตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 หอ้งเรียน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) จาก

การจบัฉลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เป็นหอ้งเรียนท่ี 1 มีนกัเรียนจาํนวน 32 คน 

4.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาการคาํนวณ 

 4.3.1 ความรู้ความเขา้ใจ วชิาวทิยาการคาํนวณ 

 4.3.2 ทกัษะปฏิบติั การสร้างนิทานจากโปรแกรม scratch 

4.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย จํานวน 5 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2562) มีการทดสอบก่อนเรียน 

ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

การจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้ 

ขั้นท่ี 1.ขั้นสร้างความสนใจ 

ขั้นท่ี 2.ขั้นสาํรวจและคน้หา 

ขั้นท่ี 3.ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 

ขั้นท่ี 4.ขั้นขยายความรู้ 

ขั้นท่ี 5.ขั้นประเมิน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาวทิยาการคาํนวณ          

 

1.ความรู้ความเขา้ใจวชิา

วทิยาการคาํนวณ 

2.ทกัษะการปฏิบติั 
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4.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

       (1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคาํนวณ จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน คิดเป็นเวลา 20 ชัว่โมง แผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพอยูใ่น

ระดบัมาก (x� = 4.00) 

        (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวทิยาการคาํนวณ ประกอบดว้ย แบบทดสอบชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ มีค่าความสอดคลอ้ง IOC เป็นรายขอ้ระหวา่ง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่าย

ระหวา่ง 0.35 – 0.72 ค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.20 – 0.70 

        (3) แบบประเมินทกัษะปฏิบติัการสร้างนิทานจากโปรแกรม scratch มีค่าความสอดคลอ้ง IOC เป็น

รายขอ้ระหวา่ง 0.67 – 1.00  

4.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิจยัเป็นแบบการทดลองชนิดกลุ่มเดียว สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

(One Group Pretest – Posttest Design) มีลาํดบัขั้นดงัน้ี 

       4.6.1 ทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาการคาํนวณดา้นความรู้ความเขา้ใจ  

        4.6.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชา

วิทยาการคาํนวณ จาํนวน 10 แผน 20 ชัว่โมง สอนคร้ังละ 2 ชัว่โมง มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้น

สาํรวจและคน้หา 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 4) ขั้นขยายความรู้ 5) ขั้นประเมิน แต่ละขั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด และการแกปั้ญหา 

        4.6.3 สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคํานวณด้านความรู้ความเข้าใจโดยใช้

แบบทดสอบฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน และสอบวดัทกัษะการปฏิบติัการสร้างนิทานจากโปรแกรม 

scratch ภายหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 4.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที 

 (t-test Dependent) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแสนสุข

ศึกษา จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จําแนกตามเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ปรากฏดงั

ตาราง  1-2 
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ตารางที ่1  จาํนวนร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  วชิาวทิยาการคาํนวณดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา  

  จากจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จาํแนกตามเกณฑข์องการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)  

เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้

ของ สพฐ. 
ระดบั คะแนน (30) จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

80 – 100 ดีเยีย่ม 24 – 30 2 6.25 6.25 

75 – 79 ดีมาก 22.5 – 23.99 4 12.5 18.75 

70 – 74 ดี 21 - 22.49 7 21.87 40.62 

65 – 69 ค่อนขา้งดี 19.5- 20.99 0 0 40.62 

60 – 64 พอใช ้ 18 – 19.49 5 15.63 56.25 

55 – 59 ค่อนขา้งตํ่า 16.5 – 17.99 3 9.37 65.62 

50 – 54 ตํ่า 15 – 16.49 6 18.75 84.37 

0 - 49 ปรับปรุง 0 – 14.99 5 15.63 100.00 

รวม  x� = 18.34   SD = 4.19    ระดบัคุณภาพ พอใช ้

  

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนแสนสุขศึกษา จากจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ (x� =18.34) และ

นกัเรียนร้อยละ 56.25 มีผลสมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป 

 

ตารางที ่2  จาํนวนร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 

 วทิยาการคาํนวณดา้นการปฏิบติัการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 ปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา จากจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จาํแนกตามเกณฑข์องการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)  

เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้

ของ สพฐ. 
ระดบั คะแนน (10) จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

80 – 100 ดีเยีย่ม 8 – 10 18 56.25 56.25 

75 – 79 ดีมาก 7.5 – 7.99 0 0 56.25 

70 – 74 ดี 7 - 7.49 9 28.13 84.38 

65 – 69 ค่อนขา้งดี 6.5 – 6.95 0 0 84.38 

60 – 64 พอใช ้ 6 – 6.49 3 9.37 93.75 

55 – 59 ค่อนขา้งตํ่า 5.5 – 5.99 0 0 93.75 

50 – 54 ตํ่า 5 – 5.49 2 6.25 100.00 

0 - 49 ปรับปรุง 0 – 4.99 0 0 100.00 

รวม x�  = 7.66  SD = 1.29    ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 2  พบวา่ การปฏิบติัการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา จากจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก ( =7.66) และ

นกัเรียนร้อยละ 84.38  มีผลสมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดีข้ึนไป  

 

 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคํานวณด้านความรู้ความเข้าใจ ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา ระหว่างก่อนและหลงัจากจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

  

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาการคาํนวณดา้นความรู้ความเขา้ใจของ 

 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา ระหวา่งก่อนและหลงัจากจดัการเรียนรู้แบบ 

 สืบเสาะหาความรู้  

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X� SD t p-value 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

32 

32 

30 

30 

12.53 

18.34 

4.63 

4.19 
9.64 .000  

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนแสนสุขศึกษา ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สูงข้ึน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุข

ศึกษา จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา จากจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดบั

คุณภาพ พอใช ้(x�=18.34) ผลเป็นเช่นน้ีเพราะ จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ ฝึกคิด ฝึกปฏิบติั ฝึกแกปั้ญหาดว้ย

ตนเอง รู้จกัการวางแผนในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ สร้างองคค์วามรู้ของตวัเอง ผูส้อนเป็นเพียงผูส้นบัสนุนในการทาํ

กิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีผูว้ิจยัไดน้าํมาใชใ้นรายวิชาวิทยาการ

คาํนวณมีทั้ งหมดทั้ ง 5 ขั้นตอน ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ ผูว้ิจัยได้ดําเนินการทบทวนความรู้และนําเสนอ

เน้ือหาวิชาและโปรแกรมโดยใช้สถานการณ์และภาพประกอบการนําเสนอ บอกวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ 

ประโยชน์ความสําคญั ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคน้หา บอกหลกัการของเน้ือหาวิชาในเร่ืองท่ีเรียน ยกตวัอย่าง

ประกอบเน้ือหาวิชาท่ีเรียนซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนั ผูเ้รียนได้คน้หาความรู้เพ่ิมเติมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา ฝึกปฏิบติัการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป การ

อธิบายหลกัการแก้ปัญหาในโจทยปั์ญหาท่ีได้รับ โดยการใช้การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา สรุป

หลกัการแกปั้ญหาจากโจทยปั์ญหาท่ีไดรั้บ ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ ให้ผูเ้รียนรู้วิเคราะห์ปัญหาโจทยปั์ญหากบั

สถานการณ์ต่างๆได ้ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน จาํลองสถานการณ์การแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัเม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จน

จบ จึงทาํการประเมินผลดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาการคาํนวณดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

และประเมินทักษะปฏิบัติการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch ซ่ึงสอดคลอ้งกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

X
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เสาะหาความรู้ (ชาตรี เกิดธรรม, 2545)  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการสืบเสาะหาความรู้โดยพฒันามาจาก

กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการทางความคิด หาเหตุผลทาํให้คน้พบความรู้หรือ

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนิดา ภู่แพ (2553) ท่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั

ท่ีระดบั .05 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาการคาํนวณ

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

สูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาการ

คาํนวณ ของนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา ภายหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

สูงข้ึน ซ่ึงพบว่าในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกพฒันาทักษะ

กระบวนการคิดและการแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบังานวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาซิ ดราแม (2558) ท่ีศึกษาผล

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัวธีิแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา พบวา่นกัเรียน

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับวิธีการแก้โจทยปั์ญหาของโพลยา มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองไฟฟ้าสถิต หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบั สุจิตรา ไกรศรีวรรธนะ (2557) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเ รียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้

(1) ควรนําการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนครูควรกาํหนดโจทยส์ถานการณ์ต่างๆในการจดัการเรียนการสอน

ใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์และนาํไปปรับใชไ้ดใ้นชีวติจริง 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กบัการจดัการเรียนรู้แบบ

อ่ืนๆในระดบัชั้นอ่ืนๆต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  ระบบการศึกษาตอ้งพฒันาให้สอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะ

มุ่งเนน้แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ือนาํไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผูส้อนตอ้งเปล่ียนแปลงตนเองจาก

ศูนยก์ลางความรู้ไปเป็นผูส้นบัสนุนจดัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันากระบวนการคิด มีทกัษะ

ความสามารถในการศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง   

  ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จึงเป็นวธีิการท่ี

สาํคญัในการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา ผูเ้ขียนทาํการศึกษาและสรุปปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองใน

การเรียนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่เพ่ือประยกุต์ใชก้บัการออกแบบการเรียนการสอนทางการออกแบบ

แฟชัน่หรือศิลปศึกษา โดยเร่ิมจากการสร้างแรงจูงใจจากภายใน เพ่ือใหเ้กิดการเช่ือมโยงจากประสบการณ์ส่ิงท่ี

สนใจเดิมหรือส่ิงท่ีถนดัของตนเอง จากนั้นสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ ผ่านการฝึกฝนในการสืบคน้ คน้หาขอ้มูล

ไปเร่ือยๆ และลงมือทาํดว้ยตนเองอยา่งมีวินยั จนเกิดเป็นทกัษะและความรู้ท่ีสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่จากการ

ผสมผสานความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง   

 

คาํสําคญั :   การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนการสอน การออกแบบแฟชัน่ 

  

ABSTRACT  

  The education system needs to be adopted to keep consistency with the current global changing of the 

world in the 21st century which will focus on the concept of Self-Directed Learning to continually lead to Lifelong 

Learning.  The instructors have to change themselves from the knowledge center to be facilitators in order to 

encourage learners to develop thinking processes, have skills and ability to continuously seek knowledge and 

seek methods of Self- directed Learning by oneself. 

  Therefore, teaching and learning design which is in accordance with the factors for self- learning is an 

important method of teaching and learning in higher education.  The author studied and summarized factors for 

self-directed learning used for teaching and learning in Fashion Design to apply for teaching and learning design 

in fashion design or art education.  To begin with, creating the intrinsic motivation to make connections to prior 

learning and experience.   After that, create a culture of inquiry through asking, searching continuously and kept 
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coming up repeatedly.  Working hard and spending effort practicing with self- discipline until becoming a skill. 

Then learn to construct new things by combining prior knowledge with new ones by oneself.   

 

Keywords:    Self-directed Learning, Teaching and Learning, Fashion Design 

 

1. บทนํา  

   โลกในศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ชีวิต

ความเป็นอยู ่ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้เกิดความตอ้งการในทกัษะแห่งยคุใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม  

ระบบการศึกษาจึงตอ้งพฒันาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึน โดยวิจารณ์ พานิช 

(2555, น. 3-4) ตั้งขอ้สงัเกตวา่การเรียนรู้สาํหรับศตวรรษท่ี 21 มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 19และ 

20 อยา่งส้ินเชิง วธีิการหลายอยา่งท่ีเคยใชไ้ดผ้ลดีถือเป็นวธีิการท่ีลา้สมยัท่ี เช่น การสอนหนา้ชั้น โดยครูบอกสาระ

วิชาให้นักเรียนจด หรือการสอนแบบบรรยายหน้าชั้น ในมหาวิทยาลยัถือเป็นวิธีการเรียนแบบผูเ้รียนเป็นผูรั้บ

ถ่ายทอดสาระเน้ือหาความรู้ดว้ยเหตุผลหลายประการ  หากแต่การเรียนรู้ท่ีไดผ้ลดีตอ้งเป็นวิธีการท่ีนกัเรียนเป็นผู ้

ลงมือทาํ มิใช่นกัเรียนเป็นผูฟั้งและจดจาํ  อีกทั้งโลกยคุปัจจุบนัความรู้นั้นไม่จาํกดัเพียงแค่ในหอ้งเรียน ประกอบ

กบัพฤติกรรม ลกัษณะของผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบเป็นปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถหาความรู้ไดจ้ากแหล่งต่างๆ มากมาย  มีความสามารถในการประยกุต์ประมวลผลและ

สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยีเป็นผูส้นับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และนาํ

ความรู้ไปเป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและก่อใหเ้ป็นประโยชน ์เตรียมตวัเพ่ือไปใชใ้นชีวติจริง  

จากแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)ท่ีวา่ ส่งเสริมใหค้นไทย

มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต พร้อมรับการเปล่ียนแปลงทั้ งภายในและภายนอกประเทศ   อีกทั้ งยงั

สอดคล้องกับ Kek & Huijser  (2011)  ท่ีกล่าวว่าในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงและไม่มั่นคงอย่างรวดเร็วใบน้ี 

หลายๆประเทศมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาระดบัการแข่งขนัทางการศึกษาให้ดีข้ึนโดยการปรับปรุงประเทศและกลยุทธ์

การศึกษาของชาติ   แนวทางการเรียนการสอนในปัจจุบนัจึงตอ้งปรับเปล่ียนไป กล่าวคือ ผูส้อนตอ้งมีการกระตุน้

ใหผู้เ้รียนอยากรู้อยากลองตลอดเวลา โดยความสนใจใคร่รู้นั้นจะก่อใหเ้กิดการคน้หาขอ้มูลความรู้ดว้ยตนเอง ทั้งน้ี

ตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมสืบคน้ท่ีมีระบบอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความเป็นคนเจา้ความคิด เจา้ปัญหา 

เกิดเป็นคนเจา้ปัญญา และแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองต่อไปเร่ือยๆ  

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นวิธีการท่ีสําคญัในการเรียนการสอนระดบั 

อุดมศึกษา เพ่ือให้ผูเ้รียนมีทกัษะความสามารถในการศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง  ปนิดา ทวีชาติ,ประเสริฐ เรือนนะการ และเชาว ์อินใย  (2560)  แนวทางในการจดัการเรียนการสอนใน

ระดบัอุดมศึกษาทางศาสตร์ดา้นการออกแบบแฟชัน่  เป็นการเรียนการสอนควบคู่กนัไประหวา่ง ทฤษฎีท่ีสร้างให้

ผูเ้รียนเกิด “องคค์วามรู้” และการฝึกฝนปฏิบติัการจนเกิดเป็น “ทกัษะ”  เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคห์รือ

สามารถคิดแกปั้ญหาประยกุตส่ิ์งแวดลอ้มหรือศาสตร์อ่ืนๆเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ได ้ดงันั้น แนวทางการจดัการ

เรียนการสอนในรายวชิาน้ีใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เพ่ือใหผู้เ้รียนคน้ควา้ขอ้มูลและ

ประยุกต์ส่ิงท่ีคน้พบไปสร้างสรรค์เป็นส่ิงใหม่ เกิดเป็นความเขา้ใจมากกว่าการจาํ สามารถใช้ประโยชน์จาก               

การเรียนรู้ดว้ยตนเองไดดี้กวา่และยาวนานกวา่ เพ่ือนาํไปสู่การศึกษาตลอดชีวติ  
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือนาํเสนอปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการเรียนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่   

 

3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 3.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL)   

 Knowles (1990) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองถูกกาํหนดให้เป็นกระบวนการใชค้วามคิดริเร่ิมของแต่

ละคน โดยจะมีหรือไม่มีความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเพ่ือวินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลก็เป็นได ้

และการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการท่ีใช้กาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ โดยระบุแหล่งขอ้มูลสําหรับ                 

การเรียนรู้ เลือกและใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้และประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

 Candy (1991) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้นตอ้งฝึกการควบคุมตนเองใหไ้ด ้ซ่ึงส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีใหเ้พ่ือ

ทาํความเขา้ใจในความตอ้งการในส่ิงท่ีแต่ละคนตอ้งการเรียนรู้ โดยมีการระบุเป้าหมายสําหรับการเรียนรู้ และ             

การคน้หาแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสมสาํหรับตนเองเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการเรียน 

 สรุป การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจ 

ความถนัดและความตอ้งการของตนเอง มีการกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ รู้จกัแสวงหาแหล่งขอ้มูลสาํหรับ             

การเรียนรู้  เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความกา้วหนา้และประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยจะ

ดาํเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได้ กระบวนการทั้ งหมด ผูเ้รียนเลือกรูปแบบท่ี

เหมาะสมสําหรับตนเองเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการเรียน ซ่ึงส่ิงน้ีมีความจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับการศึกษาใน

ปัจจุบนัเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตลอดชีวติต่อไป 

3.2. วธีิแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของมนุษย์ 

 นบัตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบนั การรับความรู้ของมนุษยเ์ป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัแนวทางในการ

จดัหาความรู้ โดยเร่ิมจากการทาํตามกนัมา จนเกิดการสนใจใคร่รู้หรือรู้สึกสงสัยเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีต่างออกไป

จากเดิม  ความสงสยัส่งผลให ้เกิดเป็นการแสวงหาเพ่ิมเติม เกิดการคน้หาโดยการใชส้ติปัญญาและการฝึกฝนต่างๆ 

เกิดการประยกุตค์วามรู้เดิมมาพฒันาเพ่ิมเติม  การแกไ้ขหรือปรับปรุงให้ดีข้ึน     ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบท่ีตอ้ง

อาศยัการฝึกฝนและคน้หา รู้จกัแสวงหาคาํตอบเพ่ืออธิบายความเป็นไปของส่ิงต่างๆ อย่างมีลาํดบัขั้นตอน วิธี

แสวงหาความรู้ของมนุษย ์โดยสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2561) จาํแนกหวัขอ้ไว ้และผูเ้ขียนยกตวัอยา่ง

ประกอบ ดงัน้ี  

  3.2.1 การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี (By Tradition)  การศึกษาจากขนบธรรมเนียม

ประเพณีหรือวฒันธรรมต่างๆ เช่น การทาํความเคารพ การแต่งกายประจาํชาติหรือชนเผา่ต่างๆ การเขียนหรือวาด

ภาพเพ่ือบนัทึกเร่ืองราวต่างๆบนฝาผนงั การเขียนสีหรือการเจาะสักร่างกาย  การสืบทอดภูมิปัญญาของชาวบา้น 

การทอผา้จากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีไดย้ดึถือปฏิบติักนัมาหลายปี อาจมีขอ้ปฏิบติัหรือแนวทางท่ีปรับเปล่ียน

ระหวา่งทาง  ซ่ึงผูใ้ชว้ธีิการแสวงหาความรู้แบบน้ีตอ้งตระหนกัและทาํการศึกษาขอ้มูลอยา่งดี อาจพบขอ้เท็จจริงท่ี

บิดเบือนอนัเกิดจากกาลเวลา ควรประเมินอยา่งรอบคอบเสียก่อน  

   3.2.2 การสอบถามจากผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญ (By Authority or By Expert) เช่นในสมยัโบราณ เม่ือ

เกิดโรคระบาด ผูค้นก็จะถามผูท่ี้เกิดก่อนว่าควรจะทาํการรักษาอย่างไร หรือถามพระ ถามพ่อมดหมอผีในการ

รักษา หรือผูท่ี้มีอาํนาจท่ีถือไดว้า่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากสังคม ซ่ึงในสมยันั้นผูท่ี้เกิดก่อนก็จะแนะนาํให้ทาํ

พิธีสวดมนต์ออ้นวอนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ หรือทาํพิธีกรรมเพ่ือปลดปล่อย แต่ปัจจุบนัมีการแสวงหาความรู้ท่ีใช้
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วิธีการสอบถามจากผูรู้้ เช่น ครูบาอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ หรือผูป้ระสบในเหตุการณ์ หากแต่ควร

ระมดัระวงัในการเสาะแสวงหาความรู้โดยการสอบถามจากผูรู้้คือตอ้งมัน่ใจวา่ผูรู้้นั้นเป็นผูรู้้ในเร่ืองท่ีจะสอบถาม

อยา่งแทจ้ริง    

   3.2.3 การค้นพบโดยบังเอญิ (By Chance) เช่น การคน้พบแรงลอยตวัของอาคิมิดีสในอ่างอาบนํ้ า หรื

ออเลกซานเดอร์ เฟลมมิง คน้พบยาเพนิซิลินในโหลเพาะเช้ือราท่ีลืมเปิดฝาท้ิงไว ้ หรือ ประเสริฐศกัด์ิ เดชอุดม 

(2011) กล่าววา่การคน้พบ Post it ผลิตภณัฑข์อง3M โดยสเปนเซอร์ ซิลเวอร์ ท่ีเกิดจากความลม้เหลวในการ

พยายามคิดคน้กาวติดพลงังานสูงแต่กลบัไดก้าวท่ีไม่มีความเหนียว ทาํใหไ้ดก้าวท่ีใชติ้ดกระดาษโนต้ สามารถลอก

ไปติดซํ้ าไดแ้ละไม่ท้ิงรอยคราบใหพ้ื้นผิวท่ีติดเกิดความเสียหาย  

                 3.2.4 การใช้ประสบการณ์ (By Personal Experience)  คือการหาความรู้โดยการใชป้ระสบการณ์

ตรงของตนเอง กล่าวคือ เม่ือมนุษยพ์ยายามท่ีจะคน้ควา้หาคาํตอบในการแก้ปัญหา มกัจะถามผูท่ี้เคยประสบ

เหตุการณ์ตรงนั้นมา  หรือทดลองทาํดว้ยตนเอง จนเกิดเป็นแนวทางการแกปั้ญหา โดยวธีิท่ีไดผ้ลดีจะใชค้วามรู้นั้น

ต่อ โดย Honey และ Mumford (1992, p.1-6) ให้ความสาํคญักบัการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพราะการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ เป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานแต่มีความสาํคญัยิ่งต่อการแสวงหาความรู้ ถา้หากผูเ้รียนไม่สามารถ

เรียนรู้จากประสบการณ์ผูเ้รียนจะไม่สามารถแสวงหาความรู้หรือฝึกฝนทกัษะต่างๆได ้และอาจจะทาํผิดพลาดซํ้ า

แลว้ซํ้ าเล่า ในท่ีสุดก็จะไม่สามารถปรับตวัใหท้นักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้   

 3.2.5. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)   วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีสาํหรับการแก ้ปัญหาต่างๆ ท่ี

สามารถประยกุตจ์ากการแกปั้ญหาในห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ท่ีทดลองทาํ จดบนัทึกส่ิงท่ีใชไ้ดไ้ม่ได ้และยงั

สามารถนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาทางการศึกษาไดด้ว้ย โดยมีขั้นตอน ไดแ้ก่ กาํหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหา 

ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ขั้นท่ี 4 วิเคราะห์และตีความขอ้มูล และตรวจสอบผล และ

ขั้นท่ี 5 สรุปผล  

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูเ้ขียนสสรุปประเภทของวธีิแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของมนุษย ์ จะสามารถแบ่งได้

สองรูปแบบ โดยแบ่งตามลกัษณะของการสืบคน้ ดงัน้ี 

 

ตารางที ่ 1: วธีิแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของมนุษย ์แบ่งตามลกัษณะของการสืบคน้ 

รูปแบบที ่1:   

การสืบค้นหาข้อมูล ด้วยการค้นหา หรือการสอบถาม 

รูปแบบที ่2:  

การคดิและทดลองลงมือทาํ 

 การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี (By 

Tradition) 

 การสอบถามจากผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ (By 

Authority or By Expert)  

 

 การคน้พบโดยบงัเอิญ (By Chance) 

 การใชป้ระสบการณ์ (By Personal Experience)  

 วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific method)     

 

3.3 ลกัษณะของผู้เรียนทีเ่รียนรู้ด้วยตนเอง   

  Perry, Phillips, & Hutchinson (2006) กล่าววา่ ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเองจะชอบการทาํงาน

ท่ีทา้ทาย ฝึกฝนเรียนรู้ และพฒันาความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในส่ิงท่ีเรียนและใชค้วามพยายามพิเศษซ่ึงจะนําไปสู่

การศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จ  
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  Keetam D. F. Alkahtani (2013) กล่าววา่ ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเป็นเรียนรู้ดว้ยตนเองจะ

อยู่ในธรรมชาติของการเรียนรู้ของแต่ละคน เป็นการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายการศึกษาท่ีพึง

ประสงคอ์ยา่งสูง  

ดงันั้น ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเองจะมีความใฝ่ฝึกฝนเรียนรู้ และความพยายามท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองอยา่งท่ีสุดตามธรรมชาติของการเรียนรู้ของแต่ละคน เพ่ือท่ีจะประสบความสาํเร็จ และแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองไปตลอดชีวติ  

3.4 รูปแบบกจิกรรมทีส่่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

รูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น มีหลกัการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ท่ีเสนอโดยวฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545, น. 50-51)  จาํนวน 5 ประการ ไดแ้ก่  ศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

การจดัให้ผูเ้รียนมีส่วนรับผดิชอบในการเรียน การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน การพฒันาทกัษะการเรียนรู้

ร่วมกบัผูอ่ื้น และพฒันาทกัษะการประเมินตนเอง ซ่ึงสามารถแบ่งตามขั้นตอนการสอนและอธิบายโดยสงัเขปดว้ย

ตาราง ดงัน้ี  

 

ตารางที ่ 2: รูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามขั้นตอนการสอน 

 

 
 

4. การเรียนการสอนทางการออกแบบแฟช่ัน 

 ในการเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการออกแบบแฟชัน่ จะมีรายวชิาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

หรือการออกแบบแฟชั่นท่ีกระจายอยู่ในรายวิชาท่ีเป็นความรู้ทางการออกแบบแฟชั่นระดับพ้ืนฐานและ                          
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การออกแบบแฟชั่นขั้นสูง ซ่ึงการเรียนการสอนการออกแบบแฟชั่นนั้ นต้องทําการศึกษาขอ้มูลต่างๆ อาทิ                     

การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ แนวความคิดทางการออกแบบ การศึกษา

รูปแบบเคร่ืองแต่งกาย (Style) การเลือกใช้สี การเลือกใช้วตัถุดิบ  การศึกษาเร่ืองรสนิยมและแนวโน้ม                             

การออกแบบตามฤดูกาล ประกอบกบัตอ้งศึกษาขอ้มูลทางการตลาดแฟชั่น ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค

วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนแนวคิด ส่ิงท่ีสะทอ้นความคิดความเช่ือ ปัญหาสภาพการณ์เบ้ืองตน้ 

ควบคู่กบัการสังเกตงานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย และมีความซับซ้อนมากข้ึนในรายวิชาขั้นสูง  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่

ผูเ้รียนตอ้งทาํการศึกษาเน้ือหาในส่วนของทฤษฎีและตอ้งทาํการสืบคน้ขอ้มูลเป็นจาํนวนมาก จนกวา่จะสามารถ

ทาํการออกแบบเคร่ืองแต่งกายได ้ ประกอบกบัรูปแบบการเรียนการสอนสาํหรับกลุ่มผูเ้รียนในปัจจุบนัน้ีท่ีไม่ควร

เน้นการเรียนแบบท่องจาํเพียงอยา่งเดียว แต่ควรเปล่ียนการทฤษฎีแบบการเลคเชอร์ ไปเป็นการให้นกัศึกษาหา

ขอ้มูลดว้ยตนเองควบคู่กบัการปฏิบติังาน อีกทั้งธรรมชาติของการออกแบบงานสร้างสรรค์ในแต่ละคนมีความ

แตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ ผูอ้อกแบบแต่ละคนจะมีความช่ืนชอบในรูปแบบเฉพาะตน  และแสดงออกในผลงาน

ท่ีสร้างสรรค์ต่างกนั ดังนั้น แนวทางการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีท่ีสามารถสนองความตอ้งการของ

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลได ้คือการจดัใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การคน้หาความตอ้งการในตวัตน 

หรือหัวขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ จากนั้นลงพ้ืนท่ี สอบถามกลุ่มเป้าหมายหรือชุมชน หรือการทาํแฟชัน่สเก็ตบุ๊ก(Fashion 

sketchbook)  เพ่ือจดบนัทึกและสะสมขอ้มูลเอกสารและขอ้มูลภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวต่างๆ ทีละเล็กละนอ้ย  

ท่ีไดค้น้ควา้ดว้ยตนเองดว้ยวธีิการต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมท่ีกวา้งออกไป   

ขั้นตอนในการเรียนออกแบบแฟชัน่ท่ีใชก้ระบวนการคิดในการออกแบบ  ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การทาํความ

เข้าใจ(Understand) หรือการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ขั้นท่ี 2 การค้นควา้ 

(Explore) คน้ควา้หาขอ้มูลในการแกปั้ญหา ระดมความคิด และขั้นท่ี 3 (Prototype) การทดลองหรือสร้างตวัอยา่ง

ตน้แบบผลิตภณัฑ ์โดยความสมัพนัธ์ของแต่ละขั้น จะสามารถกลบัไปทาํซํ้ าในขั้นก่อนหนา้ได ้หากตอ้งการขอ้มูล

เพ่ิมเติมหรือไม่ไดผ้ลสรุปหรืองานออกแบบท่ีชดัเจน  ดงัแผนภาพความเช่ือมโยง ดงัน้ี 

 

 
ภาพท่ี  1:  ขั้นตอนในการเรียนออกแบบแฟชัน่ท่ีใชก้ระบวนการคิดในการออกแบบ   

ท่ีมาของภาพ : https://www.slideshare.net/ktphinnovation/design-thinking-workshop-notes 

 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ทั้งหมด ผูเ้ขียนสรุปจจยัท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีใชส้ําหรับการ

เรียนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ ไดด้งัน้ี  

  5.1 แรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic motives) พระครูวสุิทธ์ิธรรมานุวตัร   และอนุวตั กระสงัข ์(2019)  ให้

นิยามของแรงจูงใจจากภายใน  วา่คือแรงขบัเคล่ือนท่ีอยูภ่ายในตวับุคคลท่ีจะกระตุน้ใหบุ้คคลนั้นเกิดการกระทาํ
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แรงขบัดงักล่าวเกิดจากความตอ้งการพ้ืนฐาน แรงผลกัพลงักดดนั หรือความปรารถนา อนัเน่ืองมาจากส่ิงล่อ

ใจความคาดหวงั หรือการตั้งเป้าหมา ย ทาํให้บุคคลพยายามด้ินรนเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงคน์ั้น     

โดยบุคคลท่ีมีแรงจูงใจจากภายใน  จะเป็นผูท่ี้จะประสบความสาํเร็จในการทาํงาน  เป็นคนท่ีมีหวัใจของการพฒันา

อยูเ่สมอ  เป็นผูท่ี้มีการสาํรวจและประเมินความสามารถของตนเองอยูต่ลอดเวลาการมองโลกในแง่ดี และแสวงหา

โอกาสในการทาํางานมีความคิดไม่หยดุน่ิงพฒันาความคิดสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งไร้ขีดจาํกดั  นอกจากนั้นยงัมี

ความสนใจใฝ่รู้ส่ิงใหม่ๆสร้างผลงานดว้ยใจรัก ตวัอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การให้ผูเ้รียนเลือกหัวขอ้หรือ

แนวทางท่ีชอบ หรือการเร่ิมตน้ออกแบบผลงานจากประสบการณ์เดิมท่ีมี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียนท่ี

เรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีกล่าวไวข้า้งตน้   

  5.2 มีวัฒนธรรมการสืบค้น(Culture of Inquiry)   มาจากวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(Inquiry-Based 

Learning) ซ่ึงภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 119) กล่าวว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนท่ีเน้น

กระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดค้น้พบความจริงต่างๆดว้ยตนเองให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์

ตรงในการเรียนรู้เน้ือหาวิชาและเปล่ียนแนวความคิดจากการท่ีเป็นผูรั้บความรู้มาเป็นผูแ้สวงหาความรู้และใช้

ความรู้ สอดคลอ้งกบัท่ี Freach, j. (2011). นกัออกแบบผูเ้ขียนบทความในหวัขอ้ The Art  of  Design  Research  (and Why 

It Matters)  หรือ ศิลปะในการวิจยั (และทาํไมถึงสาํคญั) กล่าวไวว้า่  “Design can exist without "the research." But 

if we don't study the world, we don't always know how or what to create.”  หรือ การออกแบบสามารถทาํไดโ้ดย

ไม่ตอ้งผ่านกระบวนการวิจยั แต่หากไม่สืบคน้หาขอ้มูลในโลกน้ี เราก็จะไม่รู้วา่จะสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ได้

อย่างไร โดยวิธีการสร้างวฒันธรรมในการสืบคน้นั้น Miller, A. (2015). กล่าวไวว้่า ควรเร่ิมจากในห้องเรียน 

เร่ิมตน้ดว้ยบรรยากาศการเรียนท่ีอบอุ่น เป็นมิตรและไวว้างใจได ้ทาํใหผู้เ้รียนจะเขา้ใจถึงคุณค่าของคาํถาม รู้สึกมี

พลงัอยากคน้ควา้หาคาํตอบและเกิดทศันคติท่ีดีในการเรียน ซ่ึงกิจกรรมท่ีผูส้อนสร้างหรือคิดข้ึนมา เช่น การถาม

คาํถาม การใหโ้จทยท่ี์ทา้ทาย กิจกรรมท่ีสนุก เร้าอารมณ์ หรือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสแบ่งปันความสนใจใคร่

รู้ส่วนตวักบัรูปแบบท่ีตนชอบ จะทาํใหส้ามารถตรวจสอบทิศทางความสนใจของผูเ้รียนได ้อยา่งไรก็ตามการสร้าง

วฒันธรรมของการสืบคน้ตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่วนัแรกในหอ้งเรียนและมีกิจกรรมต่อเน่ืองไปตลอด   ซ่ึง

กลยทุธ์การสอนนั้นควรมีหลากหลายและไม่ซํ้ ากนั ควรมีการประเมินผลหรือตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง และมีการ

เสริมแรงบวก เช่นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างสรรคง์านศิลปะในรูปแบบท่ีตนเองตอ้งการ หรือให้นาํเสนอ

การสืบคน้ในหวัขอ้ท่ีสนใจอยา่งต่อเน่ืองและใหค้าํชมเชย ทั้งน้ีการสร้างวฒันธรรมในการสืบคน้ท่ีดีควรเป็นส่วน

หน่ึงของชีวติ กล่าวคือไม่ไดใ้ชแ้ค่ทาํกิจกรรมในชั้นเรียน แต่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั เน่ืองจาก

การฝึกการสร้างวฒันธรรมการสืบคน้เป็นคร้ังคราวนั้นจะไม่สร้างนิสัยในการสืบคน้ได ้ ทั้งน้ี การจดัส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ อาทิ หอ้งสมุด หอ้งเรียน ครูหรือผูเ้ช่ียวชาญประจาํศูนยก์าร

เรียนรู้เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้ารแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง    

5.3 การมวีนิัยในตนเอง (Self-Discipline) ความมีวนิยัในตนเองนาํไปสู่การสร้างผลงานท่ียอดเยีย่มของ

ผูส้ร้างหรือนวตักรผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆทั้งหลายตอ้งใชก้ารฝึกฝนเป็นประจาํจนกวา่จะไดรั้บการยอมรับ 

เช่น นกัวิง่มาราธอนท่ีตอ้งฝึกฝนในการวิง่อยูเ่ป็นประจาํ ส่วนในการทาํงานทางศิลปะ วนิเซนต ์แวนโก๊ะ(Vincent 

Van Gogh) เป็นตวัอยา่งของศิลปินระดบัโลกผูท่ี้มีวนิยัในตนเองอยา่งดีเยีย่ม ในการสร้างผลงานศิลปะของเขาสกั

หน่ึงช้ิน เขาจะเร่ิมร่างภาพขนาดเลก็มากกวา่ 100 ภาพ ก่อนท่ีจะลงสีจริง และทดลองลงสีในแบบต่างๆก่อนท่ีจะลง

บนเฟรม แสดงใหเ้ห็นถึงการมีวนิยัอยา่งไม่หยดุย ั้ง มีการใคร่ครวญถอดบทเรียนจากส่ิงท่ีเรียนรู้จากประสบการณ์ 

เพ่ือพฒันาไปสู่การทาํงานท่ีดีข้ึนในคร้ังต่อไป ซ่ึงวธีิการทาํงานและฝึกทกัษะทางการวาดภาพอยา่งมีวนิยัของวนิ
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เซนตส์ามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นทางการออกแบบแฟชัน่ได ้ ดว้ยการฝึกปฏิบติัการออกแบบ วาดภาพ สร้าง

รายละเอียดการตดัเยบ็อยูเ่ป็นประจาํ จนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานออกแบบไดอ้ยา่งสวยงาม การมีวนิยัในตนเอง

จะทาํใหเ้รามีจิตใจท่ีแน่วแน่ ไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในส่ิงท่ีตั้งไว ้

  5.4 การสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง (Learn to Construct) เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นทฤษฎี ทดลอง

แลกเปล่ียนเรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง คน้พบสาระสําคญัหรือองคก์ารความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง หรือเกิดจากการ

เช่ือมโยงจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีสนใจเดิมหรือส่ิงท่ีถนัดของตนเอง ผ่านการฝึกฝนในการสืบคน้ ลงมือทาํดว้ย

ตนเองซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมมีประสบการณ์ตรง (John  dewey,1993 อา้งถึงในสกนธ์ ภู่งามดี) จากนั้นถอดบทเรียน 

แลว้สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงใหม่ ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองขั้นสูง สอดคลอ้งกบัแนวทางจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยสํานักพฒันาการศึกษามธัยมตอนปลาย (2019) ท่ีให้ความสําคญักบักระบวนทศัน์การเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนไปสู่ผูมี้ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติท่ีพึงประสงค ์เป็น

บุคคลท่ีมีคุณภาพ มีทกัษะในการคน้ควา้แสวงหาความรู้ มีความรู้พ้ืนฐานท่ีจาํเป็น สามารถคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ 

สร้างสรรค์ สามารถสร้างส่ือไดอ้ย่างมีประสิทธิผล นาํไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ท่ีพึง

ประสงค ์   

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีใชส้าํหรับการเรียนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้นั้นมีความสัมพนัธ์กนัตามลาํดบัขั้น  โดยเร่ิมตน้จากตนเองตอ้งมีแรงจูงใจจากภายใจ แลว้จึงรับผลกระทบ

จากปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม และรูปแบบกิจกรรมท่ีผูส้อนจดัใหเ้พ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง จากนั้นสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ โดยการฝึกฝนการคน้หาขอ้มูลไปเร่ือยๆ ทดลองทาํซํ้ าๆ อยา่งมีวนิยั

ในตนเอง จนเกิดเป็นความรู้ท่ีสามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่จากการผสมผสานความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ได้ด้วย

ตนเอง โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีใชใ้นการ

เรียนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่กบักิจกรรมการเรียนการสอนได ้ดงัน้ี  
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ภาพที ่2 :  แผนภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ในการเรียนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ กบักิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีมาของภาพ : ผูเ้ขียน 

 

ข้อเสนอแนะ   ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการเรียนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ควร

ส่งเสริมและพฒันาปัจจยัทุกขอ้ควบคู่กนัไปจึงจะสามารถประสบผลสําเร็จในการเรียนได ้โดยผูส้อนหรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทางแฟชัน่หรือศิลปศึกษาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

อนัจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดเป็นบุคคลท่ีเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเม่ือจบการศึกษา และต่อเน่ืองเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
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แนวทางพฒันาการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาในจังหวดักาํแพงเพชร   

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

DEVELOPMENT ADMINISTRATIONGUIDELINE OF INTERNAL  

QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF EDUCATIONSCHOOLS IN  

KAMPHAENG PHET UNDER THE OFFICE OF SECONDARY  

EDUCATIONAL SERVICE AREA 41 

 

กฤษณะ  อรัญสาร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

E-mail: Kitsana_ars@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  2) เพ่ือศึกษาปัญหา

การบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  3) เพ่ือหาแนวทางพฒันาการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ประชากรท่ีใชใ้นการ

วิจยั ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 และ 2  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา

จงัหวดักาํแพงเพชร  จาํนวน  1,357  คน  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  303  คน  เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 56  คน  

และครูผูส้อน จาํนวน 247  คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตาราง ของเครจ์ซีและมอร์แกน (Krejcie& 

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

Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่  แบบสอบถาม  แบบใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

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

scale) มีค่าความเท่ียง (Reliability) เท่ากบั  0.98  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและผูใ้หข้อ้มูล (Informant)  ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  จาํนวน 11 คน  รวบรวมขอ้มูล

โดยการสนทนากลุ่ม(Focus group discussion) และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 

ผลการวจิยั  พบวา่ 

 1.  สภาพการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  การดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือ  ดา้นการกาํหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดแ้ก่  การแต่งตั้งคณะทาํงานกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ดา้นการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดแ้ก่  

mailto:Kitsana_ars@hotmail.com
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จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีดา้นการดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดแ้ก่  การ

กาํหนดปฏิทินการปฏิบติัและการรายงานผลและดาํเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี และดา้นการจดัให้

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดแ้ก่  การแต่งตั้งคณะทาํงานและกาํหนด

บทบาทหนา้ท่ีและนาํผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นขอ้มูลในการจดัทาํรายงานประจาํปี(SAR)คิดเป็นร้อยละ  

99.34  ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศไดแ้ก่การนิเทศ

ภายใน  คิดเป็นร้อยละ  10.56  

 2.  ปัญหาการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบันอ้ย (x� = 1.75, S.D. = 

0.65) และทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ยพบวา่  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นการจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน (x� = 1.85, S.D. = 0.67) 

 3.  แนวทางพฒันาการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวดั

กาํแพงเพชร สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ควรนาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมควรจดั

ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํแผนร่วมกนั(SWOT)มีการวิเคราะห์ปัญหาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาควร

กระจายอาํนาจการบริหารแก่บุคลากรตามโครงสร้างบริหาร  และปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความสะดวก

และรวดเร็วในการใชง้าน ควรมีการนิเทศภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นควรวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ

กับเป้าหมายและตัวช้ีวดัความสําเร็จของแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ทุกคร้ังเม่ือเสร็จส้ิน

โครงการ  ควรดาํเนินการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการศึกษาให้เป็นปัจจุบนั  และผลการตรวจสอบมาแกไ้ข  

พฒันาคุณภาพการศึกษาใหม้ากข้ึน  ควรสร้าง/มีเคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายใน  ท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  ครบทุกมาตรฐานและครบทุกตัวบ่งช้ีควรรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การดําเนินงานตาม

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปีใหค้รอบคลุมทุกรายการ  ทุกดา้นและ

ทุกมาตรฐาน  และ ควรวิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลสารสนเทศ  จากผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  และนาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

 

คาํสําคญั : ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา / สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research aim.   1)  To study the conditions of the administration of the internal 

quality assurance system of schools in KamphaengPhet Province  under the Office of Secondary Educational 

Service Area 41.  2) To study the problems of the administration of internal quality assurance system of schools 

in KamphaengPhet Province  under the Office of Secondary Educational Service Area 41.   3)  To find the ways 

to improve the internal quality assurance system administration of schools in Kamphaeng Phet Provinceunder the 

Office of Secondary Educational Service Area 41.  The population used in the research according to the objectives 

1 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 303persons, consisting of 56school administrators 

and 247 teachers,  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 
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for data collection were questionnaires and check one choice and 5 rating scales of Likert five's Rating scale has 

reliability.  is equal to 0.98.   The statistics used in data analysis are 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 the administration of the internal quality assurance system of schools in 

Kamphaeng Phet Province  under the Office of Secondary Educational Service Area 41.   The most practical 

operation is the educational standard setting of the schools are appointment of the working group to set the 

educational standard of the school in the formulation of educational development plans of educational institutions 

that focus on quality according to educational standards of the institution, including the annual action plan.  The 

operation according to the educational development plan of the educational institutions were defining action 

calendars and reporting results and project implementation according to the annual action plan,and for providing 

internal quality assessment in accordance with educational standards of the institution, including the appointment 

of a working group and determining the roles and responsibilities and using the internal quality assessment results 

as information in the preparation of annual reports (SAR), representing 99.34 percent.  The operations that do not 

perform the most are management and information systems. Internal supervision accounting for 10.56 percent. 

 2. The Problems of the administration of internal quality assurance system of schools in Kamphaeng 

Phet Provinceunder the Office of Secondary Educational Service Area 41.  The overall average (��= 1.75, S.D. = 

0.65) and all aspects were at a low level. It was found that the aspect with the highest mean was the preparation 

of the annual report that is an internal quality assessment report (��= 1.85, S.D. = 0.67) 

 3. The  Guidelines for the development of internal quality assurance system administration for schools 

in Kamphaeng Phet Province under the Office of Secondary Educational Service Areas 41.  Educational standards 

of educational institutions should be used as guidelines for creating educational quality development plans of 

schools. Everyone should be involved in a joint plan making workshop (SWOT) with problem analysis to cover 

educational standards.   Should decentralize the administration to personnel according to the administrative 

structure and improve the information system to be convenient and quick to use.   There should be on going 

internal supervision and the operational results should be compared with the goals and indicators of the success 

of the educational development plan of the school.  Every time when the project is finished.   The project should 

carry out an investigation.   Review quality of education to be up to date, and the result of the examination to 

correct improve the quality of education.  Should build / have internal quality assessment tools. That covers the 

educational standards of schools complete all standards and all indicators.  Should gather information the 

implementation of the educational quality development plan of the school and the annual action plan to cover all 

items.  Every aspect and every standard and should analyze the synthesis of information from the internal quality 

assessment of the school, and use it to benefit the development of administration and teaching continuously. 

 

Key words:  Internal quality assurance system of schools /  Under the Office of Secondary Educational Service  

Area 41 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

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

การประกนัคุณภาพการศึกษา  ไวใ้นมาตรา 47 วา่ ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  ประกอบดว้ย  ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  และระบบการประกนัคุณภาพ

ภายนอก  ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง   

 จากรายงานการประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41  ประจาํปี 2557  (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  41, 2558, หนา้ 15-61)  ซ่ึงผล

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบวา่  โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.46  ระดบัคุณภาพ  3  แปล

ผลระดบัดี  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท่ีอยู่ในระดบัสูงสุด  

ไดแ้ก่  ดา้นท่ี 3 จดัระบบบริหารและสารสนเทศคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.66 ระดบัคุณภาพ  5  แปลผลระดบัดีเยี่ยม  

และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่าสุด  ไดแ้ก่  ดา้นท่ี 1 การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  2.75  ระดบัคุณภาพ  2  แปลผลระดบัพอใช ้  

 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่โรงเรียนในสังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  การดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในอาจมีปัญหา  ทาํให้คุณภาพการจดัการศึกษาบางดา้นมีผลการประเมินระดบัพอใช ้ ผูศึ้กษา

จึงสนใจท่ีจะทราบถึงสภาพ ปัญหาท่ีมีอยู ่และแนวทางพฒันาการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี

ควรจะเป็นของสถานศึกษา  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวดั

กาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวดั

กาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

 2.3 เพ่ือหาแนวทางพฒันาการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวดั

กาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 41 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดเป็นกรอบแนวคิดหลกัของการวจิยัตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ ์และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบ 8 ประการดังน้ี

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา้ 6) 
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แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

  4.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานใน

สถานศึกษาจงัหวดักาํแพงเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 41  ปีการศึกษา 2558  จาํนวน

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

  4.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังาน

ในสถานศึกษาจังหวดักาํแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2558  

จาํนวน  303  คน  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชต้ารางของเครจซี์และมอร์แกน (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  0.80-1.00นาํมาเป็นแบบสอบถาม  นําเคร่ืองมือไปทดลองใช้กับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  ใชม้าหาค่าความเท่ียง (Reliability)  โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ตามวิธี

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

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  โดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus  group  discussion) 

 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยใชแ้บบสอบถาม

เก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41ซ่ึงแบบสอบถามไดก้ลบัคืนมาทั้งหมด 303 ฉบบั  และผูว้จิยั

ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  โดยใช้การสนทนากลุ่ม(Focus  group  discussion)โดยมีผูร่้วม

สนทนากลุ่มจาํนวน  11  คน 

แนวทาง

พฒันาการ

บริหารงาน

ระบบการ

ประกนั

คุณภาพ

ภายในของ

สถานศึกษา 

สภาพและปัญหาการบริหารงาน 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา8 องค์ประกอบ 

กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

 ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 จดัใหมี้การการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยนําขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูล  โปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS  เพ่ือคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ  ทั้งสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น ค่าร้อยละ  โดยแสดง

ในรูปตารางแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย  ค่าเฉล่ีย (x�)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และวิเคราะห์เน้ือหาจาก

การสนทนากลุ่มแลว้จดัหมวดหมู่ขอ้มูล  จากนั้นเขียนรายงานสรุปผลการสนทนากลุ่มเป็นความเรียง 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1  สภาพการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  พบวา่การดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือดา้นท่ี 1 ดา้นการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้แก่การแต่งตั้ งคณะทํางานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ดา้นท่ี 2 การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาไดแ้ก่  จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีดา้นท่ี 4 การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาได้แก่  การกาํหนดปฏิทินการปฏิบติัและการรายงานผลและดาํเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี และการดาํเนินงานท่ีปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือด้านท่ี 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศได้แก่การใช้

แผนพฒันาการจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน  ดา้นท่ี 7  การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน  ไดแ้ก่การรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานต่อตน้สังกดัและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน  และดา้นท่ี 8การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่วางแผนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  99.01  

 ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นท่ี 3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศพบวา่  การ

นิเทศภายใน  คิดเป็นร้อยละ  10.56และการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นท่ี 8  การจดัให้มีการพฒันา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองพบว่า  วางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  0.99 

 5.2 ปัญหาการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41ทั้ง 8ดา้นโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบันอ้ย (x� = 1.75, 

S.D. = 0.65) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นการจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน       

(x� = 1.85, S.D. = 0.67) 

 5.3 แนวทางพฒันาการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวดั

กาํแพงเพชร สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  พบวา่  1) ดา้นการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาควรจดัทาํมาตรฐานการศึกษาใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียนและใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หรือสภาพของทอ้งถ่ิน  2)  ดา้นการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา  ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมควรจดัประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํแผนร่วมกนัทีละฝ่าย  

โดยเร่ิมจาก SWOT  หรือมีการวิเคราะห์ปัญหาควรวิเคราะห์/การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ให้

ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา3) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศควรกระจายอาํนาจการบริหารแก่

บุคลากรตามโครงสร้างบริหาร  และปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการใชง้าน ควร

มอบหมายบุคลากรดาํเนินงานใหเ้หมาะสมกบับุคคลและงานท่ีรับผิดชอบควรมีการนิเทศภายในอยา่งต่อเน่ืองและ

เป็นระบบ4) ดา้นการดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาควรวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและตวัช้ีวดัความสาํเร็จของแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ทุกคร้ังเม่ือเสร็จ
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ส้ินโครงการ  5) ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาควรดาํเนินการตรวจสอบ  ทบทวน

คุณภาพการศึกษาให้เป็นปัจจุบนั  ควรให้มีการตรวจสอบท่ีจริงจงัและควรนาํผลการตรวจสอบมาแกไ้ข  พฒันา

คุณภาพการศึกษาให้มากข้ึน 6) ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาควรสร้าง/มีเคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายใน  ท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ครบ

ทุกมาตรฐานและครบทุกตวับ่งช้ีควรกาํหนดการประเมินใหมี้ความหลากหลายและประเมินตามสภาพจริง7) ดา้น

การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในควรรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การดาํเนินงานตาม

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปีให้ครอบคลุมและเก็บรวบรวมขอ้มูล

ตามสภาพความเป็นจริง  และ  8) ด้านการจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองควรวิเคราะห์  

สงัเคราะห์  ขอ้มูลสารสนเทศ  จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และนาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองควรส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในอยา่งต่อเน่ือง  และนาํเสนอขอ้มูลมาปรับปรุงระบบการดาํเนินงานและจดัทาํแผนปฏิบติัการในปี

ต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานศึกษา 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1  สภาพการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  พบวา่  การดาํเนินงานท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือดา้นท่ี 1 ดา้น

การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดแ้ก่  การแต่งตั้งคณะทาํงานกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ดา้นท่ี 2 การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ไดแ้ก่  จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีและดา้นท่ี 4 การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาได้แก่  การกาํหนดปฏิทินการปฏิบติัและการรายงานผลและดาํเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทาํงานกาํหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู ้บริหารสถานศึกษา  มีการจัด

กระบวนการศึกษาและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  

เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน  รวมทั้งความร่วมมือจากบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมทุกส่วน  

เพ่ือดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพการศึกษา   ผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมกบัครูบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดปฏิทิน

การปฏิบัติและการรายงานผลและดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีทุกปี  ครูมีทัศนคติท่ีดีต่อ

กระบวนการประกนัคุณภาพภายในและแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ดงัท่ีกรมวิชาการ (2554, 

หนา้ 17-19)  ท่ีกล่าวไว ้ดงัน้ี  1) มีการวางแผนต่อเน่ือง  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอ้งมีความ

ต่อเน่ืองทุกปี  เพ่ือสามารถเปรียบเทียบความสาํเร็จของผูเ้รียนแต่ละปี  และเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  2) มีการ

กาํหนดระดบัความกา้วหนา้ท่ีพอเพียงอยา่งชดัเจนแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตอ้งเป็นแหล่งเพ่ือการตรวจสอบ

และเปรียบเทียบความกา้วหนา้ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในแต่ละปี  โดยกาํหนดตวับ่งช้ีความสาํเร็จของผูเ้รียนให้

ชดัเจน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เขมจิรา  บริภารักษ ์ (2553, หนา้ 64)  ท่ีศึกษาเร่ือง  การบริหารจดัการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน จงัหวดัลาํพูน  ดา้นการกาํหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพบวา่  มีการปฏิบติัในระดบัมากทุกขอ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Atria  

(Atriaม,1999, P.60, อา้งถึงในอุดม  พงษอิ์นทร์, 2551,หนา้75)ท่ีศึกษาเร่ือง  ผลกระทบของกระบวนการประกนั
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คุณภาพและแผนพฒันาของมลรัฐอิลลินอยซ์ ต่อทศันคติของครูโรงเรียนรัฐบาลในการทาํแผนพฒันาโรงเรียน ใน

รัฐชิคาโก  พบวา่ ครูมีทศันคติท่ีดีต่อกระบวนการประกนัคุณภาพและแผนพฒันาของมลรัฐอิลลินอยซ์ 

 ขณะท่ีการดาํเนินงานท่ีไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นท่ี 3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศพบว่า   

การนิเทศภายใน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก  ผูบ้ริหารขาดการติดตาม นิเทศการนิเทศภายในการรายงานผลการปฏิบติังาน

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นปัจจุบนั  ซ่ึงใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ  เขมจิรา  บริภารักษ ์ (2553, หนา้ 

64)  ท่ีศึกษาเร่ือง  การบริหารจดัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึง

โรงเรียนในฝัน จงัหวดัลาํพนู  ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ พบวา่  ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในระดบัมาก  

และใกลเ้คียงกบังานวจิยัของ  ชีวนิ  ทองศรี(2551, หนา้ 190)  ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาการดาํเนินงานตามระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์  ดา้นการผดุงระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา  พบวา่  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

 6.2 ปัญหาการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจงัหวดักาํแพงเพชร  

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบันอ้ย  และทุกดา้นอยูใ่น

ระดับน้อย ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก  ผูบ้ริหารและครูให้ความสําคญักับงานระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวใกลเ้คียงกบังานวิจยัของวิชุดาแกว้วรรณดี (2554, บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเร่ือง

ปัญหาและแนวทางพฒันาการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กจงัหวดัเชียงราย 

พบวา่การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 6.3 แนวทางพฒันาการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวดั

กาํแพงเพชร สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ควรนาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํแผนร่วมกนั(SWOT) มีการวิเคราะห์ปัญหาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาควร

กระจายอาํนาจการบริหารแก่บุคลากรตามโครงสร้างบริหาร  และปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความสะดวก

และรวดเร็วในการใชง้าน ควรมีการนิเทศภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นควรวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ

กับเป้าหมายและตัวช้ีวดัความสําเร็จของแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ทุกคร้ังเม่ือเสร็จส้ิน

โครงการ  ควรดาํเนินการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการศึกษาให้เป็นปัจจุบนั  และผลการตรวจสอบมาแกไ้ข  

พฒันาคุณภาพการศึกษาใหม้ากข้ึน  ควรสร้าง/มีเคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายใน  ท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  ครบทุกมาตรฐานและครบทุกตัวบ่งช้ีควรรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การดําเนินงานตาม

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปีใหค้รอบคลุมทุกรายการ  ทุกดา้นและ

ทุกมาตรฐาน  และ ควรวิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลสารสนเทศ  จากผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  และนาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้

  7.1.1  ควรนํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  7.1.2  ควรใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํแผนร่วมกนั(SWOT) มีการ

วเิคราะห์ปัญหาใหค้รอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
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  7.1.3  ควรกระจายอาํนาจการบริหารแก่บุคลากรตามโครงสร้างบริหาร  และปรับปรุงระบบ

สารสนเทศใหมี้ความสะดวกและรวดเร็วในการใชง้าน ควรมีการนิเทศภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็น 

  7.1.4  ควรวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตวัช้ีวดัความสําเร็จของ

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ทุกคร้ังเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

  7.1.5  ควรดาํเนินการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั  และผลการตรวจสอบ

มาแกไ้ข  พฒันาคุณภาพการศึกษาใหม้ากข้ึน   

  7.1.6  ควรสร้างเคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายใน  ท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ครบทุกมาตรฐานและครบทุกตวับ่งช้ี 

  7.1.7  ควรรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปีใหค้รอบคลุมทุกรายการ  ทุกดา้นและทุกมาตรฐาน 

  7.1.8  ควรวิเคราะห์  สังเคราะห์  ขอ้มูลสารสนเทศ  จากผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  และนาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  7.2.1  ควรมีการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการประกนัคุณภาพภายใน 
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คุณภาพภายในของสถานศึกษา   
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง

การทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  2) เพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงัน้ี ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

การทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงาน

และการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวนนกัเรียน 40 คน เคร่ืองมือท่ี

ใช้ คือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทํารายงานและการนาํเสนอผล

การศึกษาค้นคว้า หน่วยท่ี 1  การทํารายงานการศึกษาค้นควา้ หน่วยท่ี 2  การรวบรวมและเขียนอ้างอิง

แหล่งสารนิเทศ และหน่วยท่ี 3  การเรียบเรียงและเขียนรายงาน  2. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการทาํรายงานและ

การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ จาํนวน 14 แผน เวลา 24 ชัว่โมง  3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

การทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที (t-test dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงานและการนําเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ มี

ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.13/82.63 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80   2) ประสิทธิผลของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การทาํรายงานและการนาํเสนอผล

การศึกษาคน้ควา้ อยูใ่นระดบั ดีมาก (X� = 33.05) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การทาํรายงานและการนาํเสนอผล

การศึกษาคน้ควา้ ภายหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

คาํสําคญั :  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    การทาํรายงานและการนาํเสนอ 

 ผลการศึกษาคน้ควา้ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1) to develop Web-based instruction on writing report and research 

results presentation for Mathayomsuksa 6th students 2) to examine the effective of Web-based instruction on 

writing report and research results presentation, and to compare the scholastic achievement on reporting and 

research results presentation for Mathayomsuksa 6th students between pre-test and post-test by learning 

management Web-based instruction.  The sampling of this research consisted of 40 Mathayomsuksa 6th students 

from Triam Udom Suksa school, in the first semester in 2019 academic year. The research instruments were                    

1) Web-based instruction on writing report and research results presentation which divided into 3 units, unit 1 

Searching for report, unit 2 Collecting and Writing for references, and unit 3 Editing and Writing report 2) The 

14 lesson plans for 24 hours, and 3) A scholastic achievement test on writing report and research results 

presentation. The reliability was 0.73. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test 

for dependent samples. The finding showed that 1) Web-based instruction on reporting and research results 

presentation had the efficiency E1/E2 (80.13/82.63) that base on the criteria 80/80 2) The effective of Web-based 

instruction on scholastic achievement on writing report and research results presentation was at the excellence 

level (X� = 33.05), and scholastic achievement on writing report and research results presentation in the post-test 

was higher at the.05 level of statistically significance.   

 

Keywords: Web-based instruction,   Writing report and research results presentation 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะไอซีทีเขา้มามีส่วนร่วมในการกระจายการศึกษา แนวคิดการจดั

การศึกษา การสร้างหลักสูตรการศึกษา และการสร้างองค์ความรู้ จะต้องยืดหยุ่นและปรับตัวได้ ต้องมอง

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลา มีวธีิการนาํเน้ือหาวิชามาจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนัหรือหาวิธีการบูรณาการ 

เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ลกัษณะขององคค์วามรู้จึงอยูท่ี่การเลือกปรับแต่งใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียนไดดี้ยิ่งข้ึน  จากแนวโนม้สภาวะทางเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา สังคมไดเ้ปล่ียนแปลงเขา้สู่

สังคมใหม่ ท่ีเป็นสังคมแห่งความรู้ และภูมิปัญญา มีการใชภู้มิปัญญา และความรู้ในการดาํเนินกิจการต่าง ๆ มาก

ข้ึน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตอ้งใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม โดย

การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Collaborative Learning) อนัจะ

ก่อให้เกิดกิจกรรมทางดา้นการศึกษาท่ีสาํคญับนเครือข่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากมาย การนาํคอมพิวเตอร์

เข้าใช้ในการเรียนการสอนเป็นการนําคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน  โดยท่ี

เน้ือหาวิชา  แบบฝึกหัด  และการทดสอบ  จะถูกพฒันาข้ึนในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แต่ใน

ปัจจุบนัเทคโนโลยี ในระบบเครือข่ายพฒันาสูงมากจนถึงระบบ ไร้สาย ดงันั้นส่ือการเรียนรู้จึงตอ้งปรับไปตาม

พฒันาการของเทคโนโลย ี ส่ือท่ีนกัพฒันานิยมทาํจากมือสมคัรเล่น ไปจนถึงนกัลงทุน หลายพนัลา้น ท่ีกล่าวถึงก็

คือ   Web-Based Instruction : WBI  ผูเ้รียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่าย   โดยคอมพิวเตอร์

จะเสนอเน้ือหาวิชาท่ีอาจจะเป็นรูปภาพ  ตวัหนังสือ  และเสียง  ในรูป เวบ็เพจ Web Page ผูเ้รียนสามารถตรวจ

คาํตอบได้  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนตามเอกัตบุคคล  สามารถเรียนตามความสามารถของตนเองได ้ เพราะ
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บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นส่ือการสอนท่ีมีความยืดหยุน่มากกวา่ส่ือการสอนประเภทอ่ืน ๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

ตอบสนองในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน  เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์เป็นรายบุคคล  นักเรียน

สามารถเรียนได้ตามเวลาท่ีสะดวก  โดยไม่ตอ้งมีใครบังคบัจะเรียนช้าหรือเร็วข้ึนอยู่กับความรู้พ้ืนฐาน  และ

ความสามารถของผูเ้รียนเอง (บุพชาติ  ทฬัหิกรณ์, 2557)  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ถูกนํามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน ซ่ึงมี

จุดประสงคเ์พ่ือลดระยะเวลาการเรียนรู้ซ่ึงทาํให้ผูเ้รียนเรียนไดด้ว้ยตนเอง สามารถโตต้อบกบัส่ือไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

สามารถตรวจสอบความคืบหนา้ของตนเองไดท้นัที ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลา จึงนาํมาสู่การ

พฒันาการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WBI คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ตท่ีมีเน้ือหาบทเรียนประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วดิีทศัน์ (Video) และมลัติมีเดียอ่ืน ๆ เพ่ือช่วย

ใหบ้ทเรียนมีความน่าสนใจดึงดูดผูเ้รียน ในขณะท่ีเรียนผูเ้รียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียน ผูเ้รียนอ่ืน ๆ หรือ

กับผู ้สอนได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) โดยอาศัยเค ร่ืองมือการติดต่อส่ือสารท่ีทันสมัย เ ช่น จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กระดานถามตอบ(Web board) และห้องสนทนา (Chartroom) เป็นตน้ การเรียนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพทางสติปัญญา ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และเป็นการนาํอินเทอร์เน็ตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงสอดคลอ้งกบั

กลยุทธ์เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสนใจ (ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552) 

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะกบัสังคมการเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีจะช่วย

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการศึกษาเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนัท่ีการส่ือสารดา้นขอ้มูล

ข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตกาํลงัเป็นท่ีนิยมและแพร่หลายอยา่งกวา้งขวางทั้งในสถาบนัการศึกษาและทุกสาขา

อาชีพ (กรมวชิาการ, 2555)   

 การพฒันาและศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงานและ

การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือพฒันาและศึกษาประสิทธิภาพของ

บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควบคู่กบัการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีจะช่วยพฒันาดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาท่ี

ส่งเสริมและสนบัสนุนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา และไดบ้ทเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพสาํหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงาน

และการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

 (2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 (2.1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัเกณฑท่ี์กาํหนด 

      (2.2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental design) ท่ีศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)  

         4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562                             

1 หอ้งเรียน ไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยการจบัฉลาก มีนกัเรียนจาํนวน 40 คน 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  

 (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 (2) ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

  (2.1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  

  4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มี 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 (1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอ

ผลการศึกษาคน้ควา้ ประกอบดว้ย บทเรียน จาํนวน  3 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 เร่ือง การทาํรายงานการศึกษา

คน้ควา้ หน่วยท่ี 2 เร่ือง การรวบรวมและเขียนอา้งอิงแหล่งสารนิเทศ และหน่วยท่ี 3 เร่ือง การเรียบเรียงและเขียน

รายงาน โดยใชโ้ครงสร้างแบบลาํดบัขั้น (Hierarchical Structure) โดยแบ่งเน้ือหา ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ในแต่ละ

การจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

1. แนะนาํเน้ือหาท่ีจะสอน 2. บอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ประจาํหน่วย 3. ทบทวนความรู้เดิม 

ขั้นการเสนอเน้ือหา 

1. นาํเสนอบทเรียนและแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียน 2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 3. อธิบายเน้ือหา

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน  

4. มอบหมายใหแ้บบฝึกหดั และคน้ควา้จากบทเรียน 

ขั้นคาํถามและคาํตอบ 

1. นกัเรียนตรวจแบบฝึกหดัและบนัทึกปัญหาจากบทเรียน 2. นาํเสนอปัญหา ช้ีแจงขอ้สงสยัโดย

การอภิปรายร่วมกนั 

ขั้นการปิดบทเรียน 

1. ผูส้อนใหข้อ้เสนอแนะกบัผูเ้รียนรายบุคคลผา่นบทเรียน 2. อภิปรายเก่ียวกบัเน้ือหา ความรู้ท่ี

ไดรั้บหลงัเรียนดว้ยบทเรียน 

3. ผูเ้รียนและผูส้อนสรุปเน้ือหาร่วมกนั 4. มอบหมายงานใหเ้ขียนตามเร่ืองท่ีสอน 

5. เขียนงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยคน้ควา้จากบทเรียนเร่ืองถดัไป 

ขั้นการเขยีนรายงาน 

1. นกัเรียนนาํเสนอเร่ืองท่ีสนใจ พร้อมกาํหนดโครงเร่ืองและขอบเขตของเน้ือหา 2. จดัทาํรูปเล่ม 

และนาํเสนองาน 

คุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองการทาํรายงานและการ

นาํเสนอผลการศึกษา

คน้ควา้  

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

2. ดา้นการเขียนรายงาน 
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ส่วนลดหลัน่กนัมา ลกัษณะเด่นคือการมีจุดเร่ิมตน้ท่ีจุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ (Homepage) และเช่ือมโยง

ไปสู่เน้ือหาในลกัษณะเป็นลาํดบัจากบนลงล่าง ซ่ึงมีผลการประเมินโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 4.38 ถือวา่มีความเหมาะสม

มาก  

 (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ โดยเป็น

แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 14 แผน คิดเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

 (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนําเสนอผลการศึกษา

คน้ควา้ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองการทาํ

รายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก แบบ 0,1 จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าความ

เช่ือมัน่ 0.72และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนรายงาน เร่ืองการทาํรายงานและการ

นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ เกณฑ์การให้คะแนน เร่ืองการจดัรูปแบบรายงาน, เน้ือหาและความครบถว้นของ

หัวขอ้ท่ีนาํเสนอ,คุณภาพของงานเขียน /คาํอธิบาย ,ภาพประกอบ /ตาราง และเอกสารอา้งอิง กาํหนดมาตราส่วน

ประมาณค่าเกณฑ ์4 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ 0.84     

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  (1) การออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํ

รายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ จาํนวน  3 หน่วย หน่วยท่ี 1 เร่ือง การทาํรายงานการศึกษาคน้ควา้ 

หน่วยท่ี 2 เร่ือง การรวบรวมและเขียนอา้งอิงแหล่งสารนิเทศ และหน่วยท่ี 3 เร่ือง การเรียบเรียงและเขียนรายงาน

ซ่ึงประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอ

ผลการศึกษาคน้ควา้ กาํหนดไวท่ี้ 80/80 โดย 80 ตวัแรก คือ ผลลพัธ์แบบฝึกหัดระหวา่งเรียน และ 80 ตวัหลงั คือ 

ผลลพัธ์จากการทดสอบหลงัเรียนเม่ือเรียนผา่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  (2) การศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินการทาํรายงานท่ีสร้างข้ึนโดยใชก้ับกลุ่ม

ตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

sampling)  จากการจบัฉลากใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดลองสมมติฐาน 

ได้แก่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติ ที (t-test dependent 

samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1. การออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงาน

และการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ จาํนวน  3 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 เร่ือง การทาํรายงานการศึกษาคน้ควา้ 

หน่วยท่ี 2 เร่ือง การรวบรวมและเขียนอา้งอิงแหล่งสารนิเทศ และหน่วยท่ี 3 เร่ือง การเรียบเรียงและเขียนรายงาน 

โดยใชโ้ครงสร้างแบบลาํดบัขั้น (Hierarchical Structure) โดยแบ่งเน้ือหา ออกเป็นส่วนต่าง ๆ และมีรายละเอียด

ยอ่ย ๆ ในแต่ละส่วนลดหลัน่กนัมาในลกัษณะแนวคิดเดียวกบั แผนภูมิองคก์ร จึงเป็นการง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ

กับโครงสร้างของเน้ือหา ลกัษณะเด่นคือการมีจุดเร่ิมตน้ท่ีจุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ (Homepage) และ

เช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาในลกัษณะเป็นลาํดบัจากบนลงล่าง โดยมีคุณภาพของบทเรียนดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงานและ 

 การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

การทดสอบ N ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย เกณฑป์ระสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน (E1) 

หลงัเรียน (E2) 

40 

40 

80.13 

82.63 

32.05 

33.05 

80 

80 

ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.13/82.63 

  

 จากตาราง 1 พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงานและการ

นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนระหวา่งเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 

80.13 และคะแนนหลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 82.63 ดังนั้ น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มี

ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.13/82.63 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 80/80 

 

ตอนที ่2 การศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 2.1 ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ดา้นความรู้ 

 ความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียน 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 

  จากตารางท่ี 2 พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษา

คน้ควา้ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ภาพรวมอยูใ่นระดบั ดีมาก (X�= 33.05) โดยท่ีมีนกัเรียนร้อยละ 82.50 อยูใ่นระดบั 

ดีมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ร้อยละ 80 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด มีผลสมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

 

เกณฑก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ของ สพฐ. 

ระดบั คะแนน 

(40) 

จาํนวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

80 – 100 ดีเยีย่ม 36-40 8 20.00 20.00 

75 – 79 ดีมาก 31-35 25 62.50 82.50 

70 – 74 ดี 26-30 7 17.50 100.00 

65 – 69 ค่อนขา้งดี 21-25 0 0.00 100.00 

60 – 64 พอใช ้ 16-20 0 0.00 100.00 

55 – 59 ค่อนขา้งตํ่า 11-15 0 0.00 100.00 

50 – 54 ต ํ่า 6-10 0 0.00 100.00 

0 - 49 ปรับปรุง 0-5 0 0.00 100.00 

                 รวม           X�= 33.05                SD = 2.57             ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
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ตารางที ่3  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ดา้นการเขียนรายงาน  

 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 

 สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X� SD % of Mean t Sig(1-tailed) 

 หลงัเรียน 40 30 32.00 2.63 106.67 19.23 0.0000 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษา

คน้ควา้ ดา้นการเขียนรายงาน มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 32.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 106.67 และเม่ือเปรียบเทียบ

ระหวา่งเกณฑก์บัคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียน พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

ตารางที ่4  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ โดยรวม  

 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ 

 ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X� SD t p-value 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

40 

40 

40 

40 

16.48 

33.05 

3.91 

2.57 
22.48 .000 

  

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงานและการ

นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายดงัน้ี 

 6.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต  

 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการทาํรายงานและการ

นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.13/82.63 ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 80/80 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการวางโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ย และการจดัวางเน้ือหาอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สมพร แพวขุนทด (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์การ สอนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเบ้ืองตน้ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน

ท่ีพฒันาข้ึนมี ประสิทธิภาพ 84.08/81.67 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด 80/80 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกภูมิ                  
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ชูนิตย ์(2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทวปีเอเชีย ท่ีสรุปบทเรียนดว้ยแผนท่ี

ความคิด สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยั พบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ือง ทวปีเอเชีย มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.60/82.82 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

6.2 ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

 6.2.1 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  อยู่ในระดับ ดีมาก อาจเป็นเพราะนักเรียนได้ใช้เวลาศึกษา และทาํความเขา้ใจ

หลกัการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้อยา่งเพียงพอ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถเขา้ใชง้านบทเรียนผ่านโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตจาก

สถานท่ีใด หรือเวลาใดก็ได ้และนกัเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเอง สามารถเรียนตามความตอ้งการของ

ตนเอง ตามท่ี ศุภชัย โชติกิตภิวาทย ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ วิชา

ประวติัศาสตร์การออกแบบท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ วิชา

ประวัติศาสตร์การออกแบบสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  มีประสิทธิภาพ 80.11/84.55 สูงกว่า เกณฑ์ท่ี

กาํหนด 80/80  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัศึกษามี

ความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเวบ็ วิชาประวติัศาสตร์การออกแบบ สําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี ในระดบัมากท่ีสุด  

6.2.2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนไดใ้ชเ้วลาศึกษาและทาํความเขา้ใจ

เน้ือหาของการทาํรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้อยา่งเพียงพอ นกัเรียนรู้หลกัในการทาํรายงาน และ

หลกัการของการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ สามารถวิเคราะห์เน้ือหาและคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือนาํมาทาํรายงานได้

อย่างถูกตอ้ง นอกจากนั้นยงัสามารถยอ้นกลบัหรือทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนบนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลงัเรียนจากสถานท่ีและเวลาใดก็ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทร์ อินทรี (2558) 

ไดศึ้กษาผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเวบ็เพจ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ จันทร์ขาว สายแปลง (2560) ได้ศึกษางานวิจัย เ ร่ือง  การพัฒนาบทเ รียนออนไลน์ผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเร่ือง แบบจาํลองกระบวนการ วชิาวเิคราะห์และออกแบบระบบ พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) แนวทางการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรายวชิาอ่ืน ๆ ได้

โดยผูส้อนตอ้งวิเคราะห์เน้ือหาให้เหมาะสมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อน

นาํไปใช ้

(2) ในการเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองนั้น จาํเป็นอยา่ง

ยิง่ท่ีจะตอ้งอธิบายความรู้ความเขา้ใจใหช้ดัเจน  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการพฒันาและต่อยอดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวชิา   

อ่ืน ๆ เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีสามารถส่งต่อไปถึงผูใ้ช้บัณฑิตซ่ึงสอดคลอ้งกับคุณลกัษณะของ

บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21  มีหลายขอ้ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการผา่นรายวชิา

ศึกษาทัว่ไปได ้โดยวิชาศึกษาทัว่ไปตอ้งสร้างความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมลกัษณะนิสยั

ความอยากรู้อยากเห็นจนถึงการลงมือสืบคน้จากสารสนเทศ  สามารถตีความและวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถนาํส่ิง

ต่าง ๆท่ีไดม้าสงัเคราะห์และประมวลขอ้โตแ้ยง้ได ้ มีลกัษณะนิสยัท่ียดืหยุน่มีทกัษะความร่วมมือ โดยเฉพาะความ

ร่วมมือผ่านทางดิจิทลั มีความมุ่งมัน่พยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสามารถการปรับตวัไดดี้แกปั้ญหาต่าง ๆท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัได ้นอกจากนั้นผูเ้รียนจะตอ้งมีความฉลาดรู้ทางวฒันธรรมและความเป็นพลเมือง ใช้

เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีการรับรู้ทางสังคมและวฒันธรรมสร้างทั้ง

ความรับผิดชอบและผลงาน  เกิดสาํนึกรับผิดชอบและการสะทอ้นป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ความฉลาดรู้ทางการเงิน  ในส่วนของความคิดแบบองค์รวม วิชาศึกษาทั่วไปจะต้องสร้างการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค ์มีการทาํงานอยา่งอยา่งสร้างสรรค์

กบัผูอ่ื้น  การไม่ติดกรอบและกลา้ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ เกิดการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ หรือสร้างนวตักรรม มีการ

ริเร่ิมส่ิงใหม่ เกิดไอเดียใหม่ ๆ และนาํไอเดียมาออกแบบหรือต่อยอด   ในส่วนของการส่ือสาร เร่ิมจากการฟังอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ฝึกการส่ือสารโดยใชส่ื้อดิจิทลั สามารถส่ือสารไดแ้มส่ิ้งแวดลอ้มจะแตกต่างหลากหลาย ฝึกการ

สนทนาและอภิปราย รวมถึงการนาํเสนอไดอ้ยา่งมีบุคลิกภาพซ่ึงผลลพัธ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเสริมสร้างให้

บณัฑิตเป็นท่ีตอ้งการของสงัคมไทยและสงัคมโลกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 

 

 คาํสําคญั: ผลลพัธ์การเรียนรู้,คุณลกัษณะบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21,วชิาศึกษาทัว่ไป 

 

ABSTRACT 

 Undergraduate student learning outcomes can be forwarded to entrepreneur corresponds to the 21st-

century of undergraduate students characteristics. There are many topics where higher education institutions can 

organize teaching by integrating through general education courses. They need to be carefully selected and 

designed together how to apply potential in any subject or in any form of teaching activity. It requires a clear 

measurement to see the development and success of the learning results on each side of the undergraduate 
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characteristics. General Education needs to create a scientific literacy by encouraging the curious traits through 

the information search engine can interpret and analyze the data bring out the synthesis and process the arguments 

have flexible personality , cooperation skills , collaborate using digital media , strive to achieve goals and can be 

adjusted well solve the problem in everyday life. In addition the learner must have cultural and civic literacy , 

using circular economy for environmental protection to sustainable development goals and have social and 

cultural awareness .Create both responsibility and productivity, responsible and helpful feedback reflection 

especially financial literacy. In part of a holistic thinking General Education is required to establish critical 

thinking,  reasoning ,systematic  thinking ,creativity  work and creativity with others ,openness and courage to 

explore ,create new products or innovate  have initiative idea generation and bring ideas to the new design. In the 

communication section learner can  start listening effectively, practice communicate by using digital media can 

communicating in diverse environments , engaging in conversation and discussion Include delivering oral 

presentation with good personality. These learning outcomes will strengthen graduates to be the preferred of Thai 

and global society in the 21st century. 

 

Keywords: Learning outcomes,21st century graduate features, General education Courses 

 
บทนํา 

วิชาศึกษาทั่วไป  (General Education) เป็นกลุ่มวิชาหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในหลกัสูตรการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ความหมายของ “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”  คือ  หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ใหมี้

ความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สังคม ศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อ

ความเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรมพร้อมใหค้วามช่วยเหลือ

เพ่ือนมนุษย ์และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  ทาํให้การจดัวิชาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรีมีความชดัเจน ตามความมุ่งหมาย โดยให้ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้โดยเช่ือมโยงกบั

ชีวิตและวิถีความเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือบ่มเพาะให้

นักศึกษามีจิตวิญญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีการปรับเปล่ียนตนเองและมีชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลาง

สงัคมในศตวรรษท่ี 21 

รายวิชาศึกษาทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษานิยมทาํในรูปแบบการบูรณาการวิชาหลากหลายสาขาเขา้

ดว้ยกนั อีกทั้งรายวิชาศึกษาทัว่ไปผนวกกบัให้เขา้กบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั โดยให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตาม

คุณลกัษณ์ท่ีพึงประสงค ์คือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดย

บูรณาการเน้ือหากลุ่มวิชาภาษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เขา้ด้วยกันใน

สดัส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาทัว่ไปของสถาบนัมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตาม

วตัถุประสงคข์องหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกในปัจจุบนั  

ความยากในการจดัการศึกษาทัว่ไปคือ ผูส้อนตอ้งเผชิญต่อวธีิคิดของสงัคมและนกัศึกษา ซ่ึงมกัเห็นวา่

ศาสตร์และศิลป์ในสาขาการศึกษาทัว่ไปเหล่าน้ีมีความสําคญันอ้ย และเป็นศาสตร์ท่ีมีบริบท  อิงอยูก่บัโลกทศัน์

ทางสังคมวฒันธรรม ในขณะท่ีระบบการศึกษาปัจจุบนัจะเตรียมคนให้มีความรู้ท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงมีความเป็น
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บูรณาการอยา่งสูง  ความรู้และทกัษะปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหบ้ณัฑิตทาํงานกบัผูค้นใน

หลากวฒันธรรมได ้ วิชาศึกษาทัว่ไปจึงจาํเป็นตอ้งส่งมอบชุดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ (1) Ethic: การเป็นคนดีมี

คุณธรรม  (2) Thainess: ความเป็นไทย (3) Globalization: การมีโลกทัศน์กว้างไกล (4) Lifelong learning: การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (5) Holistic thinking: การมีความคิดแบบองค์รวม (6) Public mind: การมีจิตอาสา จิต

สาธารณะ (7) Digital literacy: การฉลาดรู้เร่ืองดิจิทัล และ (8) Communication : การติดต่อส่ือสาร    ซ่ึงทั้ง 8 

เร่ืองเป็นผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัของเครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย แต่เน่ืองจากโลกเกิด

กระแสการไม่หยุดนิ่งของการพัฒนา (Disruption)ท่ีรวดเร็วและรุนแรงมากทาํให้ชุดผลลพัธ์การเรียนรู้ของ

บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 เกิดการเปล่ียนแปลงและเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปรับเพ่ิมให้สอดคลอ้งกบั

ความต้องการของผู ้ประกอบการซ่ึงรอการส่งมอบบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการและมี

ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Sustainable Development Goals และแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ของประเทศไทย 

 

ความสําคัญของผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ คือความคาดหมายวา่ผูเ้รียนจะมีความสามารถท่ีจะทาํไดต้ามผลลพัธ์ของการเรียนรู้

จากกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ความสําคญักับผลลพัธ์การเรียนรู้ กระบวนการในการเจาะจงผลลพัธ์จะเป็น                    

ส่ิงควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนในการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome-Based Learning) ทุกหลกัสูตรและ               

การเรียนการสอนถูกกาํหนดมาเพ่ือผลิตลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาไปแลว้เพราะผลลพัธ์การเรียนรู้ 

มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการทาํงาน (Farouq, A., & Adilovic, S,2014) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ NQF ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายถึง เกณฑ์บ่งช้ี

คุณลกัษณะการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ทั้งท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลกัสูตรท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา และ/หรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากฝึกปฏิบติัและ/

หรือจากการทาํงาน ประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ 

1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง หลกัการ ทฤษฎี และแนวปฏิบติัต่าง ๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียน/ท างาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฎีและ/หรือขอ้เท็จจริงเป็นหลกั(Theoretical and/or 

factual) 

2) ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถปฏิบติังานซ่ึงบุคคลนั้นควรทาํไดเ้ม่ือไดรั้บมอบหมาย โดย

สามารถเลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการท างาน ด้วยทักษะด้านกระบวนการคิด (Cognitive Skills) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชต้รรกะ ทกัษะการหยัง่รู้และความคิดสร้างสรรค ์(Logical, Intuitive, and Creative Thinking) 

หรือทกัษะการปฏิบติั/วธีิปฏิบติัท่ีมีความคล่องแคล่วและความช านาญในการปฏิบติัตามกรอบคุณวฒิุแต่ละระดบั 

3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ (Application and Responsibility) หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใชค้วามรู้ ทกัษะทางสังคม ในการท างาน/ศึกษาอบรม 

เพ่ือการพฒันาวิชาชีพของบุคคล ซ่ึงประกอบไปด้วยความสามารถในการส่ือสาร ภาวะผูน้ําความรับผิดชอบ 

(Responsibility) และความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการดาํเนินการต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เช่นความสามารถใน

การตดัสินใจและความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ประกอบดว้ย ผลลพัธ์ชดัเจนท่ีจะไดจ้ากหลกัสูตรเฉพาะเจาะจง กบัความสัมพนัธ์ท่ี

ชดัเจนระหว่างทุกประสบการณ์การเรียนรู้และผลลพัธ์สุดทา้ย บทบาทของผูส้อนในกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็น                
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ผูฝึ้กสอนหรือผูช่้วย มีเป้าหมายเพ่ือช่วยใหน้กัศึกษาแต่ละคนเป็นอยา่งผลลพัธ์ท่ีตั้งไวม้ากกวา่การพยายามส่งผา่น

ความรู้ ความรู้สึก ทัศนคติและทักษะ เช่น การเรียนรู้ท่ีจะทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มจะเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญั

เช่นเดียวกนักบัเน้ือหาสาระการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวไดว้า่มีความสาํคญัมากกวา่ เม่ือหลกัสูตรท่ีทาํต่อกนัมามุ่งไป

ท่ีอดีต  แต่ทฤษฎีผลลพัธ์การเรียนรู้เป็นการเตรียมนกัศึกษาสําหรับอนาคตและการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองท่ี

หลีกเล่ียงไม่ไดใ้นสงัคมและเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผลและเขา้ถึงไดง่้ายในการเรียนรู้  

ผลลพัธ์การเรียนรู้ช่วยผูส้อนให้สามารถบอกผูเ้รียนไดอ้ย่างชดัเจนว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนเป็นอยา่งไร 

ดว้ยวธีิการน้ีจึงสามารถยนืยนัวา่ผลลพัธ์การเรียนรู้ (1) ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พวกเขารู้วา่

ตอ้งทาํอย่างไรและหลกัสูตรถูกทาํให้เปิดกวา้งมากข้ึน (2) ทาํให้มีความชดัเจนว่าอะไรคือส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถ

คาดหวงัวา่จะไดรั้บจากแต่ละวิชา (3) ช่วยผูส้อนให้สามารถออกแบบส่ือการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย

การทาํให้เห็นเป็นตน้แบบ (4) ช่วยผูส้อนให้สามารถเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม เช่น การบรรยาย สัมมนา การ

ทดลองปฏิบติั การสาธิต (5) ช่วยผูส้อนบอกไดว้่ากิจกรรมใดท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุผล (6) ช่วยในการ

จดัทาํการทดสอบหรือการประเมินผลโดยมีพ้ืนฐานจากส่ือการเรียนการสอนท่ีใชแ้ละ(7) ทาํให้มัน่ใจวา่มีการใช้

หลกัการประเมินผลท่ีเหมาะสม   

การแบ่งกลุ่มผลลพัธ์การเรียนรู้สามารถแบ่งในเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 

1) ความรู้ (Knowledge) การอธิบายครอบคลุมเน้ือหาความรู้ท่ีสําคัญและความสามารถในการ

ประยกุตใ์ช ้ความรู้ การอธิบายความรู้หรือความเขา้ใจทาํใหส้ามารถจดจาํขอ้เท็จจริงและขอ้มูล แยกแยะระหวา่ง

วตัถุและแนวคิด แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ การประยุกต์ใชท้ฤษฎีในสถานการณ์ใหม่ ๆ 

อธิบายเหตุการณ์ อนุมานสาเหตุหรือผลกระทบและคาดการณ์ผลลพัธ์ 

2) ทักษะพิสัย /การฝึกฝน/ทักษะทางเทคนิค (Psychomotor/Practical/Technical Skills) พฤติกรรม

การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังาน การมีความรู้ทางเทคนิค ทกัษะและทศันคติต่าง ๆ สาํหรับการ

ฝึกท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) ทกัษะทางสังคมและความรับผดิชอบ (Social Skills and Responsibility) อธิบายการทาํความเขา้ใจ

และยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรมและความเช่ือ ความพยายามใหเ้ขา้ร่วมในการต่อตา้นและสนบัสนุนการ

กระทาํท่ีดีและเหมาะสมในสงัคม การยอมรับภาวการณ์เป็นผูน้าํเม่ือมีความจาํเป็น 

4) ทักษะจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม ทัศนคติและจริยธรรม (Professionalism, Values, Attitudes 

and Ethics) การมีความรู้และทกัษะควบคู่ไปกบัการใชอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม มีศีลธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์กบัทั้งตนเองและสงัคม และมีการพฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ 

5) การ เ รียน รู้ตลอดชีวิตและการจัดการสารสนเทศ (Life Long Learning and Information 

Management )การใชข้อ้มูลและเทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ือช่วยในกระบวนการเรียนการสอน การวิเคราะห์ส่ือ

จากแหล่งต่าง ๆ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถแกไ้ขปัญหา ตดัสินใจ และมีความคิดริเร่ิม 

6) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) สร้างบรรยากาศท่ีช่วยสนับสนุนให้การส่ือสารมี

ประสิทธิภาพ พฒันาการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั การฟังเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมและเขา้ใจเน้ือหา รับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น การทาํงานเป็นกลุ่ม การเขียน บนัทึกขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 

7) ความคิดเชิงวิพากษ์และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Critical Thinking and Scientific 

Approach) การประยุกต์กระบวนการแก้ไขปัญหาในการเรียน สร้างสมมติฐาน ตั้ งปัญหา พิสูจน์ด้วยตนเอง 
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ตรวจสอบท่ีมาและประเภทของขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล สังเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ นาํมาประยุกต์เพ่ือแก้

สมมติฐานและแกปั้ญหาเพ่ือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ 

8) ทกัษะทางการจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ (Managerial and Entrepreneurial Skills) 

ความสามารถในการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการจดัการในกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ สามารถวเิคราะห์สถานการณ์โลก 

การใชข้อ้มูลท่ีเหมาะสมจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือแกปั้ญหา ตดัสินใจและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ เพ่ือใหก้ระบวนการและ

ผลลพัธ์มีความถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ในระดับมหาวทิยาลัย 

จากการสงัเคราะห์กรอบแนวคิดของผลลพัธ์การเรียนรู้ในระดบัมหาวทิยาลยั เพ่ือหาจุดร่วมและสร้าง

ขอบเขตของความรู้โดย Markleและคณะ(2013) พบวา่ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีถูกใชใ้นนิยามแต่ละขอบเขตความคิด

สามารถระบุถึงองคค์วามรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีเป็นตวันิยามขอบเขตความคิดเหล่านั้นประกอบดว้ย 

1) ความคดิสร้างสรรค์(Creativity)คือความสามารถในการสร้างความคิดใหม่ๆ เป็นความคิดท่ีสาํคญั

ท่ีนกัศึกษามหาวทิยาลยัจะตอ้งมีในขณะเดียวกนัความสามารถของนกัศึกษาในการประยกุตค์วามคิดเหล่าน้ีไปใช้

แกปั้ญหาในชีวติก็เป็นส่ิงท่ีสาํคญั 

2) ความคดิในเชิงวพิากษ์(Critical Thinking) การคิดในเชิงวพิากษ ์การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ

เป็นส่ิงสาํคญัในหลกัสูตรการศึกษาในหลายประเทศ 

3) การทาํงานเป็นกลุ่ม(Teamwork) ทั้งในดา้นการเรียนและการทาํงานซ่ึงการทาํงานเป็นกลุ่มและ

ความร่วมมือถือเป็นส่ิงสาํคญัของการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยั 

4) การส่ือสารทีม่ปีระสิทธิภาพ(Effective Communication) เป็นการส่ือสารในหลายรูปแบบโดยมี

การสาํรวจท่ีระบุวา่ นายจา้งมองวา่ “ความสามรถในการส่ือสาร”เป็นส่ิงสาํคญัมากในการทาํงานโดยนิยาม

ความสามารถในการส่ือสารประกอบไปดว้ยการส่ือขอ้ความในหลากหลายรูปแบบส่ือไปยงัผูรั้บสารท่ีหลากหลาย

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) การรู้เท่าทนัส่ือดจิทิลัและข้อมูลข่าวสาร(Digital and Information Technology) ประกอบดว้ย

การวเิคราะห์และประเมินขอ้มูล การใชแ้ละการบริหารขอ้มูล รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ 

6) การรู้หน้าทีพ่ลเมือง(Citizenship) เป็นหน่ึงในผลลพัธ์การเรียนรู้นะดบัมหาวทิยาลยัมาเป็น

เวลานาน แมว้า่การรู้หนา้ท่ีพลเมืองอาจดูเหมือนไม่ใช่หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาทกัษะของการทาํงาน การรู้

หนา้ท่ีพลเมืองในท่ีน้ีประกอบดว้ย การเขา้ร่วมกระบวนการเก่ียวกบัสงัคมการลงมือและการรวมกลุ่มเพ่ือ

ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง การเคารพผูอ่ื้น มีจรรยาบรรณและความซ่ือสตัย ์ 

7) ทกัษะการใช้ชีวติ (Life Skill) หมายถึงความสามรถของบุคคลในการบริหารจดัการการทาํงานของ

ตนเพ่ือกา้วไปสู่ความสาํเร็จได ้ประกอบดว้ยการเป็นคนท่ีพ่ึงตนเองและสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถบริหาร

จดัการเวลาสามารถตั้งเป้าหมายอละมีความยดืหยุน่ 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ในวชิาศึกษาทัว่ไปของบัณฑิตในศตวรรษที ่21   

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีสามารถส่งต่อไปถึงผูใ้ช้บัณฑิตซ่ึงสอดคลอ้งกับคุณลกัษณะของ

บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21  มีหลายขอ้ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการผา่นรายวชิา

ศึกษาทัว่ไปไดโ้ดยจะตอ้งเลือกและออกแบบร่วมกนัอยา่งรัดกมุวา่จะนาํศกัยภาพต่าง ๆ เหล่าน้ีไปใส่ในรายวชิาใด
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หรือใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใด และตอ้งมีการวดัท่ีชดัเจนเพ่ือดูพฒันาการและผลสาํเร็จของผลลพัธ์

การเรียนรู้ในแต่ละดา้นของบณัฑิต  

การจดัการศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไปตอ้งกาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และการจดักระบวนการเรียนรู้ 

(Learning Process) ให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 และประยุกต์รวมกบังานวิจยัของ

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเร่ือง กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสอดคล้องตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) โดยการจดัการเรียนการสอนควรมุ่งเนน้ให้

ครอบคลุมใน 8 ประเด็นยอ่ยซ่ึงผูเ้ขียนไดท้าํการปรับปรุงและประยกุตแ์นวคิดใหม่ของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือนาํเสนอเป็นแนวทางใหม่สาํหรับผูบ้ริหารและผูส้อนในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ดงัน้ี 

1. การมคุีณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวติ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงรวมทั้งการนาํ

หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของ SDG (Sustainable  

Development  Goals)  

สร้างบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวติ ท่ีสามารถนาํแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนของหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)มาใช้ในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

ฉลาดรู้ทางการเงิน (financial literacy)สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวยีน(Circular Economy)ทั้ง

ในเร่ืองของการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีประโยชน์ไม่เกิดโทษต่อส่ิงแวดลอ้ม การเลือกใชพ้ลงัานท่ีสามารถหมุนเวยีน

นํากลับมาใช้ใหม่  มีความตระหนักในเร่ืองการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมอนุรักษ์วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมอยา่งย ัง่ยนื การไม่ทาํลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ ใชต้วับ่งช้ีทางจิตใจมาร่วมสร้าง

และวดัการทาํงาน ส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกอยา่งก็คือการปรับเปล่ียนระบบการทาํงานต่าง ๆให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถารการณ์ เป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื(Sustainable  development) ก็จะเกิดข้ึน 

2. การตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย  

สร้างบณัฑิตท่ีคาํนึงถึงคุณค่าและธาํรงเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของไทย โดยเฉพาะในเร่ืองบุคลิกภาพ การใช้

ภาษา การแต่งกาย กิริยามารยาทอนัดีงาม รวมทั้งคุณธรรม ความกตญั�ูกตเวที มีความภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

สามารถนาํนวตักรรมต่าง ๆ มาปรับใชเ้พ่ือแกปั้ญหาของประเทศไทยได ้

3. การมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 

ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาต ิ 

สร้างบัณฑิตท่ีมีความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ (scientific literacy) มีความมุ่งมัน่พยายามเพ่ือบรรลุ

เป้าหมาย (persistent /grit) สามารถการปรับตวัไดดี้ (adaptability)แกปั้ญหา (problem solving) ต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจาํวนัได ้มีวิสัยทัศน์เคารพและเห็นคุณค่าของส่ิงมีชีวิต กรอบแนวคิดท่ีมีสิทธิมนุษยชนเป็นพ้ืนฐาน  

เทคโนโลยีประมวลผลใหม่  เทคโนโลยีบญัชีธุรกรรมแบบกระจายและบล็อกเชน อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

จริยธรรมเชิงขอ้มูลท่ีสําคญั  ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์   วสัดุลํ้ าสมยั การพิมพห์ลายมิติ  ขอ้ดีและ

ขอ้เสียของโดรน  เทคโนโลยชีีวภาพ  ประสาทเทคโนโลย ีความจริงเสมือนและความจริงเสริม การดกัจบั กกัเก็บ

และจดัส่งพลงังาน เทคโนโลยอีวกาศ 

4. การมทีกัษะแสวงหาความรู้ตลอดชีวติ เพ่ือพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  

สร้างบณัฑิตท่ีสามารถประเมินตนเองและกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาซ่ึงอาจเป็นการเรียนเพ่ือรู้  

เรียนเพ่ือทาํได ้เรียนเพ่ืออยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน และเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ความเฉลียวฉลาด ความ

อ่อนไหว ความมีสุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณส่วนความสามารถท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายคือทกัษะการ
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วางแผน และดําเนินการแสวงหาข้อมูล ความรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลายทั้ งในและนอกระบบ

สถาบนัการศึกษา 

การพฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ยตนเองจะตอ้งกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการคิดและ

ตดัสินใจของบณัฑิตเพ่ือตอบตนเองวา่ตนเองตอ้งการเรียนรู้อะไรและมีเป้าหมายของการเรียนรู้ไปเพ่ืออะไร  ตอ้ง

วางแผนการเรียนรู้ เม่ือบณัฑิตกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้แลว้ บณัฑิตตอ้งวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเช่น

การเลือกวธีิการเรียนรู้ การเลือกแหล่งเรียนรู้  มีการดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด   ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งหมด

จะไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้ากบณัฑิตไม่ดาํเนินการตามแผนการเรียนรู้ท่ีกาํหนด และมีการประเมินเพ่ือสะทอ้น

ปรับปรุงการเรียนรู้ดว้ยตนเองหากบณัฑิตตอ้งการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองก็ควรท่ีจะประเมินเพ่ือ

สะทอ้นปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเพ่ือพิจารณาวา่อะไรคือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ตามเป้าหมายทท่ีกาํหนดหรืออะไรคือส่ิง

ท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมายหากจะดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้ควรทาํอยา่งไร 

5. การมทีกัษะการคดิแบบองค์รวม  

สร้างบณัฑิตท่ีมีความคิดแบบองคร์วม วชิาศึกษาทัว่ไปจะตอ้งสร้างการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (critical 

thinking) การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (reasoning) การคิดเชิงระบบ (systematic  thinking)ความคิดสร้างสรรค์ 

(creativity) มีการทาํงานอยา่งอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ่ื้น(work creativity with others) การไม่ติดกรอบและกลา้ท่ีจะ

เรียนรู้ส่ิงใหม่ (openness and courage to explore) เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือสร้างนวตักรรม 

(creative production & Innovation) มีการริเร่ิมส่ิงใหม่ (initiative) เกิดไอเดียใหม่ๆ (idea generation) และนาํไอเดีย

มาออกแบบใหม่หรือต่อยอด (idea design and retreatment) พ้ืนฐานกระบวนการคิดด้านการออกแบบและ

โครงสร้างการออกแบบ  ความคิดเพ่ือการสร้างสรรคคุ์ณค่าใหม่  ฝึกการทาํงานร่วมกนัเพ่ือการเป็นนกัสร้างสรรค ์ 

ทดลองใชค้วามคิดสร้างสรรคท์าํความเขา้ใจมนุษยแ์ละบริบทต่างๆ  การวิเคราะห์สรุปประเด็นเพ่ือหาโอกาสใน

การพฒันาและสร้างความคิด การทาํตน้แบบและผลิตผลลพัธ์ท่ีสามารถสร้างความแตกต่างใหเ้กิดข้ึน การทดสอบ

ผลเพ่ือนําไปสู่การต่อยอดในอนาคตสามารถใช้ทกัษะการคิดพฒันาให้เกิดเป็นปัญญาผลของการคิดคือ การ

เปล่ียนแปลงตนเอง  

6. มจีติอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่คุีณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

สร้างบณัฑิตท่ีมีความฉลาดรู้ทางวฒันธรรมและความเป็นพลเมือง (cultural and civic literacy) เพ่ือ

การรักษาส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน(save environment and) มีการรับรู้ทางสังคมและวฒันธรรม (social 

and cultural awareness) ส ร้างทั้ งความรับผิดชอบและผลงาน ( responsibility and productivity) เ กิดสํา นึก

รับผิดชอบและการสะท้อนป้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ (responsiveness and constructive feedback) การเป็น

พลเมืองท่ีดีตอ้งสามารถออกแบบชีวติและออกแบบงานท่ีคาดหวงั การเสริมสร้างวถีิชีวติท่ีดีและการหลุดออกจาก

กบัดกัความคิด มีภูมิคุม้กนัเม่ือพบความลม้เหลวของชีวติ ส่วนการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสงัคมไทยและสังคม

โลก คือ การท่ีบุคคลสามารถเป็นท่ีพ่ึงของตนเองและของสังคมไทยและสังคมโลกได ้ใฝ่รู้ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 

เข้าใจและยอมรับความเปล่ียนแปลงของสังคม และวิทยาการต่าง ๆพร้อมปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตาม

สถานภาพและบทบาททางสังคม ณ เวลานั้นดว้ยความกลา้หาญ บนพ้ืนฐานคุณธรรม ความรับผิดชอบ รวมทั้ง

เขา้ใจยอมรับ และตระหนกัในคุณค่าและความเท่าเทียมในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

พร้อมปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ยติุธรรม และเสมอภาค 

สําหรับการเป็นพลเมืองดิจิทลันั้นส่ิงท่ีควรตระหนกัคือเร่ืองแอพพลิเคชนัสําคญัเพ่ือการใชชี้วิตและ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนสําหรับพลเมืองดิจิทลั  การใชแ้อพพลิเคชนัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะในการรักษาขอ้มูลส่วนตวั 
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(Privacy Management) ทกัษะในการจดัสรรเวลาหนา้จอ (Screen Time Management) ทกัษะในการรับมือกบัการ

คุกคามทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying Management) ทักษะในการรักษาความปลอดภยัของตนเองในโลก

ออนไลน์ (Cybersecurity Management) และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีจริยธรรม (Digital Empathy) เพ่ือ

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในสงัคมออนไลน ์

7. มคีวามฉลาดรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั  

สร้างบณัฑิตท่ีมีลกัษณะนิสยัความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) จนถึงการลงมือสืบคน้จากสารสนเทศ 

(information discovery)สามารถตีความและวิเคราะห์ข้อมูล (interpretation  & analysis) นําส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้มา

สังเคราะห์และประมวลขอ้โตแ้ยง้ (constructing arguments) ได ้ มีลกัษณะนิสัยท่ียืดหยุ่น (Flexibility) มีทกัษะ

ความร่วมมือ (collaboration) โดยเฉพาะความร่วมมือผา่นทางดิจิทลั (collaborate using digital media) สามารถใช้

ดิจิทลัเพ่ิมคุณค่าของชีวติในศตวรรษท่ี 21  ดิจิทลัเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั การบริหารจดัการไฟลข์อ้มูล การสร้าง

แบบสอบถาม การระดมความคิดเห็น การสร้างความสุขและสนุกกบัส่ือดิจิทลั  ประโยชน์ของความเป็นจริงเสริม

(Augmented Reality หรือ  AR) และคุณค่าในชีวติประจาํวนั การนาํเสนองานโดยใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การแสดงผลงานดิจิทลัเชิงสร้างสรรค ์   

มีความรู้พ้ืนฐานระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI)  เทคโนโลยีอจัฉริยะ สมองกลแบบ

แยกส่วน ระบบประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลแบบคราวด์ ระบบการส่ือสารขอ้มูล ระบบการ

ตัดสินใจ กระบวนการ วิธีการและการประยุกต์ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้

ปัญญาประดิษฐเ์ป็นฐาน  กรณีศึกษาการสร้างชีวติท่ีเป็นสุขและสนุกจากแพลทฟอร์มปัญญาประดิษฐ ์

 8. ใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมปีระสิทธิภาพ  

สร้างบณัฑิตท่ีสามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยในส่วนของการส่ือสาร (communication) 

เร่ิมจากการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (effective listening) ฝึกการส่ือสารโดยใช้ส่ือดิจิทัล (communicate using 

digital media)สามารถส่ือสารไดแ้มส่ิ้งแวดลอ้มจะแตกต่างหลากหลาย (communicating in diverse environments)

ฝึกการสนทนาและอภิปราย (engaging in conversation & discussion) รวมถึงการนําเสนอ (delivering oral 

presentation) อย่างมีบุคลิกภาพ (personality)ซ่ึงผลลพัธ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเสริมสร้างให้บณัฑิตเป็นท่ี

ตอ้งการของสงัคมไทยและสงัคมโลกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 

 

บทสรุป  

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปคือ  หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่าง

กวา้งขวาง เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สงัคม ศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลง

ของสรรพส่ิง พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรมพร้อมใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์และ

เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก รายวิชาศึกษาทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษานิยมทาํในรูปแบบ

การบูรณาการวิชาหลากหลายสาขาเขา้ดว้ยกนั อีกทั้งรายวชิาศึกษาทัว่ไปผนวกกบัใหเ้ขา้กบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

วชิาศึกษาทัว่ไปจึงจาํเป็นตอ้งส่งมอบชุดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ (1) Ethic: การเป็นคนดีมีคุณธรรม  (2) Thainess: 

ความเป็นไทย (3) Globalization: การมีโลกทศัน์กวา้งไกล (4) Lifelong learning: การเรียนรู้ตลอดชีวติ (5) Holistic 

thinking: การมีความคิดแบบองคร์วม (6) Public mind: การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ (7) Digital literacy: การฉลาด

รู้เร่ืองดิจิทลั และ (8) Communication : การติดต่อส่ือสาร   ขอ้เสนอแนะท่ีผูเ้ขียนเสนอใหเ้พ่ิมเติมเขา้ไปในผลลพัธ์

การเรียนรู้ของบณัฑิตท่ีจะสามารถส่งต่อไปถึงผูใ้ชบ้ณัฑิตซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตในศตวรรษท่ี 
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21  มีหลายขอ้โดยวิชาศึกษาทัว่ไปตอ้งสร้างความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส่งเสริมลกัษณะนิสัย

ความอยากรู้อยากเห็นจนถึงการลงมือสืบคน้จากสารสนเทศ  สามารถตีความและวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถนาํส่ิง

ต่าง ๆท่ีไดม้าสงัเคราะห์และประมวลขอ้โตแ้ยง้ได ้ มีลกัษณะนิสยัท่ียดืหยุน่มีทกัษะความร่วมมือ โดยเฉพาะความ

ร่วมมือผ่านทางดิจิทลั มีความมุ่งมัน่พยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสามารถการปรับตวัไดดี้แกปั้ญหาต่าง ๆท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัได ้นอกจากนั้นผูเ้รียนจะตอ้งมีความฉลาดรู้ทางวฒันธรรมและความเป็นพลเมือง ใช้

เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีการรับรู้ทางสังคมและวฒันธรรมสร้างทั้ง

ความรับผิดชอบและผลงาน  เกิดสาํนึกรับผิดชอบและการสะทอ้นป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ความฉลาดรู้ทางการเงิน  ในส่วนของความคิดแบบองค์รวม วิชาศึกษาทั่วไปจะต้องสร้างการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค ์มีการทาํงานอยา่งอยา่งสร้างสรรค์

กบัผูอ่ื้น  การไม่ติดกรอบและกลา้ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ เกิดการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ หรือสร้างนวตักรรม มีการ

ริเร่ิมส่ิงใหม่ เกิดไอเดียใหม่ ๆ และนาํไอเดียมาออกแบบหรือต่อยอด   ในส่วนของการส่ือสาร เร่ิมจากการฟังอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ฝึกการส่ือสารโดยใชส่ื้อดิจิทลั สามารถส่ือสารไดแ้มส่ิ้งแวดลอ้มจะแตกต่างหลากหลาย ฝึกการ

สนทนาและอภิปราย รวมถึงการนาํเสนอไดอ้ยา่งมีบุคลิกภาพซ่ึงผลลพัธ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเสริมสร้างให้

บณัฑิตเป็นท่ีตอ้งการของสงัคมไทยและสงัคมโลกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 

 

บรรณานุกรม 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) . ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. 

ลดาวลัย ์คา้ภา. (2559). ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี Sustainable Development Goals และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ของประเทศ. นาํเสนอในเวทีสาธารณะนโยบายนํ้ า สกว. คร้ังท่ี 7 เร่ือง                

การเช่ือมโยงยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ 

นํ้ ากบัยทุธศาสตร์ชาติ วนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอทสั ลุมพินี กรุงเทพฯ. 

เอกสารเล่ม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาท่ัวไป เร่ือง “กรอบแนวคิดหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปท่ี

สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd)”. 

Farouq, A., & Adilovic, S. (2014). Understanding  Graduate Employability-Fit with the Company: The 

Employer Perspective.  

Markle, R., Brenneman, M., Jackson, T., Burrus, J., &Robbins, s.(2013). Synthesizing Frameworks of Higher 

Education Student Learning Outcomes (Report No.RR-13-22). Princeton, New Jersey: Educational 

Testing Service. 
                                                   



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1196 

การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้วชิาคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้าง 

สมรรถนะและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียนนายสิบทหารบก 

A DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT MODEL IN 

COMPUTER AND INFORMATION COURSE FOR ACHIEVEMENT  

THE ABILITY AND TRAIT OF STUDENT IN  

ARMY NON-COMMISSIONED OFFICER SCHOOL 

 

ร้อยเอก กติติวรรธน์ กติติวรรธนา 

โรงเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก 

E-mail: nco.edu@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ขอ้ คือ (1) เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศสาํหรับนกัเรียนนายสิบทหารบก และ (2) เพ่ือทดลองใชแ้ละศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้

ท่ีพฒันาข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ย่อยเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพ่ือศึกษา

สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ขนาดกลุ่มตวัอย่างใชต้ารางสําเร็จรูปของยามาเน่ คือ นักเรียนนายสิบ

ทหารบก รุ่นท่ี 23 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 330 คน จากการสุ่มแบบยกกลุ่ม ดาํเนินการตามขั้นตอนการวิจยัและ

พฒันา 3 ขั้นตอนหลกั คือ (1) การวิจัยศึกษาและพฒันาตน้ฉบบัเคร่ืองมือ (2) การวิจัยทาํแผนการพฒันาและ

ปรับปรุงเคร่ืองมือ และ (3) การวจิยัทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววดัผลเฉพาะหลงัการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยัมี 3 ฉบบั คือ (1) แผนการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ และ (3) แบบตรวจสอบสมรรถนะและ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศท่ีพฒันาตามทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ และแนวคิดการใช้

โครงงานเป็นฐาน ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่มีคุณภาพดีและสามารถนาํไปใชไ้ดเ้หมาะสม 

และ (2) ผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการสังเคราะห์เน้ือหา ศึกษาวิธีการสอน สร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพตน้ฉบบัเคร่ืองมือ ปรับปรุงตามแผนการพฒันาจากสภาพจริง พบว่าผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 นกัเรียนนายสิบทหารบกสามารถร่วมกนัพฒันาส่ือมลัติมีเดียท่ีทนัสมยั นาํเสนอถ่ายทอดไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และปรากฏคุณลกัษณะเด่นทางทหารท่ีสําคญัจากการแสดงออกถึงความมีวินยั มีความรัก

ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสตัยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด           

 

คาํสําคญั: รูปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were (1) to develop a learning management model on Computer and 

Information Course for Student in Army Non-Commissioned Officer School, and (2) to implementing and testing 

the model. Which has a sub-purposes were to compare learning outcomes after learning with the criteria of 70% 

and to study the students’desirable ability and trait. The research sample were 330 from using Yamane sample 

size of the Batch 23rd students, in Army Non-Commissioned Officer School in the academic year 2019, select by 

using cluster random sampling method. Using 3 primary research and development steps; (1) the research to study 

the principles and develop the original equipment, (2) the experimental research to develop development plans 

and tools improvement, and (3) the experimental research was a one group posttest-only design. The research 

tools were learning management plans, a multiple choice test for learning outcomes, and a rating scale ability and 

trait form. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test for one sample. The 

research results were as follows (1) the learning management model developed is good quality and can be used 

appropriately, and (2) the effect of using the learning management model were as follows the learning outcomes 

passed the criteria of 70%, the students had the desired ability and trait at the highest level. 

 

Keywords: Learning management model in Computer and Information Courses, Desirable ability and trait 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ดงัความวา่ “การศึกษาตอ้งมุ่งสร้างพ้ืนฐาน

ใหแ้ก่ผูเ้รียน 4 ดา้น ไดแ้ก่ มีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง มีพ้ืนฐานชีวติท่ีมัน่คง มีคุณธรรม มีงานทาํ มีอาชีพ และ

เป็นพลเมืองดี” โดยศาสตราจารยน์ายแพทยเ์กษม วฒันชยั เป็นผูบ้นัทึกไว ้เป็นพระบรมราโชบายท่ีครูทุกคนควร

ทราบและนอ้มนาํมาปฏิบติั อีกทั้งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 กาํหนดแนวทางโดยยึดหลกัผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ

ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมไดล้ง

มือปฏิบติั และจดัสภาพบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยทาํใหเ้กิดแรงจูงใจไปสู่การเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ระบบการศึกษาและนโยบายดา้นการศึกษาของกองทพับก พุทธศักราช 2560-2564 (กรมยุทธศึกษาทหารบก, 

2561 : 18) ท่ียึดหลกัผูเ้ขา้รับการศึกษาเป็นศูนยก์ลาง กาํหนดให้บูรณาการทั้งการฝึกและศึกษาทางทหารให้ได้

มาตรฐานสามารถประเมินผลอยา่งเป็นธรรม เพ่ือผลิตกาํลงัพลให้มีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามตาํแหน่ง 

ไดรั้บการพฒันาทางความคิดมีความรู้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

กองทพับกไปสู่ความทนัสมยั 

กองทัพบกได้อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรใหม่ หมายเลข 7-ช.-111 สําหรับนักเรียนนายสิบทหารบก 

ประจาํปีการศึกษา 2562 (กองทพับก, 2562 : 1-3) โรงเรียนนายสิบทหารบกมีหน้าท่ีดาํเนินการจดัการเรียนการ

สอนให้กบันักเรียนนายสิบทหารบกตามท่ีกาํหนด เสริมสร้างสมรรถนะ และพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์     

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นวิชาการศึกษาทัว่ไปตามโครงสร้างหลกัสูตร (กองทพับก, 2562 : 85-86)    

ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นระยะเวลา เน้ือหา ความมุ่งหมาย และขอบเขตการสอนรายวิชา จึงไดศึ้กษารูปแบบ

วธีิการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์
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และเป้าหมายสมรรถนะของรายวิชา พบว่าการเรียนรู้แบบเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

ดงัท่ีทิศนา แขมมณี (2553 : 125) กล่าวถึงการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้โอกาสผูเ้รียนสามารถ

วางแผนการจดัการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เป็นเทคนิคการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการเรียนรู้และเป็นการจดั

ประสบการณ์เฉพาะบุคคล โดยการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแนวคิดของสุรางค ์โคว้ตระกลู 

(2544 : 331-336) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และจดัสภาพบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยให้เกิดแรงจูงใจไปสู่การ

เรียนรู้ โดยสร้างส่ือการสอนตามทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ของกาเย ่9 ขั้น คือ เร่งเร้าความ

สนใจ บอกวตัถุประสงค ์ทบทวนความรู้เดิม นาํเสนอเน้ือหาใหม่ ช้ีแนะแนวทาง กระตุน้การตอบสนองบทเรียน 

ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ทดสอบความรู้ใหม่ และสรุปนาํไปใช ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชยัยทุธ ชยัปัญญา (2557 : 10-11) ได้

สรุปแนวคิดการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาเป็นการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยแีบบใหม่ มีประโยชน์ช่วยให้

การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ใชเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และใชเ้ป็นเคร่ืองมือสอนเสริมหรือทบทวนไดดี้ 

การประเมินผลอย่างเป็นธรรมตามนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก ไดศึ้กษาทฤษฎีการเรียนรู้

ของบลูม โดยมุ่งวดัดา้นพทุธิพิสยัและจิตพิสยั ท่ีสาํคญัไปกวา่นั้นวธีิการวดัทกัษะและตรวจผลการเรียนรู้รวบยอด 

เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนนายสิบทหารบกไดอ้ย่างชดัเจน นอกเหนือจาก

แบบทดสอบและแบบตรวจสอบแลว้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดรั้บ

ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ขณะท่ีเรียนตามหลกัพฒันาการคิดของบลูมท่ีปรับปรุงใหม่ 6 ขั้น คือ ความรู้

ความจาํ ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ขั้นตอนท่ี

ปรับปรุงจากแนวคิดของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557: 20-23) 6 ขั้น คือ ให้ความรู้พ้ืนฐาน กระตุน้ความสนใจ  

จดักลุ่มร่วมมือ แสวงหาความรู้ สรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํเสนอผลงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั McDonell (2007, อา้งถึงใน

จิตราภรณ์ สอนเขียว, 2560 : 2) ไดก้ล่าววา่การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้

ทาํงานตามระดบัทกัษะท่ีมีอยู ่โดยครูทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน จดัประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัเรียน   

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนนายสิบทหารบก ให้มีความรู้

ความสามารถปฏิบติังานไดต้ามตาํแหน่งหนา้ท่ี เป็นกาํลงัพลท่ีทรงคุณค่าของกองทพับก มีทศันคติ มีคุณธรรมและ

เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติตามพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สืบไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสําหรับนักเรียนนายสิบ

ทหารบก  

(2) เพ่ือทดลองใชแ้ละศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยเพ่ือ 

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลงัเรียนกบัเกณฑ ์ร้อยละ 70 และเพ่ือศึกษาสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของนกัเรียนนายสิบทหารบก 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  การวิจยัเร่ืองน้ีใชข้ั้นตอนการวิจยัและพฒันา (R&D) ตวัแปรอิสระ คือ การพฒันารูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ท่ีพฒันาตามทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้จาก

การมีปฏิสัมพนัธ์ของกาเย่ 9 ขั้น และแนวคิดการใชโ้ครงงานเป็นฐาน 6 ขั้น ตวัแปรตาม คือ คุณภาพและความ
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เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และผลการใชท่ี้สะทอ้นมาจากผลการเรียนรู้ ความสามารถและลกัษณะ

นิสยัท่ีปรากฏของนกัเรียนนายสิบทหารบก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การวิจยัเร่ืองน้ีใชข้ั้นตอนการวิจยัและพฒันา R&D (นงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช, 2544 : 12) 

3 ขั้นตอนหลกั คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี (R1) และพฒันาตน้ฉบบัเคร่ืองมือ (D1) ขั้นตอนท่ี 2 

การวจิยัทดลองทาํแผนการพฒันา (R2) และปรับปรุงเคร่ืองมือ (D2) และขั้นตอนท่ี 3 วจิยัทดลอง (R3) แบบศึกษา

กลุ่มเดียววดัผลเฉพาะหลงัการทดลอง (one group posttest – only design) (วรรณี แกมเกตุ, 2551 : 140) 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2 ขั้นตอนการวจิยัและพฒันา 

     4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากร คือ นกัเรียนนายสิบทหารบกท่ีกาํลงัศึกษาในรุ่นท่ี 23 ประจาํปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1,980 

คน แบ่งเป็น 18 กลุ่มเรียน ๆ ละ 110 คน กลุ่มตวัอยา่ง (R2) จาํนวน 30 คน ท่ีไดรั้บการสุ่ม 2 ขั้นตอน คือ (1) การ

สุ่มยกกลุ่ม และ (2) สุ่มแบ่งชั้นตามประเภทโควตาอตัราส่วน 3.6 : 1 กลุ่มตวัอยา่ง (R3) กาํหนดขนาดตามตาราง

สาํเร็จรูปของ Yamane (วรรณี แกมเกตุ, 2551 : 285) จาํนวน 330 ท่ีไดรั้บการสุ่มยกกลุ่มดว้ยวธีิจบัสลาก  

  4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระมี 1 ตวัแปร คือ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี

พฒันาตามทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้จากการมี

ปฏิสมัพนัธ์ของกาเย ่9 ขั้น และแนวคิดการใชโ้ครงงานเป็นฐาน 6 ขั้น ตวัแปรตาม มี 2 ตวัแปร คือ (1) คุณภาพและ

ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และ (2) ผลการใช ้มี 3 ตวัแปรย่อย คือ (2.1) ผลการเรียนรู้ (2.2) 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ ไดแ้ก่ ทกัษะการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีทนัสมยั ทกัษะการถ่ายทอดส่ือความเขา้ใจ และ

 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้  

: ท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษา คน้ควา้ 

o ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

(Self-directed learning) 

o ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้  

(Condition of Learning)  

o แนวคิดการใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

 (Project-based learning) 

 

 คุณภาพและความเหมาะสม  

(Quality and Appropriately) 

 ผลการใช ้(The effect) 

o ผลการเรียนรู้ (Learning outcome) 

o สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์

(Desirable ability) 

o คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 (Desirable trait) 

R1 

D1 

R2 R3 

D2 D3 
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ทกัษะการปฏิบติังานร่วมกนั และ (2.3) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ความซ่ือสตัย์

สุจริต ความมีวนิยั การใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมัน่ในการทาํงาน และการมีจิตสาธารณะ 

  4.4 เคร่ืองมือที่ใช้  มีจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการเรียนรู้ 12 แผน จาก

ขั้นตอน R1&D1 ค่า IOC=0.67-1.00 หลงัการหาประสิทธิภาพในขั้นตอน R2 และปรับปรุงตน้ฉบบัในขั้นตอน D2 

ค่า IOC=1.00 ทุกรายการ และ (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ (2.1) แบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ จากขั้นตอน R1&D1 ค่า IOC=0.67-1.00       

หาประสิทธิภาพในขั้นตอน R2 ค่า p=0.39-0.78 ค่า r=0.26-0.69 และค่า rtt=0.80  และ (2.2) แบบตรวจสอบ

สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์แบบมาตรประมาณค่าเกณฑ์ 4 ระดบั จาํนวน 9 รายการ จากขั้นตอน 

R1&D1 ค่า IOC=0.67-1.00 หาประสิทธิภาพในขั้นตอน R2 ค่า α=0.71  

  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอนโดยใชแ้ผนการ

เรียนรู้และเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 330 คน ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลการ

เรียนรู้ และแบบตรวจสอบสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

  4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ดาํเนินการเม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนการวิจยัทดลอง R3 เพ่ือตรวจสอบวตัถุประสงค ์

ไดแ้ก่ (1) วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลงัเรียนกบัเกณฑ ์ร้อยละ 70 โดยใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยสถิติ t-test for 

one sample และ (2) วเิคราะห์สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสําหรับนักเรียนนายสิบ

ทหารบก  ตามขั้นตอนการวิจยัและพฒันาโดยเขา้ฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะครูเตรียมความพร้อมก่อนการสอน 

ศึกษานโยบายหน่วยเหนือ เป้าหมายของสถานศึกษา โครงสร้างขอบเขตการสอนรายวิชา เรียบเรียงเน้ือหาพฒันา

คู่มือสร้างส่ือการสอน 10 บทเรียน เขียนแผนการจดักิจกรรมตามแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ 2 รูปแบบ 12 แผน 

สร้างเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล 2 ชนิด และตรวจสอบคุณภาพตน้ฉบบัเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

รายการตรวจสอบคุณภาพ 𝐱𝐱� S.D. แปลผล ผลการประเมนิ 

ดา้นคู่มือการสอน แบบฝึกหดั และส่ือการสอน (10 บทเรียน) 3.83 0.11 ดี เหมาะสม 

ดา้นขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( 2 รูปแบบ) 4.00 0.33 ดี เหมาะสม 

ดา้นเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล (2 ชนิด) 4.16 0.57 ดี เหมาะสม 

รวมทั้ง 3 ด้าน 4.00 0.28 ด ี เหมาะสม 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ในภาพรวม

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพดี (x� = 4.00, S.D. = 0.28)ทั้  งดา้นคู่มือการสอน แบบฝึกหดัและส่ือ

การสอน (x� = 3.83, S.D. = 0.11) ด้านขั้ นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (x� = 4.00, S.D. = 0.33) และด้าน

เคร่ืองมือวดัผลประเมินผล (x� = 4.16, S.D. = 0.57) สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดเ้หมาะสม 
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 5.2 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้หลงัเรียนวชิาคอมพวิเตอร์และสารสนเทศกบัเกณฑ์ ร้อยละ 70   

 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลงัเรียนกบัเกณฑ ์ร้อยละ 70 จาํแนกตามกลุ่มโควตา 

กลุ่ม 
หลงัเรียน คะแนนเกณฑ์ 

(ร้อยละ 70) 
t p 

n k x� S.D. 

โควตาพลเรือน 193 30 21.19 5.26 21 .492 .623 

โควตาพลทหาร 137 30 20.63 4.95 21 -.880 .380 

รวมทั้ง 2 กลุ่ม 330 30 20.95 5.13 21 -.161 .872 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้่าผลการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอย่าง หลงัเรียน (x�=20.95, S.D.=5.13) 

นอ้ยกวา่คะแนนเกณฑ ์0.05 คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 70 เม่ือพิจารณาโควตาพลเรือน 193 คน 

หลงัเรียน (x�=21.19, S.D.=5.26) สูงกวา่คะแนนเกณฑเ์ลก็นอ้ย ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70 และโควตาพลทหาร 137 คน 

หลงัเรียน (x�=20.63, S.D.=4.95) นอ้ยกวา่คะแนนเกณฑ ์0.37 คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70  

 5.3 การศึกษาสมรรถนะและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียนนายสิบทหารบก   

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยผูต้รวจสอบ 2 ท่าน 

รายการตรวจสอบ x� S.D. แปลผล 

ด้านสมรรถนะทีพ่งึประสงค์    2.51 0.22 มากทีสุ่ด 

- ทกัษะการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีทนัสมยั (ทนัสมยั,น่าสนใจ,เหมาะสม,สมบูรณ์) 2.74 0.32 มากท่ีสุด 

- ทกัษะการปฏิบติังานร่วมกนั (แบ่งมอบหนา้ท่ี,ความร่วมมือ,ทาํงานเป็นทีม) 2.30 0.38 มากท่ีสุด 

- ทกัษะการถ่ายทอดและส่ือความเขา้ใจ (การนาํเสนอ,ท่าทาง,นํ้าเสียง,ภาษา) 2.48 0.46 มากท่ีสุด 

ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์    2.83 0.13 มากทีสุ่ด 

- ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์(การแสดงออกทั้งโดยตรงและโดยออ้ม) 2.96 0.17 มากท่ีสุด 

- ความซ่ือสตัยสุ์จริต (มีคุณธรรมจริยธรรม, จรรยาบรรณ ,ไม่คดัลอกผลงาน) 2.96 0.17 มากท่ีสุด 

- ความมีวนิยั (การปฏิบติัตนตามแบบธรรมเนียมทหาร,กฎระเบียบ, ขอ้บงัคบั) 2.96 0.11 มากท่ีสุด 

- การใฝ่เรียนรู้ (ความคิดสร้างสรรค,์จาํนวนคร้ังการพบท่ีปรึกษาโครงงาน) 2.68 0.29 มากท่ีสุด 

- ความมุ่งมัน่ในการทาํงาน (สาํเร็จตามเวลาท่ีกาํหนด, คุณภาพผลงานดี) 2.51 0.45 มากท่ีสุด 

- การมีจิตสาธารณะ (การช่วยเหลือเพ่ือนนกัเรียน, ช่วยเหลือครูอาจารย ์,ส่วนรวม) 2.92 0.17 มากท่ีสุด 

รวมทั้ง  2  ด้าน 2.67 0.15 มากทีสุ่ด 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้่าผลการวิเคราะห์สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์โดยผู ้

ตรวจสอบ 2 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 2 ดา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x�=2.67, S.D.=0.15) เม่ือพิจารณารายดา้นจะเห็นได้

ว่านักเรียนนายสิบทหารบกได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x�=2.51, 

S.D.=0.22) และไดรั้บการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x�=2.83, S.D.=0.13)   
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6. อภิปรายผล  

 6.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสําหรับนักเรียนนายสิบ

ทหารบกที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตรใหม่ จากผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพดีและสามารถนาํไปใชไ้ดเ้หมาะสม เป็นผลมาจากผูว้ิจยัไดน้อ้มนาํพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 จัดการศึกษามุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผูเ้รียน และจัดการเรียนรู้ตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.

2553 โดยยึดหลกัผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับระบบการศึกษาและนโยบายด้านการศึกษาของ

กองทพับก ท่ียึดหลกัวา่ผูเ้ขา้รับการศึกษาเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ โดยไดศึ้กษารูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ผ่านบทเรียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ของกาเย่ 9 ขั้น คือ 

การเร่งเร้าความสนใจ การบอกวตัถุประสงค์ การทบทวนความรู้เดิม การนาํเสนอเน้ือหาใหม่ การช้ีแนะแนว

ทางการเรียนรู้ การกระตุน้การตอบสนองบทเรียน การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การทดสอบความรู้ใหม่ และการสรุป

และนาํไปใชโ้ดยยดึหลกัการนาํเสนอเน้ือหาและจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัชยัยทุธ ชยัปัญญา (2557 

: 10-11)ไดส้รุปแนวคิดการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาเป็นการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยีแบบใหม่ มี

ประโยชน์ช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ใชเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และใชเ้ป็นเคร่ืองมือสอนเสริมหรือ

ทบทวนไดดี้ ร่วมกบัการศึกษาแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานมาพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้

ให้นักเรียนไดรั้บประสบการณ์ชีวิตขณะท่ีเรียน ไดพ้ฒันาทกัษะต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McDonell 

(2007, อา้งถึงในจิตราภรณ์ สอนเขียว, 2560 : 2) ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนการสอน

รูปแบบหน่ึงของ Child- centered Approach ท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้าํงานตามระดบัทกัษะท่ีตนเองมีอยู ่เป็น

เร่ืองท่ีสนใจ นกัเรียนไดรั้บสิทธิในการเลือกและตอ้งการผลผลิตจากการทาํงาน โดยครูทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน

อุปกรณ์ สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา จดัประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของสุทธินี ทองหล่อ (2552 : 94-100) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์และค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัดา้น

การจดัการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนการสอนและปัจจยัดา้นผูเ้รียน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการจดัการ

เรียนรู้ ปัจจยัดา้นผูเ้รียนมีความสมัพนัธ์กนั และส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิต 

 6.2 ผลการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มี 3 วตัถุประสงค์ย่อย 

ได้แก่  (1) ผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างหลังเ รียน  (x�=20.95, S.D.=5.13) น้อยกว่าคะแนนเกณฑ์ 0.05 

คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 เป็นผลมาจากการดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอนการวิจยัและพฒันา  

และทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววดัผลเฉพาะหลงัการทดลอง (วรรณี แกมเกตุ, 2551 : 140) เป็นกระบวนการวิจยั

และพฒันาท่ีมีคุณภาพ โดยสร้างเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลตามทฤษฎีของบลูมท่ีมุ่งวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสยั

และทกัษะพิสัย โดยเลือกมา จาํนวน 4 ดา้น คือ ความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้ และการวิเคราะห์ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเอกนฤน บางท่าไม ้(2561 : 191-208) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนดว้ย

กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ

ถ่ายภาพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (2) ผล

การศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์พบวา่นกัเรียนนายสิบทหารบกมีระดบัทกัษะการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีทนัสมยั 

ทกัษะการถ่ายทอดส่ือความเขา้ใจ และทกัษะการปฏิบติังานร่วมกนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x�=2.51, S.D.=0.22) ซ่ึง

เป็นผลสะทอ้นมาจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพ สามารถเสริมสร้างระดบัทกัษะความสามารถ

ของนกัเรียนนายสิบทหารบกสูงข้ึนเป็นลาํดบัขั้น ตามหลกัพฒันาการคิดของบลูมท่ีปรับปรุงใหม่ 6 ขั้น คือ ความรู้
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ความจาํ ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดการใช้

โครงงานเป็นฐานท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ไดพ้ฒันาทกัษะตามแนวคิดท่ีปรับปรุงจากดุษฎี โยเหลา

และคณะ (2557 : 20-23) 6 ขั้น คือ ใหค้วามรู้พ้ืนฐาน กระตุน้ความสนใจ จดักลุ่มร่วมมือ แสวงหาความรู้ สรุปส่ิงท่ี

เรียนรู้ และนาํเสนอผลงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาทิตยา  อินยง (2558 : 62) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การพฒันา

กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานตามแนวการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรคด์ว้ยปัญญาเพ่ือเพ่ิมสร้าง

ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครูปฐมวยัโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการวจิยั

พบว่า ผลการใชค้ะแนนพฤติกรรมความสามารถในการออกแบบสูงกว่าก่อนการทดลอง และ (3) ผลการศึกษา

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ พบว่านักเรียนนายสิบทหารบกปรากฏคุณลักษณะเด่นทางทหารท่ีสําคญัจากการ

แสดงออกถึงความมีวินยั มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการ

ทาํงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x�=2.83, S.D.=0.13) เป็นผลสะทอ้นมาจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมี

คุณภาพ สามารถเสริมสร้างคุณลกัษณ์ท่ีพึงประสงคซ่ึ์งเป็นคุณลกัษณะเด่นของนกัเรียนทหารไดเ้ป็นอยา่งดี (กรม

ยุทธศึกษาทหารบก, 2551 : 423) อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 2-3) และงานวจิยัของชยัยทุธ ชยัปัญญา และ

ปัญญา ทองนิล (2556 : 82-84) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์วิชา

คอมพิวเตอร์ของนกัเรียนโรงเรียน   นายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการ

เรียนรู้ท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัยต่อการเรียน และมีความตั้งใจปฏิบติัตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

กาํหนด อยูใ่นระดบัมาก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรตรวจสอบระดบัความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียนเสมอเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลและจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความรู้พ้ืนฐานของผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด  

(2) ควรบนัทึกทาํแผนการพฒันาใหค้รอบคลุมทั้งรูปแบบการจดัการเรียนรู้ แผนการสอน คู่มือการ

สอน ส่ือการสอน และเคร่ืองมือวดัประเมินผล เพ่ือคน้หาสภาพปัญหาและนาํมาปรับปรุงพฒันาคุณภาพใหดี้ยิง่ข้ึน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนตามสภาพปัญหาท่ีคน้พบให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เพ่ือ

พฒันาผลการเรียนรู้หลงัเรียนใหสู้งกวา่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

(2) ควรศึกษาความคงทนของผลการเรียนรู้เป็นระยะหลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้สาํหรับ

นกัเรียนชาวต่างชาติ โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจดัการ

เรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ และแบบประเมินความสามารถทกัษะดา้นการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้้อยละค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

และสถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test ผลการวจิยั พบวา่  

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 

80.36/87.28 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวท่ี้ 80/80  

  2. นกัเรียนชาวต่างชาติทั้ง 6 คน มีคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการทาํแบบประเมินความสามารถทกัษะดา้นการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนหลงัการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับ

นกัเรียนชาวต่างชาติอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีมาก  

  3.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเบ้ืองตน้, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, นกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียน

 นานาชาติฮีทฟิวด ์

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the effectiveness of the activity. Educational achievement using a series 

of activities. And to compare student achievement using a series of learning activities in Thailand for elementary 
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students. The population used in research is the Prathomsuksa 2 students at Heathfield International School in 

Bangkok.  

The instrument used in this study includes the third series of learning activities. Thailand preliminary 

study plans subjects. For foreign students And assesses the skills of listening, speaking, reading and writing, and 

analyzed using percentages (μ) and standard deviation (σ) and a statistically non-parameter by Wilcoxon Signed. 

-Rank Test results showed that. 

1. Thailand Language learning activities for elementary students efficiency of 80.36 / 87.28, which is 

higher than the threshold set at 80/80. 

2. Six foreigner students The average score of listening, speaking, reading and writing ability evaluation 

activity package. Foreigner students learning basic Thai language are at a good level. 

3. Students have a successful study on listening to speaking, reading and writing in Thai after a higher 

degree of statistical significance at the .05 levels. 

 

Keywords:  Thai language learning activities, Achievement of study, International students at Heathfield  

 International School 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ก็เป็นอีกส่วนสําคัญส่วนหน่ึงท่ีมทําให้เกิดการ

แลกเปล่ียนของแรงงาน ทาํให้ปัจจุบนัประเทศไทยถือเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีนกัธุรกิจชาวต่างชาติ เดินทางมา

พาํนกัเพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นต่าง ๆ จาํนวนมาก ซ่ึงนกัธุรกิจและแรงงานบางส่วนท่ีเดินทางมาอาศยัท่ีประเทศไทย

บางส่วนได้มีการนําครอบครัวมาพกัอาศัยอยู่ด้วย ทาํให้ในปัจจุบนัมีนักเรียนชาวต่างชาติเขา้ทาํการศึกษาใน

ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย ส่ิงท่ีตามมาก็คือ ความตอ้งการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

ประจาํวนั ทั้งน้ีการเรียนรู้ภาษาไทย มีความสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนชาวต่างชาติ 

(นภาลกัษณ์ ตั้งอรุณศิลป์, 2559, น.2) แต่อย่างไรก็ดีการเรียนภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนต่างชาติเป็นไปค่อนขา้ง

ยาก เน่ืองจากมีพยญัชนะ และสระอยูม่าก ดงันั้นการเรียนภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ จึงตอ้งใชค้วาม

พยายาม ความอดทน ความเขา้ใจ หากนกัเรียนท่ีไม่มีความพยายามมากพอ ก็จะเกิดความเบ่ือหน่ายและส่งผลให้

ไม่อยากเรียนในวชิาภาษาไทย และไม่มีแรงจูงใจในการเรียน  

 โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร ก็เป็นอีกโรงเรียนหน่ึงท่ีมีจาํนวนนกัเรียนชาวต่างชาติ

เขา้มาศึกษาจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี ซ่ึงผูว้จิยัเป็นหน่ึงในคณะครูผูส้อนภาษาไทยใหก้บันกัเรียนชาวต่างชาติ

ของโรงเรียนดงักล่าว และเม่ือไดท้าํการศึกษาปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยขั้นพ้ืนฐานสําหรับ

นักเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด์ พบปัญหาสําคญัหลายประการ เช่น นักเรียนชาวต่างชาติไม่

สามารถส่ือสารกับครู เพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียน และพนักงานในโรงเรียนได้ นักเรียนขาดความมัน่ใจในการใช้

ชีวิตประจาํวนั เพราะนกัเรียนชาวต่างชาติไม่เขา้ใจในภาษาไทย มีปัญหาดา้นการส่ือสาร (โรงเรียนนานาชาติฮีท

ฟิวด,์ 2560)  

 จากปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยใหน้กัเรียนชาวต่างชาติท่ีพบ ทาํใหผู้ว้จิยัเลง็เห็นความสาํคญัถึง

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียน
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ชาวต่างชาติท่ีเหมาะสม ทั้ งน้ีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีนั้น จะต้องสามารถตอบวตัถุประสงค์ของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และประยกุตค์วามรู้มา

ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทาํให้สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนได้  เป็นการจัด

กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ือง

ผสมผสานสาระการเรียนรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนและสมดุลกนั (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2557) 

 ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึง การสร้างชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ เพ่ือสร้างชุดกิจกรรม และหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด์ โดยผูว้ิจยั

ตั้ งสมมติฐานไวว้่า ความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวต่างชาติหลังเรียนสูงข้ึนกว่า

ความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวต่างชาติก่อนการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วชิา

ภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ ซ่ึงหากผลการศึกษเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงจะถือวา่ ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ มีความ

เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวดไ์ดจ้ริง  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ 

โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์

 2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเบ้ืองตน้สาํหรับนกัเรียน

ชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้สาํหรับ

นกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี ไดเ้สนอกรอบแนวคิดดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4.  การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 4.1  แนวคดิเกีย่วกบัหลกัในการเลือกกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 

 (วรรณี โสมประยูร, 2544, น.193-194)ได้อธิบายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในระดบัประถมศึกษาควรคาํนึงถึงจุดประสงคค์วามพร้อมของผูเ้รียนควรให้

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้  

สาํหรับนกัเรียนต่างชาวชาติโรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์

ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ชาวต่างชาติโรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์
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ผูเ้รียนมีพฒันาการทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมีการฝึกฝนทางภาษา มีการบูรณาการสอนกบัวชิาอ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด เนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดตดัสินใจ

เอง รู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเองอยู่เสมอ ควรใชก้ารสอนหลายๆ วิธี โดยดา้นตวัผูส้อน ควรสอนให้สอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติของผูเ้รียน ผูส้อนควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใชภ้าษา ดา้นผูเ้รียน ควรมีความพร้อมในการเรียนมี

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และมีการฝึกฝนอยูเ่สมอ และดา้นส่ือการเรียนการสอน ควรมีการใชส่ื้อการเรียนการ

สอนเพ่ือใหผู้เ้รียนรู้คาํ 

4.2  แนวคดิเกีย่วกบัการสร้างชุดกจิกรรม 

 (สุวทิย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ,2551, น.51) ใหค้วามหมายไวว้า่ ชุดกิจกรรมเป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึงท่ี

เป็นลกัษณะของส่ือประสม และเป็นการใชส่ื้อตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปรวมกนั เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บความตอ้งการ 

โดยอาจจดัทาํข้ึนสาํหรับหน่วยการเรียนตามหวัขอ้เร่ืองและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยท่ีตอ้งการจะใหน้กัเรียน

ได้เรียนรู้ ซ่ึง (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 50) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ตอ้งประกอบดว้ย คู่มือ 

สาํหรับครูและนกัเรียนท่ีใชชุ้ดกิจกรรม คาํสั่ง เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียน เน้ือหาบทเรียนท่ีอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ 

กิจกรรมท่ีกาํหนดให้นกัเรียนไดท้าํหรือคน้ควา้ต่อจากท่ีเรียนแลว้ และแบบทดสอบ สาํหรับประเมินผลเก่ียวกบั

เน้ือหาของบทเรียนนั้น 

 4.3  การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556) ใหค้วามหมายของการทดสอบประสิทธิภาพวา่ การนาํส่ือหรือชุดการสอนไป

ทดสอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบ้ืองต้น (Try Out) และทดสอบ

ประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพ่ือหาคุณภาพของส่ือตามขั้นตอนท่ีกาํหนดใน 3 ประเด็น คือ การทาํใหผู้เ้รียน

มีความรู้เพ่ิมข้ึน การช่วยให้ผูเ้รียนผ่านกระบวนการเรียนและทาํแบบประเมินสุดทา้ยไดดี้และการทาํให้ผูเ้รียนมี

ความพึงพอใจ นาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจาํนวนมาก โดยในการศึกษาคร้ังน้ีใช้

วธีิการหาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์โดยแสดงค่าเป็นตวัเลข 2 ตวั เช่น E1/E2 = 80/80 ในความหมายท่ี 1 ตวัเลข 80 

ตัวแรก (E1) คือนักเรียนทั้ งหมดทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ถือเป็น

ประสิทธิภาพของกระบวนการ ตวัเลข 80 ตวัหลงั (E2) คือ นกัเรียนทั้งหมดท่ีทาํแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนน

เฉล่ียร้อยละ 80 ถือวา่เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียนและทาํการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงมีวธีิการวจิยัดงัน้ี 

 5.1  ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชาวต่างชาติ ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 2 โรงเรียนนานาชาติฮีท

ฟิวด ์กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 คน  

 5.2  ตวัแปรทีศึ่กษา ประกอบดว้ย 

  5.2.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ 

สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร  

  5.2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ 

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร 
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  5.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ในการวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา มีดงัน้ี 

  5.3.1  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติ           

ฮีทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร 

  โครงสร้างของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียน

นานาชาติฮีทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จะเนน้การเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสนทนาใน

ชีวติประจาํวนั มีส่ือการเรียนการสอนโดยการใชบ้ตัรภาพท่ีมีรูปท่ีสวยงาม สีสนัสดใส เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนท่ีเป็น 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ใหค้วามสนใจ ทาํการทดสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม โดยการทดลองแบบ 

1:1 คร้ังท่ี 1 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 3 คน                

โดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คน และทดลองใช้คร้ังท่ี 2 แบบกลุ่มย่อยกับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 9 คนโดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง                 ปาน

กลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คนเพ่ือแน่ใจวา่ ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนสามารถใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  5.3.2  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนชาวต่างชาต ิโรงเรียนนานาชาติ

ฮีทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร 

  สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียน

นานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ชัว่โมงการเรียน จาํนวน 20 ชัว่โมง มีแผนการจดัการ

เรียนรู้ 10 แผน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตาราง 1 แผนการจดัการเรียนรู้ 

คร้ังที ่ สาระการเรียนรู้ จํานวนช่ัวโมงการ

เรียน การสอน 

คร้ังที ่ สาระการเรียนรู้ จํานวนช่ัวโมงการ

เรียน การสอน 

1 เร่ือง สวสัดีคุณครู 2 ชัว่โมง 6 เร่ือง กินอะไร 2 ชัว่โมง 

2 เร่ือง น่ีอะไร 2 ชัว่โมง 7 เร่ือง จะไปไหน 2 ชัว่โมง 

3 เร่ือง คุณช่ืออะไร 2 ชัว่โมง 8 เร่ือง กาํลงัทาํอะไร 2 ชัว่โมง 

4 เร่ือง วนัน้ีวนัอะไร 2 ชัว่โมง 9 เร่ือง เป็นอะไร ไม่สบายหรือ 2 ชัว่โมง 

5 เร่ือง ชอบสีอะไร 2 ชัว่โมง 10 เร่ือง บา้นอยูท่ี่ไหน 2 ชัว่โมง 

 

  5.3.3  แบบประเมนิความสามารถทกัษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 

  สาํหรับแบบประเมินความสามารถทกัษะดา้นการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ประกอบดว้ย 

ขอ้สอบวดั ทกัษะดา้นการพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน จาํนวน 38 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกนักบัขอ้สอบ

วดัทกัษะดา้นการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนระหวา่งเรียน ทาํการวดัคุณภาพของแบบประเมิน โดยการวดั

ค่าความเท่ียงตรงของแบบประเมิน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือประเมินความถูกตอ้งเหมาะสมโดยพิจารณาความ

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

แบบประเมินท่ีสร้างข้ึนสามารถใชไ้ดจ้ริง 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1210 

6.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนในการการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี ้มดีงันี ้

   1. ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย

เบ้ืองตน้ สําหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 แผน จาํนวน 20 

ชัว่โมง โดยไม่นบัรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

  2.  เม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอน ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ผูว้ิจยัทาํการวดัทกัษะความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาไทยของนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 คร้ัง โดยแบบ

ประเมินในแต่ละสาระการเรียนรู้ จะมีจาํนวนเฉล่ีย 3 – 6 ขอ้ แบ่งเป็นแบบประเมินความสามารถดา้นการส่ือสาร    

4 ดา้น คือ ดา้นการพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน 

  3.  เม่ือดาํเนินการจัดการเรียนการสอน ครบ 10 สาระการเรียนรู้ ผูว้ิจัยดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน 

(Posttest) กบันกัเรียนชาวต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร รวมจาํนวน

แบบประเมินความสามารถทกัษะดา้นการพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน ทั้งส้ิน 38 ขอ้ 

  

7.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ 

โดยใชค้ะแนนระหวา่งเรียน และหลงัเรียน หาค่าเฉล่ียร้อยละ ตามเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพ 80/80    

 2.  การศึกษาความสามารถทกัษะในดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของนกัเรียน

ต่างชาติ จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติโดย

ใชค้่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ )  

 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน จากการจดัการ

เรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนต่างชาติโดยใชส้ถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ 

(Non Parametric) ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed–Rank Test 

 

8. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองต้น สําหรับนักเรียน

ชาวต่างชาต ิโรงเรียนนานาชาตฮีิทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร 

 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียน

นานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียน

 นานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร 

การทดสอบ N µ σ เกณฑ์ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน 6 80.36 2.74 80 

หลงัเรียน 6 87.28 1.17 80 

ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.36/87.28 
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 จากตารางท่ี 2  พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ 

โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร มีคะแนนระหวา่งเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 80.36 และคะแนนหลงั

เรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 87.28 ดงันั้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ 

โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.36/87.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 ตอนที่ 2 การศึกษาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียน

ชาวต่างชาต ิโรงเรียนนานาชาตฮีิทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร 

 ผลประเมินความสามารถทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนฉบบัเดียวกบัแบบประเมิน

ความสามารถทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่านและการเขียน ก่อนเรียน ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 ความสามารถในการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของนกัเรียนชาวต่างชาติจาก 

 การจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเบ้ืองตน้  

คะแนน เกณฑ์ ระดบั จํานวน(คน) ร้อยละ µ σ 

23 – 30 81 – 100 ดีมาก 6 - 33.17 1.17 

15 – 22 61 – 80 ดี - - - - 

7 – 14 41 – 60 พอใช ้ - - - - 

0 – 6 0 – 20 ควรปรับปรุง - - - - 

รวม 6 100 - - 

เฉลีย่รวม - 87.28 33.17 1.17 

  

 จากตารางท่ี 3  ผลการศึกษาจากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ 

สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัเรียนชาวต่างชาติ ทั้ง 6 คน มี

คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการทาํแบบประเมินความสามารถทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนหลงัการ

เรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีมาก (µ= 

33.17 คิดเป็นร้อยละ 87.28) 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียน

นานาชาตฮีิทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร 

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของ

นักเรียนชาวต่างชาติ โดยใช้คะแนนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองต้นสําหรับนักเรียน

ชาวต่างชาติ และคะแนนแบบประเมินความสามารถทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือวดั

ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน จากนั้นจึงนาํผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ ดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed-Rank Test ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ 

โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร 

การทดสอบ คะแนนเต็ม µ σ p - value 

ก่อนเรียน 38 28.50 2.74 0.000* 

หลงัเรียน 38 33.17 1.17  

* p≤ .05 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนกัเรียนต่างชาติ หลงัเรียนสูงข้ึน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

9.  อภิปรายผลการศึกษา  

 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ 

โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด์ กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.36/87.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 80/80 ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ 

โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร ไดผ้า่นการสร้างตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ โดยผา่นการตรวจสอบ

และแก้ไขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ รวมทั้ งผ่านการทดลองใช้ตามขั้นตอน แลว้นํามา

ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมสามารถนาํไปใชเ้พ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหก้บั

ผูเ้รียนได ้โดยในขั้นตอนของการทดลองแบบ 1:1 คร้ังท่ี 1 กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนานาชาติ

ฮีทฟิวด ์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 3 คน โดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คน และทดลองใชค้ร้ังท่ี 

2 แบบกลุ่มยอ่ยกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 9 คน

โดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คนเพ่ือแน่ใจวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับ

นกัเรียนต่างชาติ ท่ีสร้างข้ึนนกัเรียนสามารถเขา้ใจและเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และทาํการปรับปรุงแกไ้ข

ก่อนนาํไปทดลองใชค้ร้ังท่ี 3 กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 ห้องเรียน จึงทาํให้

ชุดกิจกรรมท่ีไดมี้คุณภาพ มีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการ

เขียนภาษาไทยของนกัเรียนชาวต่างชาติ อีกทั้งชุดกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จะเน้นการเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัการสนทนาในชีวติประจาํวนั มีส่ือการเรียนการสอนโดยการใชบ้ตัรภาพท่ีมีรูปท่ีสวยงาม สีสนัสดใส เพ่ือ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนท่ีเป็น นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ใหค้วามสนใจไดเ้ป็นอยา่งดีโดยผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ(สุภาวดี เริงชยัภูมิ, 2558, น. 34)ท่ีทาํ การศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรม เกมฝึกการเขียน

สะกดคาํสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษา พบวา่ชุดกิจกรรมเกม ฝึกการเขียนสะกดคาํ สาํหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความเหมาะสมในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 80.51/80.17 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (ธิดารัตน์ ฝูงพิลา, 2558, น.115-116) ท่ีทาํการศึกษา เร่ือง  

การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการ 

ศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มี

ประสิทธิภาพ 81.02/83.45 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 

 2.  ผลการศึกษาความสามารถทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย สําหรับ

นกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 คน จากการทาํแบบประเมินความสามารถ

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยหลงัเสร็จส้ินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
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กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชาวต่างชาติอยู่ในเกณฑ์ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

87.28 ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเบ้ืองตน้ในการศึกษาคร้ังน้ี ทาํการออกแบบโดย

ยดึจากทกัษะความสามารถทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของผูเ้รียนเป็นหลกัในการ

ออกแบบชุดกิจกรรมให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีความยากหรือง่ายจนเกินไป และในแต่ละกิจกรรมการเรียนการ

สอน และครูผูส้อนจะเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง จึงทาํให้

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาไทย หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 

ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งงานวจิยัของ(ธิดารัตน ์ฝงูพิลา, 2558, น. 7) ทาํการศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการ

อ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ความสามารถ

ในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเชิง

วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนั้นยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ(สุภาวดี เริงชยัภูมิ, 2558, น. 4) ท่ีทาํการศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรม เกมฝึกการ

เขียนสะกดคาํสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีทกัษะ

การเขียนสะกดคาํภาษาไทยหลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก  

 3.  สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิวด ์กรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมี ความเหมาะสมกบัศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งมีการ

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรม ฝึกฝนทกัษะทั้งทางดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน อยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการ

จดัการเรียนรู้ 10 กิจกรรม ซ่ึงทาํให้ผูเ้รียนสนุกเพลิดเพลินไปพร้อม กบัการไดเ้รียนรู้ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาไทย จึงทาํให้นักเรียนชาวต่างชาติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

ภาษาไทยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ญาณิศา สุ่มงาม, 2559, น. 353-

354) ท่ีทาํการศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ทกัษะการอ่านภาษาไทยของนกัเรียน ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการอ่าน

ภาษาไทยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พชั

รินทร์ คสัเตศรี,2560, น.161-162) ท่ีทาํ การศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวินยัในตนเองของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มและเทคนิคแม่แบบ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผลจากการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย วนิยัในตนเองในแต่ละดา้น พบวา่ ทุกกิจกรรมโดยภาพรวมมีคะแนนวนิยัในตนเอง หลงั

การทดลองใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนั้น

ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ณฎัฐณิชา ศิริชนะ, 2561, น.12-13) ท่ีทาํการศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมเสริม

ทักษะการสังเกตและจําแนกประเภท สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านดอนข่า สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ

ประยุกต์ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเสริม

ทกัษะการสงัเกตและจาํแนกประเภทสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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10.  ข้อเสนอแนะ 

 10.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1. ครูผูส้อนควรนาํวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ไปใชใ้น

การจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระอ่ืนๆ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ทบทวนความรู้และปฏิบติักิจกรรม

ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งในเวลาเรียนปกติ และนอกเวลาเรียน 

 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

เบ้ืองตน้ ครูผูส้อนตอ้งวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คอยให้ความช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนอย่างใกลชิ้ด

รวมทั้งแนะนาํใหค้าํปรึกษาวธีิการใชชุ้ดกิจกรรม และการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขั้นตอนใหช้ดัเจน 

10.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1.  ครูผูส้อนควรสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเบ้ืองตน้ สาํหรับผูเ้รียนในรูปแบบของ

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือส่ือการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละ

บุคคล โดยแยกชุดกิจกรรมออกเป็น 4 ทกัษะ คือ ทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 

 

11.  กติติกรรมประกาศ 

  งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาช้ีแนะแนวทางการศึกษาท่ีเป็น

ประโยชน์ รวมถึงการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการวิจยัอยา่งดียิ่ง ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้คาํปรึกษา แนะนําในการจัดทาํสารนิพนธ์ พร้อมทั้ ง

ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสารนิพนธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารยรั์ชพร การะเกด,

อาจารยสุ์ทธภา พรหมเสนและอาจารยส์มใจ กล่ินสุคนธ์ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือและให้คาํแนะนําในการปรับปรุงและแก้ไขเคร่ืองมือ และขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

นานาชาติฮีทฟิวด ์เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ท่ีใหค้วามกรุณาในการเก็บขอ้มูลในการวจิยัเป็นอยา่งดี  
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มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ประชากรเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นใหม่เจริญผลพิทยาคม 

อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562  จาํนวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบ

ฝึกทกัษะ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัทกัษะ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบวา่ แบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีจาํนวน 8 แบบฝึกทกัษะ ประกอบไปดว้ยแบบฝึกทกัษะการเล่นลูกสองมือล่าง 2 

แบบฝึก การเล่นลูกสองมือบน 2 แบบฝึก การเสิร์ฟลูกมือล่าง 1 แบบฝึก การเสิร์ฟลูกมือบน 1 แบบฝึก และการตบ

ลูก 2 แบบฝึก มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.79/87.53 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80  และผลการศึกษาความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

คาํสําคญั: แบบฝึกทกัษะ, กีฬาวอลเลยบ์อล, ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to develop basic volleyball skills training, find out its efficiency, and 

examine the student satisfaction towards the basic volleyball skills training by using collaborative learning theory 

for grade 9 students. The target population was 46 students in grade 9 of Banmaicharoenphon Pittayakom School, 

Khiri Mat District, Sukhothai Province in the first semester of 2019 academic year. The instruments used were 

basic volleyball skills training, a lesson plan, skill tests, learning achievement tests and a satisfaction 

questionnaire. The data were analyzed using percentage, mean and standard deviation. 

 The results revealed that the basic volleyball skills training by using collaborative learning for grade 9 

students contained 8 skill trainings : 2 forearm pass skill trainings, 2 setting skill training, 1 underhand serve skill 
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training, 1 overhand serve skill training and 2 spiking skill trainings. The efficiency of the basic volleyball skills 

training was 81.79/87.53 which was higher than 80/80 criteria. The student satisfaction towards the basic 

volleyball skills training was at the highest level. 

 

Keywords: Skills Training, Volleyball, Collaborative Learning 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า หลกัสําคัญหนึ่งประการคือ การพัฒนาประชากรให้มี

คณุภาพ เป็นผู้ ท่ีมีสมรรถภาพท่ีดีทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา สามารถท่ีจะทํากิจกรรมตา่ง ๆ   

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และการท่ีจะทําให้ประชากรมีสมรรถภาพท่ีดีครบทกุด้านได้นัน้จึงต้องอาศยัเร่ืองของกีฬา

เข้ามาช่วย กีฬาจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีประชาชนให้ความสนใจและใช้ในการออกกําลงักายเพ่ือให้มีสุขภาพ

ร่างกายท่ีดี นอกเหนือจากการเล่นกีฬาเพ่ือออกกําลงักายแล้ว การกีฬาในปัจจุบนัยงัมีส่วนช่วยสร้างช่ือเสียง

ให้แก่ตนเองและประเทศชาติอีกทางหนึง่ ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช

ฯ ตอนหนึ่งว่าการกีฬาเป็นสิ่งท่ีมีจุดประสงค์พืน้ฐาน เพ่ือส่งเสริมร่างกายให้มีความแข็งแรงและสามารถท่ีจะ

แสดงฝีมือในเชิงกีฬา เพ่ือความสามคัคีและเพ่ือให้คุณภาพของชีวิตท่ีดีขึน้ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2541)  

  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เน้นการจัดการศึกษาโดยกําหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ในการพฒันาผูเ้รียนตามช่วงชั้นและกาํหนดสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นสาระหลกัจาํเป็นสาํหรับ

ผูเ้รียนทุกคน มุ่งเนน้ความสาํคญัดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ

พฒันาผูเ้รียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาโดยยึดหลกัว่าผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด 

สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ สถานศึกษาจะตอ้งมุ่งเนน้การจดักระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้ความเขา้ใจมาใช้

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง ไดเ้รียนรู้

จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงันั้น กีฬาวอลเลยบ์อลจึงถูกกาํหนดไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ในสาระท่ี 3  การเคล่ือนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล  

ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามความพร้อมและความเหมาะสมตามบริบท

สถานศึกษาใหก้บันกัเรียนไดทุ้กช่วงชั้น นอกจากน้ีกีฬาวอลเลยบ์อลยงัเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ งยงัมีการจัดการแข่งขนัท่ีมากข้ึนเร่ิมตั้งแต่ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดบัจงัหวดั ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 

2544) การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลจะมีทกัษะพ้ืนฐานท่ีสําคญัดว้ยกนัอยู่  4 ทกัษะคือทกัษะการเล่นลูกสองมือล่าง 

ทกัษะการเล่นลูกสองมือบน ทกัษะการเสิร์ฟลูกและทกัษะการตบลูก ซ่ึงในแต่ละทกัษะจะมีความยากง่ายแตกต่าง

กนัออกไปและทุกทกัษะจะครอบคลุมทุกดา้นของการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล ดงันั้นทกัษะพ้ืนฐานทั้ง 4 ทกัษะจึงมี

ความสาํคญัท่ีจะช่วยให้สามารถเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลไดอ้ย่างคล่องแคล่วและสนุกสนาน นกัเรียนจึงจาํเป็นตอ้ง

ฝึกฝนให้เกิดความชาํนาญ มีนักเรียนจาํนวนไม่น้อยเร่ิมตน้การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลตั้งแต่เรียนอยู่ระดับชั้น

ประถมศึกษา แต่ไม่สามารถท่ีจะเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลไดดี้ จนทาํใหข้าดความมัน่ใจ ทอ้แทแ้ละส่งผลต่อการเรียนรู้
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กีฬาวอลเลยบ์อลในระดบัสูงต่อไป              

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวอลเลยบ์อลในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้น

ใหม่เจริญผลพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวอลเลยบ์อลของนักเรียนอยู่ใน

ระดบัตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 80 รวมไปถึงการไม่ประสบความสําเร็จจากการส่งนักเรียนเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลในระดบัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลระดบัอาํเภอหรือระดบัจงัหวดั 

(กลุ่มงานวิชาการ, 2560) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเกิดจากปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลยบ์อลท่ีขาด

กระบวนการเรียนรู้ดา้นทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล ขาดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ  ขาดกระบวนการเรียนรู้

การฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่ม จึงทาํให้ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาวอลเลยบ์อลและไม่เห็นความสําคญัของการฝึก

ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล ดงันั้นจึงเป็นประเด็นสําคญัท่ีควรเร่งแกไ้ขเพ่ือให้นักเรียนมีทกัษะพ้ืนฐานกีฬา

วอลเลยบ์อลท่ีดีข้ึน ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวทางและวิธีการในการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลและแนวทางท่ี

ไดผ้ลดีคือ การใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพราะเป็นวิธีการท่ีสามารถทาํให้นกัเรียนเกิดพฒันาการครบทั้งมี

ความสามารถในการส่ือสาร สร้างความสามคัคีและความรับผิดชอบ ตลอดจนมีพฒันาการทาํงานเป็นกลุ่มท่ีมี

ความคิดในเชิงบวก เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (2548) ท่ีเสนอวา่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในทกัษะต่าง ๆ ท่ีสูงข้ึนและ

สามารถพฒันานกัเรียนดา้นอารมณ์ สงัคม รวมไปถึงสามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัและเป็นเคร่ืองมือใน

การแสวงหาความรู้ต่อไปซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไสว ฟักขาว (2544) ท่ีไดก้ล่าววา่การเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงไดแ้ก่ความ

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก การปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม การ

ใชท้กัษะระหวา่งบุคคล เรียนรู้การทาํงานกลุ่มยอ่ยเช่นเดียวกบัอาภรณ์   ใจเท่ียง (2550)ท่ีกล่าววา่การจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกนั ไดร่้วมมือกนัลงมือ

ปฏิบติังานหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัดว้ยความตั้งใจและเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ทาํให้

งานหรือกิจกรรมของกลุ่มดาํเนินไปสู่เป้าหมายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีรวฒัน์  มูลเงิน(2560) ไดท้าํการ

วิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว เร่ือง MY HOMETOWN โดยใชท้ฤษฎีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือพบวา่แผนการจดัการเรียนรู้พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว เร่ือง MY 

HOMETOWN โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความเหมาะสม มีองคป์ระกอบครบถว้นและมีกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะไดค้รบ จากการศึกษาผูว้ิจยัพบสภาพปัญหาในการเล่น

กีฬาวอลเลยบ์อลของนกัเรียนท่ีไม่ประสบความสาํเร็จจากการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลใน

รายการต่าง ๆ ดงันั้นผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนวชิาวอลเลยบ์อลจึงมองเห็นความสาํคญัท่ีจะพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการ

เล่นกีฬาวอลเลยบ์อล จึงไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวอลเลยบ์อลและมีพฒันาการ

ดา้นทกัษะพ้ืนฐานการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลท่ีดีข้ึน 
 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เ พ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเ รียนรู้แบบร่วมมือ  

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   

(2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
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(3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ

พ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพ่ือพฒันาแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล โดยใชท้ฤษฎี

การเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นใหม่เจริญผลพิทยาคม โดยใชน้กัเรียน

กลุ่มเดียวมีการเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัการทดลอง (One group Pretest – Posttest Design) ดงัน้ี (วรรณี แกมเกตุ, 

2551) 

 

ก่อนทดลอง           แบบฝึกทกัษะ            หลงัทดลอง 

                  o1                                 X                   o2 
 

แผนภาพที ่2 แบบวจิยัท่ีใชก้ลุ่มเป้าหมายเดียวโดยเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัการทดลอง 
 

    ความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใช ้

  X     คือ แบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

  o1  คือ การเก็บขอ้มูลก่อนการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎี 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(1) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัทาํแบบ

ฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล 

(2) แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

แบบฝึกทกัษะ

พ้ืนฐานกีฬา

วอลเลยบ์อล  

โดยใชท้ฤษฎี 

การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ 

(จาํนวน 8 แบบฝึก

ทกัษะ) 

(1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

วอลเลยบ์อลของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

(2) ทกัษะพ้ืนฐานกีฬา

วอลเลยบ์อลของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

(3) ความพึงพอใจของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการ

เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

พ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใช้

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

(1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวชิาวอลเลยบ์อลตํ่ากวา่

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

(2) นกัเรียนขาดทกัษะพ้ืนฐานการ

เล่นกีฬาวอลเลยบ์อล 

(3) นกัเรียนไม่ประสบความสาํเร็จ

จากการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

วอลเลยบ์อลในรายการต่าง ๆ 
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  o2 คือ การเก็บขอ้มูลหลงัการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎี 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

4.2 ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นใหม่เจริญผลพิทยาคม 

ตาํบลศรีคีรีมาศ อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 46 คน 

4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียน 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

(1) แบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยนาํแบบฝึก

ทกัษะท่ีไดพ้ฒันาข้ึนทั้ง 8 แบบฝึกทกัษะให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 

0.96 ซ่ึงหมายถึงแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้ง 8 แบบฝึกทกัษะมีความเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคลอ้งในประเด็นต่างๆ   

 (2) แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณา โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.95 ซ่ึงหมายถึง

แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้ง 8 แผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพสอดคลอ้งในประเด็นต่างๆ    

(3) แบบสังเกตทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยนาํแบบ

สังเกตทกัษะท่ีไดส้ร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.92 ซ่ึงหมายถึง

แบบสงัเกตทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 3   มีความเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคลอ้งในประเด็นต่างๆ   

(4) แบบทดสอบวดัทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยนาํ

แบบทดสอบวดัท่ีไดส้ร้างข้ึนทั้ง 8 แบบทดสอบให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง

เท่ากับ 0.97 ซ่ึงหมายถึงแบบทดสอบวดัทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้ง 8 แบบทดสอบมีความเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคลอ้งในประเด็นต่างๆ 

(5) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล 

โดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านทุกรายการ แบบทดสอบทุกขอ้มีความ

สอดคลอ้งของแต่ละขอ้คาํถามโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 ซ่ึงหมายถึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคุณภาพเหมาะสมทุกขอ้  

(6) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใช้

ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยนําแบบสอบถามความพึงพอใจให้

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณา โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 ซ่ึงหมายถึงแบบสอบถามความพึงพอใจ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1221 

ต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคุณภาพสอดคลอ้งในประเด็นต่างๆ   

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การพฒันาแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 (1) ทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการทาํวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ถึงผูบ้ริหารโรงเรียน

บา้นใหม่เจริญผลพิทยาคม เพ่ือดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 (2) ให้นักเรียนดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วอลเลยบ์อลท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจาํนวน 30 ขอ้ ตรวจและบนัทึกคะแนน    

 (3) ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดย

ใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3     

 (4) นักเรียนฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน พร้อมทั้งทาํ

แบบทดสอบวดัทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้

 (5) เก็บคะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ตรวจและบนัทึกคะแนน  

 (6) ให้นักเรียนดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน ด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วอลเลยบ์อลท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือฉบบัเดิม 

แลว้บนัทึกผลการทดสอบเป็นคะแนนหลงัเรียน สาํหรับทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

 (7) เม่ือดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล

โดยใชท้ฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือเสร็จส้ิน นักเรียนทาํการประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฏีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือนาํผลมาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

5. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี 8 แบบฝึกทกัษะ ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการเล่นลูกสองมือล่าง 2 แบบฝึก การเล่นลูก

สองมือบน 2 แบบฝึก การเสิร์ฟลูกมือล่าง 1 แบบฝึก การเสิร์ฟลูกมือบน 1 แบบฝึก และการตบลูก 2 แบบฝึก 

ผูเ้ช่ียวชาญไดท้าํการตรวจสอบความตรงของแบบฝึกทกัษะ ความเหมาะสมของแบบฝึกทกัษะ รูปแบบในการฝึก

ทกัษะ แลว้นาํมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬา

วอลเลยบ์อลโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้ ง 8 แบบฝึกทกัษะ 

เท่ากบั 0.96 ซ่ึงหมายถึงแบบฝึกทกัษะมีความเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคลอ้งในประเด็นต่างๆ    

 (2) ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้ ง 8 แบบฝึกทักษะ มีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียรวมจาก

แบบทดสอบระหวา่งการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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เท่ากบัร้อยละ 81.79 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎี

การเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียคะแนนจากแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เท่ากับร้อยละ 87.53 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากบั 

81.79/87.53   

 (3) ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน

โดยใช้แบบฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

6. อภิปรายผล  

 (1) การพฒันาแบบฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน ทั้งหมด 8 แบบฝึกทกัษะ ซ่ึงประกอบไปดว้ย แบบฝึกทกัษะการ

เล่นลูกสองมือล่าง 2 แบบฝึก การเล่นลูกสองมือบน 2 แบบฝึก การเสิร์ฟลูกมือล่าง 1 แบบฝึก การเสิร์ฟลูกมือบน  

1 แบบฝึก และการตบลูก 2 แบบฝึก โดยแบบฝึกทกัษะจะถูกเรียงลาํดบัการฝึกจากทกัษะท่ีง่ายไปหาทกัษะท่ียาก       

โดยทักษะการเล่นลูกสองมือล่างท่ีถือว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลท่ีนักเรียนส่วนใหญ่สามารถทาํ

คะแนนออกมาไดอ้ยา่งดีเยี่ยมเน่ืองจากเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีง่ายต่อการฝึกและใชเ้วลาในการฝึกทกัษะน้ีให้ไดใ้น

เวลาท่ีไม่นานนัก ส่วนทกัษะการเล่นลูกสองมือบนยงัถือว่าเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ทาํคะแนนออกมาได้

น้อยท่ีสุดเน่ืองจากทกัษะน้ีตอ้งอาศยัความแม่นยาํในการส่งลูกเป็นอย่างมากและตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนเป็น

เวลานาน ทั้งน้ีแบบฝึกทกัษะท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเสาวนีย ์

สิกขาบณัฑิต(2538) ท่ีกล่าวว่าการสร้างแบบฝึกทกัษะจะเร่ิมจากการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์หลกัสูตรอย่าง

ละเอียด การศึกษาวธีิการสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ การนําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่ประชากร และในทุกขั้นตอนมีการ

ตรวจสอบการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและขอ้บกพร่องท่ีพบจนไดแ้บบฝึกทกัษะฉบบัสมบูรณ์ในการใช้

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือมาช่วยในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ     

 (2) ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ มีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียรวมจากแบบทดสอบระหวา่งการ

เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เท่ากบัร้อยละ 81.79 และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียน เท่ากบัร้อยละ 87.53 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้

แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.79/87.53 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัสมปรารถนา ทองนาค (2558) ซ่ึงได้

ศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทกัษะ

ปฏิบติัของเดวีส์ สําหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมท่าแคลง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยั

พบว่า ชุดกิจกรรมการฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาแฮนด์บอล มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากบั 82.50/84.75 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 
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          (3) ผ ล

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬา

วอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

พ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

แบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีพฒันาข้ึน มีการจดัเรียงลาํดบัการฝึก

ทกัษะท่ีเร่ิมจากทกัษะง่ายไปหาทกัษะยาก ทาํให้ไม่มีความกดดนัในการฝึกทกัษะ อีกทั้งการทาํงานแบบเป็นกลุ่ม

ทาํให้ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ก่อให้เกิดความสามคัคีในการทาํงานจนประสบความสาํเร็จและนาํไปสู่ความพึง

พอใจต่อการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความพึงพอใจท่ีกาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจ

ของมนุษย ์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีจะทราบวา่

บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกแต่ค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น และตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรง

ต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคล

นั้นให้เกิดความพึงพอใจงานนั้น และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชยัพร ปรมาธิกุล (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การ

ใชแ้บบฝึกทกัษะวิชาพลศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อลสาํหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ภาคพายพัเชียงใหม่ ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนมี

ความพึงพอใจการใชแ้บบฝึกทกัษะวิชาพลศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล อยูใ่นระดบัมีความพึง

พอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 และสมปรารถนา ทองนาค (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการ

ฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบติัของเดวีส์ สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมท่าแคลง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพ้ืนฐานกีฬาแฮนด์บอล โดยใช้รูปแบบการเรียน                  

การสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ี อยูใ่นระดบัมาก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) แบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถนาํไปดดัแปลง หรือนาํไปเป็นแนวทางการพฒันาแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานของกีฬา

ชนิดอ่ืนๆ และระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป    

(2) การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ ครูควรศึกษารายละเอียดของแบบฝึกทกัษะ การทดสอบ การวดัและประเมินผลใหเ้ขา้ใจ เพ่ือท่ีจะได้

จดัเตรียมส่ือ อุปกรณ์การเรียนรู้ใหค้รบตามท่ีระบุไวห้รืออาจมีการดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัชนิดของกีฬานั้นๆ 

เพ่ือใหก้ารฝึกทกัษะของนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีลาํดบัขั้นตอนและบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

(3) ครูผูส้อนอาจจะพิจารณาปรับปรุงในเร่ืองของเวลาท่ีใชใ้นการจดัการการเรียนรู้ของแต่ละแบบ

ฝึกทกัษะใหมี้เหมาะสมกบัทกัษะ ความสามารถของนกัเรียนและชนิดกีฬานั้นๆ เพ่ือใหก้ารฝึกทกัษะของนกัเรียน 

มีประสิทธิภาพสูงสุด และดาํเนินไปอยา่งมีลาํดบัขั้นตอนตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการวจิยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบ์อล โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้

แบบร่วมมือ ใหมี้แบบฝึกทกัษะท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนในระดบัชั้นต่างๆ เพ่ือใหมี้การพฒันาทกัษะ

กีฬาวอลเลยบ์อลอยา่งต่อเน่ือง   

(2) ควรมีการวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานกีฬาชนิดต่างๆ เช่น การพฒันาแบบฝึกทกัษะ

พ้ืนฐานกีฬาฟตุซอล เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา 

ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีตวัแปรอิสระ 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล จาํแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่งหน้าท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ครู 

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 39 วิทยาลยั 

ไดม้าโดยการสุ่มชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) รวมจาํนวนทั้งส้ิน 357 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามประมาณค่าระดบั 5 ระดบั โดยมีค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.887 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่   

 1. กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2. กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามจากการศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้น

จิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.63) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.01) แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

พฤติกรรม มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.64) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.03) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการไดรั้บรู้ มี

ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.63) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.04) อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านเจตคติ มีค่าเฉล่ีย 

(�̅�𝑥 = 4.61) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.05) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

 

คาํสําคญั: การบริหารจดัการ / การเสริมสร้างคุณธรรม / ดา้นจิตอาสา 
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ABSTRACT  

This study aims to study the condition of the Management for Enhancing Moral of the Volunteering of 

Vocational College Students, The Office Of The Vocational Education Commission.  The independent variables 

are personnel factor which classified by gender, age, educational qualification as well as position.  And the sample 

of population for this research is the group of vocational teachers and personnels which belong to The Office of 

The Vocational Education Commission for 39 colleges altogether by stratified random sampling method.  The 

total sampling population is 375 people.  For the research tool, questionnaire is used the Likert Ration Scales, and 

the overall reliability equals to 0.887      

Statistics used in data analysis are percentage, average and standard deviation.  The Findings reveal that   

 1. The majority of population samples are female age between 31-40 years. (Master Degree for 

qualification). All of them are The Board of college. 

 2. The result of population samples who did the questionnaires about The Study of Management for 

Enhancing Moral of the Volunteering of Vocational College students, The Office of The Vocation Education 

Commission, the overall satisfaction is at very satisfied level (�̅�𝑥 = 4.63), Standard Deviation is (S.D.=0.01) 

Separated by each part, it reveals that the behavior part is at (�̅�𝑥 = 4.63), Standard Deviation is (S.D.=0.03) which 

reaches to the highest level (most satisfied).   

 For the ways of awareness part is (𝑥𝑥 �= 4.63), Standard Deviation is (S.D. = 0.04) this part is also at the 

most satisfied level.  And the attitude part, the average is (𝑥𝑥 �= 4.61). Standard Deviation is (S.D. = 0.05) this part 

is also at the most satisfied level. 

 

Keywords: Administration / Moral Encouragement / Public Mind 

 

1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 พุทธศกัราช 2560 – 2564 ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การ

พฒันาคุณภาพของคนและสังคมไทย โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา โดยมุ่งเนน้ให้ความสาํคญัในการ

พฒันาคนไทยให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ทั้งในเร่ืองของวินยั ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์โดยมีทศันคติท่ีดี และ 

มีรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โดยเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะจิตอาสา และ 

มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พุทธศักราช 2560 – 2564).  

2559 :11-14 ;แผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาํแพงเพชร-

พิจิตร). 2559 :19-23) 

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560– 2579 โดยได้กําหนดแนวทางการพฒันา 

การศึกษาไทย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ส่ือตาํราเรียนและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน โดยสร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยใหมี้วินยั จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

โดยกําหนดให้มีแผนงานและโครงการท่ีสําคัญ เพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเกิดสมัฤทธ์ิผลอยา่งเป็นรูปธรรม  
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สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาคุณธรรมใน

สถานศึกษาว่าจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีมีส่วนในการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะ

พ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตให้อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลก โดย สอศ. ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 

2560-2579 ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพฒันาเศรษฐกิจสงัคมแห่งชาติฉบบั

ท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษา

ของอาชีวศึกษาในประเทศ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและทิศทางของการพฒันาบุคลากรตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ 

โดยยดึหลกัในการพฒันาทกัษะ และความเป็นมืออาชีพ รวมถึง คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา และจรรยาบรรณ

วชิาชีพ เพ่ือพฒันาอาชีวศึกษาไปสู่การเป็นอาชีวะระดบัสากล(แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579. 2560 : 

1-4 ; เดลินิวส์, 2559: ออนไลน์) และความสําคัญเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมจึงได้มีนโยบายให้วิทยาลัย สังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาํหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ โดยวทิยาลยัจึงไดก้าํหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์

ดา้นจิตอาสาเป็นคุณธรรมหลกั นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาและเนน้ใหค้รูอาจารยจ์ดัทาํแผนการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ในทุกรายวิชา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พบวา่ 

นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพระดับดี ผูส้ําเร็จการศึกษาบางคนมี

พฤติกรรมดา้นจิตอาสาค่อนขา้งน้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม จากผูแ้ทนผูบ้ริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า วิทยาลยั สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยงัไม่มีรูปแบบการ

บริหารจดัการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ท่ีนาํมาใชใ้นการขบัเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

โดยในการวิจยัคร้ังน้ีใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็น ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถเป็นตน้แบบในการบริหารการจดัการ

พฒันาผูเ้รียน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ให้กับวิทยาลยัในจังหวดัอ่ืนๆนําไปเป็นแนวทางในการ

บริหารงานได ้

 จากความเป็นมาดงักล่าว ทาํให้เห็นวา่การส่งเสริมใหน้กัเรียนนกัศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมี

จิตอาสา และค่านิยมอนัดีงาม ต่อการพฒันาทั้งตวับุคคลและสังคมไทยให้เจริญในทุกๆ ดา้น ในการพฒันาโดย

เนน้ความสาํคญัทั้งในดา้นคุณธรรมจิตอาสาดา้นเจตคติจิตใจ และความพฤติกรรม ซ่ึงทาํใหน้กัเรียน นกัศึกษาเป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์พร้อม ผูว้จิยัจึงสนใจจะศึกษาการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสาของนกัเรียนนกัศึกษา วทิยาลยั

อาชีวศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งหวงัท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และไดแ้นวทาง

การศึกษาการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสานกัเรียน นกัศึกษาทุกคนให้มีคุณธรรมจิตอาสา สามารถดาํรงชีวิต

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

- เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วทิยาลยั

อาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิด 

ในปัจจุบนัความสาํคญัดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีมากข้ึนเน่ืองจากสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม

ได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความบกพร่องและความเส่ือมโทรมทางความประพฤติปฏิบัติของคนทั่วไป 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงัคมเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ อยา่งรวดเร็ว อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกท่ี
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มุ่งเนน้ทางดา้นวตัถุและการแสวงหาความสุขสบายใหก้บัชีวติดว้ยการพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองใช ้เคร่ืองอาํนวยความ

สะดวกและรูปแบบของความบนัเทิงในลกัษณะต่างๆ ไดแ้พร่กระจายสู่สงัคมไทยอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว  

จากการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า ปัจจยัทางจิตสังคม ไดแ้ก่การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์ของ

บิดา มารดา  การปลูกฝังอบรมทางปัญญาสงัคม-อารมณ์จากทาง การเห็นแบบอยา่งทางอารมณ์และพฤติกรรมจาก

เพ่ือน ไดแ้ก่การเห็นแบบอยา่งทางอารมณ์จากเพ่ือน การเห็นแบบอยา่งการบริโภคดว้ยปัญญาจากเพ่ือน และการ

เห็นแบบอยา่งจิตสาธารณะจากเพ่ือน และการควบคุมตนเอง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความฉลาดทางอารมณ์

จิตสาํนึกการบริโภคดว้ยปัญญา จิตสาธารณะ พฤติกรรมเอ้ือสังคม ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและคุณภาพ

ชีวติของเยาวชนวยัรุ่น และองคป์ระกอบทางจิตสาํนึกทางปัญญามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั พฤติกรรมเอ้ือสังคม 

ความสามารถในการแกปั้ญหาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนวยัรุ่น กล่าวคือเยาวชนวยัรุ่นท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทาง

ปัญญาสังคม-อารมณ์จากครอบครัวโรงเรียน เพ่ือน อย่างเหมาะสมมากและมีการควบคุมตนเองสูง จะมีความ

ฉลาดทางอารมณ์จิตสาํนึกการบริโภคดว้ยปัญญาและจิตสาธารณะ สูงตามไปดว้ยรวมทั้งมีพฤติกรรมเอ้ือต่อสังคม

สูง มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสูงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ยอิทธิพลของการถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-

อารมณ์จากบิดามารดาครูอาจารยแ์ละเพ่ือน กบัการควบคุมตนเอง ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของจิตสํานึก

ทางปัญญาไดร้้อยละ 69 โดยการถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์ของบิดามารดามีอิทธิพลต่อจิตสํานึกทาง

ปัญญาของเยาวชนวยัรุ่นมากท่ีสุดรองลงมาอิทธิพลของการเห็นแบบอยา่งทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพ่ือนมี

ผลต่อจิตสาํนึกทางปัญญาของเยาวชนวยัรุ่น พรพรหม พรรคพวก(2550:82) ท่ีศึกษาพบวา่ ตวัแปรปัจจยัทั้งห้าตวั

กบัจิตสาธารณะโดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัซ่ึงสามารถร่วมกนัทาํนายจิตสาธารณะไดร้้อยละ 

48.20 และค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต่อจิตสาธารณะดา้นการหลีกเล่ียงการใชด้า้น

การถือเป็นหนา้ท่ีและดา้นการเคารพสิทธิการใชอ้ยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติคือการรับรู้ความสามารถของตน และ

สัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับครูนอกจากน้ีในดา้นการเคารพสิทธิการใช้พบว่า การคลอ้ยตามผูอ่ื้น ส่งผล

ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ อนุศักด์ิ จินดา (2548:101-102) ท่ีศึกษาพบว่า โมเดลสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดร้้อยละ 56.6 ตวัแปรสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากท่ีสุด

คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รองลงมาคือการอบรมเล้ียงดูสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับ เพ่ือน ลกัษณะมุ่ง

อนาคตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและการรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ในส่วนลกัษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลทางตรงต่อ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมส่วนตวัแปรอ่ืน ๆ มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  

จากการรวบรวมหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และผลงานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งผูว้จิยันาํมาสร้างกรอบ

แนวคิดเก่ียวกบัคุณธรรมดา้นจิตอาสา 3 ประการ ประกอบดว้ย 1) ดา้นการรับรู้ 2) ดา้นเจตคติ 3) ดา้นพฤติกรรม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัคุณธรรมดา้นจิตอาสาของนกัเรียนนกัศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษา 

 

                   ตวัแปรอสิระ   

       -เพศ                                        การเสริมสร้างคุณธรรมด้านจติอาสา 

  -อาย ุ                                                            1.คุณธรรมจิตอาสาดา้นการรับรู้ 

              -วฒิุการศึกษา                2.คุณธรรมจิตอาสาดา้นเจตคติ 

              -ตาํแหน่งหนา้ท่ี                3.คุณธรรมจิตอาสาดา้นพฤติกรรม 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยในคร้ังน้ีดาํเนินการเฉพาะวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการ

เสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนักเรียนนักศึกษา 

วทิยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา 

วทิยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระยะท่ี 3 ประเมินรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา 

วทิยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจาํนวน 39 วทิยาลยั  

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จาํนวน 39 วทิยาลยั ไดม้าโดยการสุ่มชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) รวมจาํนวนทั้งส้ิน 357 คน 

ตวัแปรทีศึ่กษา 

1.  ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการ

เสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเพ่ือนาํมากาํหนดกรอบการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา 

วทิยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ สภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียน

นกัศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษข์องสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของ

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือ

นาํมาใชป้ระกอบการจดัทาํกรอบการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสาของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเหมาะสม 

3. หาคุณภาพเคร่ืองมือ IOC จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน โดยค่า IOC (Index Of Item-Objective 

Congruence)พบวา่ ทุกขอ้คาํถามมีค่าไดคุ้ณภาพตามเกณฑ ์คือ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.8 -1.0 หลงัจากนั้นพิจารณาปรับ

ขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และพฒันารูปแบบของเคร่ืองมือเพ่ือใหเ้หมาะสมในการใช ้เขา้ใจง่าย 

และสะดวกในการตอบ 

 4. คุณภาพด้านความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผูบ้ริหาร และ

คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 30 คน และนาํมาวิเคราะห์หา

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) อาํนาจจาํแนกรายขอ้เท่ากับ 1.761 ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.887 
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4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถามศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมด้านจิต

อาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีวิธีการสร้าง 

ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการเสริมสร้าง

คุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 

2.  กาํหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 เป็นสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์

เก่ียวกบัการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 5 หมายถึง มีการปฏิบติัในสภาพปัจจุบนั ในระดบัมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีการปฏิบติัในสภาพปัจจุบนั ในระดบัมาก 

    3 หมายถึง มีการปฏิบติัในสภาพปัจจุบนั ในระดบัปานกลาง 

    2 หมายถึง มีการปฏิบติัในสภาพปัจจุบนั ในระดบันอ้ย 

    1 หมายถึง มีการปฏิบติัในสภาพปัจจุบนั ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  เป็นขอ้เสนอแนะ 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

  1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งไปยงัผูบ้ริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  2. ผูว้ิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือจัดส่งไปยงัผูบ้ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยประสานงานกบังานสารบรรณของวิทยาลยันั้นๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้

ช่วยดาํเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง และกาํหนดวนัขอรับแบบสอบถามคืน 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการการ

เสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยใชค้่าเฉล่ีย �̅�𝑥 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาํค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินตาม

เกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัระดบัมาก 

   ค่าเฉล่ีย 2.50 -3.49 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัระดบัปานกลาง 

   ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัระดบันอ้ย 

   ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด 
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5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้าง

คุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี

กลุ่มตวัอย่าง  ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 39 วิทยาลยั ไดม้าโดยการสุ่มชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) รวม

จาํนวนทั้งส้ิน 357 คน การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ได้แก่ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้าง

คุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จากผลการศึกษา สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31- 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ตาํแหน่งหน้าท่ี

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ตารางผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยั

อาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Product Evaluation) (N=๓) 

รายการ  S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. การเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา  

ดา้นพฤติกรรม 
4.64 0.03 มากท่ีสุด 1 

2. การเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา  

ดา้นการไดรั้บรู้ 
4.63 0.04 มากท่ีสุด 2 

3. การเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา  

ดา้นเจตคติ 
4.61 0.05 มากท่ีสุด 3 

ภาพรวม 4.63 0.01 มากท่ีสุด 

 

 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัจากการศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา 

ของนกัเรียนนกัศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.63) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.01) แยกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นพฤติกรรม มี

ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.64) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.03) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการได้รับรู้ มีค่าเฉล่ีย 

(�̅�𝑥 = 4.63) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.04) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นเจตคติ มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.61) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.05) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
 

6. อภิปรายผล  

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาสภาพการบริหารจดัการการเสริมสร้าง

คุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พบวา่ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

1. ดา้นพฤติกรรม มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.64) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.03) ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ทั้งน้ีอนัเน่ืองมาจาก วิทยาลยัอาชีวศึกษากาํหนดขอ้ตกลงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

x
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ต่างๆ ของวทิยาลยัและใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพ่ือใหน้กัศึกษาเป็นผูมี้วนิยั รองลงมา จดัโครงการใช้

ทรัพยากรของส่วนรวมและใชอุ้ปกรณ์การเรียนอย่างประหยดัและรู้คุณค่า เช่น โครงการปิดนํ้ าปิดไฟเม่ือเลิกใช ้

รองลงมา จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีปรองดอง เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม รองลงมา จัดให้มีเวร

ประจาํวนัในการดูแลความสะอาด เพ่ือปลูกฝังความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

รองลงมา จดักิจกรรมการเป็นผูมี้ความตรงต่อเวลา เช่น การเขา้แถวเคารพธงชาติ การเขา้เรียนและกลบับา้นตาม

เวลาท่ีกาํหนด และรองลงมา จดัโครงการจิตอาสา เพ่ือพฒันาการเป็นผูมี้จิตสาธารณะ โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

เช่น การปลูกตน้ไมใ้นชุมชน สาํหรับรายการท่ีไดรั้บการประเมินมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดูแลนกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้

ระเบียบ เช่น มีชั้นวางรองเท้าหน้าห้องเรียน การต่อแถวรับประทานอาหาร การจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบสท ์(Best. 2001: 4656-A) ท่ีกล่าววา่ การปฏิสมัพนัธ์ทางวนิยัระหวา่งครู

กบันักเรียน เม่ือมีกบัเม่ือไม่มีผูใ้หญ่คนหน่ึงมาปรากฏตวัในห้องเรียนในระหว่างการสอน ปฏิสัมพนัธ์ทางวินยั

ระหวา่งครูกบันกเรียนท่ีมีจาํนวนนอ้ยคร้ังท่ีสุดเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีมีการปรากฏตวัของผูใ้หญ่หลายๆ เง่ือนไข

สมมติฐานท่ีกล่าววา่ การปรากฏตวัของผูใ้หญ่ในหอ้งเรียนระหวา่งการสอนจะไม่ผลต่อจาํนวนการมีปฏิสัมพนัธ์

ทางวนิยันั้นถูกปฏิเสธ ส่วนสมมติฐานท่ีกล่าววา่ การปรากฏตวัของผูใ้หญ่ในหอ้งเรียนระหวา่งการสอนจะมีผลต่อ

จาํนวนการมีปฏิสัมพนัธ์ทางวินยันั้นเป็นท่ียอมรับได ้ผลการศึกษาคร้ังน้ีเสนอแนะวา่ โรงเรียนท่ีนาํผูใ้หญ่เขา้มา

ในห้องเรียนในระหวา่งการสอนอาจจะเห็นเป็นปัญหาทางวินยันอ้ยลงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ทิติพงษ ์สุทธิ

รัตน์ (2550 : 93) และยิง่ภสัสร พิมพิสยั (2555 : 61) พบวา่ การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนั ปลูกฝังจิตสาํนึก

ในการมองอนาคตอย่างมีเป้าหมาย สร้างวฒันธรรมใหม่ให้ความสําคญัเร่ืองระเบียบวินัยและผลการเรียน จดั

กิจกรรมนอกหลกัสูตร สร้างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพแวดลอ้มท่ีน่าเรียนรู้ผูบ้ริหารครูและเจา้หน้าท่ี

ร่วมมือกนัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  เม่ือนกัเรียนทาํผิดใหว้า่กล่าวตกัเตือนหรือคาดโทษดว้ยวิธีสร้างสรรค์

เป็นกลัยาณมิตร  นกัเรียนมีปัญหาสามารถเปิดใจปรึกษาปัญหากบัครูฝ่ายปกครองใหช่้วยเหลือแกไ้ขดว้ยความเป็น

ธรรม โดยมีเครือข่ายนกัเรียนนักศึกษารุ่นปัจจุบนัและรุ่นพ่ีท่ีมีความจริงใจต่อกนัจะสามารถช่วยป้องกนัแกไ้ข

เหตุการณ์ได ้

2. ดา้นการไดรั้บรู้ มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.63) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.04) อยูใ่นระดบัระดบัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ทั้งน้ีอนัเน่ืองมาจาก วทิยาลยัอาชีวศึกษาจดัป้ายนิเทศใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ

เสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา แก่นกัศึกษาเพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และรับรู้การเสริมสร้างคุณธรรมด้านจิต

อาสา รองลงมา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนรู้ท่ี

สนับสนุนคุณธรรมด้านจิตอาสา เช่น การค้นควา้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตการรับส่งข้อมูลผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา จดัการเรียนการสอนท่ีให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้อย่างกวา้งขวางและมีความรู้รอบในดา้น

คุณธรรมจิตอาสา เช่น การให้อ่านหนงัสือนอกเวลา การตอบคาํถามเก่ียวกบัความรู้รอบตวั และรองลงมา จดั

กิจกรรมหน้าเสาธง เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสาให้แก่นักศึกษา สําหรับรายการท่ีไดรั้บการประเมินมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมดา้นจิตอาสาในสถานศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ืออาํนวย

ความสะดวกในการเรียนและคน้หาความรู้ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ(นวรัตน์ ทรงเกียรติกลุ. 2560) อา้งอิงจากแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาของคนไทยโดยจากกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ี

หลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทยในสังคมผ่านส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้สังคมไทยเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วทั้ งในด้านของค่านิยม พฤติกรรมและระบบคุณค่าของคนในสังคม ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ือมถอยดา้น
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คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยและไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีวินยั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการมี

จิตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กและเยาวชนท่ียงัขาดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ทาํให้ไม่สามารถคดั

กรองและเลือกรับวฒันธรรม โดยนิยมพฤติกรรมท่ีเนน้วตัถุนิยม ขาดจิตสาํนึกสาธารณะ โดยให้ความสาํคญักบั

เร่ืองส่วนตวัมากกวา่ส่วนรวม 

3. ดา้นเจตคติ มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.61) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.05) อยูใ่นระดบัระดบัมากท่ีสุด

โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ วิทยาลยัอาชีวศึกษาจดัป้ายนิเทศวนัสําคญัต่างๆทางศาสนาให้นกัศึกษาได้

เรียนรู้ เพ่ือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทางใจและนาํไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการดาํเนินชีวติ รองลงมา จดัใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม

กิจกรรมและปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาโดยการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือเพ่ือเป็นการ

กล่อมเกลาจิตใจ และรองลงมา จดักิจกรรมโฮมรูมทุกวนัเพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้ความใกลชิ้ดกนั ไดเ้รียนรู้จิตใจและ

ความรู้สึกท่ีจริงใจต่อกนั สาํหรับรายการท่ีไดรั้บการประเมินมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ จดักิจกรรมฝึกอบรมโดยเชิญ

วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัการมีสุขภาพจิตท่ีดีเพ่ือให้เป็นผูมี้สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อรพินทร์ ชูชม (2549: 53-54) ท่ีกล่าววา่ เยาวชนวยัรุ่นท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทางปัญญาสงัคม-อารมณ์จากครอบครัว

โรงเรียน เพ่ือน อยา่งเหมาะสมมากและมีการควบคุมตนเองสูง จะมีความฉลาดทางอารมณ์จิตสาํนึกการบริโภค

ดว้ยปัญญาและจิตสาธารณะ สูงตามไปดว้ยรวมทั้งมีพฤติกรรมเอ้ือต่อสงัคมสูง มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา

สูงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ยอิทธิพลของการถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์จากบิดามารดาครูอาจารยแ์ละ

เพ่ือน กบัการควบคุมตนเอง ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของจิตสาํนึกทางปัญญาไดร้้อยละ 69 โดยการถ่ายทอด

ทางปัญญาสังคม-อารมณ์ของบิดามารดามีอิทธิพลต่อจิตสํานึกทางปัญญาของเยาวชนวยัรุ่นมากท่ีสุดรองลงมา

อิทธิพลของการเห็นแบบอยา่งทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพ่ือนมีผลต่อจิตสาํนึกทางปัญญาของเยาวชนวยัรุ่น 

 

7. ข้อเสนอแนะ  

 7.1 ข้อเสนอแนะ ในการนําผลวจิยัไปใช้ 

       1. วทิยาลยัฯ ควรจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความประหยดัและเห็นคุณค่าของเงินท่ีหลากหลายกวา่น้ี    

 2. วิทยาลยัฯควรมีการจดัป้ายนิเทศ รวมทั้ งเพ่ิมเติมแหล่งเรียนรู้ ท่ีเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัการ

เสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ท่ีหลาหลายและหลายจุด ของภายในสถานศึกษา  

 3. วิทยาลยัฯควรมีรูปแบบการอบรมสัมมนาท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของ

นกัเรียนนกัศึกษา ใหน่้าสนใจ พร้อมทั้งเป็นประโยชน์โดยตรงกบันกัเรียน นกัศึกษา 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนักเรียนนกัศึกษา ท่ีมีความ

ทนัสมยั รวมทั้งตอบโจทยไ์ด ้

 2. ควรมีการศึกษาขอ้เปรียบเทียบของการเสริมสร้างคุณธรรมดา้นจิตอาสา ของนกัเรียนนกัศึกษา กบั

มหาวทิยาลยั กบัสถาบนัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของอาจารยด์ร.ณรงค์  พิมสาร อาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผศ. ดร.จักรกฤษณ์  โปณะทอง ซ่ึงท่านได้ให้คาํแนะนําและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อนัเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการทาํวิจยั อีกทั้งยงัช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดาํเนินงานอีกดว้ย  สุดทา้ยน้ี 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1234 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสให้ไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือ

และใหก้าํลงัใจผูว้จิยัเสมอมาจนสาํเร็จการศึกษา 

                    นายจีรเดช ทนัตเสถียรวงศ ์
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