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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับปั จจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นปทุ ม คงคา (2) ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ด้า นต่า งๆ กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนฯ (3) หาค่านํ้าหนักความสําคัญของปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนฯ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา จํานวน 170 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคุณ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา ในภาพรวมทั้งหมด อยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านเจตคติต่อการเรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และด้าน
ความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านพฤติกรรมการเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัยสภาพแวดล้อม
ในโรงเรี ยน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู อยูใ่ นระดับ
มาก (2) ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรี ยน ด้านพฤติกรรมการเรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ
.454 ซึ่ งแสดงว่าตัวแปรปั จจัยทั้ง 6 ตัว ร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ร้อยละ 20.6
และ (3) ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และด้านเจตคติต่อการเรี ยน ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุ มคงคา อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมี ค่านํ้าหนัก
ความสําคัญ .567 และ .316
คําสําคัญ: ปั จจัยที่ส่งผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เจตคติต่อการเรี ยน พฤติกรรมการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ความรับผิดชอบ สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู
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ABSTRACT

The purposes of this research were (1) to study factors’s level affected to learning achievement of
Mattayomsuksa 3 students in Patumkongka school, (2) to study the relationship between each factors and learning
achievement. and (3) to find out the predictive equations of factors affected on learning achievement. The sample
used in this study was 170 students. The research instrument was 5 scales rating questionnaire, 50 items which
reliability was .97. Percentage, Mean, Standard deviation, Multiple Correlation and Stepwise Multiple Regression
Analysis were employed for data analysis. The results revealed that: (1) Factors affected to learning achievement
of Mattayomsuksa 3 students in Patumkongka school, were at high level. When we considered in each part were
found that personal factors on the aspect of attitude toward learning, achievement motivation and responsibility were
at a high level. Learning behavior were medium level. Factors on the aspect of school’s environment, relationship
between students and their friends and relationship between students and teachers were at a high level. (2) Attitude
variables in learning, Study behavior, Achievement Motivation, Responsibility, Relationship between students
and friends, and Relationship between students and teachers, were positively correlated to learning achievement
at .05 level of significant, which has Multiple Correlation Coefficient equal to .454 and shows that 6 factors could
be jointly predict the variance of learning achievement at 20.6 percent. And (3) Personal factors of achievement
motivation and attitude toward learning affected to learning achievement of Mattayomsuksa 3 students in
Patumkongka school at .05 level of significant, by having regression coefficient equal to .567 and .316,
respectively.
Keywords: Factors Effected , Learning achievement , Attitude to learning , Study behavior , Achievement
motivation, Responsibility, Relationship between students and friends , Relationship between
students and teachers.
1. ความสําคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
การศึกษาเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาํ คัญ และเป็ นกระบวนการทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ดําเนิ นชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข และเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ประเทศ
จะต้องอาศัยกําลังคนเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ ถ้าประชากรในประเทศมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว การ
พัฒนาประเทศก็เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว การศึ กษาจึ งเป็ นตัวแปรสําคัญที่ช่วยในการแก้ปัญหาการดํารงชี วิต ใน
ทุกๆ ด้าน ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดการศึกษาจะบรรลุเป้ าหมาย
ได้หรื อไม่ มีเกณฑ์ที่สาํ คัญในการวัดคุณภาพทางการศึ กษาส่ วนหนึ่ งก็คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แม้วา่ การวัด
คุณภาพการศึ กษาจะให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดังกล่าวข้างต้น แต่การจัดการเรี ยนการสอนใน
ปั จจุบนั นับว่ายังไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร จากผลของคะแนนสอบในแต่ละวิชา โดยวัดได้จากคะแนนเฉลี่ย
สะสม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนค่อนข้างตํ่า วิชาภาษาไทยมี
เกรดเฉลี่ยรวม 2.90 วิชาคณิ ตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยรวม 1.14 วิชาวิทยาศาสตร์มีเกรดเฉลี่ยรวม 2.12 วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.34 วิชาสุ ขศึ กษาและพลศึ กษามีเกรดเฉลี่ยรวม 3.80 วิชาศิ ลปะมีเกรด
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เฉลี่ยรวม 2.47 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.77 และวิชาภาษาต่างประเทศมีเกรดเฉลี่ยรวม
1.50 (รายงานผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มบริ หารวิชาการ โรงเรี ยนปทุ มคงคา 2561) จากที่ ผูว้ ิจัยได้สํา รวจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่าง
ในเกณฑ์ต่ าํ วัด ได้จ ากคะแนนเฉลี่ ย รวมของนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี การศึ ก ษา 2561 สาเหตุ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนตํ่า เกิดจากหลายปั จจัย ดังที่ อัจฉรา บุญสุ ข (2553: 94) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ความพร้อมของนักเรี ยน ความรับผิดชอบของนักเรี ยน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน การฝึ กหัด และการจัดการเรี ยนการสอนของครู เป็ นต้น
จากการศึ กษางานวิจยั ดังกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา และวิเคราะห์หาตัวแปรพยากรณ์ ที่ สามารถทํานาย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้ เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรี ยนในโอกาสต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนปทุมคงคา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ด้า นต่ า งๆ กับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา
3. เพื่ อ หาค่ า นํ้าหนัก ความสํา คัญ ของปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนปทุมคงคา
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้ แก่
1.1 เจตคติต่อการเรี ยน
1.2 พฤติกรรมการเรี ยน
1.3 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
1.4 ความรับผิดชอบ

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

2. ปัจจัยสภาพแวดล้ อมในโรงเรียน ได้ แก่
2.1 สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน
2.2 สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานในการวิจัย

1. ปั จจัยด้านเจตคติต่อการเรี ยน ด้านพฤติกรรมการเรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา
2. ตัวแปรปั จจัยอย่างน้อย 1 ตัว ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 โรงเรี ยน
ปทุมคงคา

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ประเภทเชิงสํารวจ (Survey Research)
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา จํานวน 230 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา จํานวน 170 คน จากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608 - 610) แล้วทําการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
5.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านเจตคติต่อการเรี ยน ด้านพฤติกรรมการเรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และด้านความรับผิดชอบ และปั จจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับ
เพื่อน และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ ได้ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .22 ถึง .88 และได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม เท่ากับ .97
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 170 คน ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทําวิจยั และวิธีการตอบ
แบบสอบถาม
2. นักเรี ยนทําแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 ตอน จํานวน 50 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ
การตอบ ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จํานวน 170 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
4. นําผลการตอบมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรปั จจัยที่ ศึกษา เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิติพ้ืนฐาน
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านต่างๆ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation :R)
3. วิเคราะห์เพื่อค้นหาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนปทุมคงคา โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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6. สรุ ปผลการวิจัย

1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา ใน
ภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเจตคติต่อการเรี ยน ด้าน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านพฤติกรรมการเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนปั จจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับครู อยูใ่ นระดับมาก
2. ตัว แปรด้า นเจตคติ ต่ อ การเรี ย น ด้า นพฤติ ก รรมการเรี ย น ด้า นแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ด้า นความ
รั บ ผิ ด ชอบ ด้า นสั ม พัน ธภาพระหว่ า งนั ก เรี ย นกับ เพื่ อ น และด้า นสั ม พัน ธภาพระหว่ า งนั ก เรี ย นกับ ครู มี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุ คูณเท่ากับ .454 ซึ่ งแสดงว่าตัวแปรปั จจัยทั้ง 6 ตัว ร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ได้ร้อยละ 20.6 รายละเอียดปรากฏ ดังตาราง 1 และตาราง 2
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านต่างๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนปทุมคงคา
(n = 170)
ตัวแปร
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Y)
1 .382** .420** .426** .311** .188* .184*
2. เจตคติต่อการเรี ยน (X1)
1
.505** .603** .475** .533** .590**
3. พฤติกรรมการเรี ยน (X2)
1
.814** .765** .559** .465**
4. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (X3)
1
.785** .569** .547**
5. ความรับผิดชอบ (X4)
1
.681** .529**
6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน (X5)
1
.674**
7. สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู (X6)
1
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และด้านเจตคติต่อการเรี ยน ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่านํ้าหนัก
ความสําคัญ .567 และ .316
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา
(n= 170)
ตัวทํานาย
B
SE
t
Sig
𝛽𝛽
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (X3)
.567
.160
.307
3.55
.000
เจตคติต่อการเรี ยน (X1)
.316
.139
.197
2.27
.024
ค่าคงที่ = .737
.496
R = .454, R2 = .206, Adjusted R2 = .197, F = 5.194
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7. อภิปรายผล
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การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน ปทุม
คงคา สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ผลการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
ปทุ ม คงคา พบว่า ระดับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ด้า นเจตคติ ต่ อ การเรี ย น ด้า นแรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ และด้า นความ
รับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านพฤติกรรมการเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนระดับปั จจัยสภาพแวดล้อม
ในโรงเรี ยน พบว่า ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู อยูใ่ น
ระดับมาก สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ (1) ด้านเจตคติต่อการเรี ยน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก นักเรี ยน
ส่ วนมากมีความรู ้สึกนึกคิดที่ดีต่อการเรี ยน เพราะได้รับความรู ้และประสบการณ์มากมาย อยากมาเรี ยนสมํ่าเสมอ
เมื่อนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนแล้ว ย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับ
ผลการวิ จัย ของ ปิ ยนุ ช สิ ง ห์ ส ถิ ต (2553: 108) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเลยพิทยาคม พบว่า ปั จจัยด้านเจตคติต่อการเรี ยนอังกฤษ
อยูใ่ นระดับมาก (2) ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรี ยนส่วนมากมีเป้ าหมายใน
ชีวิตเป็ นแรงกระตุน้ ในการเรี ยน พยายามกระตือรื อร้น ติดตามงาน เพื่อให้ตนเองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
ซึ่ ง ผลการวิจัย นี้ สอดคล้อ งกับ ผลการวิจัย ของ สมศัก ดิ์ จิ ห ม้ง (2553: 102) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาศาสนาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดสตูล พบว่า ปั จจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับมาก (3) ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจาก นักเรี ยนส่ วนมากมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน ทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็ จสมบูรณ์ มาเรี ยน
ตรงเวลา ไม่ขาดเรี ยน ทั้งนี้ เพราะนักเรี ยนคิดว่าถ้ามีความรับผิดชอบดีจะทําให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศุภร ศรี นุต (2553: 119-120) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
ของปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ปั จจัยด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก (4) ด้านพฤติกรรมการเรี ยน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก นักเรี ยนบางส่ วนสามารถวางแผนการเรี ยนอย่างชัดเจน ทํางานที่ ได้รับ
มอบหมายให้สําเร็ จ เข้าเรี ยนตรงเวลา ตั้งใจฟั งขณะครู สอน และจดคําบรรยายเพื่อเก็บไว้ทบทวนก่ อนสอบ
นักเรี ยนคิดว่าถ้าปฏิบตั ิตามนี้ ก็จะสามารถทําให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี ข้ ึน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ สมศักดิ์ จิหม้ง (2553: 102) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาศาสนาของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล พบว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรม
ในการเรี ยน อยู่ในระดับปานกลาง (5) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก โรงเรี ยนปทุมคงคาเป็ นโรงเรี ยนชายล้วน ทําให้นกั เรี ยนส่วนมากพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น ช่วยเหลือกันใน
ด้านการเรี ยน หรื อช่วยกันทําการบ้านที่ครู ผูส้ อนสั่งให้แล้วเสร็ จ แก้ไขงานที่ติดค้างส่ งครู เพื่อทําให้ตนเองและ
เพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เรวดี จันทร์ รัศมีโชติ (2552:
107) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 พบว่า ปั จจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน อยู่ในระดับมาก (6) ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับครู อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก นักเรี ยนส่ วนมากมี สัม พันธภาพที่ ดีกับครู มองครู เป็ น
แบบอย่างแห่งความสําเร็ จ ครู คอยให้คาํ ปรึ กษาและดูแลนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด เมื่อนักเรี ยนประสบปั ญหา เช่น พ่อ
แม่ไม่มีเงินให้มาโรงเรี ยน ครู แนะนําให้นกั เรี ยนขอทุนเมื่อมีทุนของโรงเรี ยน เมื่อนักเรี ยนไม่เข้าใจเนื้ อหาวิชาที่
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เรี ยน ครู หาเวลาสอนเสริ มเพื่ออธิ บายและทบทวนเนื้ อหาเพิ่มเติม เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ อาจส่ งผลให้ นักเรี ยนฝ่ าฟัน
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ ทําให้นกั เรี ยนตั้งใจเรี ยนและมีกาํ ลังใจในการเรี ยน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ง
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปิ ยนุช สิ งห์สถิต (2553: 108) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นเลยพิ ท ยาคม พบว่า ปั จ จัย ด้า น
สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู อยูใ่ นระดับมาก
2. ตัว แปรด้า นเจตคติ ต่ อ การเรี ย น ด้า นพฤติ ก รรมการเรี ย น ด้า นแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ด้า นความ
รั บ ผิ ด ชอบ ด้า นสั ม พัน ธภาพระหว่ า งนั ก เรี ย นกับ เพื่ อ น และด้า นสั ม พัน ธภาพระหว่ า งนั ก เรี ย นกับ ครู มี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุ คูณเท่ากับ .454 ซึ่ งแสดงว่าตัวแปรปั จจัยทั้ง 6 ตัว ร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ได้ร้ อ ยละ20.6 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ส ามารถอภิ ป รายได้ ดัง นี้ (1) ด้า นเจตคติ ต่ อ การเรี ย น มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลัก
จิตวิทยาที่กล่าวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติ คือ ท่าที และความรู ้สึกของบุคคลที่เกิดจากความคิด ประสบการณ์ที่
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าที่ เป็ นบุ คคล วัตถุ สิ่ งของ และสถานการณ์ อาจมี ทิศทางในทางบวกและทางลบ ถ้าเป็ น
ความรู ้ สึก ทางบวก จะแสดงออกในลัก ษณะเห็ น ด้ว ย สนใจ ยอมรั บ ความสามารถ เต็ม ใจปฏิ บัติ แต่ ถ า้ เป็ น
ความรู ้สึกทางลบ ก็จะแสดงออกมาในลักษณะ ไม่เห็ นด้วย ไม่ชอบ ไม่ยอมรับความสามารถไม่พอใจ หรื อไม่
ปฏิ บตั ิ ตาม เมื่ อผูเ้ รี ยนมี เจตคติที่ดีต่อการเรี ยน ก็จะรู ้ สึกตั้งใจเรี ยน ทํางานที่ ได้รับมอบหมายให้สําเร็ จ ทําให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี ข้ ึน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรพรรณ แก้วฝ่ าย (2556: 90) ได้
ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านห้วยชัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ปั จจัยด้านเจตคติต่อการเรี ยน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .01 (2) ด้า นพฤติ ก รรมการเรี ย น มี ค วามสัม พัน ธ์ ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักจิตวิทยาที่กล่าวถึงลักษณะของ
พฤติกรรมการเรี ยน คือ การปฏิบตั ิตวั ของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนทั้งในและนอกห้องเรี ยน เอาใจใส่ต่อการเรี ยน
สนใจตั้งใจเรี ยนมีสมาธิ กบั สิ่ งที่เรี ยน และหมัน่ ค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา ทําให้มีผลสัมฤทธิ์ ที่ดีข้ ึน
ซึ่ ง ผลการวิจัย นี้ สอดคล้อ งกับผลการวิจัย ของ พรพจน์ เพ็ช รทวีพรเดช (2547: 95) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัยด้าน
พฤติกรรมการเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุ งเทพ พบว่า พฤติกรรมการ
เรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้สอดคล้อง
กับคํากล่าวของ เฮอร์ แมน (Herman,1970: 353-363) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จะตั้งความหวังไว้สูง
มีความทะเยอทะยาน มีความอดทนในการทํางาน แม้งานที่ทาํ อยูจ่ ะพบอุปสรรค ก็จะพยายามทําต่อไปให้ประสบ
ความสําเร็ จ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี ข้ ึน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วนิ ดา ดี แป้ น
(2553: 160-161) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย โดยการวิเคราะห์พหุ ระดับ
พบว่า ปั จจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักจิตวิทยาที่กล่าวถึงลักษณะของความรับผิดชอบ คือ บุคคลมี
ความตั้งใจปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบ มีความเพียรพยายาม อดทนไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มีการวางแผนในการทํางาน
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และสามารถปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วงได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ดังนั้นเมื่อนักเรี ยนมีความตั้งใจและรับผิดชอบใน
การเรี ยน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี ข้ ึน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศุภร ศรี นุต (2553:
119-120) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ช้ นั
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 2 พบว่า ปั จ จัย ด้า นความรั บผิดชอบ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (5) ด้าน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักจิตวิทยาที่กล่าวถึงลักษณะสัมพันธภาพ คือ นักเรี ยนสามารถแสดงท่าทาง
อันประกอบไปด้วยลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ ให้การยอมรับ เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น รู ้จกั และเข้าใจตนเอง
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ส่ งผลให้การทํากิจกรรมกลุ่มและการปฏิ บตั ิ
ตนกับเพื่อนเป็ นไปอย่างเหมาะสมทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ สมรักษ์ ริ นรุ ต (2552: 4) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่า ปั จ จัย ด้า นสัม พัน ธภาพระหว่า งนัก เรี ยนกับ เพื่อ นมี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับผลการเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 (6) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ทั้ง นี้ เป็ นไปตามหลัก จิ ต วิ ท ยาที่ ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะของ
สัมพันธภาพ คื อ นักเรี ยนกับครู มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในและนอกห้องเรี ยนในด้านการให้ความเคารพ
ปฏิบตั ิและเชื่อฟังคําสัง่ สอนของครู ครู ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่นกั เรี ยน และยอมรับฟังความคิดเห็น ให้
ความเป็ นกันเองกับนัก เรี ยน ทํา ให้ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นดี ข้ ึ น ซึ่ ง ผลการวิจัย นี้ สอดคล้อ งกับผลการวิจัย
ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555: 83) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ปั จจัยสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และด้านเจตคติต่อการเรี ยน ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่านํ้าหนัก
ความสําคัญ .567 และ .316 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรี ยนเป็ นแรงขับที่เกิดขึ้น
ภายในตัวนักเรี ยน เมื่อนักเรี ยนมีเจตคติที่ต่อการเรี ยน เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเรี ยน มีความตั้งใจ เอาใจ
ใส่ ในการเรี ยน มีความรู ้สึกสนุ กสนานและได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู ้มากมาย และเมื่อนักเรี ยนมีแรงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูงที่จะประสบความสําเร็ จในการเรี ยน ก็จะตั้งความหวังไว้สูง มีความทะเยอทะยาน อดทนในการทํางาน
แม้งานที่ทาํ อยูจ่ ะพบอุปสรรค ก็จะพยายามทําต่อไปให้ประสบความสําเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งทั้งสองปั จจัย
นี้ จึ ง ร่ ว มกัน ส่ ง ผลหรื อ พยากรณ์ ค วามสํา เร็ จ ในการเรี ย นหรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นได้ ซึ่ งผลการวิจัย นี้
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศุภร ศรี นุต (2552: 109 - 120) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ ช้ ัน มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ปั จจัยที่ มีผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คือ ด้านเจตคติต่อการเรี ยน และด้าน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
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8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ในการนําผลการวิจยั นี้ ไปประยุกต์ใช้ควรศึกษาบริ บทต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น ชุมชนหรื อท้องถิ่นที่
สถานศึกษาตั้งอยู่ ลักษณะของสถานศึกษาด้านผูเ้ รี ยนว่าเป็ นโรงเรี ยนชายล้วน หญิงล้วน หรื อสหศึกษา
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เช่น ความวิตกกังวล ความเครี ยด ความ
สนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็ นต้น
9. กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พนธ์น้ ี สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทยั วรรณ สายพัฒนะ อาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ใ ห้ค าํ ปรึ ก ษา ข้อ เสนอแนะ ตลอดเสนอจนแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า งๆ มาโดยตลอด
จนสารนิ พนธ์เล่มนี้ เสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่ วยศาตราจารย์
ดร.นลินี ณ นคร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก และ อาจารย์ ดร.นวริ นทร์ ตาก้อนทอง ที่ ได้ให้
ความอนุ เคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในตรวจสอบเครื่ องมื อในการวิจยั ขอขอบคุ ณผูบ้ ริ หาร คณะครู และขอบใจ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมคงคา ที่ได้ให้การช่วยเหลือ และความร่ วมมือในการทําแบบสอบถาม
จนทําให้สารนิ พนธ์สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ช่วยให้คาํ แนะนําดีๆ เกี่ยวการทําสารนิ พนธ์ชิ้นนี้
สุ ดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุ ณพ่อ คุ ณแม่ และผูป้ กครอง ที่ ให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ องต่างๆ และเป็ นกําลังใจที่ ดี
เสมอมา
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การวิจัยเรื่ องนี้ มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วน 2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึงศรี
ราชาพิทยาคม ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ 3) เพื่อศึ กษาความพึง
พอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน
จํานวนนักเรี ยน 43 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
ทศนิ ยมและเศษส่ วน จํานวน 20 แผน 20 ชัว่ โมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องทศนิ ยมและ
เศษส่ วนด้านความรู ้ความเข้าใจและด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งมีค่าความเชื่ อมัน่ .466 และ .653
ตามลําดับ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent)
ผลการวิจยั พบว่า1)ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วนอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง และด้านความรู ้ความ
เข้าใจ อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง ด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับค่อนข้างตํ่า2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนเรื่ องทศนิยมและเศษส่ วนโดยรวมและด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึ งศรี ราชาพิทยาคม ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือสู งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทศนิยมและเศษส่วน
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ABSTRACT

The purposes of this study were 1) to study on scholastic achievement on Decimal and Fraction and
2) to compare the scholastic achievement on Decimal and Fraction of Mathayomsuksa 1 students at
Bungsrirachaphittayakom school between before and after learning through cooperative learning approach, and
3) to investigate the satisfaction towards cooperative learning approach. The sample of this study consisted of
Mathayomsuksa 1 students at Bungsrirachaphittayakom school Sriracha District, Chonburi Province, in the first
semester of the 2019 academic year, one class comprised 43 students. The research instruments were (1) 20 lesson
management plan through cooperative learning approach on Decimal and Fraction for 20 hours (2) the students’
learning achievement test on Decimal and Fraction in comprehension aspect and Mathematics process skill which
reliabilities were .466 and .653 respectively, and (3) questionnaire on the satisfaction towards cooperative
learning approach. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and compare the average score
by t-test for dependent samples. The research results found that the scholastic achievement on Decimal and
Fraction was in the improvement level and in the comprehension aspect was in the improvement level in the
Mathematic process skill was in fairly low level 2) the scholastic achievement on Decimal and Fraction in the
overall and in the comprehension aspect and in the Mathematics process skill of Mathayomsuksa 1 students at
Bungsrirachapittayakom school after learning through cooperative learning approach was higher at the .05 level
of statistical significance 3) the satisfaction towards cooperative learning approach was at the highest level
(x� = 4.66).
Keywords: Cooperative learning approach, scholastic achievement on Decimal and Fraction

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

คณิ ต ศาสตร์ มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาความคิ ด ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก ทํา ให้ม นุ ษ ย์มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็ นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่า งถี่ ถ ้ว นรอบคอบ ทํา ให้ส ามารถคาดการณ์ วางแผน ตัด สิ น ใจ และแก้ปั ญ หาได้อ ย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสม
คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
(กลุ่มส่งเสริ มการเรี ยนการสอนและประเมินผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548:1)
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ให้มีคุณภาพ ตามจุดหมายของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
ต้องจัดให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้สาระทางด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการควบคู่ไปกับคุณธรรมจริ ยธรรม โดยทักษะ
กระบวนการที่จาํ เป็ นได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการ
สื่ อสารการสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนําเสนอ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และความสามารถในการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยหลักสู ตรกําหนดให้
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ นทักษะที่มีความสําคัญเป็ นลําดับแรก (กรมวิชาการ,2543)
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ช้ ัน มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
(O-NET) ของนักเรี ยนประจําปี การศึกษา 2561 คะแนนสอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
คะแนนตํ่า (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561) การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
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พ.ศ. 2542 มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยมีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนเก่ง ดี และมีความสุ ข การจัดการเรี ยนการ
สอนจะทําได้สาํ เร็ จเมื่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู และผูเ้ รี ยน มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความหมายของการเรี ยนรู ้
ทิศนา แขมมณี (2544) ได้กล่าวไว้ดงั นี้
การเรี ย นรู ้ เ ป็ นงานเฉพาะบุ ค คลไม่ ส ามารถทํา แทนกัน ได้ ครู จึ ง ต้อ งเปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย นได้มี
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ด้ว ยตัว ของเขาเองจากการสอนโดยการใช้ก ระบวนการคิ ด สร้ า งความเข้า ใจ รั บ รู ้
ความหมายของสิ่ ง ต่ า ง ๆ ดัง นั้น ครู จึ ง ควรกระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ย นใช้ก ระบวนการคิ ด ทํา ความเข้า ใจสิ่ ง ต่ า ง ๆ
นอกจากนั้นการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื่ องเดียวกัน อาจคิดได้หลายแง่ หลายมุมความถูก
หรื อผิดขึ้นอยูก่ บั เหตุผล
Arends (1994: 345-346) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเป็ นการสอนที่ จดั ให้นักเรี ยนได้ร่วมมื อกัน
เรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มเล็กประมาณ 2 – 6 คนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางการเรี ยนร่ วมกัน นักเรี ยนในกลุ่มช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เช่นนักเรี ยนที่เก่งจะช่วยนักเรี ยนที่ไม่เก่ง ที่สาํ คัญในการเรี ยนแบบร่ วมมือนี้นกั เรี ยนในกลุ่มได้ร่วมกันคิด
ร่ วมกันทํางาน จนกระทัง่ สามารถหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดได้ ศศิธร เวียงวะลัย (2556 : 106) กล่าวว่าขั้นตอน
การจัดการเรี ยนการสอนดังนี้ 1. ขั้นเตรี ยม 2. ขั้นสอน 3.ขั้นทํากิจกรรมกลุ่ม 4.ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
และ5. ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม
จรรยา เปรมมณี (2540 : 9 - 10) กล่าวถึงประโยชน์การเรี ยนแบบร่ วมมือไว้ว่าช่วยส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์
นักเรี ยนสู งขึ้น การจัดนักเรี ยนร่ วมมือกันเรี ยนภายในกลุ่ม ก่อให้เกิ ดการพัฒนาของความรู ้ ความคิดขึ้น จึ งส่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง ความคิดเห็นหลากหลายจากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ ง
กันและกัน รับรู ้ปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหา ส่ วนส่ งเสริ มการพัฒนากระบวนการคิดและความเข้าใจ
ลึกซึ้ ง นักเรี ยนคนที่ทาํ หน้าที่ อธิ บายให้เพื่อนฟังก็จะยิ่งเข้าใจในเนื้ อหาสาระยิ่งขึ้น รู ปแบบการเรี ยนดังกล่าวจะ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และจะเป็ นการส่ งเสริ มเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้เป็ นอย่างดี
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคมมีผลการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับตํ่า
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์เท่าที่ควร นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ ปั ญหา
อยู่ในเกณฑ์ต่าํ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ต่าํ ด้วย การจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ แบ่ง
ออกได้หลายด้าน เช่ น ด้านความเข้าใจ การคิ ดวิเคราะห์ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งมี วิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้หลายรู ปแบบ รู ปแบบหนึ่ งที่ได้นาํ มาศึกษาคือการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ซึ่ งจะช่วยให้มีการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ได้ระหว่างสมาชิก ทุกคนมีโอกาสพูด คิด แสดงความคิดเห็น ส่ งเสริ มให้มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เกิดการระดมความคิดนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่ วมกันเพื่อหาคําตอบ ทักษะการทํางานเป็ นกลุ่มอีกทั้ง
เสริ มทักษะการสื่ อสาร สิ่ งเหล่านี้ลว้ นส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรี ยนบึ งศรี ราชาพิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมื อ เพื่อใช้ในการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้กบั การเรี ยนรู ้ใน
วิชาคณิ ตศาสตร์และเหมาะกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็ นอย่างดีเนื่องจากเป็ นวัยที่มีความต้องการที่
จะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆและต้องการการยอมรับจากเพื่อน รู ปแบบการเรี ยนดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความสามารถใน
การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ได้เป็ นอย่างดี เพื่อต้องการทราบว่าหากนําทฤษฎีการเรี ยนแบบร่ วมมือมาใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถในการคิดคํานวณปานกลาง และค่อนข้างตํ่า จะสามารถดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนได้ผลตาม
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ทฤษฎีหรื อไม่ และจะเป็ นการส่งเสริ มความพึงพอใจที่ดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1ได้เป็ นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ อ งทศนิ ยมและเศษส่ ว นของนักเรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิยมและเศษส่ วนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องทศนิยมและเศษส่วน
การจัดการเรียนรู้ ตามหลักการเรียนแบบร่ วมมือ
2. ความพึงพอใจต่อการเรี ยน
ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง ที่ ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยวโดยทําการวัดผลก่ อนและหลังการ
ทดลอง (one group pretest – posttest design) ทําการทดสอบครั้งที่ 1 ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ จํานวน 20 ชัว่ โมง ทําการทดสอบภายหลังจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้หลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึ งศรี ราชาพิทยาคม อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม ( Cluster Random
Sampling ) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในกลุ่ม ( Sampling Unit ) โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรี ยน จาก 6 ห้องเรี ยน
จํานวนนักเรี ยน 43 คน
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4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระคือ จัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
ตัวแปรตามคือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิจัย มี 3 ชุ ด ได้แ ก่ แผนการจัดการเรี ย นรู ้ ตามแนวหลัก การเรี ย นแบบร่ วมมื อ
ทศนิ ยมและเศษส่วน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องทศนิยมและเศษส่ วน และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ ลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ ขั้นสอน ขั้นทํากิ จกรรมกลุ่ม ขั้นประเมินผล และขั้นสรุ ป
บทเรี ยน ในเรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วนที่มีท้ งั หมด 20 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 20 ชัว่ โมง การตรวจสอบ
คุณภาพทุกแผนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องทศนิยมและเศษส่วนเป็ นแบบทดสอบที่มีลกั ษณะเป็ น
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ(Multiple choice) ชนิ ด 4 ตัวเลือก และ แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์แบบแสดงวิธีทาํ จํานวน 5 ข้อ โดยวัดระดับพฤติกรรมทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา ใช้วิธีการคํานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กบั แผนการสอนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)อยูร่ ะหว่าง .05 - 1 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .47 และ
.65 ตามลําดับ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ ที่ มีลกั ษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่า(Rating scale) จํานวน 5 ระดับ โดยเป็ นแบบประเมินที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง การตรวจสอบคุณภาพนํา
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ได้ค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วน
ก่ อนเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนที่ ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมื อ จํานวน 20 ชั่วโมง
หลังจากนั้นใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วนหลังเรี ยน และใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ เรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วน หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
หลักการเรี ยนแบบร่ วมมือครบ 20 ชัว่ โมง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึ งศรี ราชาพิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องทศนิยมและเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตามหลักการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ ใช้สถิติทดสอบที (t-test for dependent samples)
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(3) การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องทศนิยมและเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึ งศรี ราชาพิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิยมและเศษส่ วนของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จากการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการเรียนแบบร่ วมมือ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วนมีจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
มีผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องทศนิยมและเศษส่วนของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยน
แบบร่ วมมือ จําแนกตามด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ด้าน
n
คะแนนเต็ม
ระดับคุณภาพ
x�
SD.
ความรู ้ความเข้าใจ
43
25
7.91
2.65
ปรับปรุ ง
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
43
25
8.77
3.84
ปรับปรุ ง
รวม
50
16.68
6.49
ปรับปรุ ง
จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ โดยรวม อยู่
ในระดับปรับปรุ ง (x�= 16.68) เมื่อพิจารณาด้านความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง (x�= 7.91 ) และด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง (x�= 8.77)
5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่ องทศนิยมและเศษส่ วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ระหว่ างก่ อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการเรียนแบบร่ วมมือ
ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ทศนิยมและเศษส่วนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคมระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการ
เรี ยนแบบร่ วมมือ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
df
t
P-value
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
SD.
x� SD.
x�
ด้านความรู ้ความเข้าใจ
5.70 1.63 7.91 2.65 42 8.60*
.000
ด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
1.86 2.23 8.77 3.84 42 9.90*
.000
รวม
7.56 3.05 16.68 4.92 42 11.71
.000
* p < .05
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จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิ ยมและเศษส่ วนโดยรวมและรายด้าน ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึ งศรี ราชาพิทยาคม ภายหลังการจัดการตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมื อ
สูงขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 การศึกษาความพึงพอใจต่ อการเรียนตามหลักการเรียนแบบร่ วมมือ
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ จําแนกตามด้าน
ความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ
ระดับคุณภาพ
x�
SD.
ด้านบรรยากาศ
4.67
.38
มากที่สุด
ด้านกิจกรรมการเรี ยน
4.64
.38
มากที่สุด
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4.65
.43
มากที่สุด
รวม
4.66
.36
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมืออยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (x� = 4.66 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านบรรยากาศ ด้านกิจกรรมการเรี ยนและ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.67 , x�= 4.64 และ x� = 4.65 )ตามลําดับ

6. อภิปรายผล

จากการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและศึ กษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนทศนิ ยมและเศษส่ วนของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือมี
ประเด็นที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ เรื่ องทศนิยมและเศษส่วน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง เมื่อพิจารณาด้านความรู ้ความเข้าใจด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับปรั บปรุ ง อาจเนื่ องจากในการวิจยั ครั้งนี้ ตอ้ งการทราบว่าหากนําทฤษฎี การเรี ยนแบบ
ร่ วมมือมาใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถในการคิดคํานวณปานกลาง และค่อนข้างตํ่า จะสามารถดําเนินการจัดการ
เรี ยนการสอนได้ผลตามทฤษฎี หรื อไม่ แต่จากการศึกษาพบว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ ไม่ควรนํามาใช้กบั นักเรี ยนส่ วนใหญ่ที่มีความรู ้พ้ืนฐานการคํานวณที่อยูใ่ นระดับปานกลาง - ค่อนข้างตํ่า
ซึ่ งส่ งผลให้การเรี ยนการสอนไม่เป็ นไปตามหลักทฤษฎี เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือควรมี
จํานวนนักเรี ยนที่ เก่ งมากกว่านักเรี ยนปานกลางและอ่อน เพื่อให้เกิ ดกระบวนการตามการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ ว มมื อ อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ ( สมเดช บุ ญ ประจัก ษ์ 2540, 54 ) นอกจากนี้ ก ารจัดการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ไม่
เหมาะสมกับห้องเรี ยนที่มีนกั เรี ยนเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งทําให้ครู ไม่สามารถควบคุม ดูแลหรื อให้คาํ แนะนําได้อย่าง
ทั่ว ถึ ง ส่ ง ผลให้ผ ลสัม ฤทธิ์ ของผูเ้ รี ย นอยู่ใ นระดับ ปรั บ ปรุ ง และจํา นวนผูเ้ รี ย นในหนึ่ ง ห้อ งเรี ย นไม่ควรเกิ น
หลัก เกณฑ์ต ามที่ ก.ค.ศ. กํา หนด(ศธ 04009/ว 5634)คื อ จํา นวนนัก เรี ย นต่ อ 1 ห้อ งเรี ย นไม่ ค วรเกิ น 40 คน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2561)
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทศนิยมและเศษส่ วนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 โรงเรี ยนบึ งศรี ราชาพิทยาคม ก่ อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมื อสู งขึ้น อาจ
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เนื่องจากนักเรี ยนเกิดกระบวนการในการเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านความรู ้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในกลุ่มเพื่อให้
ได้มาซึ่ งความสําเร็ จของกลุ่ม นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ินกั เรี ยนแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้พร้อมกัน
ส่ งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ ดาภรณ์ กางปา(2559: 69) ศึกษา
เรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบร่ วมมือสร้างสรรค์ เรื่ อง ระบบสมการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ แบบร่ วมมื อสร้ างสรรค์ เรื่ องระบบสมการ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า
การทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบร่ วมมือสร้างสรรค์ เรื่ อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
นักเรี ยนที่ได้ทดลองใช้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง สถิติที่ระดับ
.05 และArtzt and Newman(1990, 448 - 449)ได้กล่าวถึ งการสอนแบบร่ วมมื อ ว่าเป็ นแนวทางที่ เกี่ ยวกับ การที่
ผูเ้ รี ยนทําการแก้ปัญหาร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ ซึ่ งสมาชิ กทุ กคนในกลุ่มประสบผลสําเร็ จหรื อบรรลุเป้ าหมาย
ร่ วมกัน สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องระลึกเสมอว่าเขาเป็ นส่วนสําคัญของกลุ่ม ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวเป็ น
ของทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายสมาชิ กทุกคนต้องอธิ บายแนวคิดกันช่วยเหลือกันให้เกิดการเรี ยนรู ้ใน
การแก้ปัญหา ครู จะมีบทบาทเป็ นผูค้ อยให้ความช่วยเหลือ จัดหา และชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ เรื่ องทศนิยมและเศษส่ วน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายด้านได้แก่ดา้ นบรรยากาศ ด้านกิจกรรมการเรี ยน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ามีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือทําให้
ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ได้ช่วยกันคิดช่วยแก้ปัญหา เกิดความสนุกสนานต่อการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
กฤชกร ไพดํา นาม (2557 : 1) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นากิ จกรรมการเรี ย นการสอนคณิ ตศาสตร์ แบบร่ ว มมื อแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่ วมกับหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยน
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จํานวน 18 คน ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่ วมกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่ น
ระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักการเรี ยนแบบร่ วมมือ ควรที่จะนําไปใช้กบั นักเรี ยนห้องที่ มี
เด็กเก่ง ปานกลางและเด็กอ่อนคละความสามารถ
(2) ในการแบ่ งเด็ก นัก เรี ย นในแต่ ละห้องไม่ ควรแบ่ งเกิ นตามเกณฑ์ สํา นัก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยที่อตั ราส่วนของจํานวนนักเรี ยนต่อห้องไม่ควรเกิน 40 : 1
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทําการวิจัยการเรี ยนแบบร่ วมมื อตามหลักทฤษฎี คือ ในห้องเรี ยนต้องมี นักเรี ยนทั้งเก่ ง
ปานกลางและอ่อน
(2) ควรศึกษาโดยทําการแยกกลุ่มนักเรี ยน เก่ง ปานกลางและอ่อน เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของแต่ละกลุ่ม
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เทคโนโลยีและสื่ อได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อบริ บทการเรี ยนการสอนตามกรอบแนวคิดหลักสําหรับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผูส้ อนจึงจําเป็ นต้องมีความรู ้ในการสอนจําเพาะเนื้ อหาโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ข องผูเ้ รี ย นอย่า งเป็ นระบบ การวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการของการ
บูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเค และ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 1 กลุ่มเรี ยน จํานวน 29 คน ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย และทดลองสอน
โดยใช้การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบที พีซีเค จํานวน 12 แผน (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านทักษะภาษาอังกฤษแบบปรนัย จํานวน 50 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษทีสอนโดยใช้การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอน
แบบที พีซีเค สถิ ติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าร้ อยละ ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า (1) ผูเ้ รี ย นที่ ไ ด้รั บการสอนด้ว ยการบู ร ณาการรู ปแบบแอสชัว ร์ ใ นการสอนแบบที พี ซีเคมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ (2) ความคิ ดเห็ นของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่ สอนโดยการบู รณาการ
รู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเคอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และทุกด้านมีระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การสอนโดยการใช้ความรู ้ในการสอนจําเพาะเนื้ อหาโดยใช้เทคโนโลยี ที พีซีเค รู ปแบบแอสชัวร์
ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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ABSTRACT

Technologies and media have played the key role in learning and teaching context in accordance with
the conceptual framework of 21st century skills. Teachers must have Technological Pedagogical Content
Knowledge (TPCK) to methodically design learning activity plans for learners. The purposes of this research
were: (1) to compare the pre-learning and post-learning achievements in English skills of learners treated by the
process of integrating ASSURE model into TPCK instruction; and (2) to examine the learners’ opinions towards
integrating ASSURE model into TPCK instruction for English skills development. The sample in this research
was a group of 29 undergraduate students obtained by simple random sampling method and treated by the process
of integrating ASSURE model into TPCK instruction. The research instruments were: (1) twelve lesson plans of
integrating ASSURE model into TPCK instruction, (2) fifty multiple-choice questions of English learning
achievement test, and (3) a survey of learners’ opinions toward integrating ASSURE model into TPCK instruction
for English skills development. The statistics used in this research were the mean, percentage, standard deviation,
and t-test. The research results showed that (1) the post-learning achievement in English skills of the sample was
higher than the pre-learning counterpart learning at the .05 level of statistical significance; and (2) the learners’
opinions towards integrating ASSURE model into TPCK instruction for English skills development were at the
highest level with average score at 4.50 and all aspects of the learners’ opinions were at the highest level.
Keywords: Technological Pedagogical Content Knowledge, TPCK, ASSURE model, English skills,
21st century skills

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

เทคโนโลยีและสื่ อได้เข้ามามี บทบาทสําคัญในบริ บทของการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่ 21 ในยุคนี้ เทคโนโลยีนับว่าเป็ นเครื่ องมือสําคัญอย่างหนึ่ งที่ สามารถเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้ให้แก่
ผูเ้ รี ยนมากขึ้น จึงนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษา ตลอดจนสามารถเปลี่ยนวิธีการสอน และความเชื่อ
แบบเดิมๆ ของครู ผสู ้ อนที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ (Erdogan & Sahin, 2010) การเปลี่ยนแปลงในบริ บทดังกล่าว
นี้ สอดคล้องกับคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เกิดขึ้นจริ ง และเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อวิถี
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั ได้ (Lawless & Pellegrino, 2007) ดังนั้น การบูรณาการสื่ อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรี ยนการสอนจึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการถ่ายทอดเนื้อหาด้วยกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสม
สําหรับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย มีนักการศึกษาหลายท่านทําการศึกษาวิจยั และ
พบว่า ทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยยังพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในประเทศที่พดู ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง
ผูเ้ รี ยนมักประสบปั ญหาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ตามเกณฑ์ เพราะผูส้ อนใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
แบบเดิมๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีปัญหาในการอ่านคําใหม่ๆ ที่ผูส้ อนไม่เคยสอนมาก่อน ผูเ้ รี ยนจึงต้องใช้ศาสตร์ แห่งการ
เดาสุ่ ม (Guesswork) มาช่วยเมื่อผูเ้ รี ยนต้องอ่านบทความใหม่ๆ (อินทิรา ศรี ประสิ ทธิ์ , 2552) และผูเ้ รี ยนไม่เห็นถึง
ความสําคัญของการเรี ยนภาษาอัง กฤษจึ ง ก่ อเกิ ดให้เกิ ดเป็ นปั ญหาต่ อการเรี ยนรู ้ (เสาวภาคย์ ศรี โยธา, 2555)
นอกจากปั ญหาที่เกิดจากตัวผูเ้ รี ยนเองแล้ว ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการจัดการเรี ยน
การสอน หากผูส้ อนไม่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจนับเป็ นประเด็นปั ญหาที่ เกี่ ยวกับผูส้ อนเองด้วย
เช่นกัน ดังเช่น ผูส้ อนขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเสริ มการเรี ยนการสอน ผูส้ อนขาด
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เทคนิ คการสอนที่หลากหลาย ผูส้ อนไม่สามารถสร้างบทเรี ยนเสริ มการเรี ยนการสอนได้ จนกลายเป็ นอีกสาเหตุ
หนึ่ งที่ นําไปสู่ การเรี ยนรู ้ที่ลม้ เหลวในยุคปั จจุ บนั นี้ (เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุ ญปราการ และวันทนา
ไกรฤกษ์, 2558)
จากที่มาและความสําคัญของปั ญหา อาจมีความเป็ นไปได้วา่ ครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษในยุคปั จจุบนั ไม่ได้
คํานึ งถึงความจําเป็ นของการใช้สื่อและเทคโนโลยีกบั การเรี ยนการสอนเท่าที่ควร หรื ออาจขาดความรู ้ที่สาํ คัญใน
การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่อาศัยสื่ อและเทคโนโลยีกบั การเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ แต่ทว่าสําหรับ
สภาพการเรี ยนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนของผูส้ อนถูกหยิบยกขึ้นมาเป็ นประเด็นสําคัญในการศึกษาวิจยั และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ในรายวิชาต่างๆ (วิโรจน์ สารรัจนะ, 2556) ผูส้ อนในศตวรรษที่ 21 จึงจําเป็ นต้องมีความรู ้ที่เรี ยกว่าความรู ้ในการ
สอนจําเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK, TPACK) (Mishra
& Koehler, 2006)
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจทดลองด้านการสอนโดยการใช้วิธีสอนที่ อาศัยความรู ้ ใ นการสอน
จํา เพาะเนื้ อ หาโดยใช้เ ทคโนโลยี (TPCK, TPACK) (Mishra & Koehler, 2006) ซึ่ งความรู ้ น้ ี เป็ นความรู ้ ที่ มี
ลักษณะเป็ นความสัมพันธ์เชื่ อมโยงซึ่ งกันและกันระหว่างความรู ้ในเนื้ อหาภาษาอังกฤษ ความรู ้ในวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษ และความรู ้ ในเทคโนโลยีในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยผูว้ ิจัยมุ่งเน้นการใช้สื่ อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอนเป็ นสําคัญ ในรายวิชา GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic English)
ซึ่งเป็ นรายวิชาที่มุ่งเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี, 2554) วิธีน้ ี
มีข้ นั ตอนของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 4 ขั้นตอน และมีการแยกกิจกรรมอย่างชัดเจนระหว่างกิจกรรมของผูส้ อน
และกิ จกรรมของผูเ้ รี ยน คือ (1) ผูส้ อนให้องค์ความรู ้และผูเ้ รี ยนศึ กษาองค์ความรู ้ (2) ผูส้ อนจัดกิ จกรรมฝึ กองค์
ความรู ้ผ่านสื่ อการเรี ยนการสอนที่เป็ นเทคโนโลยีและผูเ้ รี ยนฝึ กองค์ความรู ้ (3) ผูส้ อนจัดกิจกรรมสรุ ปหรื อสร้าง
องค์ความรู ้และผูเ้ รี ยนสรุ ปหรื อสร้างองค์ความรู ้ และ (4) ผูส้ อนจัดกิ จกรรมประเมินความรู ้และผูเ้ รี ยนรั บการ
ประเมินความรู ้ โดยนําความรู ้ดงั กล่าวนี้ มาบูรณาการร่ วมกันกับขั้นตอนการวางแผนการใช้สื่อการเรี ยนการสอน
ด้วยรู ปแบบแอสชัวร์ (ASSURE Model) (Heinich, Molenda & Russell, 1999) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบในการวางแผนการ
เรี ยนการสอนที่ใช้สื่อการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีร่วมด้วยอย่างเป็ นระบบในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนซึ่ งประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนสําคัญ คือ (1) การวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยน (Analyze learners) (2) การระบุมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ (State standards and objectives)
(3) การเลือกวิธีการ เทคโนโลยี สื่ อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (Select strategies, technology, media, and materials)
(4) การใช้เ ทคโนโลยี สื ่ อ และวัส ดุอ ุป กรณ์ต ่า งๆ ในการเรี ย นการสอน (Utilize technology, media, and
materials) (5) การให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิ กิริยาตอบสนอง (Require learners’ participation) และ (6) การประเมินผลและ
ปรับปรุ งแก้ไข (Evaluation and revise) ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาํ หนดคําถามวิจยั 2 ประการ คือ (1) การ
สอนโดยใช้การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเคสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
ได้หรื อไม่ และ (2) ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการรู ปแบบ
แอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเคอยูใ่ นระดับใด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
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1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนโดย
ใช้การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยการ บูรณา
การรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
1.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ของผูเ้ รี ยนที่ ได้รับ การสอนด้วยการบู รณาการ
รู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเค
2.ระดับความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยการบู รณา
การรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเค

ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
วิธีการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้การบูรณา
การรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเค

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

1. ผูเ้ รี ยนที่ ได้รับการสอนโดยการบู รณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบที พีซีเคมี ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านทักษะภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่สอนโดยการบูรณาการ
รู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเคอยูใ่ นระดับมาก

5. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ดําเนิ นการทดลองตามแบบ
แผนวิจยั One Group Pretest-Posttest Design (Fitz-Gibbon & Carol, 1987) ประชากรที่ ศึกษา คือ นักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชา GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic
English) ใน 3 กลุ่มเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 จํานวนทั้งสิ้ น 96 คน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1 กลุ่มเรี ยน
จํานวนทั้งสิ้น 29 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หน่วยกลุ่มเรี ยนเป็ นหน่วยในการ
สุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบที
พีซีเค จํานวน 12 แผน ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งได้มาจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) มีค่า
0.67-1.00 (2) แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้า นทัก ษะภาษาอัง กฤษแบบปรนัย (Multiple-Choice
Questions: MCQs) ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มีค่า 0.67-1.00 ค่า
ดัชนี ความยากง่าย (p) มีค่า 0.52-0.78 ค่าดัชนี อาํ นาจจําแนก (r) มีค่า 0.29-0.71 และค่าความเชื่อมันภายในทั้งฉบับ
(KR-20) เท่ า กับ 0.90 และ (3) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นการสอนทักษะ
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ภาษาอังกฤษที่สอนโดยใช้การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเค ซึ่ งมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(IOC) มี ค่ า 0.67-1.00 และค่ า ความเชื่ อ มัน ภายในทั้ง ฉบับ ( α ) เท่ า กับ 0.95 วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Data)โดยใช้สถิติบรรยาย คือ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบค่าที และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากการที่
ผูเ้ รี ยนเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่ นๆ โดยทําการวิเคราะห์ เนื้ อหาจากข้อความที่ ผูเ้ รี ยนตอบ
แบบสอบถามมาเขียนอธิบายแสดงความคิดเห็น และได้นาํ เสนอปั ญหารวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ
การวิเคราะห์และสรุ ปรวบรวมเป็ นประเด็นต่างๆ

6. สรุ ปผลการวิจัย

6.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนทีไ่ ด้ รับการสอนโดยใช้
การบู รณาการรู ปแบบแอสชั วร์ ในการสอนแบบทีพีซีเค โดยใช้สถิติบรรยาย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ในการเปรี ยบเทียบค่าวิกฤตเพื่อทราบ
ความมีนยั สําคัญ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอน
โดยใช้การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค (n=29)
กลุ่มตัวอย่ าง

x� ± S.D.

Percentage

ก่อนเรี ยน (Pre-test)

22.83 ± 6.04

45.66

หลังเรี ยน (Post-test)

35.55 ± 5.35

71.10

t

Sig .

11.878*

.000

*p < .05

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 45.66 (x� = 22.83, S .D. = 6.04) และหลังเรี ยนซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 71.10
(x�= 35.55, S .D. = 5.35) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าหลังเรี ยน
ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเคมีทกั ษะภาษา
อังกฤษสูงกว่าก่อนเรี ยน
6.2 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดย
การบู รณาการรู ปแบบแอสชั วร์ ในการสอนแบบทีพีซีเค แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเค แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นลักษณะคําถามชนิดปลายปิ ด (Close-ended Questions) ประกอบไปด้วยข้อคําถาม จํานวน 25 ข้อ ใน
5 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านกิจกรรมของการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และด้านการวัดและประเมินผล ใช้สถิติบรรยายในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตอนที่ 2 เป็ นลักษณะคําถามชนิดปลายเปิ ด (Openended Question) ประกอบไปด้วยข้อคําถาม จํานวน 1 ข้อ โดยให้ผเู ้ รี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยผูว้ จิ ยั นําข้อความที่ผเู ้ รี ยนตอบแบบสอบถามมาเขียนอธิบายโดย
สรุ ปในประเด็นความคิดเห็น ประเด็นปั ญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดย
การบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค (n=29)
รายการประเมิน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้ อหาที่สอน
2. การสอนเนื้อหาในด้านทฤษฎีสามารถเชื่ อมโยงไปสู่การปฏิบตั ิได้
3. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
4. มีส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และสามารถจดจําบทเรี ยนได้ดีข้ ึน
5. ผูส้ อนมีการให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา ตอบข้อซักถาม และดูแลผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง
รวม
ด้านเนื้อหา
1. จัดสรรเนื้อหาได้เหมาะสมกับเวลาเรี ยน
2. ระดับความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3. เนื้ อหาในกิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ
4. การเรี ยงลําดับเนื้อหาเรี ยงจากง่ายไปสู่ยาก
5. เนื้อหาตรงกับความสนใจ ความต้องการ และผูเ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์จริ ง
รวม
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1. การจัดการเรี ยนการสอนมีระบบขั้นตอนที่ชดั เจน
2. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนช่วยกระตุน้ การเรี ยนการสอนให้เข้าใจได้
3. เนื้ อหา วิธีการสอน และสื่ อเทคโนโลยีที่ใช้มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่ องกัน
4. การจัดการเรี ยนการสอนสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนได้
ครบถ้วนทุกทักษะ
รวม
ด้านกิจกรรมของการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1. กิจกรรมของการสอนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟั ง
2. กิจกรรมของการสอนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด
3. กิจกรรมของการสอนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่าน
4. กิจกรรมของการสอนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการเขียน
5. กิจกรรมของการสอนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน
6. กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั รายวิชาอื่นๆ ได้
รวม
ด้านการวัดและประเมินผล
1. การแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ก่อนการเรี ยนการสอนช่วยให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมตัวได้ถูกจุด
2. การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3. ผูส้ อนมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบเป็ นระยะๆ
4. เกณฑ์การวัดการประเมินผลเป็ นธรรมกับผูเ้ รี ยน
5. ผลการประเมินผลสอดคล้องตามสภาพจริ งและยอมรับได้
รวม
รวมคะแนนเฉลีย่ ทุกด้ าน
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x� ± S.D.

แปลผล

4.31 ± 0.71
4.41 ± 073
4.69 ± 0.47
4.59 ± 0.68
4.69 ± 0.60
4.54 ± 0.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.66 ± 0.55
4.31 ± 0.71
4.59 ± 0.63
4.31 ± 0.76
4.52 ± 0.63
4.48 ± 0.16

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.83 ± 0.38
4.90 ± 0.31
4.59 ± 0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.03 ± 0.73
4.59 ± 0.39

มาก
มากที่สุด

4.10 ± 0.72
4.24 ± 0.74
4.69 ± 0.47
4.41 ± 0.78
4.45 ± 0.63
4.14 ± 0.79
4.34 ± 0.22

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.41 ± 0.78
4.48 ± 0.63
4.83 ± 0.38
4.59 ± 0.50
4.66 ± 0.55
4.59 ± 0.16
4.50 ± 0.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผูเ้ รี ยนมี ความคิ ดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยการ
บูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพีซีเคในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.50 (x� = 4.50, S .D. = 0.23) สําหรั บด้านที่ ผูเ้ รี ยนมี ความคิดเห็ นในระดับคะแนนเฉลี่ ยที่ สูงที่ สุด คื อ
ด้ านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (x� = 4.59, S .D. = 0.39) และด้ านด้ านการวัดและ
ประเมินผล (x�= 4.59, S .D. = 0.16) รองลงมา คื อ ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน (x�= 4.54, S .D. = 0.17)
ด้ านเนื้อหา (x�= 4.48, S .D. = 0.16) และด้ านกิจกรรมของการสอนเพื่ อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (x� = 4.34,
S .D. = 0.22) ตามลําดับ โดยทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
นอกจากผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณ (Quantitative Data) ผูว้ ิจยั ยังใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) ซึ่ งเป็ นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามตอนที่ 2 โดย
สามารถทําการวิเคราะห์และรวบรวมประเด็นได้เป็ น 2 ด้าน คือ ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนเห็ นว่า
ผูส้ อนมีความรู ้ในรายวิชาที่สอนเป็ นอย่างดี การสอนมีระบบที่จดั เจน มีความตรงต่อเวลา บริ หารจัดการเวลาใน
ชั้นเรี ยนได้อย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ อํานวยความสะดวกผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้
เป็ นอย่างดีและทัว่ ถึง และด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนเห็นว่า การปฏิบตั ิกิจกรรมที่ตอ้ งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
อาจต้องใช้เวลาในการเชื่อมต่อเป็ นเวลานานและสัญญาณอินเตอร์ เน็ตไร้สายไม่เสถียร ทําให้ผเู ้ รี ยนบางคนหลุด
ออกจากระบบขณะทํากิ จกรรม และลําโพงมีขนาดเล็กและเสี ยงเบา ทําให้การเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังใน
บางครั้งผูเ้ รี ยนไม่สามารถฟังเพื่อจับใจความที่ตอ้ งการได้อย่างถูกต้อง

7. อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามลําดับสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี้
7.1 ผู้เรี ยนที่ได้ รับการสอนโดยการบู รณาการรู ปแบบแอสชั วร์ ในการสอนแบบทีพีซีเคมีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนด้ านทักษะภาษาอังกฤษหลังเรียนสู งกว่ าก่ อนเรียน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
การสอนด้วยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค มีค่าเท่ากับ 35.55 ซึ่ งสู งกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.83 จากการทดสอบค่าที พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการสอนด้วยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเคทําให้
ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ร่วมกับการสอนแบบทีพีซีเคโดยเน้นการบูรณาการ
สื ่ อ และเทคโนโลยีเ ข้า กับ การเรี ย นการสอนได้อ ย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนการเน้นองค์ความรู ้ และทักษะที่
สอดคล้อ งกับ บริ บ ทการดํา รงชี วิต ของผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ เพื่ อ ใช้ในการดํา รงชี วิต ได้จริ ง (Partnership for 21st
Century Skills, 2009, Suksabai & Khoprasert, 2018) โดยผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อสารและทํางานร่ วมกันผ่านการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนุ กสนานและอยากเรี ยนรู ้ เช่น การมีปฏิ สัมพันธ์ ให้ความ
ร่ วมมือ และเผยแพร่ งานร่ วมกับเพื่อน ผูส้ อน และบุคคลอื่นๆ โดยใช้สื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิ จิตอล
ต่างๆ การสื่ อสารข้อมูลและความคิดไปสู่ ผูร้ ับจํานวนมากอย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยใช้สื่อหลากหลายรู ปแบบเป็ น
ต้น (Dede, 2009) ผูส้ อนจึ งออกแบบการเรี ยนการสอนโดยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ (ASSURE Model)
(Heinich, Molenda & Russell, 1999) ในการสอนแบบที พีซีเค (TPCK) ที่ มีการวิเ คราะห์คุณ ลัก ษณะของผูเ้ รี ยน
ซึ่ งผูส้ อนจําเป็ นต้องวิเคราะห์คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนเพื่อจะได้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้มาก
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น้อ ยเพีย งใด ทั้ง นี้ เ พราะการใช้สื่ อ และเทคโนโลยีใ ห้ไ ด้ผลดี น้ ัน ย่อ มจะต้อ งเลือ กสื่ อ ให้มีความสัม พัน ธ์กบั
ลัก ษณะของผูเ้ รี ย น เพื่อ ที่ จ ะทํา ให้ผูส้ อนสามารถตัด สิ น ใจเลือ กระดับ ของบทเรี ย นและเลือ กตัว อย่า งของ
เนื้ อ หาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนได้ (Mishra & Koehler, 2006) ด้วยเหตุน้ ี ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนด้วยการบูรณา
การรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเคมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน
7.2 ความคิดเห็นของผู้เรียนทีม่ ีต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษทีส่ อนโดยการบูรณาการ
รู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบทีพซี ีเคอยู่ในระดับมาก
จากผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่ สอนโดย
การบู รณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบที พีซีเค ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่ สุด คิ ดเป็ น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูส้ อนมีการวางแผนการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเป็ นระบบทั้งด้านขั้นตอนการสอนที่มีข้ นั ตอนและกระบวนการที่ชดั เจน และการวางแผนการใช้สื่อการ
เรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนมีความน่ าสนใจ ผูส้ อนมีการ
เตรี ยมตัวเองในการสอนที่ดี และเข้าใจผูเ้ รี ยนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนได้อย่างถูกต้อง ทําให้
ผูเ้ รี ยนรู ้สึกชื่นชอบและมีความสนุกสนานในการเรี ยนอย่างแท้จริ ง (วิจารณ์ พานิช, 2555)
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเพื่อช่วยในการสรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ในประเด็นนี้เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่า ผูเ้ รี ยนแสดงความ
คิดเห็นในเชิงบวก 2 ประเด็นที่สาํ คัญ คือ (1) การจัดการเรี ยนการสอนมีระบบที่จดั เจน และมีการบริ หารจัดการ
เวลาในชั้นเรี ยนได้อย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพ และ (2) ผูส้ อนอํานวยความสะดวกผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดีและทัว่ ถึง ดังนั้นจากเหตุผลสนับสนุนข้างต้นทําให้ระดับความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่สอนโดยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอนแบบที
พีซีเคในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จากการศึ กษาศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่าการสอนด้วยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ ในการสอน
แบบที พีซีเคเป็ นการสอนที่ เน้นการบูรณาการ (Integration) ที่ มีการบูรณาการสื่ อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรี ยนการสอน โดยผูส้ อนมีการออกแบบการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูเ้ รี ยนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนที่แตกต่างกันให้ได้มากที่สุดส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดี มีความสุข และสนุกสนานกับการเรี ยน

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเคเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ผูส้ อนจะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมทั้งความรู ้ในด้านเนื้ อหาที่จะใช้สอน (Content Knowledge)
ความรู ้ในด้านกลยุทธ์การสอน (Pedagogical Knowledge) และความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี (Technological Knowledge)
ผสานรวมเป็ นหนึ่ งเดียวกันถ่ายทอดออกมาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีระบบอย่างชัดเจน ร่ วมกับการวางแผน
เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบด้วยรู ปแบบแอสชัวร์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่าง
แท้จริ ง
(2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเคเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษนั้น ควรใช้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มเรี ยนที่มีจาํ นวนผูเ้ รี ยนไม่มากจนเกินไป เพื่อที่ จะทําให้ผูส้ อนดูแล
ผูเ้ รี ยนได้อย่างทัว่ ถึง และเนื่องวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาที่เน้นทักษะที่ผเู ้ รี ยนจะต้องฝึ กปฏิบตั ิ และผูส้ อนจะต้องมี
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บทบาทในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ รี ยน ดังนั้นหากจํานวนผูเ้ รี ยนมีมากเกินไปอาจส่ งผลให้ดูแลผูเ้ รี ยนได้
ไม่ทวั่ ถึงและส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการเรี ยนการสอนได้
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 เช่น
ลักษณะหรื อวิธีการใช้สื่อเพื่อเสนอเนื้ อหาให้กบั ผูเ้ รี ยน ช่องทางการนําเสนอ เทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้อย่าง
เหมาะสม กระบวนการพัฒนาความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
(2) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พัฒ นาความรู ้ ใ นการสอนจํา เพาะเนื้ อหาโดยใช้ เ ทคโนโลยี
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK, TPACK) เพื่อเป็ นการเตรี ยมผูส้ อนตามกรอบทักษะด้าน
ไอซีที (ICT Literacy) เพื่อไปพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนต่อไป
(3) ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างวิธีการสอนโดยการบูรณาการรู ปแบบแอสชัวร์ใน
การสอนแบบทีพีซีเคกับวิธีการอื่นๆ หรื อบูรณาการสื่ อหรื อเทคนิคอื่นๆ ร่ วมด้วย

9. กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี สําหรับทุนอุดหนุนการวิจยั ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญและ
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การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่ แนวตรง ระหว่าง
ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้(5E) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนลาดชะโดสามัคคี ปี การศึกษา
2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 19 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี 2 ฉบับ
ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และสถิติที่
ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) โดยมีนกั เรี ยนจํานวน
17 คน อยู่ในระดับดีข้ ึนไป คิดเป็ นร้อยละ 89.47 (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่
แนวตรง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(5E)
สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
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ABSTRACT

The objectives of this study were (1) to study the students’ learning achievement in Physics on Linear
motion, and (2) to compare the students’ leaning achievement in Physics on Linear motion between pre-test and
post-test of mathayom suksa 4 students conducted by Inquiry Model (5E). The participants of this study were
used 19 students, a class of mathayom suksa 4 students, who were studied in semester of 2019 academic year
from Ladchado Samakkee school. The research instruments were divided into 2 sets which were (1) learning
management plan on Linear motion, and (2) learning achievement test on Linear motion. The data was analyzed
by percentage, mean (µ), standard deviation (σ), and Non-Parametric statistical-Wilcoxon Signed–Rank Test.
The finding revealed that (1) the students’ learning achievement in Physics on Linear motion of mathayom suksa
4 students after conducting by Inquiry model (5E), 17 students were in a good level 89.47%, and (2) the students’
learning achievement in Physics on Linear motion of Fourth grade students after conducting by Inquiry model
(5E) increased at the .05 level of statistical significance.
Keywords: Leaning management by Inquiry model (5E), Students’ learning achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

วิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาที่ ศึกษาเกี่ ยวกับธรรมชาติที่เกิ ดขึ้นรอบตัวเรา ซึ่ งมีบทบาทสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม นอกจากนี้ ยงั มีการนําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในด้านต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้และผลผลิตต่างๆ
ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวติ และการทํางาน สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อื่นๆ วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ ดังนั้น ทุกคนจึงจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู ้
ความเข้า ใจ ในธรรมชาติ แ ละเทคโนโลยี ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งสรรค์ข้ ึ นสามารถนํา ความรู ้ ไ ปใช้อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล
(กระทรวงศึ ก ษาธิ การ, 2551) วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารได้เ ล็ง เห็ นความสํา คัญ จึ งบรรจุ วิช าวิทยาศาสตร์ เป็ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ในหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวิชาฟิ สิ กส์เป็ นสาขาหนึ่ งของวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั ชีวิตความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ ความรู ้ในทางฟิ สิ กส์สามารถนําไปใช้อธิ บายปรากฏการณ์
ต่างๆ ในธรรมชาติและยังเป็ นพื้นฐานด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ ตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกในชีวติ ประจําวัน การมีความรู ้ทางฟิ สิ กส์เป็ นส่ วนหนึ่งของการมีความรู ้ความ
เข้าใจในวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แกลลาเกอร์ (Gallagher, 1995)
จากรายงานของสํ า นั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา (2549) ที่ พ บสภาพปั ญ หาของผู ้เ รี ย นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด ไตร่ ตรอง และมีวสิ ยั ทัศน์
อยูใ่ นระดับปรับปรุ งเป็ นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ จากรายงานของสํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ที่ได้พบ
สภาพปั ญหาเช่นเดี ยวกัน กล่าวคือ วิธีการเรี ยนการสอนยังไม่สอนให้คิดวิเคราะห์ เน้นเพียงการท่องจํา และได้
เสนอแนะให้ครู ผสู ้ อนเน้นการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงความรู ้ สอนการคิดวิเคราะห์แบบสร้างสรรค์ ให้เด็ก
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ได้เรี ยนรู ้จากสถานการณ์ปัญหา เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่ งจะทําให้เด็กเกิ ดระบบการคิด หลังจากนั้น ให้
ประเมินการเรี ยนรู ้เด็กจากการประเมินในห้องเรี ยน และประเมินกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ไม่ใช่เพียงการทําข้อสอบ
เท่านั้น สอดคล้องกับ วีระ สุ ดสังข์ (2550) กล่าวว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ครู ผูม้ ีบทบาทสําคัญ
ไม่ได้นําการคิ ดไปใช้จัดกิ จกรรมอย่างจริ งจัง ครู อาจจะสอนให้นักเรี ยนคิ ด แต่การสอนนั้นยังไม่เป็ นระบบ
เท่ าที่ ควร ทําให้ปัญหาการคิดของนักเรี ยนจึ งยังมี อยู่ นักเรี ยนยังไม่มีประสบการณ์การคิดที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ทําให้ยงั ประสบปั ญหาในเรื่ องของการคิ ด วิเคราะห์ อยู่ไม่น้อย ซึ่ งปั ญหาของการพัฒนาด้านการคิ ด
วิเคราะห์ อาจเกิดมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ไม่ได้เน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างแท้จริ ง ดังนั้น
การจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู ก็ เ ป็ นสิ่ ง สํา คัญ ในการส่ ง เสริ ม มุ ม มองธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร์ และการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณของนักเรี ยน จึ งทําให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องพยายามเร่ งหารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมซึ่ งสามารถ
ส่งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจธรรมชาติวทิ ยาศาสตร์ และทําให้นกั เรี ยนตระหนักถึงความสําคัญและ
มีมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้อง โดยธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที่ครู วิทยาศาสตร์ทุกคน
ต้องบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และครู ควรให้ความสําคัญในการสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดย
ยึดว่าการสอนธรรมชาติวทิ ยาศาสตร์เป็ นอีกจุดประสงค์หนึ่งในการสอน (อังคณา ปั ทมพงศา, 2555)
จากข้อมูลรายงานผลการเรี ยน วิชาฟิ สิ กส์ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนลาดชะโดสามัคคี
ปี การศึกษา 2560 พบว่า นักเรี ยนยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู ้ได้ซ่ ึงเกิดจากการที่นกั เรี ยนขาดการคิดวิเคราะห์หา
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่กาํ หนดกับสิ่ งที่เรี ยนในห้องได้ ดังนั้น การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
จึงเป็ นหน้าที่ของครู ผสู ้ อนที่จะแก้ไขปั ญหาพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิด ที่แสดงออกถึงความเข้าใจ ซึ่ งจะส่ งผล
ให้นักเรี ยนเกิ ดความรู ้และความเข้าใจในพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเสริ มสร้างกระบวนการคิดของนักเรี ยน
จากขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) จะเห็นว่า มีการใช้คาํ ถามในขั้นตอนการเรี ยนการ
สอน แสดงให้เห็นว่าการใช้คาํ ถามมีบทบาทอย่างยิ่ง ต่อการจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับ อาภรณ์ ใจเที่ยง
(2546) อธิบายได้วา่ การถามเป็ นการกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยน และการใช้คาํ ถามอย่างมีประสิ ทธิภาพจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดได้ดี นอกจากการถามคําถามจะเป็ นการกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยน และเร้าให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดความสนใจแล้วการตั้งคําถามที่ ดีจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนากระบวนการคิ ด การตี ความ การไตร่ ตรอง การ
ถ่ายทอดความรู ้การคิดวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน ทําให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันเสนอความคิด และ
ปรึ กษาหารื อกัน จนเกิ ดความเข้าใจและสามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดได้ และเสริ มสร้างนิ สัยการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549)
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา การเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ ทําให้ครู ผสู ้ อนต้องนํารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เนื่ องจากธรรมชาติของเนื้ อหา
เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีความเป็ นนามธรรม หากผูเ้ รี ยนไม่ฝึกกระบวนการคิดก็จะทําให้ผูเ้ รี ยนไม่สามารถ
เข้าใจในเรื่ องนี้ ได้โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนตลอดเวลากระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจต่อเรื่ องที่เรี ยน ให้ผเู ้ รี ยน
ได้ฝึกถาม-ตอบ ฝึ กสื่ อสาร ฝึ กนําเสนอ ฝึ กวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยครู เป็ นผูค้ วบคุมกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ให้คาํ ปรึ กษาชี้แนะ ซึ่ งวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิด และลงมือเสาะ
แสวงหาความรู ้ เพื่อนํามาประมวล หาคําตอบหรื อข้อสรุ ปด้วยตนเอง โดยที่ ครู ผสู ้ อนมีหน้าที่ ช่วยอํานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้ ในด้านต่างๆ ให้แก่ ผูเ้ รี ยน เช่ น ในด้านการสื บค้นหาแหล่งความรู ้ การศึ กษาข้อมูล การ
วิเคราะห์ การสรุ ปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่ งการสอนโดยวิธีน้ ี จะทํา
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ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นกั เรี ยน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่ อนที่ แนวตรง ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(5E)
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี สอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) ระหว่างก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) รายวิชาฟิ สิ กส์
เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานในการวิจัย

(1) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง จากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 70 เทียบกับเกณฑ์
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน รายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่ แนวตรง ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) สู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยเรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental Research) มี กลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยว
โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน และทําการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน นําผลการวิจัยนํามา
เปรี ยบเทียบกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
5.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2562 โรงเรี ยนลาดชะโดสามัคคี ตําบลจักราช อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 1 ห้องเรี ยน
จํานวนนักเรี ยน 19 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด
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5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(5E)
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง
5.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จํานวน 1 เดือน (กรกฎาคม 2562) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อน
เรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ี สอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) ระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มี 2 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดําเนิ นการโดยนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ไป
เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านวิชาการ ครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์) จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมิน
แผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด นําผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
(2) แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ดํา เนิ น การโดยนํา แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ไปเสนอให้ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความชํานาญ จํานวน 3 คน ทําการตรวจเพื่อ
ประเมิ นความถูกต้องเหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกับ
จุดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ได้ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่า กับ 1 นํา
แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ที่ ป รับปรุ งแล้ว ไปทํา การทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนลาดชะโดสามัคคี ปี การศึกษา 2562 ที่ผา่ นการเรี ยนเนื้อหานี้มาแล้ว จํานวน
12 คน ตรวจสอบแบบทดสอบแล้วคํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.42 – 0.92 และค่าอํานาจจําแนก ได้
ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.33 – 0.67 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ดําเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่ แนวตรง ที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เป็ นข้อสอบแบบปรนัย
จํานวน 30 ข้อ
(2) ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
(5E) เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ในการจัดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 9 แผน แผนละ 2
ชัว่ โมง โดยดําเนินการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
(3) ดําเนิ นการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับนักเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่ แนวตรง ที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เป็ นข้อสอบแบบปรนัย
จํานวน 30 ข้อ
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้(5E) เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี สอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
(5E) เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric)
ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E โดยใช้ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย (µ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ท ดลองกับ นั ก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนลาดชะโดสามัค คี จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 19 คน โดยทําการทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน 30
ข้อ 30 คะแนน แล้วจึงดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E จํานวน 18 ชัว่ โมง เมื่อ
เสร็ จสิ้ นแล้วจึงทําการทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนฉบับเดียวกับทดสอบก่อน
เรี ยน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่ แนวตรง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E
คะแนน
เกณฑ์
ระดับ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
µ
σ
23 – 30
75 – 100
ดีมาก
6
31.58
26.00
2.37
15 – 22
50 – 74
ดี
11
57.89
17.82
2.36
7 – 14
25 – 49
พอใช้
2
10.53
13.50
0.71
0–6
0 – 24
ควรปรับปรุ ง
0
0
0
0
รวม
19
100
เฉลีย่ รวม
66.49
19.95
4.93
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่ แนวตรง ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E โดยมีนกั เรี ยนจํานวน 17 คน อยู่
ในระดับดีข้ ึนไป (µ = 19.95,σ=4.93 คิดเป็ นร้อยละ 89.47)
ตอนที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติที่
ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed – Rank Test
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิ สิ กส์) เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E ได้นาํ คะแนนมาวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิ ติ Non Parametric ด้วยวิธี
Wilcoxon Signed–Rank Test ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้
สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test
การทดสอบ
N
µ
p - value
σ
ก่อนเรี ยน
19
11.63
4.61
0.000
หลังเรี ยน
19
19.95
4.93
* p ≤ .05
จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่ อนที่ แนวตรง ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าวิท ยาศาสตร์ ( ฟิ สิ ก ส์) เรื่ อ ง การเคลื่อ นที่ แ นวตรง ของนัก เรี ย นชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E อยู่ในระดับดี ข้ ึนไป คิดเป็ น
ร้อยละ 89.47 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E เป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นขั้นตอนที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้
ด้วยตนเองทําให้นกั เรี ยนสามารถจําและข้าใจในเนื้ อหาได้นานขึ้น และสามารถทําข้อสอบได้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรวิทย์ อุทโท (2559) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังมโนมติ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดกิจกรรม
เรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ร่ ว มกับ แผนผัง มโนมติ เรื่ อ ง แสงกับ การมองเห็ น
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นที่ 2 สํารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นที่
3 อธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) ร่ วมกับแผนผังมโนมติ ขั้นที่ 4 ขยายความรู ้ (Elaboration) และขั้นที่ 5
ประเมิ น (Evaluation) นักเรี ยนมี คะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนคิ ดเป็ นร้ อยละ 79.41 อย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 (ร้ อ ยละ 75) และสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ ศิ ริ พ รรณ คุ ณพระเนตร (2559)
ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดย
ใช้วฏั จักรการสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คผังกราฟิ ก ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า
1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ปรากฏการณ์ ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้วฏั จักรการ
สื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก คิดเป็ นร้อยละ 51 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลักขณา อันทะปั ญญา
(2556) ได้ศึ ก ษางานวิจัย เรื่ อ งการพัฒ นาความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ แ ละผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้วฏั จักรการสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คผังกราฟิ ก
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วฏั จักรการสื บ
เสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เฉลี่ยร้อยละ 73.13 และมีจาํ นวนนักเรี ยนที่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 ของนักเรี ยนทั้งหมดหมายความ ว่านักเรี ยนมีการพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เมื่อจัดการโดยใช้วฏั จักรการสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คผังกราฟิ กผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าวิท ยาศาสตร์ ( ฟิ สิ ก ส์) เรื่ อ ง การเคลื่อ นที่ แ นวตรง ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี สอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็ นว่าการจัดการเรี ยนการสอบแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E มีการสอดแทรกความรู ้ที่เป็ นลําดับ
ขั้นตอน ได้แก่ 1.การสร้างความสนใจ (Engagement) 2.การสํารวจและค้นหา (Exploration) 3.การอธิ บายและลง
ข้อสรุ ป(Explanation) 4.การขยายความรู ้ (Elaboration) 5.การประเมิน (Evaluation) ซึ่ งแต่ละขั้นทําให้นกั เรี ยนเกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ช่วยให้นกั เรี ยนได้เชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม ทําให้ทราบว่าตนเองมี
ความรู ้ เดิ มมากเพี ยงใด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภ าวิน รุ่ ง ฤทธิ์ (2557) ได้ศึ ก ษางานวิจัย เรื่ อ ง การพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ ร่วมกับแผนผังมโนมติ พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังมโนมติ เรื่ องโลกและการเปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริพรรณ คุณพระเนตร (2559: 92) ได้ศึกษา
งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วฏั จักร
การสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คผังกราฟิ ก ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
และนักเรี ยนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ
.05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผสู ้ อนควรมีการศึ กษาผลของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้กบั แบบการสอนอื่นๆ เพื่อเป็ น
การกระตุน้ และส่งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนได้พฒั นาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
(2) ควรใช้รูปแบบการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การสอนแบบมีส่ิ งเร้ามา
กระตุน้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
(3) ครู ผูส้ อนควรนําการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนการสอน เนื่ องจากการสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดี
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ครู ผสู ้ อนควรเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธี
สอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E กับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบอื่นๆ และนําไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยครู ผสู ้ อนรายวิชาอื่นๆ อาจนําขั้นตอนการสอนไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ
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การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การ
ร้อยมาลัย (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย
และ (3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน ประชากรเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดบางคนที ใน(วามโกประชานุ กูล) ปี การศึ กษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน
นักเรี ยน 13 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย (2) แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การร้อยมาลัย และ(3)แบบประเมินผลงาน เรื่ อง การร้อยมาลัย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย (X�) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิ ติที่ไม่ใช้พารามิ เตอร์ (Nonparametric Statistics)ด้ว ยวิธี
Wilcoxon Signed–Rank Test
ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 80.00/84.88 ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 81.53 และ (3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน
เรื่ อง การร้อยมาลัย คะแนนหลังการเรี ยนสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการสอน ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ABSTRACT

The objectives of this study were 3 issues such as (1) to examine the efficiency of the teaching activities
package on Making garland (2) to study the students’ learning achievement on using teaching activities package
on Making garland, and (3) to compare the students’ learning achievement of teaching activities package on
Making garland for Prathomsuksa 6th students between pre-test and post-test. The data sampling comprised of
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13 Prathomsuksa 6th students from Bangkontheenai (Wamkoprachanukul) in academic year of 2019 in one
section. The instruments in this study were 3 issues (1) the teaching activities package on Making garland (2)
lesson management plans on Making garland and (3) study assessment on Making garland. The data was analyzed
by percentage, mean (µ) and standard deviation (σ) and Nonparametric Statistics by Wilcoxon Signed–Rank
Test.
The finding of this study revealed that (1) the efficiency of the teaching activities package on Making
garland for Prathomsuksa 6th students that the researcher created was on the efficiency of 80.00 /84.88 based on
the criteria (2) the students’ learning achievement of teaching activities package on Making garland for
Prathomsuksa 6th was at the excellence level (81.53%), and (3) the students’ learning achievement of teaching
activities package on Making garland in the post-test was higher at the statistically significance level of .05.
Keywords: Teaching activities package, Efficiency of teaching activities package, Learning achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้เป็ นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้าน
จิ ตใจ ร่ างกาย สติ ปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความสามารถ ทั้งด้าน
วิชาการ วิชางาน และวิชาชี วิต เพื่อให้สามารถดํารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นกลุ่มสาระที่
ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจมีทกั ษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิต และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถนําความรู ้เกี่ ยวกับการดํารงชี วิต การอาชี พและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการทํางาน สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ในสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้น ให้ผูเ้ รี ยนมี ทักษะในการทํางาน ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ มี
ความสามารถในการจัดการ การวางแผนออกแบบการทํางาน สามารถนําเอาความรู ้เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการทํางานตลอดจนวิธีการใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และการทํางานให้
ดียง่ิ ขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดบางคนทีในฯ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่ อง การร้อยมาลัย พบว่าผูเ้ รี ยนไม่มีความรู ้ ขาดความเข้าใจ เกี่ ยวกับการร้อยมาลัย ทั้งที่ เป็ น
หลักสู ตรหนึ่ งของกลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี ซึ่ งในการเรี ยนร้ อยมาลัยเป็ นทักษะหนึ่ งที่ ทุกคน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เนื่ องจากวัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการร้ อยมาลัยสามารถหาได้ในท้องถิ่ น ได้แก่
ดอกไม้สด ใบไม้ ดอกรัก ดอกดาวเรื อง ดอกกล้วยไม้ เป็ นต้น สามารถนํามาร้อยพวงมาลัยให้มีความประณี ต
ละเอียดอ่อนและมีความสวยงามอันเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย แต่ขาดการถ่ายทอด
ให้กบั คนรุ่ นหลังให้มีทกั ษะในการร้อยมาลัย อีกทั้งในการจัดการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนยังขาดทักษะ ขาดความรู ้
ความเข้าใจ ในการร้อยมาลัย จากรายงานการบันทึกปั ญหาการสอนหลังแผนการสอน พบว่า ยังมีผเู ้ รี ยนจํานวน
มากที่ขาดทักษะการร้อยมาลัย คิดเป็ นร้อยละ 90 ไม่สามารถร้อยมาลัยได้ (โรงเรี ยนวัดบางคนทีในฯ, 2561 )
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ดังนั้น ครู ผูส้ อนจึ งควรมีการจัดทําสื่ อการสอนขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะ
และสามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสื่ อ การสอนรู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญ นั่นคือ ชุดกิ จกรรมการสอนซึ่ งวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมการสอน เป็ นวิธีการหนึ่ งที่
ครู ผสู ้ อนควรนํามาใช้เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่ครู ผสู ้ อนสามารถผลิตมาใช้ประกอบการสอนด้วยตนเองได้และผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเองช่วยส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางการเรี ยนรู ้อย่างอิสระและตามความสนใจ โดย
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (บุญเกื้ อ ควรหาเวช, 2543) พบว่า ชุดกิ จกรรมการสอนทําให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและ
เข้าใจในเนื้อหาของการร้อยมาลัยได้ง่ายกว่าการสอนแบบบรรยาย
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาการเรี ยนการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย ครู ผูส้ อนจึ งควร
สร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้และ
ความเข้า ใจ มี ทัก ษะในการร้ อ ยมาลัย มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ส ามารถนํา ผลงานไปใช้ป ระโยชน์ ในชี วิตและ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการสร้ า งอาชี พ ในอนาคต และสื บ สานงานอาชี พ ในท้อ งถิ่ น ให้ค งอยู่ย าวนาน ใน
ขณะเดี ยวกันครู ผสู ้ อนได้สื่อการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด และนําแนวทาง
หรื อรู ปแบบการสร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย ต่อยอดเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน ในรายวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ปี ที่ 6

(1) เพื่อหาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา

(2) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการสอน เรื่ อง การร้อย
มาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการสอน เรื่ อง
การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยน (Pretest) และหลังเรี ยน (Posttest)

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่ อง การร้อยมาลัย
การเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน
เรื่ อง การร้อยมาลัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดย ใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังเรี ยน (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยหาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรม
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การสอน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและทําการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน โดย
ผลการวิจยั นํามาเปรี ยบเทียบกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดบางคนที่ใน(วามโกประชานุกูล) ปี
การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 13 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย และผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) ชุดกิ จกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย ดําเนิ นการโดยการนําชุดกิจกรรมการสอนที่ได้รับ
การปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการสอน
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด จากนั้นนําผลการประเมิ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉลี่ ย ผลการ
ประเมิ นโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.80 จากนั้นนําไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้ ทดลองใช้ครั้ งที่ 1 แบบ 1:1 กับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดบางน้อย(แจ่ม
ประชานุ กูล) จํานวน 3 คน โดยสุ่ มจากกลุ่มเก่ ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คนเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของ
เนื้ อหาความสามารถในการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เวลาที่ใช้ ความเข้าใจของนักเรี ยน ทดลองใช้ครั้งที่ 2 แบบ
กลุ่มย่อยกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) จํานวน 9 คน โดยสุ่ มจากกลุ่ม
เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คน เพื่อแน่ใจว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น นักเรี ยนสามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้ได้ ทดลอง
ใช้ครั้งที่ 3 แบบภาคสนามกับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุ กูล) จํานวน 1
ห้องเรี ยน จํานวน 15 คน เพื่อแน่ใจว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น นักเรี ยนสามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้ได้ ผลการ
ทดลอง พบว่า ชุดกิ จกรรมการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) = 80.00/82.00 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
จากนั้นนําชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย ฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการวิจยั
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การร้อยมาลัย ดําเนิ นการโดยนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ ง
แก้ไขแล้ว เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) เกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
จากนั้น นําผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77
(3) แบบประเมินผลงานระหว่างเรี ยน เรื่ อง การร้อยมาลัย ดําเนิ นการโดยนําร่ างแบบประเมินผล
งานระหว่างเรี ยนที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อประเมินความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง Index of Item-Objective Congruence (IOC) 0.67-1.00 และได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ ากับ
0.824
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ดําเนินการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนที่เป็ นประชากรทั้งหมด เรื่ อง การร้อยมาลัย
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(2) ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 14 ชัว่ โมง โดยไม่นบั รวมเวลาทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดําเนินการสอนในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
(3) ดําเนินการเก็บผลงานระหว่างเรี ยน ตลอดภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
(4) ดําเนินการประเมินผลงานหลังเรี ยน (Posttest) กับนักเรี ยนที่เป็ นประชากรทั้งหมด
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการสอน เรื่ อง การร้ อ ยมาลัย สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้เกณฑ์ 80/80
(2) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อย
มาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X�)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
(3) การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การ
ร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยน (Pretest) และหลังเรี ยน (Posttest) โดยใช้สถิติ
ที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิจ กรรมการสอน เรื่ อ ง การร้ อ ยมาลัย สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
ได้ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย
สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน 9 หน่ วย (14 ชัว่ โมง) โดยดําเนิ นการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 พร้อมเก็บคะแนนระหว่างเรี ยน เมื่อเสร็ จสิ้นการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว จึงทําการประเมินความสามารถ
ในการร้อยมาลัย หลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิ ทธิภาพชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
SD
X�
การทดสอบ
N
ร้ อยละ
เกณฑ์
ระหว่างเรี ยน
13
24.00
1.08
80.00
80
หลังเรี ยน
13
25.46
1.27
84.88
80
ค่าประสิ ทธิภาพ E /E2 = 80.00/84.88
จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ที่ผ่านการทดลองหาประสิ ทธิ ภาพร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน (E1) มีค่าเท่ากับ 80.00 และร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน (E2) มีค่าเท่ากับ 84.88 ดังนั้น ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 80.00/84.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80
ตอนที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทีเ่ รียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้ อย
มาลัย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ ร้อยละ ค่ าเฉลีย่ (X�) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ได้ทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสงคราม ปี การศึ กษา 2562
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จํานวนนักเรี ยน 13 คน โดยการเก็บคะแนนระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน
เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ เรี ย นโดยใช้ชุด
กิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
SD
คะแนน
เกณฑ์
ระดับ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
X�
23 – 30
75 – 100
ดีมาก
13
100
24.46
1.23
15 – 22
50 – 74
ดี
0
0
0
0
7 – 14
25 – 49
พอใช้
0
0
0
0
0–6
0 – 24
ควรปรับปรุ ง
0
0
0
0
รวม
13
100
เฉลีย่ รวม
81.53
24.46
1.23
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมการสอน
เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อยูใ่ นระดับดีมาก(X� = 24.46 คิดเป็ นร้อยละ 81.53)
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนโดยการใช้ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง
การร้ อยมาลัย สํ าหรั บนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ระหว่ างก่ อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
โดยใช้ สถิตทิ ไี่ ม่ ใช่ พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ด้ วยวิธี Wilcoxon Signed – Rank Test
ได้ทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกลู ) อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสงคราม ปี การศึ กษา 2562
จํานวนนักเรี ยน 13 คน โดยให้นกั เรี ยนการทดสอบการร้อยมาลัยเพื่อวัดพื้นฐานความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนและ
มีการบันทึกคะแนน จากนั้น จึงดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน 9 แผนใช้เวลา 14 ชัว่ โมง เมื่อเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว จึ งให้เด็ก
นักเรี ยนทดสอบการร้อยมาลัยอีกครั้งและมีการบันทึกคะแนนหลังการเรี ยน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง
การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Posttest) โดยใช้สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed – Rank Test
การทดสอบ
N
SD
T
p – value
X�
ก่อนเรี ยน
13
22.08
1.12
8.95*
.000
หลังเรี ยน
13
24.46
1.13
P*< .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การ
ร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การสร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
1. ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิ จกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
มีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.00/84.88 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะได้ผ่านการตรวจ การแนะนํา
แก้ไขข้อบกพร่ องและประเมิ นความถู กต้องเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้เพื่อปรั บปรุ งแก้ไขให้
สมบู รณ์ ก่ อนนําไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งชุ ดกิ จกรรมการสอนช่ วยให้นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ดีข้ ึ น ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้เนื้อหาได้ดว้ ยตนเอง สามารถทบทวนเนื้อหาได้ดว้ ยตนเอง ตลอดเวลาและไม่จาํ กัดสถานที่ ชุดกิจกรรม
การสอนมีความน่าสนใจ มีรูปเล่มและภาพประกอบที่สวยงาม มีข้ นั ตอนการร้อยมาลัยที่สามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอน
ได้อย่างง่าย เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน มีสีสนั สดใส อักษรมีขนาดที่พอเหมาะ สามารถมองเห็นได้ชดั เจน มีรูปแบบที่
หลากหลาย ทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชรี แก้วอาภรณ์ (2558) ได้
ทํางานวิจยั เรื่ อง การสร้างชุดกิจกรรม เรื่ อง พืชใกล้ตวั เรา โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ร่วมกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิ จกรรม เรื่ องพืชใกล้ต ัวเรา
สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ 93.52/82.34 เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ณัชชา เดชสุ ภา (2558) ได้ทาํ งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่ วยของสิ่ งมีชีวิต สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 สามารถสรุ ปผลการวิจัยได้ดังนี้ การ
พัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์หน่วยของ สิ่ งมีชีวติ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1โรงเรี ยน
ประภัสสรวิทยา จํานวน 5 ชุด มีการพัฒนา ดังนี้ ชุดที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพของของชุดการสอนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
84.05/85.00 ชุดที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพของของชุดการสอนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 83.51/85.56 ชุดที่ 3 ประสิ ทธิ ภาพของ
ของชุดการสอนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 82.43/82.50 ชุดที่ 4 ประสิ ทธิ ภาพของของชุดการสอนก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน 83.79/83.61 ชุ ดที่ 5 ประสิ ทธิ ภาพของของชุ ดการสอนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน 86.22/84.44 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พระชายชาญ วงศ์ภกั ดี (2558) ได้ทาํ งานวิจยั เรื่ อง การสร้างชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ เรื่ อง My
School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ผลการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะ มีประสิ ทธิ ภาพ 80.96/80.17
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อยูใ่ นระดับ ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 81.53 ซึ่งสูงกว่าสมมตติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ ได้มีการนําชุดกิจกรรมการสอนมาใช้ในการเรี ยนการสอนและจัดเรี ยงเนื้อหาเป็ นลําดับขั้นตอน ทํา
ให้การเรี ยนการสอนง่ายต่อผูเ้ รี ยน และในเวลาเรี ยนจะจะมีครู ผสู ้ อนคอยสังเกตการณ์เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา อีกทั้ง
เมื่ อผูเ้ รี ยนตามบทเรี ยนไม่ทันหรื ออยากทบทวน ก็สามารถ ศึ กษาด้วยตนเอง โดยไม่จาํ กัดเวลา สถานที่ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชรี แก้วอาภรณ์ (2558) ได้ทาํ งานวิจยั เรื่ อง การสร้างชุดกิจกรรม เรื่ อง พืชใกล้ตวั เรา
โดยใช้ส วนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ร่ ว มกับ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ( 5E)
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรม เรื่ องพืชใกล้ตวั เรา พบว่า นักเรี ยนมีความ
ตระหนั ก ในความสํ า คัญ ของการอนุ รั ก ษ์พื ช พรรณ อยู่ ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยอย่ า งยิ่ ง (X� = 4.72) นั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรม เรื่ องพืชใกล้ตวั เรา มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (X� = 4.55)
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3. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย สําหรับ
นักเรี ยนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะมีการนําชุดกิจกรรมการสอนมาใช้ในการเรี ยนการสอนและจัดเรี ยงเนื้อหาเป็ นลําดับขั้นตอน ทําให้การเรี ยนการ
สอนง่ายต่อผูเ้ รี ยน และในเวลาเรี ยนจะมีครู ผูส้ อนคอยสังเกตการณ์เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา อีกทั้ง เมื่อผูเ้ รี ยนมีความ
สนใจในบทเรี ยนหรื ออยากปฏิบตั ิซ้ าํ ๆๆเพื่อให้เกิดความชํานาญในการร้อยมาลัย ก็สามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่
จํากัดเวลา สถานที่ สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่ จึงทําให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจมายิ่งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิ รนันท์ ขุนทอง (2560) การพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง กลุ่มชาติพนั ธุ์ในอรัญประเทศสําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอรัญประเทศ ผลงานวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องกลุ่มชาติพนั ธุ์ในอรัญประเทศ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง กลุ่มชาติพนั ธุ์ในอรัญประเทศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มที่
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สู งกว่ากลุ่มที่ ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ณัชชา เดชสุ ภา (2558) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่ วยของสิ่ งมี ชี วิต สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 คะแนน เฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ผล
การเปรี ยบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่า คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมความพร้อมในการสอนล่วงหน้า และควรเตรี ยมเนื้อหา วิธีการสอน สื่ อการ
เรี ยนรู ้ ใบความรู ้ ใบงาน ชิ้นงาน แบบทดสอบให้เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
(2) ควรจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดและมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
ให้มาก เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
(3) ครู ผสู ้ อนต้องกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนเพื่อให้การสอนเป็ นไปตามกิจกรรมที่กาํ หนด
(4) ครู ผสู ้ อนต้องคอยสังเกตการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยน เนื่องจากวัสดุที่ใช้อาจทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
(5) ครู ผสู ้ อนต้องแจ้งการเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ให้แก่ผเู ้ รี ยนก่อนการเรี ยน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ครู ผสู ้ อนควรพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมระยะสั้น เรื่ อง การร้อยมาลัย ให้ได้มาตรฐานอาชีพการ
ร้อยมาลัย เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจ สามารถเข้ารับการเรี ยนรู ้และเข้ารับการฝึ กอบรมนําไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปใน
อนาคต

8. กิตติกรรมประกาศ
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การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความต้อ งการบัณ ฑิ ต สาขาคอมพิ ว เตอร์ ข องมหาวิท ยาลัย
รามคําแหงในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงจํานวน 100 คน
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปคํานวณค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญอย่างน้อยสองภาษา
ได้แก่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตําแหน่งงานที่ตอ้ งการมากที่สุดได้แก่โปรแกรมเมอร์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
พบว่าต้องการด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ดา้ นสังคม และด้านทักษะวิชาชีพตามลําดับ
นอกจากนี้ ตอ้ งการบัณฑิตที่ สามารถยอมรับกับการทํางานในระบบราชการเดิ ม ติดตามเทคโนโลยีพร้อมที่ จะ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีเพื่อนํามาปรับใช้งานกับหน่วยงาน และสามารถประสานงานกับบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆได้
คําสําคัญ: สาขาคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ABSTRACT

The main objectives of this research was to study the needs of graduates in the field of computers at
Ramkhamhaeng University in the 21st century. The samples were 100 administrators and personnel at
Ramkhamhaeng University related to information and communication technology. The tools used in the research
was a questionnaire. Analyze the questionnaire by using the software program to calculate statistical values such
as frequency, mean and standard deviation. The research finding were as follows: Ramkhamhaeng University
need at least two computer proficient graduates including Thai and English, the most preferred job positions are
programmers, desirable characteristics require the most moral and ethical aspects followed by social aspects and
professional skills, respectively. In addition, require graduates who are able to accept work in the original
bureaucracy, follow technology, ready to improve or change according to technology to be adapted to the
organization , and able to coordinate with various organizations.
Keywords: Computer field, Ramkhamhaeng University

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในปั จจุบนั มีบทบาทต่อการดําเนิ นชีวิตของสังคมมากขึ้น เห็นได้
ว่าทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้พฒั นาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการดําเนิ นงานเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการทํางาน ช่วยในการติดต่อสื่ อสารทั้งระยะใกล้และระยะไกล ลดต้นทุนการ
ผลิตและลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั สังคม เห็นได้จากกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุ ษย์ เพื่อ
พัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน การสนับสนุนและส่งเสริ มประชาชนให้มีความรู ้และทักษะ
ในการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารให้มีความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจํากัดจํานวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ้คู่คุณธรรม และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นสถาบันหลักที่ม่งุ ขยายโอกาสทางการศึกษาเพือ่
พัฒนาคนให้พฒั นาประเทศอย่างยัง่ ยืน สนับสนุนและส่งเสริ มกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็ นธรรม
ทางการศึ ก ษาหลากหลายรู ปแบบและหลากหลายสาขาวิช า ในลัก ษณะการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชนให้มี ค วามรู ้ คู่
คุณธรรม สนับสนุ นและส่ งเสริ มการบริ การทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตที่ยงั่ ยืน
(http://www.ru.ac.th) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้เล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
จึงได้มีการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่ อง โดยสํานัก
คอมพิ ว เตอร์ เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ที่ ทาํ หน้า ที่ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศและโครงสร้ า งพื้ นฐานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมและ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน การ
วิจยั ตลอดจนการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย จัดให้มีการบริ การทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่นกั ศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนการ
สอน การวิจยั และการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
รามคํา แหง ทํา หน้า ที่ ผลิ ตบัณฑิ ต ด้า นคอมพิ ว เตอร์ 2 หลัก สู ต รได้แ ก่ ห ลัก สู ต รวิทยาการคอมพิว เตอร์ และ
1284

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นผูเ้ รื องปั ญญา พร้อมพัฒนาสู่ สากลให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ปั จจุบนั บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงครบเกษียณอายุติดต่อกันเป็ นจํานวนมาก ทําให้ขาดแคลน
อาจารย์และบุคลากรที่ มีความเชี่ ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อีกทั้งปั ญหาด้านค่าจ้างที่
ค่อนข้างตํ่าจึงทําให้โอกาสที่จะเกิดปั ญหาการลาออกมีสูงมากทําให้งานที่ดาํ เนินการอยูห่ ยุดชะงัก รวมทั้งมีความ
เสี่ ยงที่ จะได้บุคลากรที่ ขาดความรู ้ความสามารถเข้ามาทํางาน เนื่ องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ส่ วนมากล้วนเกี่ ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เกื อบทุ กหน่ วยงานต้องการบุคลากร
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิ บตั ิงานในด้านต่างๆเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นการรับบัณฑิตที่ จบหลักสู ตรทางด้าน
คอมพิวเตอร์เข้าทํางาน มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงต้องการบัณฑิตที่สามารถเข้ามาทํางานได้ทนั ทีมีความพร้อมใน
การทํางาน มีความรู ้ความสามารถ ซึ่งหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ตอ้ งสามารถสร้างหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิต
ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะพึ ง ประสงค์ส ามารถทํา งานได้ทัน ที รู ้ บ ริ บ ทและวัฒ นธรรมของหน่ ว ยงาน มี คุ ณ ลัก ษณะที่
ผูป้ ระกอบการพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
ดังนั้นการศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในศตวรรษที่21 จึง
เป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นอย่างยิ่งเพื่อให้ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยได้ทราบถึ งคุ ณลักษณะบัณ ฑิ ตสาขาคอมพิวเตอร์ ที่
ต้องการอย่างแท้จริ ง รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง เพื่อนําผลที่ได้มาวางแผน
และบริ หารจัดการบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่ อสารให้เหมาะสม อีกทั้งเป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทางด้านคอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้ตอบรับกับความต้องการอย่างแท้จริ งของผูใ้ ช้
บัณฑิตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในศตวรรษที่21

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิ จัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง สํ า รวจ เพื่ อ ศึ ก ษาความต้อ งการบัณ ฑิ ต สาขาคอมพิ ว เตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในศตวรรษที่21 โดยใช้คุณลักษณะบัณฑิตที่ผปู ้ ระกอบการพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
(The Partnership for 21st Century Skill, 2016) ซึ่ งกํ า หนดกรอบความคิ ด เพื่ อ เสริ มสร้ า งทั ก ษะการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย ความรู ้เกี่ ยวกับโลก, ทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะชี วิตและการทํางาน และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd) ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาแห่ งชาติ กาํ หนด ได้แก่ คุ ณธรรม จริ ยธรรม, ความรู ้ , ทักษะทางปั ญญา, ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ระบบ
สารสนเทศ เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
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ความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใน
ศตวรรษที่ 21

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตาม มคอ. ที่ สกอ. กําหนด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติภาคพรรณนา(Descriptive Statistics) ใช้ระยะเวลาในการวิจยั รวม 6 เดือน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารและบุ คลากรภายในมหาวิทยาลัย รามคํา แหงที่ เกี่ ยวข้อ งด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
กลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ ริ หารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร สุ่มแบบเจาะจง จํานวน 100 คน จากหน่วยงานที่มีความต้องการใช้บณ
ั ฑิตด้านคอมพิวเตอร์
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ คุณลักษณะบัณฑิตที่ผปู ้ ระกอบการพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
แห่งชาติกาํ หนด
ตัวแปรตาม คือ ความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในศตวรรษที่ 21
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นตามหลักวิชาการและทฤษฎีของคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ผูป้ ระกอบการพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาแห่ งชาติกาํ หนด ประกอบด้วย ด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรม ด้านทักษะวิชาชีพ และด้านสังคม แบ่งเป็ น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษา ใช้วธิ ีการหาค่าความถี่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงพึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นประเภทมาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับของลิเกอร์ ท(Likert)
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) สร้างเครื่ องมือวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม และหาคุณภาพของเครื่ องมือ ด้วยการหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 4 คน เลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.51 ขึ้นไปมาใช้ในการวิจยั
(2) ยื่นโครงร่ างการวิจยั ต่อคณะอนุกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อขอการรับรองด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
(3) ดําเนิ นการติดต่อขอเก็บข้อมูลวิจยั ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพิริยะราม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(4) ทําการสุ่ มตัวอย่าง จากนั้นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างและทําการชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการทํา วิจัย
พร้อมทั้งกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิจยั ให้ผเู ้ ข้ารับ
การวิจยั ได้รับทราบ และลงนามยินยอมเข้ารับการวิจยั
(5) ดําเนินการเก็บข้อมูลวิจยั ตามแผนการวิจยั
(6) นําข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผลและแปลผลในรู ปแบบเรี ยงความ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในศตวรรษที่ 21
ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยการหาความถี่
ตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงพึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กําหนดเกณฑ์ในการแปลค่าความคิดเห็นของคะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง น้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง มากที่สุด
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ โดยการสรุ ปตีความ
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5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในศตวรรษที่21 สรุ ป
ผลได้ดงั นี้
(1) ความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในศตวรรษที่21 โดยทัว่ ไป
พบว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็ นองค์กรรัฐบาลที่ตอ้ งการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ที่เชี่ยวชาญอย่างน้อยสอง
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกนั้นยังต้องการภาษาอื่ น ๆ ได้แก่ ภาษาจี น และภาษาญี่ ปุ่น โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนของนักศึกษาต้องการบัณฑิตที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
สําหรับหน่วยงานที่ให้บริ การได้แก่สาํ นักคอมพิวเตอร์ และสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบ ต้องการบัณฑิต
ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด โดยตําแหน่งงานที่ตอ้ งการมากที่สุดได้แก่โปรแกรมเมอร์ รองลงมา
ได้แ ก่ ผูท้ ดสอบระบบ และวิศ วกรรมซอฟต์แ วร์ ต ามลํา ดับ เนื่ อ งจากเป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ห น้า ที่ พ ฒ
ั นาระบบ
สารสนเทศเพื่อบริ การให้หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ตอ้ งการได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามลําดับ
(2) คุณลักษณะบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 สรุ ป
ได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหงพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
ด้าน
ข้อคําถาม
𝜇𝜇
𝜎𝜎
1
ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
1. การมีคุณธรรม จริ ยธรรมเสี ยสละและความ
4.86 0.40
รับผิดชอบ
2. มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพและในการปฏิบตั ิงาน
4.83 0.40
3. ความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีจรรยาบรรณทาง
4.64 0.50
วิชาการและวิชาชีพ
4. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
4.28 0.41
5. เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและ 4.81 0.42
สังคม
6. เคารพสิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นคนอื่นและมี
4.85 0.39
ความเป็ นประชาธิปไตย
รวม
4.80
0.42
2
ด้านทักษะวิชาชีพ
7. ความรู ้พ้นื ฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ วุฒิตรง 4.74
0.44
ตําแหน่งงาน สามารถนํามาใช้ในวิชาชีพได้
8. ความรู ้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.26
0.84
และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
9. ทักษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นในการทํางาน 4.30
0.72
1288

แปลผล
มากที่สุด
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มาก
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ด้าน

3

ข้อคําถาม
ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์
10. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการทํางาน
11. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่
สามารถสื่ อสารได้
12. แสวงหาความรู ้ใหม่เพิ่มเติม สามารถวิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม นํามา
ประยุกต์ใช้กบั วิชาชีพอย่างเป็ นระบบและ
เหมาะสม
รวม
ด้านสังคม
13. ความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทํางาน
14. ความสามารถในการตัดสิ นใจ มีไหวพริ บ
ปฏิภาณ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
15. ความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
16. สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งในกลุ่มได้
17. ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
18. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในองค์กร
19. จิตบริ การ
20. ความอดทน มุ่งมัน่
รวม

𝜇𝜇
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แปลผล

3.84

𝜎𝜎

1.04

มาก

4.27

0.76

มาก

4.23

0.85

มาก

4.27

0.78

มาก

4.24
4.18

0.67
0.69

มาก
มาก

3.96
4.46

0.74
0.64

มาก
มาก

4.63
4.36
4.25
4.36
4.31

0.49
0.48
0.44
0.48
0.58

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงพึง
ประสงค์ใ นศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมต้อ งการคุ ณ ลัก ษณะด้า นคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมมากที่ สุ ด (𝜇𝜇=4.80,
𝜎𝜎=0.42) รองลงมาได้แก่คุณลักษณะด้านสังคม (𝜇𝜇=4.31, 𝜎𝜎=0.58) และคุณลักษณะด้านทักษะวิชาชีพ (𝜇𝜇=4.27,
𝜎𝜎=0.78) ตามลําดับ เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า คุ ณลักษณะด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรม ต้องการบัณฑิ ตที่ มี
คุณธรรม จริ ยธรรมมีความเสี ยสละและความรับผิดชอบมากที่สุด (𝜇𝜇=4.86, 𝜎𝜎=0.40) รองลงมาคือเคารพสิ ทธิ
รับฟังความคิดเห็นคนอื่นและมีความเป็ นประชาธิ ปไตย (𝜇𝜇=4.85, 𝜎𝜎=0.39) และมีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพและใน
การปฏิ บตั ิงาน (𝜇𝜇=4.83, 𝜎𝜎=0.40) ตามลําดับ คุณลักษณะด้านทักษะวิชาชี พ พบว่า ต้องการบัณฑิตที่มีความรู ้
พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ วุฒิตรงตําแหน่ งงาน สามารถนํามาใช้ในวิชาชี พมากที่สุด (𝜇𝜇=4.74, 𝜎𝜎=0.44)
รองลงมาคื อทักษะในการใช้เครื่ องมื อที่ จาํ เป็ นในการทํางานทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ (𝜇𝜇=4.30,
𝜎𝜎=0.72) และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่ อสารได้ (𝜇𝜇=4.27, 𝜎𝜎=0.76) ตามลําดับ
คุณลักษณะด้านสังคม พบว่า ต้องการบัณฑิตที่มีความละเอียดรอบคอบในการทํางานมากที่สุด (𝜇𝜇=4.63, 𝜎𝜎=0.49)
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รองลงมาได้แก่ความสามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มได้ (𝜇𝜇=4.46, 𝜎𝜎=0.64) และการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในองค์กร มีความอดทน มุ่งมัน่ (𝜇𝜇=4.36, 𝜎𝜎=0.48) ตามลําดับ
(3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุ ปได้ดงั นี้
(3.1) บัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถยอมรับกับการทํางานในระบบราชการเดิม ติดตาม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และพร้อมที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีเพื่อนํามาปรับใช้งานกับหน่วยงาน
(3.2) ต้องการบัณฑิตที่ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นๆโดยสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้
มีเข้าใจกันอย่างชัดเจน มีความรู ้การใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะการสื่ อสารและการเขียนภาษาไทย มีความคิดเห็นโดย
ใช้เหตุผลข้อเท็จจริ งหรื อใช้ขอ้ มูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็ นจริ ง ไม่ตดั สิ นใจจากการได้รับฟังจากผูอ้ ื่นโดยไม่มี
หลักฐานหรื อได้รับการพิสูจน์
(3.3) มหาวิทยาลัยควรให้ค่าตอบแทนวิชาชีพ หรื อค่าวิชาชีพต่อบุคลากรสาขาเทคโนโลยีและการ
สื่ อสาร เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและยังคงปฏิบตั ิงานในองค์กรต่อไปอย่างมัน่ คง
(3.4) หน่วยงานที่ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ควรแก้ไขปั ญหาด้านกําลัง
คน โดยใช้วิธีการฝึ กฝนเพื่อพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าด้านอื่น ๆ ในหน่วยงานที่มีความสนใจหรื อมีความสามารถ
ในระดับพอใช้ได้ข้ ึนมาทํางานในลักษณะประสานงานด้านสารสนเทศและจัดให้มีการฝึ กอบรมบุคลากรเพื่อ
ทํางานกับระบบเหล่านี้โดยเฉพาะ โดยมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพื่อฝึ กบุคลากรทดแทนเจ้าหน้าที่เดิม
ที่ขาด

6. อภิปรายผล

การศึ กษา เรื่ องความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในศตวรรษที่ 21
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญอย่างน้อยสอง
ภาษา ได้แก่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตําแหน่งงานที่ตอ้ งการมากที่สุดได้แก่โปรแกรมเมอร์ รองลงมาได้แก่ ผู ้
ทดสอบระบบ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามลําดับ คุณลักษณะบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ต้องการด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ดา้ นสังคม และ
ด้านทักษะวิชาชีพ ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ต้องการบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรมมีความเสี ยสละและความรับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาคือเคารพสิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นคนอื่นและมี
ความเป็ นประชาธิ ปไตย และมีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพและในการปฏิบตั ิงาน ตามลําดับ ด้านทักษะวิชาชีพ พบว่า
ต้องการบัณฑิตที่มีความรู ้พ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ วุฒิตรงตําแหน่งงาน สามารถนํามาใช้ในวิชาชี พมาก
ที่ สุด รองลงมาคื อทักษะในการใช้เครื่ องมือที่ จาํ เป็ นในการทํางานทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ และ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่ อสารได้ ตามลําดับ ด้านสังคม พบว่า ต้องการบัณฑิตที่มี
ความละเอียดรอบคอบในการทํางานมากที่สุด รองลงมาได้แก่สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ในกลุ่มได้ และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในองค์กร ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สาวิตรี พิพิธกุล
(2559) ที่ศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่พบว่าภายในระยะเวลา 5 ปี ต้องการรับ
บัณฑิตในตําแหน่งงานได้แก่โปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบ ที่มีคุณสมบัติดา้ น
คุณธรรมและจริ ยธรรม มีความเสี ยสละและรับผิดชอบในหน้าที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านทักษะวิชาชีพ มีความรู ้
ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด และด้านทักษะทางสังคมมีความสามารถในการตัดสิ นใจปฏิ ภาณ
ไหวพริ บและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วิมล วงศ์สิงห์ทอง(2553)
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ที่ ศึกษาความสอดคล้องของบัณฑิ ตเทคโนโลยีสารสนเทศไทยกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ ที่ พบว่า
คุณลักษณะของบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นที่ตอ้ งการของผูป้ ระกอบการ นอกจากคุณวุฒิดา้ นการศึกษา
แล้วยังประกอบด้วยความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องเน้นคุณธรรม จริ ยธรรม
และบุ คลิ กภาพควบคู่ไปกับการสร้ างความตระหนักต่อความเปลี่ ยนแปลงของโลกในยุคดิ จิตอล ทั้งนี้ น่าจะ
เนื่องมาจากเหตุผลที่วา่ การทํางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอยูบ่ นพื้นฐานของการมีคุณธรรม
จริ ยธรรมการเสี ยสละ และความรับผิดชอบ ต้องมีความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิจึงจะสามารถทํางานได้ ต้องมี
ปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพราะต้องพบปะกับ
ผูค้ นมากมายโดยเฉพาะงานทางด้านการบริ การ ดังนั้นการเสี ยสละและความรับผิดชอบเป็ นสิ่ งสําคัญ ต้องมีจิต
บริ การ มีความละเอียดรอบคอบในการทํางานเพราะถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดปั ญหาในการดําเนิ น
กิจกรรมและเกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อหน่วยงาน อีกทั้งเทคโนโลยีในปั จจุบนั มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว บุคลากร
ต้องเรี ยนรู ้ให้ทนั ต่อเทคโนโลยีเพื่อสามารถพัฒนาหรื อปรับปรุ งหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
ขึ้นตามยุคสมัยในศตวรรษที่ 21 สรุ ปได้ว่า คุณลักษณะบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงพึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม ด้านทักษะวิชาชีพ และด้านสังคม
โดยต้องการบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและความรับผิดชอบ มีความรู ้พ้ืนฐานทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ วุฒิตรงตําแหน่งงาน มีความสามารถ 2 ภาษาได้แก่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่สามารถ
นํามาใช้ในวิชาชีพได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มได้
การรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผูว้ ิจยั ได้รับการรับรองจริ ยธรรมการวิจัย จากคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ รหัสโครงการ RU-HS-RESC 0112/62 และในการตรวจสอบการคัดลอก พบดัชนีความเหมือน
(Similarity Index) ร้อยละ 0.00

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) มหาวิท ยาลัย รามคํา แหงควรวางแผนกํา ลัง คนและการบริ ห ารจัด การทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยกําหนดคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ ผูป้ ระกอบการพึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 และคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิร ะดับ อุดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่
สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก ํา หนด โดยมุ่ ง เน้น ด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมมากที่ สุ ด
รองลงมาคือด้านสังคม โดยโปรแกรมเมอร์ นอกจากมีความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ ต้องมีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจปฏิภาณไหวพริ บและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ที่สาํ คัญต้องมีจิตบริ การ
(2) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควรปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิตโดยเน้นด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมมากที่สุด รองลงมาคือด้านสังคม การแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องทาง หรื อสร้างบุคลากรใหม่จากนักศึกษาที่เรี ยนดีโดยให้ทุนสนับสนุน
ในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
(3) ได้ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21 ทั้ง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ให้ครอบคลุมผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทั้งหมดในศตวรรษที่ 21
(2) ควรศึ ก ษาความต้อ งการบัณ ฑิ ต สาขาคอมพิ ว เตอร์ สํา หรั บ ทัก ษะด้า น Computing and ICT
Literacy ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เช่นความรู ้ดา้ นสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับสื่ อ เป็ นต้น
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แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในแบบให้ คาํ ชี้แนะ (Coaching)
ของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF INTIMAL SUPERVISION FOR
COACHING OF KAMPHAENG PHET PROVINCE SCHOOLS
UNDER THEOFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 41
นิภาพร อรัญสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
E-mail: nipa_100@hotmail.co.th
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการนิ เทศภายในแบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching) ของ
สถานศึ กษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 41 2) เพื่อศึกษาปั ญหา
การนิ เทศภายในแบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 41 3) เพื่ อ หาแนวทางพัฒ นาการนิ เ ทศภายในแบบให้ค ํา ชี้ แนะ (Coaching) ของ
สถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และ 2 ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษาที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึ กษา
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวนทั้งสิ้ น 1,357 คน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 315 คน เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 59
คน และครู ผสู ้ อน จํานวน 256 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง ของเครจ์ซีและมอร์ แกน (Krejcie&
Morgan, อ้างถึ งใน บุ ญชม ศรี สะอาด, 2535, หน้า40) กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีก ารสุ่ มแบบชั้น ภูมิ(Stratified
Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
(Check one choice)และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale)5 ระดับ ของลิเคอร์ ท (Likert five’s Rating
scale) มีค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Informant)ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ได้แก่ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 11 คน รวบรวมข้อมูลโดย
การสนทนากลุ่ม(Focus group discussion)และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการนิ เทศภายในแบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 41 ขั้นตอนการดําเนิ นงานที่ ปฏิ บตั ิมากที่ สุดคือขั้นตอนที่ 1 การ
เตรี ยมการก่อนการให้คาํ ชี้แนะ ด้านองค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ สมาชิกทํางานร่ วมกัน คิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 ขณะที่การดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 3 การสรุ ปผลการให้คาํ ชี้แนะ ด้านการ
ทํา AAR หรื อการตรวจสอบผลหลังการปฏิ บตั ิงานได้แก่ การทํา AAR หลังจากจบสิ้ นการให้คาํ ชี้ แนะคิดเป็ น
ร้อยละ 9.84
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2. ปั ญหาการนิเทศภายในแบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (𝑋𝑋�= 1.87,S.D. = 0.70) ขั้นตอนที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการก่อนการให้คาํ ชี้แนะ อยูใ่ นระดับน้อย (𝑋𝑋�= 2.02S.D. = 0.67)
3. แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในแบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ควรมีการอบรมหรื อส่ งเสริ มการจัดทําวิจยั ในชั้น
เรี ยนให้กบั บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมหรื อพบปะกันครั้งแรกต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ต้อง
ทําด้วยความรอบคอบ ทีมควรให้เวลาแก่กนั อาจเป็ นเวลาตามที่นดั หมายกันไว้หรื อไม่ได้นดั หมายก็ได้ ควรจัด
เวทีให้ครู ได้แสดงความคิดเห็นหรื อบอกเล่าอธิบายวิธีการทํางานและผลที่เกิดขึ้น ควรให้ครู ได้มีโอกาส “นึกย้อน
และสะท้อนผลการทํางานของตนเอง” ควรจัดประสบการณ์ในการออกแบบการเรี ยนการสอนให้ครู และให้ครู ได้
ศึกษาเพิ่มเติมความรู ้ความเข้าใจหลักการสอนดี ให้ครู ได้แลกเปลี่ยนชี้แนะและแบ่งปั นประสบการณ์แก่กนั และ
กันควรดําเนิ นการทํา AAR ทันที หลังจากจบสิ้ นการให้คาํ ชี้ แนะ ควรสรุ ปผลการให้คาํ ชี้ แนะให้ครอบคลุม
ประเด็น ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู ้ ประเด็นความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ควรมี
การนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
คําสําคัญ: การนิเทศภายในแบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching) / สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ABSTRACT

The objective of this researchaim. 1) To study the state of internal supervision in the form of coaching
of educational institutions in Kamphaeng Phet Province under the Office of Secondary Educational Service Area
41. 2) To study the problems of internal supervision in the form of guidance (Coaching) of schools in Kamphaeng
Phet Province under the Office of Secondary Educational Service Area, 41. 3) To find the ways to develop internal
supervision by providing guidance (Coaching) of schools in Kamphaeng Phet Province under the Office of
Secondary Educational Service Area 41. The population used in the research according to the objectives1 and
2, including teacher civil service and educational personnel working in Kamphaeng Phet educational institutions
a total of 1,357 people. The sample consisted of 315 persons, consisting of 59 school administrators and
256teachers,specifying the sample size using Crescent's table and Morgan (Krejcie& Morgan, quoted in Bunjom
Si Sa-at, 1992, page 40). The samples were obtained by Stratified Random Sampling. The tools used for data
collection were a check one choice questionnaire and a rating scale. 5 level of Likert five's Rating scale with
reliability is equal to 0.98. The statistics used for data analysis are frequency distribution, percentage, mean,
standard deviation. And informant to according to objective 3, including government teachers and educational
personnel under the Office of Secondary Educational Service Area 41. 11 people are compiled by focus group
discussion and data analysis by content analysis.
The research found that
1. The condition of internal supervision in the form of Coaching of schools in Kamphaeng Phet
provinceunder the Office of Secondary Educational Service Area 41. The most practical steps are, Step 1:
Preparation before giving guidance the components of the quality development team are members working
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together. Accounting for 100.00%, while the most non-performing operations are, step 3: Summarizing the
results of providing AAR or checking the results after the operation, such as doing AAR after the end of the
recommendation.Accounting for 9.84 percent .
2. The problem of internal supervision in the form of Coaching of schools in Kamphaeng Phet
provinceunder the Office of Secondary Educational Service Area 41. The overall picture was at a low level
(𝑋𝑋� = 1.87, S.D. = 0.70). The most mean step was step 1: Preparation before giving guidance. Is at a low level
(𝑋𝑋�= 2.02, S.D. = 0.67).
3. The Guidelines for the development of internal supervision in the form of Coaching of schools in
Kamphaeng Phet province under the Office of Secondary Education Service Area 41. It was found that there
should be continuous training or promotion of classroom research for personnel. In the first meeting or meeting
must create an impression. Must be done carefully. The team should give time to each other. May be the
appointed time or not scheduled. Should provide a forum for teachers to express their opinions or to explain how
they work and the results. Should give the teacher an opportunity "Think back and reflect on your own work
results" should provide experience in teaching design for teachers and teachers to study more knowledge and
understanding of good teaching principles. For teachers to exchange, guide, and share experiences with each
other AAR should be performed immediately after the termination has been made. Should provide summary of
the recommendations for covering the issues problems, obstacles, and suggestions for learning management. The
ability to manage learning. There should be a presentation of best practices.
Keywords: Coaching internal supervision / Under the Office of Secondary Educational Service Area 41

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญญัติก ารศึ กษา
แห่ งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 (2553 หน้า 134-135) หมวด 6 ได้กาํ หนดการดําเนิ นงานในเรื่ อง มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้กาํ หนดให้โรงเรี ยนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และถือว่าระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา ที่ตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ภารกิจของผูบ้ ริ หารและครู คือต้องร่ วมกัน
พัฒนาผูเ้ รี ยน โดยใช้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสมาชิกที่ดี เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพใน
สังคม
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จําเป็ นต้องอาศัยการนิ เทศการศึกษา เพื่อช่วย
แก้ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ในกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพ สอดคล้อ งกับ ความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม รวมทั้งมุ่งส่งเสริ มพัฒนาครู ให้ครู แลกเปลี่ยนและมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพ ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หน้า 1) ที่กล่าวว่า การนิ เทศแบบให้คาํ
ชี้ แนะ (Coaching) เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ มีความสําคัญในการช่ วยเหลื อให้การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นไปอย่างมี
คุณภาพ ขั้นตอนการนิ เทศแบบให้คาํ ชี้แนะ มีข้ นั ตอนหลักสําคัญอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรี ยมการก่อนให้คาํ
ชี้แนะ 2) การดําเนินการให้คาํ ชี้แนะ และ 3) การสรุ ปผลการให้คาํ ชี้แนะ
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จากรายงานผลการประเมิ น ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประจํา ปี 2557 โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิและหน่ วยงานต้นสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 41 ได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการนิ เทศภายใน การนิ เทศการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนเพื่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้ 1)
โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ถูกต้องตามหลักการการจัดการเรี ยนรู ้ตรงตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ 2) ครู ควรจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ถูกต้อง จัดการเรี ยนรู ้ตรงตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ 3) ครู ควรสร้างบรรยากาศใน
การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุข มีการสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมและเอาใจใส่ดูแลนักเรี ยนอย่าง
ทัว่ ถึง อีกทั้งควรจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41,
2558, หน้า 5-7)
จากข้อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาข้า งตน ทั้ง นี้ จะเห็ น ได้ว่า โรงเรี ย นในสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึ กษา เขต 41จะต้องมีการพัฒนาการนิ เทศภายในสถานศึกษา เพราะจากสภาพการจัดการเรี ยนการสอน
และความสําคัญของกระบวนการนิ เทศภายในที่ ผ่านมาส่ งผลต่อการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อนไม่เข้าใจ
กระบวนการเรี ยนการสอน ทําให้ผศู ้ ึกษาจึงสนใจที่จะทราบถึงสภาพ ปั ญหาที่มีอยู่ และแนวทางพัฒนาการนิเทศ
แบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching)เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการนิ เ ทศภายในแบบให้ ค ํา ชี้ แนะ (Coaching) ของสถานศึ ก ษาในจัง หวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการนิ เ ทศภายในแบบให้ ค าํ ชี้ แนะ (Coaching) ของสถานศึ ก ษาในจัง หวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
2.3 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการนิ เทศภายในแบบให้คาํ ชี้ แนะ (Coaching) ของสถานศึ กษาในจังหวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ ิจัยมี ความสนใจที่ จะศึ กษาสภาพและปั ญหาการนิ เทศภายในแบบให้คาํ ชี้ แนะ (Coaching) ของ
สถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามขั้นตอนการนิเทศ
แบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching ) มีข้ นั ตอนหลักสําคัญอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ข้ นั ตอนที่ 1 การเตรี ยมการก่อนการให้คาํ
ชี้ แนะ ขั้น ตอนที่ 2 การดํา เนิ น การให้ ค ํา ชี้ แนะ และขั้น ตอนที่ 3 การสรุ ป ผลการให้ ค ํา ชี้ แนะ (สํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 2)
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สภาพและปัญหาการนิเทศภายในแบบให้ คาํ ชีแ้ นะ (Coaching)
ของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ตามขั้นตอนการนิเทศแบบให้ คาํ ชี้แนะ (Coaching )
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่ อนการให้ คาํ ชี้แนะ
1.1 ด้านการสร้างองค์ความรู ้
1.2 ด้านการสร้างทีมงาน
1.3 ด้านองค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพ
1.4 ด้านการจัดทําข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
1.5 ด้านแผนการนิเทศและเครื่ องมือการนิเทศ

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการให้ คาํ ชี้แนะ
2.1 ด้านการศึกษาต้นทุนเดิม
2.2 ด้านการให้ครู ประเมินการทํางานของ
ตนเอง
2.3 ด้านขั้นต่อยอดประสบการณ์

การนิเทศภายใน
แบบให้ คาํ ชีแ้ นะ (Coaching )

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการให้ คาํ ชี้แนะ
3.1 ด้านการทํา AARหรื อการตรวจสอบผลหลังการปฏิบตั ิงาน
3.2 ด้านการสรุ ปผลการให้คาํ ชี้แนะ
3.3 ด้านการวางแผนการให้คาํ ชี้แนะครั้งต่อไป

แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในแบบให้ คาํ ชี้แนะ(Coaching)
แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจยั ตามขั้นตอนการนิเทศแบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching )

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1ประชากรและตัวอย่ าง
4.1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานศึ กษาจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 41 ปี การศึ กษา 2558
จํานวนทั้งสิ้น 1,357 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, 2558, หน้า 4)
4.1.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึ กษาจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 41 ปี การศึ กษา 2558
จํานวน 315 คน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจ์ซีและมอร์ แกน (Krejcie& Morgan,
อ้างถึ งใน บุ ญชม ศรี สะอาด, 2535, หน้า 40) กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553,หน้า 163)
4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ เป็ นแบบสอบถาม ได้
ค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00นําเครื่ องมือไปทดลองใช้กบั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา ที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วจึงนําเครื่ องมือที่ทดลองใช้มาหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ตามวิธี
ของครอนบาค(อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2535, หน้า 96) ได้ค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.98 และเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
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4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเกี่ ยวกับ
สภาพและปั ญหาการนิ เทศภายในแบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching) ซึ่ งแบบสอบถามได้กลับคืนมาทั้งหมด 315 ฉบับ
และผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสนทนากลุ่ม(Focus group discussion)โดยมีผู ้
ร่ วมสนทนากลุ่มจํานวน 11 คน
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมู ลผูว้ ิจัยนําข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูล โปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS เพื่อคํานวณค่าสถิติต่าง ๆ ทั้งสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น ค่าร้อยละ โดยแสดง
ในรู ปตารางแจกแจงความถี่ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ( 𝑋𝑋� ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหาจาก
การสนทนากลุ่มแล้วจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล จากนั้นเขียนรายงานสรุ ปผลการสนทนากลุ่มเป็ นความเรี ยง

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 สภาพการนิเทศภายในแบบให้คาํ ชี้แนะ (Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ปรากฏผล ดังนี้
5.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการก่อนการให้คาํ ชี้แนะ ด้านที่มีการดําเนินงานที่ปฏิบตั ิมากที่สุดคือ
ด้านองค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพพบว่า สมาชิกทํางานร่ วมกัน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 และด้านที่ มี
การดําเนิ นงานที่ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ด้านการสร้างทีมงาน พบว่า ทีมให้เวลาแก่กนั อาจเป็ นเวลาตามที่นดั หมาย
กันไว้หรื อไม่ได้ นัดหมายก็ได้ คิดเป็ นร้อยละ 90.48ขณะที่การดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ด้านการสร้าง
ทีมงาน พบว่าทีมให้เวลาแก่กนั อาจเป็ นเวลาตามที่นดั หมายกันไว้หรื อไม่ได้นดั หมายก็ได้ คิดเป็ นร้อยละ 9.52
และการดําเนิ นงานที่ไม่ปฏิบตั ิน้อยที่สุดคือ ด้านองค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพพบว่า สมาชิ กทํางาน
ร่ วมกัน คิดเป็ นร้อยละ 0.00
5.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนิ นการ ให้คาํ ชี้แนะด้านที่มีการดําเนิ นงานที่ปฏิบตั ิมากที่สุดคือ ด้าน
การศึกษาต้นทุนเดิมพบว่า การสัง่ เกตการสอนในชั้นเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 99.05 และด้านที่มีการดําเนิ นงานที่
ปฏิ บัติน้อยที่ สุดคือ ด้านการให้ครู ประเมิ นการทํางานของตนเองพบว่า ครู ได้ “นึ กย้อนและสะท้อนผลการ
ทํางาน” คิดเป็ นร้อยละ 94.92ขณะที่การดําเนิ นงานที่ไม่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ด้านการให้ครู ประเมินการทํางาน
ของตนเองพบว่า ครู ได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลการทํางาน” คิดเป็ นร้อยละ 5.08 และการดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ิ
น้อยที่สุดคือ ด้านการศึกษาต้นทุนเดิมพบว่า การสัง่ เกตการสอนในชั้นเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 0.95
5.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การสรุ ปผลการให้คาํ ชี้แนะ ด้านที่มีการดําเนิ นงานที่ปฏิบตั ิมากที่สุดคือ ด้าน
การทํา AAR หรื อการตรวจสอบผลหลังการปฏิ บตั ิงานพบว่า ครู จดบันทึ กเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่
ศึ กษานิ เทศก์หรื อผูใ้ ห้คาํ ชี้ แนะได้เคยนํามาแก้ปัญหาแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 98.73 และด้านที่ มีการดําเนิ นงานที่
ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ด้านการทํา AAR หรื อการตรวจสอบผลหลังการปฏิบตั ิงานพบว่า ทํา AAR หลังจากจบสิ้น
การให้คาํ ชี้แนะ คิดเป็ นร้อยละ 90.16 ขณะที่การดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ด้านการทํา AAR หรื อการ
ตรวจสอบผลหลังการปฏิบตั ิงานพบว่า ทํา AAR หลังจากจบสิ้ นการให้คาํ ชี้ แนะคิดเป็ นร้อยละ 9.84 และการ
ดําเนิ นงานที่ ไม่ปฏิ บตั ิ น้อยที่ สุดคือ ด้านการทํา AAR หรื อการตรวจสอบผลหลังการปฏิ บตั ิ งานพบว่า ครู จด
บันทึกเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่ผใู ้ ห้คาํ ชี้แนะได้เคยนํามาแก้ปัญหาแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 1.27
5.2 ปั ญหาการนิ เทศภายในแบบให้คาํ ชี้ แนะ (Coaching) ของสถานศึ กษาในจังหวัด กํา แพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ทั้ง 3 ขั้นตอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย(𝑋𝑋�= 1.87,S.D.=
0.70)ขั้นตอนที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดคือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการก่อนการให้คาํ ชี้ แนะ อยู่ในระดับน้อย (𝑋𝑋�=
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2.02S.D. = 0.67) และขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 2 การดําเนิ นการให้คาํ ชี้แนะ อยูใ่ นระดับน้อย
(𝑋𝑋�= 1.73, S.D. = 0.79)
5.3 แนวทางพัฒ นาการนิ เ ทศภายในแบบให้ ค ํา ชี้ แนะ (Coaching) ของสถานศึ ก ษาในจัง หวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลจากการสนทนากลุ่ม ได้ขอ้ มูลดังนี้
5.3.1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการก่อนการให้คาํ ชี้แนะ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็น ดังนี้ (1) ควรมี
การอบรมหรื อส่ งเสริ มการจัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยนให้กบั บุคลากรอย่างต่อเนื่ อง(2) การประชุมหรื อพบปะกันครั้ง
แรกเพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ต้องทําด้วยความรอบคลอบ มีการเตรี ยมการที่ดีสร้างแรงจูงใจให้เกิ ด
ความประทับใจให้กบั ที มให้ได้(3) ที มควรให้เวลาแก่กนั เมื่อมีโอกาส อาจเป็ นเวลาตามที่ นัดหมายกันไว้หรื อ
ไม่ได้นดั หมายก็ได้(4) สมาชิกควรมีพฤติกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่ วมกันอย่างมีความสุข
5.3.2 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนิ นการให้คาํ ชี้แนะ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็น ดังนี้ (1) ควรจัดเวทีให้
ครู ได้แสดงความคิดเห็นหรื อบอกเล่าอธิ บายวิธีการทํางานและผลที่เกิดขึ้น (2) ควรมีการสังเกตการณ์สอนในชั้น
เรี ยนอย่างจริ งจัง ให้ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน(3) ควรให้ครู ได้มีโอกาส “นึ กย้อนและสะท้อนผลการทํางาน
ของตนเอง
5.3.3 ขั้นตอนที่ 3 การสรุ ปผลการให้คาํ ชี้แนะ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็น ดังนี้(1) ควรดําเนินการ
ทํา AAR ทันที หลังจากจบสิ้ นการให้คาํ ชี้ แนะไม่ควรกล่าวโทษซํ้าเติมตอกยํ้าซึ่ งกันและกันโดยให้มีบรรยากาศ
เป็ นกันเอง (2) ควรสรุ ปผลการให้คาํ ชี้แนะให้ครอบคลุมประเด็น ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการ
เรี ยนรู ้ (3) ควรมีการนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ (Best Practices)

6. อภิปรายผล

6.1ผลการศึ ก ษาสภาพการนิ เ ทศภายในแบบให้ค าํ ชี้ แนะ (Coaching) ของสถานศึ ก ษาในจัง หวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ทั้ง 3ขั้นตอน พบว่า
6.1.1ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการก่อนการให้คาํ ชี้แนะ ด้านที่มีการดําเนินงานที่ปฏิบตั ิมากที่สุดคือ
ด้านองค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพพบว่า สมาชิกทํางานร่ วมกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากครู และสมาชิกมี
พฤติกรรมสนับสนุนซึ่ งกันและกันทํางานร่ วมกันเป็ นทีมและด้านที่มีการดําเนิ นงานที่ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ด้าน
การสร้างทีมงาน พบว่า ทีมให้เวลาแก่กนั อาจเป็ นเวลาตามที่นดั หมายกันไว้หรื อไม่ได้นดั หมายก็ได้
ขณะที่การดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ด้านการสร้างทีมงาน พบว่าทีมให้เวลาแก่กนั
อาจเป็ นเวลาตามที่ นัดหมายกันไว้หรื อไม่ได้นัดหมายก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากที มขาดการสร้างความท้าทาย
ให้ กับ กลุ่ ม ในการทํา งานด้ว ยข้อ เท็ จ จริ ง ใหม่ ๆ สมาชิ ก ที ม มี พ้ื น ฐานของทัก ษะและศัก ยภาพน้อ ยและการ
ดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ด้านองค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพพบว่า สมาชิกทํางานร่ วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พัชริ นทร์ ช่วยศิริ (2554, หน้า 124) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาการดําเนิ นงาน
นิเทศภายในของโรงเรี ยนวัดประดู่ฉิมพลีพบว่า ด้านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม มีการพัฒนาให้ครู มีทกั ษะ
การทํา งานกลุ่ ม เข้า ใจบทบาทของตน รั บ ผิ ด ชอบหน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย มี วิ ธี ก ารทํา งานกลุ่ ม โดยยึด
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม มีความเข้าใจบทบาทของสมาชิก มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม มีผนู ้ าํ ผูต้ าม มีฝ่ายสนับสนุน
6.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนิ นการ ให้คาํ ชี้แนะด้านที่มีการดําเนิ นงานที่ปฏิบตั ิมากที่สุดคือ ด้าน
การศึกษาต้นทุนเดิมพบว่า การสั่งเกตการสอนในชั้นเรี ยน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูบ้ ริ หาร ครู ให้ความสําคัญกับ
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การสังเกตการสอนในชั้นเรี ยน มีการเตรี ยมการสอน และด้านที่มีการดําเนิ นงานที่ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ด้านการ
ให้ครู ประเมินการทํางานของตนเองพบว่า ครู ได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลการทํางาน”
ขณะที่การดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ด้านการให้ครู ประเมินการทํางานของตนเอง
พบว่า ครู ได้ “นึ กย้อนและสะท้อนผลการทํางานทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากครู ได้ประเมินผลงานหรื อชิ้นงานที่นกั เรี ยน
ทําสําเร็ จที่เกิดจากการสอน ครู มีภาระงานมาก ไม่มีโอกาสได้แสวงหาความรู ้ในการออกแบบการเรี ยนการสอน
และการดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ด้านการศึกษาต้นทุนเดิมพบว่า การสัง่ เกตการสอนในชั้นเรี ยน ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจากครู กล้าเปิ ดใจและยอมรับความจริ งแม้ส่ิ งนั้นจะเป็ นข้อผิดพลาดที่มีปัญหาบางประการ และนํามา
แก้ไขให้ถูกต้อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รั ชนี ลาภรั ตนทอง (2553, หน้า 66)ที่ ศึกษาวิจัย เรื่ อง การ
ดําเนิ นการนิ เทศภายในโรงเรี ยนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านกิจกรรมการสังเกตการสอน มีการ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสู ตรกับกิ จกรรมการเรี ยนการสอน มี การสังเกตการณ์ สอนเป็ นไปแบบ
กัลยาณมิตร เช่นเดี ยวกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หน้า 6) ซึ่ งสรุ ปว่า
การให้ครู ประเมินการทํางานของตนเองเป็ นขั้นที่ ช่วยให้ครู ได้ทบทวนการทํางานที่ ผ่านมาของตนเอง โดยใช้
ตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรม ได้แก่ การจัดให้ครู มีโอกาสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลการทํางาน”
6.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การสรุ ปผลการให้คาํ ชี้แนะ ด้านที่มีการดําเนิ นงานที่ปฏิบตั ิมากที่สุดคือ ด้าน
การทํา AAR หรื อการตรวจสอบผลหลังการปฏิ บตั ิงานพบว่า ครู จดบันทึ กเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่
ศึกษานิเทศก์หรื อผูใ้ ห้คาํ ชี้แนะได้เคยนํามาแก้ปัญหาแล้ว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครู ให้ความสําคัญกับการจดบันทึก
เพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่ศึกษานิเทศก์หรื อผูใ้ ห้คาํ ชี้แนะได้เคยนํามาแก้ปัญหาผูบ้ ริ หารมีนโยบายให้ครู มี
โอกาสได้ร่ ว มกัน สรุ ป ประเด็ น ระดับการรั บรู ้ ใ นเนื้ อ หาสาระรายละเอี ย ดของวิธี ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ประเด็น
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้และด้านที่มีการดําเนิ นงานที่ปฏิบตั ินอ้ ยที่ สุดคือ ด้านการทํา AAR หรื อการ
ตรวจสอบผลหลังการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ทาํ AAR หลังจากจบสิ้นการให้คาํ ชี้แนะ
ขณะที่การดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ด้านการทํา AAR หรื อการตรวจสอบผลหลัง
การปฏิบตั ิงานพบว่า ทํา AAR หลังจากจบสิ้ นการให้คาํ ชี้แนะ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากครู ไม่ทาํ AAR ทันทีหลังจบ
สิ้ นการให้คาํ ชี้ แนะ ครู มีภาระงานมาก ไม่มีเวลาทํา AAR ร่ วมกันทันที หลังจบสิ้ นการให้คาํ ชี้ แนะและการ
ดําเนิ นงานที่ ไม่ปฏิ บตั ิ น้อยที่ สุดคือ ด้านการทํา AAR หรื อการตรวจสอบผลหลังการปฏิ บตั ิ งานพบว่า ครู จด
บันทึ กเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่ ศึกษานิ เทศก์หรื อผูใ้ ห้คาํ ชี้ แนะได้เคยนํามาแก้ปัญหาแล้ว ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากผูบ้ ริ หารมีนโยบายให้ครู มีโอกาสได้ร่วมกันสรุ ปประเด็นระดับการรับรู ้ในเนื้ อหาสาระรายละเอียด
ของวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ประเด็นความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งสํานักทดสอบทางการศึ กษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (2553, หน้า 6) ที่ กล่าวไว้ว่าการทํา AAR หรื อการตรวจสอบผลหลังการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการทบทวนความรู ้ที่ได้หลังจากการให้คาํ ชี้แนะ (Coaching) เสร็ จสิ้นแต่
ละครั้งเน้นการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ไม่มีถูก – ผิดเป็ นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรื อไม่ให้เกิดปั ญหาขึ้นอีกในขณะเดียวกันก็คงไว้ซ่ ึงวิธีการที่ดีที่สุด
6.2 ปั ญ หาการนิ เทศภายในแบบให้คาํ ชี้ แนะ (Coaching) ของสถานศึ ก ษาในจัง หวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ทั้ง 3 ขั้นตอนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อยซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศิริ จันทะพล(2552, หน้า 91) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย
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6.3 แนวทางพัฒ นาการนิ เ ทศภายในแบบให้ ค ํา ชี้ แนะ (Coaching) ของสถานศึ ก ษาในจัง หวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการก่อนการ
ให้คาํ ชี้แนะ ควรมีการอบรมหรื อส่ งเสริ มการจัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยนให้กบั บุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ในการประชุม
หรื อพบปะกันครั้งแรกต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ต้องทําด้วยความรอบคอบ ทีมควรให้เวลาแก่กนั อาจ
เป็ นเวลาตามที่นดั หมายกันไว้หรื อไม่ได้นดั หมายก็ได้ สมาชิกควรมีพฤติกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันขั้นตอนที่
2 การดําเนิ นการให้คาํ ชี้แนะ ควรจัดเวทีให้ครู ได้แสดงความคิดเห็นหรื อบอกเล่าอธิ บายวิธีการทํางานและผลที่
เกิดขึ้น ควรสังเกตการณ์สอนในชั้นเรี ยนอย่างจริ งจัง ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้ครู ได้มีโอกาส “นึกย้อน
และสะท้อนผลการทํางานของตนเอง” ขั้นตอนที่ 3 การสรุ ปผลการให้คาํ ชี้แนะ ควรดําเนิ นการทํา AAR ทันที
หลังจากจบสิ้นการให้คาํ ชี้แนะ ไม่ควรกล่าวโทษซํ้าเติมตอกยํ้าซึ่งกันและกันโดยให้มีบรรยากาศเป็ นกันเอง ควร
สรุ ปผลการให้คาํ ชี้แนะให้ครอบคลุมประเด็น ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู ้ ประเด็น
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ควรมีการนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ (Best Practices)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 ควรมีการประชุมหรื อพบปะกันครั้งแรกเพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น มีการ
เตรี ยมการที่ดีสร้างแรงจูงใจให้ผบู ้ ริ หาร ครู และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความประทับใจให้กบั ทีมให้ได้
7.1.2 ควรจัดเวทีให้ครู ได้แสดงความคิดเห็นหรื อบอกเล่าอธิบายวิธีการทํางานและผลที่เกิดขึ้น
7.1.3 ควรสรุ ปผลการให้คาํ ชี้แน่ะให้ครอบคลุมประเด็น ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การจัดการเรี ยนรู ้
7.1.4 ควรนําผลการศึกษาสภาพ ปั ญหาและหาแนวทางพัฒนาการนิ เทศภายในแบบ ให้คาํ ชี้แนะ
(Coaching) ของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไปใช้
ในการพัฒนานโยบาย พัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร
7.2ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในด้วยเทคนิคอื่นหรื อรู ปแบบอื่นเพื่อให้
ครอบคลุมทุกด้านทุกประเด็น
7.2.2 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการนิเทศภายในระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ
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การปรับใช้ แอพฯ Grammarly ช่ วยการเขียนภาษาอังกฤษ
USING GRAMMARLY APPLICATION TO IMPROVE ENGLISH WRITING
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บทคัดย่อ
การเขียนภาษาอังกฤษถือเป็ นทักษะที่หลายคนขาดความมัน่ ใจ เพราะมีคาว่าถูกผิดเป็ นตัวกากับ และมี
ไวยากรณ์เป็ นองค์ประกอบสาคัญ หลายคนคิดนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้การเขียนสะดวกถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้ น จึ งนาเอาแอพพลิ เคชั่น Grammarly มาช่ วยเป็ นทางเลื อกในการแก้ไขคาหรื อรู ปประโยคให้ถูกต้องและ
อานวยความสะดวกให้งานเขี ยนของเราง่ ายขึ้น แต่ผูเ้ ขี ยนจาต้องมี ความรู ้ ท้ งั รู ปแบบการเขียน เนื้ อหา เข้าใจ
ไวยากรณ์ และมีวจิ ารณญาณในการเลือกใช้คา จึงจะช่วยเสริ มให้การใช้แอพฯนี้ได้มีประสิ ทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ของ
การนาเอาแอพฯ ดังกล่าวมาปรับใช้ในรายวิชา EBC340 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ สามารถช่วย
นักศึ กษาได้หลายมิติ ทั้งการสะกด ตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์ การเลือกใช้คา เป็ นต้น ฯ ถือเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเป็ นแรงเสริ มให้นกั ศึกษาเกิดความสนใจในการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: แอพพลิเคชัน่ Grammarly, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การเขียนภาษาอังกฤษ, การตรวจสอบ,
การเขียนภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ

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

บทนา
ภาษาอัง กฤษถื อ เป็ นภาษาของโลก ที่ ค นทั่ว ทุ ก มุ ม โลกใช้กัน ในปริ ม าณมาก ใช้ใ นหลากหลาย
วัตถุประสงค์ ทั้งในเรื่ องการติ ดต่อทางธุ ร กิ จ การศึ กษาต่อ การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่ มเติ ม และการใช้ชีวิต ใน
ประจาวัน และเป็ นภาษาที่ทุกคนต้องเผชิญในโลกยุคใหม่ที่ขอ้ มูลความรู ้ ข่าวสาร ต่างบันทึกเป็ นภาษากลางคือ
ภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุน้ ีจึงปฏิเสธไม่ได้วา่ ภาษาอังกฤษมีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตในโลกปั จจุบนั จึงจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ทุกคนจาต้องเอาใจใส่ศึกษา ฝึ กฝนให้เกิดความชานาญ จาให้ได้ ใช้ให้คล่อง นาเสนอให้ถูกต้องตามหลักภาษา
แต่ผลการเรี ยนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่เป็ นที่น่าพอใจทั้งๆที่เรี ยนมาแล้วหลายปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
ผ่านถึงระดับมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จากผลการสารวจความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2009 เป็ นต้นมา
ของบริ ษทั Education First ผูน้ าด้านการเรี ยนต่อต่ างประเทศได้ท าการทดสอบวัด ระดับ (Placement test) ทั้ง
ความสามารถด้านไวยากรณ์ คาศัพท์ การอ่าน และการฟัง ผลที่ได้กลับพบว่าประเทศไทยมีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ
ต่ามากติดต่อกันจนถึงปั จจุบนั อย่างเช่นในปี 2561 ที่ผ่านมา EFEPI 2018 Ranking ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัด
อันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศที่ ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก ศักยภาพการใช้ภาษาของไทย
ยังอยูใ่ นอันดับท้ายๆของตารางตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา กล่าวคือ ไทยเราอยูอ่ นั ดับที่ 64 (จาก 88 ประเทศ)
พอมาระดับเอเชียอยูอ่ นั ดับที่ 15 (จาก 21 ประเทศ) และในระดับอาเซียน กลับได้อนั ดับที่ 6 (จากประเทศที่เข้าร่ วม
สารวจ 8 ประเทศ) ทั้งๆที่เราเรี ยนภาษาอังกฤษมาแล้วหลายปี โดยจุดอ่อนภาษาอังกฤษของคนไทย คือ ไม่มีการ
นาไปใช้งานในชีวิตจริ ง กลายเป็ นเพียงความรู ้ที่อยูใ่ นตาราที่เหล่านักเรี ยนนักศึกษาจะต้องนาไปสอบให้ผ่านใน
ระบบเท่านั้น จากผลการสารวจดังกล่าว สุ จิตรา สวัสดิ์ วงศ์ (2539: 55) ระบุ ว่าสาเหตุหลักของการไม่ประสบ
ผลสาเร็ จในการเรี ยนของนักศึ กษาไทยน่ าจะมาจาก 1) ผูส้ อนจัดกิจกรรมไม่น่าสนใจ 2) ผูเ้ รี ยนเกิดความอายไม่
กล้าเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆทาให้เกิดเจตคติไม่ดีในการเรี ยนภาษาอังกฤษ 3) ผูส้ อนขาดเทคนิ คและทักษะในการ
สอน 4) ไม่รู้จกั นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็ นสื่ อเชื่อมโยงเนื้ อหากับกิจกรรม ทาให้บทเรี ยนขาดความน่าสนใจ
ปั จจัยเหล่านี้ ถือเป็ นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยูใ่ นระดับต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ
สุ ดท้ายที่ ผูส้ อนไม่รู้จักปรับ รู ปแบบการเรี ยนเปลี่ ยนวิธี สอนให้น่าสนใจ ไม่รู้จักเปลี่ ยนอุปสรรคให้กลายเป็ น
อุปกรณ์ ปรับนวัตกรรมสมัยใหม่ให้กลายเป็ นเครื่ องมือนาเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจ จึงทาให้การเรี ยนภาษาอังกฤษ
ไม่เกิดสัมฤทธิผลเท่าที่ควร
ในฐานะผูส้ อนรายวิชาการเขี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในวิชาพื้นฐาน
วิชาชี พ พบว่า นักศึ กษาประสบกับปั ญหาด้านความสามารถทางไวยากรณ์อนั สะท้อนออกมาในงานเขียนของ
ผูเ้ รี ยน ปฏิเสธไม่ได้วา่ ภาษากับไวยากรณ์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั โดยตรง เพราะภาษาเป็ นเรื่ องของกฎเกณฑ์ที่
ต้องอาศัยการจดจาและฝึ กฝนเพื่อนาไปใช้ หากไม่มีกฎเกณฑ์หรื อไวยากรณ์การสื่ อสารย่อมไม่บรรลุผล ทั้งสอง
ฝ่ ายไม่อาจเข้าใจสารที่ตอ้ งการสื่ อได้ (สรรเสริ ญ สุวรรณประเทศ, 2543: บทนา) ไวยากรณ์มีความสัมพันธ์กบั วาท
กรรม การอ่าน การสนทนา และยังสัมพันธ์กบั คาศัพท์จนยากจะแยกออกมาศึกษาเป็ นส่ วนได้ ผูใ้ ช้ภาษาที่ ขาด
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ทักษะการใช้ภาษาตามสถานการณ์หรื อบริ บทต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะไม่สามารถ สื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จากการทดสอบการเขียนเพื่อวัดระดับของผูเ้ รี ยน นอกเหนือจากความสามารถในการถ่ายทอดด้วย
ทักษะการเขียน ผูเ้ ขี ยนพบว่านักศึ กษามี ความสามารถในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา และความรู ้ เรื่ อง
ไวยากรณ์อนั เป็ นพื้นฐานที่นกั ศึกษาจาเป็ นต้องใช้เป็ นส่ วนประกอบสาคัญในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา
นั้น มีผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่า สาเหตุการใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง ผิดความไม่เหมาะสมกับบริ บท

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึ กษาแนวทางในการนาเอาแอพพลิเคชัน่ Grammarly มาปรับใช้ในการสอนเขียนในรายวิชา
EBC 340 (การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ)
(2) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ของการนาเอาแอพฯดังกล่าวมาช่วยตรวจสอบการเขียนให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
และการนาเครื่ องมือดังกล่าวมาใช้จะช่วยเสริ มให้นกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจในการการเขียน

พัฒนาการของการนาเอาแอพพลิเคชั่นมาช่ วยสอนการเขียนภาษาอังกฤษ
แม้วา่ การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในสมัยปั จจุบนั จะเน้นไปที่ การเรี ยนเพื่อการสื่ อสาร มีหมุดหมาย
สาคัญคือการช่วยให้นกั ศึกษาสามารถนาสิ่ งที่เรี ยนไปใช้ในการสื่ อสารในชี วิตประจาวันได้ แต่ ปั จจัยพื้นฐานที่
ต้องคานึ งถึงในการใช้ภาษา คือ ความคล่อง (Fluency) และความถูกต้อง (Accuracy) ความคล่องหมายเอาทักษะ
ทางด้านการฟังและการพูด ส่ วนความถูกต้องเน้นไปที่ทกั ษะทางด้านการอ่านและการเขียน ซึ่ งทักษะการเขียนมี
หลักภาษาหรื อไวยากรณ์ มาเป็ นตัวกากับสาคัญ ความสามารถทางไวยากรณ์ จะเป็ นตัวควบคุมการสื่ อสารให้
ทางานได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผูส้ ื่ อสารกับผูร้ ับสารเข้าใจไปในทิ ศทางเดี ยวกัน และเป็ นตัวสะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความสามารถทางภาษาที่ผเู ้ ขียนด้วย
แต่ปัญหาคือคนไทยส่ วนมากใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามหลัก ตามกฎเกณฑ์ของภาษานั้นๆ ทุกครั้งที่ ใช้
ภาษาอังกฤษจึงขาดความมัน่ ในการแสดงออกทางภาษา ทั้งๆที่หลักสู ตรการเรี ยนการสอนของประเทศไทยจะให้
ความสาคัญกับวิชาภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะดังกล่าวเสมอมา แต่ผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ
ยังอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์หลายท่านระบุวา่ การเรี ยนรู ้รูปแบบโครงสร้างภาษาเป็ นสิ่ ง
สนับสนุ นความสามารถในการนาภาษาไปใช้ได้ถูกต้อง (Nunan:2004) กล่าวคือ หากผูเ้ รี ยนภาษามีความรู ้หรื อ
ความสามารถด้านไวยากรณ์ในระดับดี จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขี ยน ได้ดีเช่ นกัน สอดคล้องกับ Canale and Swain (1980) และ Zhang and Min-Yan (2009) ที่ กล่าวว่า ปั จจัย
สาคัญที่ ช่วยให้การพูดประสบผลสาเร็ จคือ ความรู ้ด้านคาศัพท์และไวยากรณ์ สาหรับในการเขียนไวยากรณ์
สนับสนุนการเขียนเป็ นอย่างยิ่ง เพราะหากผูเ้ รี ยนมีความรู ้และแม่นยาในการใช้ไวยากรณ์ยอ่ มช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิด
วิเคราะห์และประเมินการใช้คา ทั้งยังสามารถใช้ไวยากรณ์ที่เหมาะสมในงานเขียน (Derewianka, 2008) หลักการ
สอนไวยากรณ์เพื่อการสื่ อสารไม่ควรเน้นที่รูปแบบ (Form) ของโครงสร้างไวยากรณ์ที่ตอ้ งการสอนเพียงด้านเดียว
แต่ควรนาโครงสร้างนั้นไปใช้ในเนื้อหาที่มีความหมายในบริ บทจริ ง การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารเป็ นการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีเนื้ อหาสอดคล้องกับ
ชีวิตประจาวันโดยมีการใช้ทกั ษะสัมพันธ์มากกว่าหนึ่ งทักษะ ซึ่ งการจัดกิจกรรมต้องเป็ นกิจกรรมเพื่อการสื่ อสาร
ส่ งเสริ มความสามารถในการแสดงออก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดความคล่องในการใช้ภาษาโดยมีครู จะทาหน้าที่เป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวก
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พัฒนาการของการนาเอาอุปกรณ์ซอฟท์แวร์ มาเป็ นเครื่ องมือในการเขียน มีเริ่ มต้นตั้งแต่ระบบWindows
ปรากฏขึ้น แต่โปรแกรมวินโดว์มีความสามารถช่วยตรวจสอบเราได้แค่เรื่ องการสะกด และการใช้เครื่ องหมาย
วรรคตอนเท่ านั้น บางครั้ งก็เกิ ดความสับสนในระบบของความต่างในการสะกดระหว่าง บริ ติชกับอเมริ กนั
กล่าวคือ การสะกดบางครั้งเราพิมพ์เป็ นภาษาในสไตล์บริ ติช แต่เครื่ องหรื อระบบกลับแจ้งเราว่าสะกดผิด เพราะ
ระบบวินโดว์พฒั นาขึ้นโดยบริ ษทั ไมโครซอฟท์ ซึ่ งมี เจ้าของเป็ นชาวอเมริ กนั คือ Bill Gates ดังนั้น เราจึ งถูก
บังคับกลายๆให้ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั เพราะภาษาอังกฤษที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เป็ นแบบอเมริ กนั
มาวัน นี้ เว็บ ไซต์ต่ า งๆได้พ ฒ
ั นาขึ้ น มาใช้ป ระโยชน์ ใ นอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ได้แ ก่ ถู ก น ามาใช้ใ นการ
ตรวจสอบรู ปภาษา พัฒนาต่อยอดจากระบบวินโดว์ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจยิ่งขึ้นในการเขียนให้ถูกต้องตาม
หลักภาษา ทั้งในเรื่ องการสะกดคา การใช้คาให้เหมาะสม การใช้รูปประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เช่น
www. hemingwayapp. com, www. onlinecorrection. com, www. paperrater. com, ww. reverso. net,
smallseotools.com, proofread.grammarbase.com, en.writecheck.com/home, Spellchecker, NounPlus เป็ นต้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่ องตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Nounplus) สามารถช่วยตรวจสอบเรื่ องโครงสร้างของ
กริ ยา หรื อ Tenses, รวมถึ ง Parts of Speech, คากริ ยาและคานามทุ กอย่าง Regular and Irregular Verbs, Modal
Verbs, Passive Voice, Questions and Auxiliary verbs, Comparisons, Infinitive with to and Gerund เป็ นต้น
แอพพลิเคชัน่ ที่โดดเด่นที่ช่วยตรวจสอบการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และช่วยในการเขียน
ภาษาอังกฤษได้มนั่ ใจในปั จจุบนั ได้แก่ แอพพลิเคชัน่ Grammarly (www.grammarly.com) แอพฯนี้ช่วยตรวจสอบ
งานเขี ยนเราได้ประหนึ่ งมี พจนานุ กรมวางอยู่ขา้ งๆ พร้ อมบอกรายละเอียดว่าทาไมเขียนแบบนี้ ถึงผิด และรู ป
ประโยคที่ถูกต้องนั้นควรเป็ นอย่างไร ดังนั้น จึงทาให้เราสามารถพิมพ์ไปด้วย แก้ไขไปด้วยพร้อมกัน หรื อจะพิมพ์
ไปก่อนให้จบแล้วค่อยย้อนกลับมาดูจุดที่ผิดและทาการแก้ไขให้ถูกต้องเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถปรับเปลี่ยนรู ป
ประโยคได้ถูกต้อง พร้อมคาอธิบายเพิ่มเติมว่า ทาไมประโยคนี้ถึงผิด

การประยุกต์ และผลสั มฤทธิ์ของการปรับใช้ แอพฯ Grammarly ในการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็ นภาษาสากลของโลก ใครสามารถฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี ย่อม
ได้เปรี ยบในหลาย ๆ เรื่ อง แต่ถา้ ใครยังมีปัญหาเรื่ องภาษา เทคโนโลยีในโลกปั จจุบนั สามารถช่วยได้ ไม่วา่ จะเป็ น
การใช้ Google Translate ตัวช่วยในการแปลภาษา หรื อเครื่ องแปลภาษาชนิ ดที่ แปลสด และGrammarly ตัวช่วย
ตรวจสอบการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา เป็ นต้น
Grammarly คือ แอพฯที่ช่วยในการปรับแก้งานเขียนของเราให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สร้างความมัน่ ใจใน
การเขียนของเรา ปรับรู ปคาให้น่าสนใจยิง่ ขึ้น เปลี่ยนรู ปประโยคที่ผิดให้กลายเป็ นถูกต้อง เพราะแอพฯนี้สามารถ
ตรวจสอบคาผิด “ไวยากรณ์” ในภาษาอังกฤษ รองรับการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งโปรแกรมในหมวด Microsoft
Office, โปรแกรมเสริ มสาหรั บ Browser อย่าง FireFox/Chrome, Messenger, Gmail, Yahoo, Facebook, Twitter,
Linkedin เป็ นต้น
การตรวจแก้ภาษาอังกฤษมีคาสาคัญอยูด่ ว้ ยกัน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) Proof Reading คือ การตรวจรู ปแบบ
การเขี ย น การใช้ เ ครื่ องหมาย การใช้ ต ัว สะกด เนื่ อ งเพราะรู ปประโยคมี ค วามหมายชั ด เจนดี อ ยู่ แ ล้ ว
2) Editing คือ การปรับปรุ งไวยากรณ์ คา รู ปประโยคให้ถูกต้อง แต่ไม่จาเป็ นต้องมีการเขียนข้อความให้ใหม่ และ
3) Rewriting คื อ การแก้ ไ ขค า รู ปประโยค โครงสร้ า งไวยากรณ์ ใ ห้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ ง
การปรับใช้แอพฯ Grammarly ในการตรวจสอบจัดอยูใ่ นหมวดการตรวจแบบ Editing
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รู ปภาพที่ 1 แสดงแอพพลิเคชัน่ Grammarly
Grammarly ถือเป็ นเครื่ องมือที่ จะเข้ามาช่วยเราตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคา ว่ามันน่ าจะมี
อะไรที่เขียนผิดหรื อไม่ การใช้คานี้ เหมาะสมกับบริ บทหรื อเปล่า เราสามารถเขียนเอกสารในโปรแกรม หรื อจะ
นาเอาไฟล์เข้าไปใส่ ในแอพฯก็ได้ แอพฯนี้ จะช่วยเช็คให้วา่ เราพลาดตรงไหนบ้าง พร้อมบอกเราว่าต้องปรับยังไง
สามารถมองเห็นถึงจุดผิดพลาดในงานเขียนของเรา และที่ สาคัญมีคาแนะนาให้แก้ไขแบบอัตโนมัติ เพียงแค่ใช้
ปลายนิ้ วสัมผัสระบบก็จะช่ ว ยปรั บแก้ให้เ ราได้ถู กต้องตามหลักเกณฑ์ได้ทันที ทั้งการใช้ Transition, การใช้
Composite Sentence หรื อแม้ ก ระทั่ ง การใช้ Active and Passive Voices ที่ มี ผ ลต่ อ ความหมายที่ เ ราจะสื่ อ
ความสามารถในการมองเห็นถึงจุดผิดในงานเขียน
นอกจากนั้น โปรแกรมดังกล่า วยัง มี จุดเด่ นที่ น่ าสนใจมากมายอาทิ สามารถโหลดมาใช้ได้ง่า ย ฟรี
มีให้เลือกหลากหลายรู ปแบบ ทางานได้เร็ วแบบเรี ยลไทม์ ตรวจละเอียดประหนึ่งมีคนมาพิสูจน์อกั ษรให้เรา หรื อมี
ครู ช่วยแนะนาวิธีการใช้ไวยากรณ์ดว้ ยว่าทาไมถึงผิด ยิง่ ไปกว่านั้น Grammarly ยังมี Native App ให้สามารถติดตั้ง
ไว้บนตัวเครื่ อง เพื่อง่ายต่อการ Import ไฟล์เอกสารและตรวจคาผิด ไวยากรณ์ได้ทนั ที ซึ่งมีท้ งั เวอร์ชนั่ บน macOS
และ Windows ว่าด้วยศักยภาพของแอพพลิเคชัน่ ดังกล่าว สามารถช่วยปรับปรุ งทักษะการเขียนของเราให้ดีข้ ึน
หลายประการ ได้แก่
1. การสะกด (Spelling) ช่วยให้การสะกดของเราถูกต้องมากขึ้น หากเราสะกดผิด โปรแกรมจะช่วยเตือน
พร้อมกับให้คาแนะนาว่าจะแก้ไขอย่างไร ตัวที่ ถูกต้องคืออะไร เราสามารถตั้งค่าที่ Menu Profile และ Set Goal
เพื่ อ ก าหนดรู ป แบบการใช้ภ าษาอัง กฤษ อย่า ง American English, British English หรื อ Australian English ให้
Formal หรื อ Informal เพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการของเรามากที่สุด
2. ไวยากรณ์ (Grammar) ถือเป็ นจุดเด่นของแอพฯ นี้ กล่าวคือ หากเราพิมพ์ประโยคที่ผิดไวยากรณ์ลง
ไป ทั้งที่ปรากฏในรู ปของ Tenses, Conjunctions, Prepositions, Articles แอพฯจะทาหน้าที่ตรวจสอบให้เราว่า การ
ใช้ประโยคดังกล่าวผิดอย่างไรพร้อมกับชี้แนะให้เห็นรู ปประโยคที่ถูกต้อง ถึงแม้วา่ โปรแกรมจัดทาเอกสารอย่าง
Word หรื อ Pages ที่เราใช้กนั ในทุกวันนี้ จะสามารถตรวจสอบการสะกดคาผิดกันได้อยูแ่ ล้ว แต่ไม่ได้รวมถึงเรื่ อง
ของไวยากรณ์และการแนะนาคาศัพท์ที่สละสลวยกว่าสาหรับรู ปประโยคนั้นๆอย่างที่ “Grammarly” ทาได้
3. เครื่ อ งหมายวรรคตอน (Punctuation) การตรวจสอบรู ป แบบการเขี ย นสามารถก ากับ การใช้
เครื่ องหมายวรรคตอนในแต่ละประเภท ปกติจะมีการเว้นวรรคหลังจากการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนอย่างเช่น
Comma, Full stop, Colon, Semi-colon, Dash, Parentheses เป็ นต้น หากเราเว้นช่องผิดก็จะทาให้การเขียนของเรา
พลาด แอพพลิเคชัน่ นี้จะช่วยจัดแก้ให้ แต่อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้ก็จาเป็ นต้องรู ้และเข้าใจในรู ปแบบการใช้เครื่ องหมาย
ดังกล่าวด้วย เพราะใช่วา่ แอพพลิเคชัน่ ดังกล่าวจะช่วยได้ท้ งั หมด
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Grammarly จะช่วยขีดเส้นใต้จุดที่เราเขียนผิด และช่วยวิเคราะห์ ชี้นาให้เราได้เห็นว่า รู ปประโยค หรื อ
คาที่ใช้น้ นั น่าจะผิดอย่างไร เราสามารถกดดูได้ที่แถบเครื่ องมือ ทางด้านขวามือ ซึ่ งจะรวบรวมสถิติ และวิเคราะห์
การเขียนของเราออกมาให้เราได้ทราบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสะกดผิด ไวยากรณ์ผิด การเว้นวรรค การใช้
เครื่ องหมายวรรคตอนผิด หรื อแม้กระทัง่ การเลือกคาศัพท์และวลี ที่ใช้ไม่เหมาะสม ซึ่ งระบบจะชี้ ว่าจุดที่ ผิดอยู่
ตรงไหนของบทความเรา ดังนั้น Grammarly น่าจะช่วยทาให้ชีวิตของหลายๆคนที่ผกู พันกับเอกสารภาษาอังกฤษ
สามารถทางานได้ง่ายยิ่งขึ้ น จบงานที่ ได้รับมอบหมายได้ในเวลาอันสั้น และทาให้การสื่ อสารเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและถูกต้อง
การถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียนซึ่ งมีไวยากรณ์มาเป็ นตัวกากับ เป็ นเหตุให้การเขียนกลายเป็ นวินยั
ของความคิด ความคิดของเรามีไม่จากัดแต่การถ่ายทอดความคิดกลับถูกจากัดเพราะมีไวยากรณ์มาเป็ นตัวขวางกั้น
ดังนั้น ทาอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ ได้ แอพฯ Grammarly จึ งช่วยตอบโจทย์ แก้ไขจุดอ่อนของเราได้ ทาให้การ
เขียนเพื่อถ่ายทอดแนวคิดเป็ นไปอย่างราบรื่ น ช่วยให้การเขียนถูกต้องมากยิง่ ขึ้น จุดเด่นของแอพฯ Grammarly มี 4
Cs ได้แก่
1) Check ช่วยตรวจสอบงานเขียนของเราได้เห็นตรงไหนเขียนดี ตรงไหนต้องแก้ไข พร้อมชี้แนะ
ให้เห็นแนวทางที่จะทาให้ดียงิ่ ขึ้นได้อย่างไร ช่วยทาให้การตรวจแก้คาเป็ นเรื่ องง่าย จัดการงานเขียนให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ จากที่เคยกลัวเรื่ องการเขียนว่าจะไม่ถูกต้องตามหลักภาษา แต่แอพฯ Grammarly จะช่วยตรวจสอบ
ทั้งเรื่ องการใช้คาให้เหมาะสมกับรู ปประโยคหรื อบริ บทนั้นๆ
2) Change เมื่อตรวจสอบเห็นคาหรื อประโยคใดไม่ถูกต้องเหมาะสมกับรู ปประโยค แอพฯนี้จะ
ช่วยเปลี่ยนให้ถูกต้องทั้งในระดับคาและประโยคพร้อมกับเสนอแนะแนวทางและแสดงคาตอบที่ถกู ต้องให้เห็น
3) Conciseness นอกเหนื อจากความถูกต้องตามหลักภาษาแล้ว สิ่ งที่ แอพฯ นี้ ช่วยตรวจสอบคือ
ความเหมาะสมในการใช้ศพั ท์ การใช้คาที่เป็ นทางการ และที่สาคัญคือการใช้ขอ้ ความให้มีความกะทัดรัด สั้น แต่
ครอบคลุมความหมาย ทาให้การเขียนมีความน่าสนใจ หนักแน่นมากยิง่ ขึ้น
4) Clarity ทาให้งานเขียนมีความชัดเจน ใช้ศพั ท์ให้เหมาะสมกับความหมายที่แท้จริ ง พร้อมกับให้
คาแนะนา เสนอแนะแนวทาง แสดงคาตอบที่ถูกต้องให้เห็นง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัส
5) Compelling ทาให้งานเขียนน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น สมบูรณ์ท้ งั ในเนื้อหา (Substance) และรู ปแบบ
ของภาษา (Form) ทาให้งานเขียนของเราไม่ซ้ าซาก เสนอหลากหลายคาให้เราได้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสม
ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ก็มีความสาคัญไม่ต่างจากคาศัพท์และสานวนภาษา เพราะศัพท์เปรี ยบ
เป็ นดั่ง วัต ถุ ดิ บ ที่ เ ราจะน ามาท าอาหาร แต่ ฝี มื อ หรื อ กระบวนการในการประกอบอาหารก็ จ าเป็ นไม่ แ พ้กัน
ไวยากรณ์ จึงเปรี ยบได้ดั่งฝี มื อในการทาอาหาร กล่าวคื อ แม้นเราจะมี วตั ถุดิบเพียบพร้ อม แต่เราไม่เข้าใจใน
กระบวนการปรุ ง ไม่ ท ราบว่า จะเอาอะไรใส่ ก่ อ น-หลัง ก็ ย ากที่ จ ะท าให้ร สชาติ ข องอาหารอร่ อ ย มาวัน นี้
กระบวนการปรุ งมีเทคโนโลยีมาช่วยทาให้การปรุ งอาหารมีรสชาติอร่ อยคงที่ และสามารถประกอบได้ในปริ มาณ
ที่ มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ขอบข่ายการบริ การขยายขอบเขตออกไปได้กว้างขึ้น ทาให้การเขียนของเรามีความรวดเร็ ว
ถูกต้อง และมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้น
การทาหน้าที่ของแอพฯ Grammarly จะคอยตรวจสอบให้เราแบบทันเวลา (Real time) ช่วยให้งานเขียน
เราง่ายขึ้น ใช้ได้ท้ งั PC และ Smartphone แค่ลากไฟล์ที่ตอ้ งการตรวจลงไปในโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมก็จะ
แสดงผลในด้านขวาให้เห็นว่าประโยคไหน คาใดที่เราใช้ “มันผิด” พร้อมกับแสดงคาที่ถูกต้องให้เราได้ทราบเพื่อ
แก้ไขได้ทนั ท่วงที
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รู ปภาพที่ 2 ภาพแสดงให้เห็นความผิดพลาดในการเขียนและการแก้ไขพร้อมคาอธิบาย
เพราะความกลัวผิด นักศึกษาไทยจึงใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้น ทาให้ขาดความต่อเนื่ องใน
การฝึ กฝน เป็ นเหตุให้ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง (บุษราภรณ์ ทับทิมงาม, 2542: 22-24)
ไม่เว้นแม้แต่การแต่งประโยคเรี ยงความในห้องเรี ยน ต่างก็พากันกลัวผิด จึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นออกมา
อย่างถูกต้องชัดเจน เพราะเหตุที่มีคาว่า “ถูกต้อง” มาเป็ นตัวกากับ พลอยทาให้คิดว่าการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
เป็ นเรื่ องยาก เป็ นเหตุ ให้เหล่านักศึ กษาขาดความมัน่ ใจในการเขี ยน ดังนั้น แอพฯ ที่ ปรากฏใน Mac OS และ
Windows ที่ชื่อ Grammarly คือตัวช่วยที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบงานเขียนของเราได้ในระดับหนึ่ง

การปรับใช้ แอพพลิเคชั่น Grammarly ในการสอนเขียนรายวิชา EBC 340
สาหรับการนาเอาแอพพลิเคชัน Grammarly มาปรับใช้ในการสอนเขียนในรายวิชา EBC340 การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจนั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นตัวช่วยในการตรวจสอบเนื้ อหาว่าเราเขียนถูกต้อง
หรื อไม่ โดยมี ความถูกต้องตามหลักภาษาและการใช้คาเป็ นเป้ าหมาย ซึ่ งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
รู ปแบบ อาทิ
1) สอนศั พ ท์ (Vocabulary) การใช้ค าที่ ไ ม่ ซ้ า ซากในการเขี ย น และการเลื อ กใช้สานวนที่ มี ค วาม
หลากหลาย ทาให้เนื้ อหาที่นาเสนอน่าสนใจ แอพฯ นี้ จะไฮไลท์คาที่คลุมเครื อควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เหมาะสมของรู ปประโยคให้ตรงกับความหมายที่ แท้จริ งในประโยคนั้น ๆ เช่ น “The great majority of people
underestimate writing.” คาว่า “great” อาจทดแทนด้วยคาว่า “vast” โดยแอพฯ จะไฮไลท์ตรงคาว่า “great” พร้อม
กับนาเสนอคาที่ควรจะเป็ นว่า ควรใช้ “vast” แทน เป็ นต้น
2) สอนการสะกด (Spelling check) ช่วยชี้แนะแนวทางหรื อให้ทางเลือกว่าควรใช้คานี้ ดีหรื อไม่? หรื อ
คุณหมายถึงคานี้ หรื อเปล่า? เพื่อกาชับว่าเราสะกดผิด พร้อมกันนั้นระบบก็ช่วยปรับแก้ไขให้ เช่น You’re vary
interesting person. ระบบก็จะถามเพื่อความมัน่ ใจว่า “Possibly confused word : vary” Did you mean “very”? หรื อ
ประโยค “And than I thought, “Why not?” ระบบก็จะถามขึ้นว่า “Possibly confused word: “then””
3) สอนไวยากรณ์ (Change the verb form) ช่วยตรวจสอบให้เราได้ทราบถึงงานเขียนของเราผิด
ไวยากรณ์ เช่น “The office rules are being revise, so we’ll have new ones very soon.” ประโยคดังกล่าวเป็ น Passive
voice รู ปประโยคจะต้องเป็ น “Subject + is, am, are + V3” แต่ที่เราพิมพ์น้ นั ผิด ระบบจึงชี้แนะให้เราทราบว่า
ประโยคที่ถูกต้องควรจะเป็ น “The office rules are being revised, so we’ll have new ones very soon.”
4) สอนการใช้ ค า (Check the word usage) เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ราสามารถเลื อ กใช้ ค าให้ เ หมาะสมกับ
ความหมายที่แท้จริ งให้ถูกต้องกับรู ปประโยค หรื อเพื่อให้การใช้คาสานวนเกิดความกระชับขึ้น ให้เข้ากับบริ บท
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ของความหมายในประโยคนั้น ๆ เช่น “I was skeptical about the total idea.” เครื่ องจะชี้ไปที่คาว่า “total” พร้อม
กับชี้แนะให้เราเปลี่ยนไปใช้คาว่า “whole” น่าจะดีกว่า เป็ นต้น
5) สอนการใช้ เครื่ องหมายวรรคตอนให้ ถูกต้ อง (Punctuation) ตรวจสอบการใช้เครื่ องหมายวรรคตอน
ให้เหมาะสม ให้สัมพันธ์กบั ความหมายของรู ปประโยค เช่น เมื่อไหร่ ใช้เพียง Comma หรื อ Full stop ประโยคใด
ใช้ Semi-colon เมื่อใดใช้ Dash เพราะการใช้เครื่ องหมายเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายได้ดียงิ่ ขึ้น และแอพ
ฯ นี้สามารถช่วยตรวจสอบความเหมาะสมเหล่านี้ให้เรา
นอกจากนี้ ยัง มี แ อพฯ อี ก มากมาย ที่ ส ามารถน ามาใช้ต รวจสอบความถู ก ต้อ งของภาษาอัง กฤษ
ช่วยตอบโจทย์ผทู ้ ี่อ่อนไวยากรณ์ เช่น White Smoke, Ginger, CorrectMe, Speller/Spell Checker เป็ นต้น
สาหรับขั้นตอนในการนามาเอาแอพฯ Grammarly มาปรับใช้ในการสอนเขียนนั้น ผูส้ อนได้กาหนดให้
นักศึกษาเขียนเรื่ อง “การนาเอากัญชามาใช้ประกอบในรักษาทางการแพทย์ถือเป็ นการผิดจรรยาบรรณ/คุณธรรม
จริ ยธรรมหรื อไม่?” จากนั้น ให้นกั ศึกษานาเอาข้อความที่เขียนมาตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์ผ่านทาง
แอพฯ Grammarly ผลที่ได้รับคือ

รู ปภาพที่ 3 ภาพแสดงให้เห็นความผิดพลาดในการเขียนและการแก้ไขพร้อมคาอธิบาย
เราจะพบว่า ภาพด้านบนได้แสดงให้เห็นถึงข้อความที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งในเรื่ องการใช้อกั ษรตัว
ใหญ่ การสะกด การเว้นวรรค ความเหมาะสมของการใช้คา และไวยากรณ์ โดยมีคาอธิบายถึงคาที่ไม่ถูกต้องพร้อม
กับเสนอแนะข้อความที่ควรจะเป็ นให้เลือกในฝั่งขวามือ ดังนั้น เมื่อนาเอาแอพฯดังกล่าวมาปรับใช้ ก็จะได้เห็นถึง
ความถูกต้องชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ดังภาพด้านล่างนี้

รู ปภาพที่ 4 ภาพแสดงให้เห็นประโยคที่สมบูรณ์

สรุ ป
การนาเอาแอพฯ Grammarly มาใช้ในการตรวจสอบการเขียน นอกจากจะช่วยตรวจคาผิดอย่างละเอียด
แล้ว ยังสามารถตรวจไวยากรณ์ได้ดว้ ย และช่วยพัฒนางานเขียนได้ดียงิ่ ขึ้นในหลายๆส่วน ไม่วา่ จะเป็ นช่วยบอกว่า
เราผิดตรงไหน พร้ อมตัวอย่างการใช้งานที่ ถูกต้อง โดยมี จุดเด่ นมากมายอาทิ ฟรี มี ให้เลื อกใช้หลายรู ปแบบ
ทางานรวดเร็ ว
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ข้ อเสนอแนะ
แอพพลิเคชัน่ นี้ เป็ นเพียงแค่สิ่งอานวยความสะดวกเท่านั้น ส่ วนหน้าที่ในการเก็บรายละเอียด ทาให้งาน
เขี ยนของเราสมบู รณ์ ยิ่งขึ้ นคื อความรู ้ ของผูเ้ ขี ยนเอง ผูใ้ ช้ตอ้ งมี ความรู ้ ท้ งั ในเรื่ องศัพท์ โครงสร้ างภาษาและ
วัฒนธรรมของการใช้ภาษาด้วย เพื่อสามารถถ่ายทอดภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน
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มาตรฐานอาจารย์มืออาชี พ (SPU-PSF) มี 4 โดเมน คือ โดเมนที่ 1 องค์ความรู ้ ประกอบด้วย 2 หัวข้อ
โดเมนที่ 2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ โดเมนที่ 3 คุณค่าของอาจารย์มืออาชีพ ประกอบด้วย
2 หัวข้อ โดเมนที่ 4 สัมฤทธิ์ ผลของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ซึ่ งในแต่ละหัวข้อมีเกณฑ์อยู่ 4 ระดับ คือ ระดับ
เริ่ มต้น ระดับชํานาญ ระดับชํานาญพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ซึ่ งเป็ นมาตรฐานในการพัฒนาอาจารย์สู่ มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพ และเป็ นเกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่ งจะ
กล่าวถึงเทคนิ คในการเตรี ยมความพร้อมในระดับที่ 1 เริ่ มต้น (Beginner) และในระดับที่ 2 ชํานาญ (Proficiency)
เป็ นหลัก การนําเทคนิคกระบวนการเรี ยนการสอนแบบ CBL ทั้งหมด 5 ขั้นตอน มาใช้กบั ผูเ้ รี ยนในรายวิชานั้น ๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน อาจทําให้ผทู ้ ี่สนใจเข้ารับการประเมินมีความเข้าใจในรายละเอียดในการเขียน
คําอธิ บาย กระบวนการเรี ยนการสอน การเรี ยงลําดับความคิดและการรวบรวมเนื้ อหาต่าง ๆ ที่ นาํ มาใช้ในการ
ประกอบหลักฐาน พร้อมการยกตัวอย่างประกอบได้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิ ดคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนา
องค์ความรู ้ได้อย่างเป็ นระบบ ทําให้ง่ายต่อการนํามาใช้งานได้ตามแบบฉบับอาจารย์มืออาชีพ (SPU-PSF)
คําสําคัญ : เทคนิค, การสอน, สร้างสรรค์, อาจารย์มืออาชีพ

ABSTRACT

There are 4 domains of the Professional Instructor Standard (SPU-PSF) which are divide by 1) Structure
of Knowledge include two topics 2) Learning Process include four topics 3) Value of Professional Instructor
include two topic 4) Outcome of Student include two topics. In each topic there are 4 levels, which are beginner
, professional , specialist and expertise. Therefore, these are the norm of improve the instructor to expertise in
this area and also this is related with the Thai Qualification Framework For Higher Education. Which may argue
that, it is quite focusing for the first level( Beginner) and second level (specialist). For the best academic to
student, it has required the form of 5 process of CBL within the lesson. Which may who interested it, more
understand in detail, the process of study , the compile of thinking and lessoning for make an evidence to the
much more. In each domains, it must have explain by concrete with the image by use the Facebook program to
manage. Moreover, it can be for a contact in anytime and anyplace. Include, a news announcement, brain
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storming, review lesson , group activities though collective video recording in class for protocol. Lastly, make it
easily to use in the future like the Professional Instructor Standard (SPU-PSF).
Keywords : Technique, Teaching, CBL, SPU-PSF

1. บทนํา

ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552
กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ (Learning Outcomes) ของผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรในการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ท้ งั ในระดับชาติและระดับ
สากลมีความร่ วมมือกันในส่ วนของการดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และความร่ วมมือ
กับต่างประเทศในปี พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาํ เนินโครงการความร่ วมมือกับสหภาพ
ยุโรป (EU) ในโครงการ “TQF and the Development of Professional Standards Framework” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นมืออาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านศาสตร์ใน
สาขา ด้านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน และทัศนคติที่ดีงามในความเป็ นอาจารย์มืออาชีพ
จึ งมีการส่ งเสริ มให้อาจารย์มีคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งเกิ ดขึ้นนานแล้วในต่างประเทศ
สหภาพยุโรป ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึ กษาชั้นนําของโลกเป็ นจํานวนมาก จึงศึกษาจากการนําไปใช้ของส
หราชอาณาจักร และของประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้มีการริ เริ่ มนําไปจัดทํา
เป็ นแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของตน การจัดทําแนวทางการส่ งเสริ มคุ ณภาพการจัดการศึ กษาของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษาของไทยที่สอดคล้องกับ
ทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 และแนวคิดการศึ กษาไทย 4.0 จําเป็ นต้องมี การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มี
เทคนิค แนวทาง และวิธีการในการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม เป็ นอาจารย์มืออาชีพที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตามจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม (อ้างอิงจากแนวทางการส่ งเสริ มคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา)

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึ กษาเทคนิ คการเตรี ยมความพร้ อ มเข้า สู่ การพัฒนาอาจารย์มาตรฐานมื ออาชี พ (SPU-PSF)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
(2) เพื่อเป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้ อมสู่ ม าตรฐานอาจารย์มื ออาชี พ (SPU-PSF) มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม

3. เทคนิค (Technique)

เทคนิ ค หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ ใช้เสริ มกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรื อการกระทําใดๆ เพื่อช่วยให้
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรื อการกระทํานั้นๆ มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เทคนิ คการสอน หมายถึ ง กลวิธีและยุทธวิธีต่างๆ อันเกิ ดจากประสบการณ์ การสอนและการคิดค้น
เทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม่ ๆ ของตัว ผู ้ส อนเองในการที่ นํา มาใช้เ สริ ม กระบวนการสอนในแต่ ล ะขั้น ตอน เพื่ อ ให้
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การดําเนินการเรี ยนการสอนมีคุณภาพ และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ดังที่ทิศนา แขมมณี (2559:329) กล่าวว่า การ
บรรยายเป็ นวิธีสอนที่ ตอ้ งอาศัยความสามารถของผูบ้ รรยาย ถ้าผูบ้ รรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ ดึงดูดใจ
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนอาจขาดความสนใจได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ผเู ้ ขียนได้ศึกษารู ปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็ นฐาน Creativity-based Learning (CBL) เพื่อใช้แทนการสอนแบบเดิม ซึ่ งการศึกษาแบบบอกเล่า และการสอบ
แบบท่องจําจะไม่ช่วยส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์แล้วยังเป็ นการทําลายมันอีกด้วย (วิริยะฤาชัยพาณิ ชย์ 25:2558)
นอกจากนี้การสอนรู ปแบบใหม่ยงั ช่วยให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะต่าง ๆ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ สอด
คล้องกับ Watanabe,Y. (1999) ระบุวา่ เราต้องอนุญาตให้การมีส่วนร่ วมเชิงลึกในกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเข้มแข็ง
การมีส่วนร่ วมที่เปิ ดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างไม่มีขอ้ จํากัดอีกด้วยโดยได้นาํ เทคนิคกระบวนการสอนตาม
แนวทาง CBL โดยจัดรู ปแบบการสอนเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กระตุน้ ความสนใจ โดยการทําให้ผูเ้ รี ยนนั้นมีความอยาก ได้แก่ อยากเรี ยน อยากรู ้ อยาก
ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง โดยใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งผูเ้ รี ยนสนใจเป็ นตัวกระตุน้ เนื้ อหานั้นสามารถ
นําไปใช้ได้จริ งในชี วิตประจําวันได้ก็จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าเดิม และสนใจในการค้นหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองได้ การใช้สื่อมัลติมีเดี ยถือเป็ นการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี การใช้เกมเข้ามาช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนความรู ้โดยเลือกใช้โปรแกรม Kahoot ที่สามารถเล่นเกมง่าย ๆ ได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ เข้ามา
ช่วยในการเรี ยนการสอน หรื อ กิจกรรมกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้สอนในสัปดาห์น้ นั
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ โดยผูส้ อนไม่ได้เป็ นผูก้ าํ หนดคําถามให้ แต่จะเป็ น
การปล่อยให้ผเู ้ รี ยนค้นหาปั ญหาที่ตนเองสงสัย โดยปั ญหาที่เกิ ดขึ้นนั้นจะเป็ นปั ญหาที่ผเู ้ รี ยนสนใจในบทเรี ยน
“อยากรู ้” ด้วยตนเอง และเมื่อผูเ้ รี ยนเกิ ดความอยากรู ้ จึ งเป็ นจังหวะที่ดีที่จะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน ค้นหาเนื้ อหาที่
ตนเองต้องการ ซึ่งผูเ้ รี ยนพร้อมที่จะเปิ ดรับความรู ้น้ นั ได้อย่างเต็มที่
ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด ผูส้ อนนั้นมีหน้าที่เดินให้คาํ ปรึ กษาตามกลุ่ม โดยฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั คิด
และรู ้ จัก ค้น คว้า หาข้อ มู ล รู ้ จัก เลื อ กใช้แ ละตัด สิ น ใจในข้อ มู ล ที่ ห าได้อ ย่ า งง่ า ยดายผ่ า นเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ
ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอ ขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนนั้นจะได้นาํ เสนอผลงาน ที่ตนเองที่ได้ไปค้นคว้าและคิดออกมา
เมื่อจบการนําเสนอผูส้ อนจะเป็ นผูเ้ ปิ ดประเด็นให้มีการซักถามในชั้นเรี ยน และนี่คือกระบวนการที่จะทําให้ผเู ้ รี ยน
นั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ตนเองได้คน้ หามาถ้าหากข้อมูลที่ หามานั้นไม่ถูกต้อง การซักถามใน
ห้องเรี ยนนั้นจะเกิดประเด็นใหม่ ๆ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล กรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ หรื อหลักสู ตรแกนกลางต้องการนั้น คือ การที่ ผเู ้ รี ยนมี
การพัฒนาทั้งด้านของด้านความรู ้ (Knowledge) โดยจัดให้มีการสอบวัด หรื อ การใช้แบบฝึ กหัดต่าง ๆ แล้วนํา
คะแนนมาเป็ นตัวชี้วดั ว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้มากน้อยเพียงใด ด้านทักษะ (Skill) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบรู บริ ค
(Rubric) ในการประเมินผูเ้ รี ยนโดยขึ้นอยูก่ บั การตั้งหัวข้อในการประเมิน และรายละเอียดการประเมินที่จาํ เป็ น
เช่น หากประเมินในหัวข้อทักษะการนําเสนอ รายละเอียดการประเมินที่จาํ เป็ น คือด้านเนื้อหา ด้านความชัดเจนใน
การพูด และด้านเทคนิ คในการนําเสนอเป็ นต้น และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Atiitude) การตั้งหัวข้อการ
ประเมินในคุณลักษณะที่ผสู ้ อนอยากให้เกิดขึ้นในผูเ้ รี ยน และรายละเอียดสําหรับการประเมินที่สอดคล้องกัน
กล่าวโดยสรุ ป คือ การศึ กษาเทคนิ คกระบวนการเรี ยนการสอนแบบ CBL ทั้งหมด 5 ขั้นตอนมาใช้กบั
ผูเ้ รี ยนในรายวิชานั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน โดยเทคนิคนี้ สามารถนํากระบวนการที่ได้ปฎิบตั ินาํ ไป
ตอบคําถามในโดเมนต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาอาจารย์มาตรฐานมืออาชีพ (SPU-PSF) ต่อไป

1314

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

4. แนวทางในการเตรียมความพร้ อมสู่ มาตรฐานอาจารย์ มืออาชี พ (SPU-PSF)

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU-PSF) แบ่งออกเป็ น 4 โดเมน คือ โดเมนที่ 1 องค์ความรู ้ ประกอบด้วย
2 หัวข้อ โดเมนที่ 2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ โดเมนที่ 3 คุณค่าของอาจารย์มืออาชี พ
ประกอบด้วย 2 หัวข้อ โดเมนที่ 4 สัมฤทธิ์ ผลของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ซึ่ งในแต่ละหัวข้อมีเกณฑ์อยู่ 4
ระดับ คือ ระดับเริ่ มต้น ระดับชํานาญ ระดับชํานาญพิเศษ และระดับเชี่ ยวชาญ ซึ่ งเป็ นมาตรฐานในการพัฒนา
อาจารย์สู่ ม าตรฐานอาจารย์มื อ อาชี พ และเป็ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ส อดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ถื อ เป็ นมหาวิท ยาลัย เอกชนแห่ ง แรกของประเทศไทยที่ ไ ด้จัด ทํา โครงการ SPUProfessional Standard Framework: SPU-PSF ได้ก ํา หนดขึ้ น เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ มหาวิท ยาลัยศรี ปทุ ม
ให้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ และมี ม าตรฐานเที ย บเคี ย งกับ มาตรฐานอาจารย์มื อ อาชี พ ของสํ า นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
โดเมนที่ 1 องค์ ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้ วย
1.1 องค์ ความรู้ ในเนื้อหา (Content Knowledge) อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการสําคัญ ของเนื้อหา
ในเรื่ อง หรื อวิชาที่สอนให้นกั ศึกษาเข้าใจ และนําไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทที่มี
ความซับซ้อนขึ้น เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคม มีวิธีการประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ระบบ สามารถนําความรู ้ ความเข้าใจในการวางแผนไปใช้ในรายวิชาของตนเอง สามารถนําความรู ้ ความเข้าใจไป
ใช้อย่างถูกต้อง ได้แก่ การนํากระบวนการคิด ทักษะ และการพัฒนาแนวคิดต่างๆ มาปรับใช้ได้ นําความรู ้ที่ได้มา
พัฒนา และสร้างสรรค์ สามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปพัฒนาได้ในอนาคตตามมาตรฐานสากล
1.1.1 ด้านการเรี ยงลําดับเนื้อหาการสอนอย่างเป็ นระบบ โดยมีการแบ่งคําอธิบายรายวิชาทั้งหมดมา
เป็ นหัวข้อ แล้วจึงนํามากระจายออกเป็ นหัวข้อการเรี ยนทั้งหมด 15 ครั้ง และเรี ยงลําดับตามความสําคัญของหัวข้อ
และความเชื่อมโยงกับวิชาอื่นได้ ด้านการวิเคราะห์เนื้อหาในวิชาที่สอนได้อย่างลึกซึ้ง ในแต่ละสัปดาห์จะมี VDO
ประกอบการสอน ตัวอย่างรายการที่ น่าสนใจทั้งใน และต่างประเทศ มี Presentation ประกอบบรรยายหัวข้อ มี
กิ จกรรม/เกมส์ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกคิด วิเคราะห์หลังเรี ยนโดยมีกระบวนการสอนโดยทักทาย มีตวั อย่าง VDO Case
Study base Learning วิเคราะห์ และสรุ ป
1.1.2 ด้านการให้คาํ ปรึ กษา มีการชี้แนะเพื่อให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ในรายวิชาที่สอนโดย
แบ่งเป็ นการเรี ยนทฤษฎี 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ การเรี ยนปฏิบตั ิ 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง เช่น การเข้า
ศึ กษาในระบบ e-learning การทํากิ จกรรมกลุ่ม (การบ้าน) และการให้คาํ ปรึ กษานอกเวลา เป็ นต้น บรรยาย 30
ชั่ว โมง/ภาคการศึ ก ษา สอนเสริ ม 3 ชั่ว โมง ต่ อ /ภาคการศึ ก ษา การฝึ กปฎิ บัติ / งานภาคสนาม 30 ชั่ว โมง/ภาค
การศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง 75 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา
1.2 องค์ ความรู้ ในศาสตร์ การสอน (How to teach) ด้านวิธีจัดการเรี ยนรู ้ แบบต่างๆ เช่ น การบรรยาย
แบบฝึ กหัด การอภิปรายในชั้นเรี ยน การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน และผลงานการผลิตรายการฯ ประเภท
ต่างๆ โดยนํามาวิเคราะห์ และสรุ ปในการนําเสนอ โดยเน้นไปที่ตวั ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง การค้นคว้าด้วยตนเอง
การนําเสนอผลงาน ผูส้ อนเลือกใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน Creativity-based Learning (CBL) ด้วย
วิธีการ “เล่าเรื่ อง” (จากงานวิจยั James Catterall, Sir Ken Robinson และงานวิจยั ของนักการศึกษา) หลายประเทศ
ในโลก จึงได้ใช้ความพยายามเพื่อที่จะให้ครู ปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อสร้างให้ผ◌้ ู เรี ยนได้มีทกั ษะที่ สําคัญจึ งหา
วิธีการสอนที่ เหมาะสม คือ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน CBL Creativity-based Learning ซึ่ งสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยที่เน้นให้มีความคิด วิเคราะห์ ฝึ กฝนทักษะการส่ื อสาร การทํางานเป็ นทีม ทักษะ
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ในการเรี ยนรู ้ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ มีนาใจ
้ ํ ฯลฯ ช่วยทักษะในการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
วิธีวดั และประเมินผล การสังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ การ
ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน ได้แก่ โจทย์ที่ผสู ้ อนได้มอบหมายท้ายคาบเรี ยน จากผลการสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื้ อหาด้านคุณภาพการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ การจัดทํารายงาน และรู ปแบบการนําเสนอชิ้นงาน
1.2.1 ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโครงการเสริ มความ
เป็ นมืออาชี พของนักศึ กษา (The Professional) โดยจัดบรรยายเสริ มในรายวิชา และแต่ละชั้นปี โดยวิทยากรมือ
อาชีพ การจัดโครงการ “ทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์” เพื่อให้นกั ศึกษาได้เห็ น
กระบวนการในการทํางานจริ งอย่างมืออาชีพ
1.2.2 ด้านการให้คาํ ปรึ กษามีวธิ ีการชี้แนะวิธีการสอนแก่เพื่อนอาจารย์ เช่น การเข้าร่ วมในโครงการ
The Teacher Project #1 มีพี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนําในกระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอนให้มีความทันสมัย มี
การแลกเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนการสอนกับเพื่อนอาจารย์ต่างคณะมีศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทําให้มีการพูดคุย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกันทุกสัปดาห์ โครงการ The Teacher Project #2 ได้รับหน้าที่ เป็ นผูช้ ่วยโคช ซึ่ งจะทํา
หน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงคอยแนะนํา และถ่ายทอดความรู ้ในการพัฒนาระบบ e-learning ให้กบั คณาจารย์ต่างคณะ
โดเมนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Professional Practice)
2.1 การออกแบบและวางแผนการเรี ยนรู้ (Design and Plan Effective Learning) วางแผนการสอนใน
รายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรที่ กาํ หนดไว้ มีการดําเนิ นการจัดทําแผนการสอนตาม มคอ.2 ใช้หลักสู ตร
ปี การศึกษา 2559 ปี การศึกษา 2560 (ตามเอกสารแนบ มคอ.2) เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยุโทรทัศน์
และพฤติกรรมของผูช้ มที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงได้มีการนําข้อมูลจากผูป้ ระกอบการ จากการสัมภาษณ์
ผูป้ ระกอบการในช่ วงการออกนิ เทศงานสหกิ จศึ กษา ประกอบกับข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พที่ ได้มาจัด
บรรยาย และเวิร์คชอปเสริ มในหลักสู ตร รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อ
นําข้อมูลมาใช้เพื่อออกแบบสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยโดยนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มา
เป็ นแนวทางพิจารณาสาระรายวิชา รับฟังข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า และสถานประกอบการเกี่ ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสู ตรประชุมร่ วมกับผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่ อ ออกแบบหลัก สู ตร จัด ทํา ร่ า งคํา อธิ บายสาระรายวิชา เพื่ อ ให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ของหลัก สู ต รเสนอร่ าง
หลักสู ตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิ และเสนอ สกอ. และจัดทํา มคอ.3 / มคอ.4
สําหรับเผยแพร่ ให้แก่นกั ศึกษาก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เป็ นต้น
2.1.2 ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้และใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนจึงได้
นําเครื่ องมื อที่ ช่วยเสริ มในกระบวนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน ได้แก่ ระบบ e-learning ข้อดี คื อ ในแต่ละ
สัปดาห์นักศึ กษาสามาถเข้าไปศึ กษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกที่ ทุกเวลาและมีกิจกรรมต่าง ๆเพื่อช่วยเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถยืดหยุ่นได้ พร้ อมเข้าเรี ยนเมื่ อต้องการ อี กทั้งยังมี วีดีโอตัวอย่างต่างๆ บรรจุ อยู่ในระบบอย่าง
ครบถ้วน
2.1.3 ด้านข้อมูลเสนอแนะเพื่อปรั บปรุ งหลักสู ตร มี การประเมิ นแบบร่ วมรั บรู ้ โดยผูร้ ั บผิดชอบ
หลักสู ตร จะมี การแจ้งผลการประเมิ นการสอนของอาจารย์ประจําหลักสู ต ร เมื่ อจบภาคการศึ กษาเพื่อ นํา มา
ปรับปรุ งการสอนเป็ นรายบุคคล และนํามาเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดตัวผูส้ อนแต่ละรายวิชาให้เหมาะสม อาจารย์
ผูส้ อนทราบผลจากระบบ SCMS ของมหาวิทยาลัยด้วยตนเองในหมวดแบบประเมินผูส้ อน ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถให้
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คะแนนตามความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่ออาจารย์ผสู ้ อนได้ เพื่อนําผลมาพัฒนาในด้านการสอนให้
มีประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึนต่อไป
2.1.4 ด้า นวิธี ว ดั และประเมิ น ผลที่ สอดคล้อ งกับการจัด การเรี ย นรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เน้นให้เกิดการวัดผลที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยเน้นการเก็บคะแนนให้นกั ศึกษามีการ
ผลิตชิ้นงานแทนการจัดทํารายงานเพียงอย่างเดี ยว สามารถนําทฤษฎี ไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม
2.1.5 ด้านการพัฒนาการออกแบบการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงกับประสบการณ์จริ ง ของผูเ้ รี ยนร่ วมกับ
เพื่อนอาจารย์ โดยการประเมินกระบวนการมีการปรับโจทย์ การเก็บคะแนนที่ เน้นไปด้านการลงมือปฏิ บตั ิให้
สอดคล้องกับสภาพของที่ต้ งั แต่ละภูมิภาค ส่ งผลให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิบตั ิมากขึ้นสอดคล้องกับการ
ประเมินผลนักศึ กษาในมคอ.2 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตของหลักสู ตรที่มุ่งเน้นทักษะ
ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิในวิชาชีพฯ
2.2 เทคนิคและกระบวนการสอน (Teaching Technique) เทคนิคการสอน สื่ อการสอน เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย โดยมีการเล่าเรื่ อง ประกอบการอธิบายตามลําดับขั้นตอน
เทคนิ คการอภิปราย มีการให้โจทย์กบั ผูเ้ รี ยน และให้ประเด็นพร้อมการอภิปรายในชั้นเรี ยน เทคนิ คการเล่นละคร
การเขียนบทละครที่จะใช้ในการผลิตละครสั้น ให้ผเู ้ รี ยนเล่าเรื่ องแบบแสดงละครสมมติ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
มากขึ้น และเป็ นการแสดงความกล้าแสดงออกให้กบั ผูเ้ รี ยนมากขึ้น
2.2.1 ด้านพัฒนาเทคนิ คการเรี ยนรู ้ ที่ หลากหลายและให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม นําเอาเทคนิ คการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน CBL Creativity-based Learning โดยใช้กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ กระต้◌ุนความ
อยากรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมี Inspiration ที่ดี การเปิ ดโอกาสให้คน้ หา รวบรวมข้อมูล แยกแยะและนํามาสร้างเป็ นความรู ้ Self
Study การสอนมักจะทําเมื่อมีคาํ ถาม เป็ นการสอนแบบรายคนหรื อรายกลุ่มมากกว่าการสอนรวม ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้มี
โอกาสหาทางแก้ปัญหา ด้วยตนเอง (Individual Problem Solving) การใช้เกมส์ให้มีส่วนในการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
(Game-based Learning) การแบ่งกลุ่มทําโครงงาน Team Project การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนนําเสนอผลงานด้วยวิธีการต่างๆ
(Creative Presentation) การวัด ผลที่ เ ป็ นการวัด ผลด้า นต่ า ง ๆ ออกมาตามเป้ า หมายที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้กบั ผูส้ อนร่ วมอย่างเหมาะสม
2.2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ครู ผสู ้ อนในรายวิชาทฤษฎี จะมีการประชุมร่ วมกับครู ผูส้ อน
ภาคปฏิ บัติก่อนที่ จะเปิ ดสอน โดยปรึ กษาหาแนวทางร่ วมในการปรั บปรุ งให้มีความสอดคล้องกัน และปรั บ
รู ปแบบให้มีความทันสมัยขึ้น มีการใช้เครื่ องมือ Facebook กลุ่มเพื่อสามารถดูความก้าวหน้าในการสอนได้ กลุ่ม
LINE อาจารย์ร่วมสอนเพื่อพูดคุย ปรึ กษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการใช้ทรัพยากรในการเรี ยนการสอน
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2.2.3 ด้านการจัดรายวิชาโดยเน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้โดยใช้การตั้ง program learning outcome (PLO)
หลังจากผูเ้ รี ยนจบหลักสูตรนี้ จะต้องมี outcome อะไรบ้าง โดยมีเทคนิคให้วา่ PLO แต่ละข้อให้เขียนเป็ นประโยค
ได้ คือ สามารถนําความรู ้ ความเข้าใจในการวางแผน ไปใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ สามารถนําความรู ้
ความเข้าใจไปใช้ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างถูกต้อง สามารถระบุ และอธิ บายตําแหน่งหน้าที่ของ
บุคลากรที่เกี่ ยวข้องในการผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้อง นํากระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และการ
พัฒนาแนวคิ ดต่าง ๆ สามารถบริ หารรายการวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างสร้ างสรรค์ นําความรู ้ ที่ได้มาพัฒนา และ
สร้างสรรค์การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ สามารถใช้เทคนิคร่ วมกราฟิ กในการตัดต่อรู ปแบบขั้นสู งในการพัฒนา
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คุณภาพรายการ นําความรู ้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการผลิตรายการในอนาคตตามมาตรฐานสากล พัฒนาความ
ต้องการของตลาดบนพื้นฐานของจรรณยาบรรณวิชาชีพสื่ อสารมวลชนหลังจากได้ outcome แล้วหากเราเห็นว่ามี
กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับสร้าง PLO ข้อใด เราก็บนั ทึกไปในเอกสารแบบเป็ นตาราง จะได้แนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนของวิชา เพื่อตอบเป้ าหมายของหลักสูตรได้
2.3 บรรยากาศและการสื่ อสารการเรี ยนรู้ (Environment and Learning Communication) เน้นการมี
ส่ วนร่ วมโดยมีการส่ งเสริ มให้มีการทํากิ จกรรมกลุ่มร่ วมกัน เพื่อมิตรภาพ และความรู ้สึกที่ดีในการเรี ยน มีเวลา
เหลือเวลาให้นกั ศึกษาค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น มีการพูดคุยกันมากขึ้น มีการให้นกั ศึกษานําเสนอมากขึ้น โดยใช้เวลาใน
ใช้เวลาในการสอนให้น้อยลง สอนตามกลุ่มมากกว่าสอนแบบรวม หลี กเลี่ ยงการอธิ บายอย่างละเอียด แต่จะ
พยายามให้นักศึ กษาค้นหาคําตอบเองโดยที่ ครู มกั จะตอบคําถามด้วยคําถาม เพื่อให้นักศึ กษาเกิ ดความสนใจ
มากกว่าการสอนแบบเดิม ครู ผสู ้ อนหลีกเลี่ยงการตัดสิ นแบบเด็ดขาด เช่น ต้องถูก หรื อ ต้องผิดแต่จะใช้วิธีถามว่า
แน่ ใจหรื อ ทําไมคิดอย่างนั้นหรื อเพื่อน ๆ คิดเห็ นอย่างไรในเร่ื องน้ี การสนับสนุ นให้คิด ฝึ กใช้เรื่ องที่ นักศึ กษา
สนใจเป็ นเนื้อหานํา และเปิ ดโอกาสให้คาํ ปรึ กษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเอง ครู จะเป็ นผ้◌ูรับ
ฟังเรื่ องราวที่นกั ศึกษาคิดนําเสนอ และเรี ยนร้◌ูไปพร้อม ๆ กัน
2.3.1 ด้านเครื่ องมือเทคโนโลยีเพื่อให้คาํ ปรึ กษาผ่านช่องทางหลากหลาย มีการให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
นอกเวลาผ่านทาง inbox ของ Facebook มีกลุ่ม Facebook ประจํากลุ่มเรี ยนของแต่ละรายวิชา เพื่อชี้แจงรายละเอียด
หรื ออธิบายข้อสงสัยต่างๆ ได้ และ Line ตามความเหมาะสม
2.3.2 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดี และปลอดภัย กระตุน้ จูงใจให้ใฝ่ เรี ยนรู ้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยจัดให้มีการเสริ มแรงโดยการมอบของรางวัล ครู ผสู ้ อนเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เพื่อกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความตั้งใจ สนุกสนาน และภูมิใจในตนเอง มีการเสริ มแรงโดยการให้กาํ ลังใจ เช่น การชมเชย การให้
คําแนะนําเพิ่มเติม มีการเสริ มแรงโดยการให้คะแนนพิเศษ เช่น การตอบคําถามท้ายคาบเรี ยน จากเนื้อหาที่ได้เรี ยน
มาแล้วโดยการยกมือหากตอบถูกก็จะได้คะแนนพิเศษ
2.3.3 ด้านการเปิ ดโอกาสให้คาํ ปรึ กษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเอง โดยครู จะ
เป็ นผ้◌ูรับฟังเรื่ องราวที่นกั ศึกษาคิดนําเสนอ และเรี ยนร้◌ูไปพร้อม ๆ กัน ครู ผสู ้ อนอาจมีการติติง และแสดงความ
คิดเห็นในจังหวะที่เหมาะสม และส่ิ งที่จาํ เป็ นมาก คือการให้กาํ ลังใจ มีการรวัดผล และรายงานผลให้ผลตอบกลับ
เพื่อให้นักศึ กษาได้พฒั นาตนเองในแต่ละด้าน CBL จะได้ผลดี จากการสมัครใจกว่าบังคับ และการตัดคะแนน
ลงโทษเป็ นสิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง
2.3.4 ด้านเครื่ องมือเทคโนโลยีเพื่อให้คาํ ปรึ กษาผ่านช่องทางหลากหลาย ผูส้ อนมีการให้คาํ แนะนํา
เพิ่มเติมนอกเวลาผ่านทาง inbox ของ Facebook มีกลุ่ม Facebook ประจํากลุ่มเรี ยนของแต่ละรายวิชาเพื่อ ชี้ แจง
รายละเอียด หรื ออธิบายข้อสงสัยต่างๆ ได้ และ Line ตามความเหมาะสม
2.3.5 ด้านสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดี ปลอดภัย กระตุน้ จูงใจให้ใฝ่ เรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพ
โดยให้มีการเสริ มแรงโดยการมอบของรางวัล ครู ผูส้ อนเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความตั้งใจ สนุ กสนาน และภูมิใจในตนเอง มี การเสริ มแรง เช่ น การชมเชย การให้คาํ แนะนําเพิ่มเติ ม มี การ
เสริ มแรงโดยการให้คะแนนพิเศษ เช่น การตอบคําถามท้ายคาบเรี ยน จากเนื้ อหาที่ได้เรี ยนมาแล้วโดยการยกมือ
ผูเ้ รี ยนก็แย่งกันยกมือให้ไวที่สุดเพื่อที่จะตอบคําถามเป็ นคนแรก หากตอบถูกก็จะได้คะแนนพิเศษในสัปดาห์น้ นั
ครอบครอง
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2.4 การประเมินผลและให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Assessment and Provide Feedback) ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยใช้การประเมินผูเ้ รี ยน
ตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) จากการค้นคว้าหาข้อมูลพบว่า การประเมินผูเ้ รี ยนมีความเที่ยงตรงและมี
ความน่าเชื่อถือซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ที่ประเมินจะสอดคล้องกับความสามารถที่ แท้จริ งของผูเ้ รี ยนมากที่สุดผูส้ อนจึ งได้
เลือกใช้วธิ ีดงั กล่าว
2.4.1 ด้านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่หลากหลาย โดยประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรี ยน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและเวลาที่ กาํ หนด มีการเช็คชื่อเข้าเรี ยนทุกสัปดาห์การสอน มี
การแบ่งคะแนนเข้าเรี ยนอย่างเป็ นสัดส่ วน พร้อมทั้งชี้แจงเกณฑ์การวัดผลการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนทราบตั้งแต่สปั ดาห์
การเรี ยน ครั้งที่ 1 ประเมินจากการที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายโจทย์ศึกษากรณี ตวั อย่างตามที่อาจารย์มอบหมาย
ประเมินผลจากการศึกษาในการทํางานกลุ่ม และการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ประเมินจากการ
อภิปรายประเด็นจริ ยธรรมร่ วมกันในชั้นเรี ยนในสัปดาห์ที่ 4 เช่น การคัดลอกผลงานผูอ้ ื่น การเลียนแบบ หรื อ
ดัดแปลงรายการจากต่างประเทศเหมาะสมหรื อไม่ ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนักศึกษา เช่น การตอบ
คําถาม การมีส่วนร่ วมในการเรี ยน ประเมินจากวินัยในการทํางาน เช่น การส่ งงาน และประสิ ทธิ ผลของงานที่
ได้รับมอบหมาย การสอบ และการนําเสนอรายงาน ประเมินจากผลคะแนนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน มีการ
กําหนดเกณฑ์การประเมินที่ ชดั เจนและใช้เครื่ องมือวัดผลและการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
กําหนดให้มีการจัดทํารายงาน และรู ปแบบการนําเสนอชิ้นงานกําหนดให้การมี ส่วนร่ วมในการอภิปราย และ
วิธี ก ารอภิ ป ราย เช่ น การให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม แสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น และให้ค าํ แนะนํา กัน เอง วิเ คราะห์
ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลใช้วิธีการวัดผลใหม่ๆ และมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2546:15-16) ได้นาํ เสนอหลักการประเมิ นผลการเรี ยนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ (Learner-centered assessment) ซึ่งนํามาใช้เป็ นหลักในการประเมินตามสภาพจริ งไว้ดงั นี้ มีการเปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความสามารถที่ แท้จริ งออกมา และสะท้อนให้เห็ นถึงแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรี ยนรู ้
พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั กํากับ ดูแล และประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น ให้ออกแบบ Mind Map ใน
หัวข้อที่ผูส้ อนได้ระบุไว้เป็ นกิจกรรมกลุ่ม เพื่อการระดมสมองดึงความคิดของแต่ละคนออกมา จากนั้นให้ผเู ้ รี ยน
นําเสนอ โดยเปลี่ยนรู ปแบบจากการนําเสนอหน้าชั้น เป็ นการอัดคลิปวีดีโอการนําเสนอแล้วส่งในกลุ่มเรี ยน ข้อดี
คือ ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถดูยอ้ นหลังกี่ครั้งก็ได้ ผูเ้ รี ยนสามารถเห็นเทคนิคการนําเสนอของเพื่อนแต่ละกลุ่มได้ ทํา
ให้ผูเ้ รี ยนตั้งใจทําผลงานให้ดีที่สุด การประเมินผลโดยอาศัยข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับสภาพจริ ง
(Authentic tasks) และสอดคล้องกับหลักสู ตรและการเรี ยน การสอนในชั้นเรี ยน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนที่
ชัดเจน การประเมินและตัดสิ นผลการเรี ยนไม่ควรใช้ขอ้ มูลจากผลการสอบด้วยแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว เพราะ
ไม่เป็ นธรรมกับผูเ้ รี ยนที่ความหลากหลายด้านความสามารถและผลสัมฤทธิ์ เช่น การประเมินจากชิ้นงาน
โดเมน 3 คุณค่ าของอาจารย์ มืออาชีพ (Professional Values)
3.1 จรรยาบรรณวิช าชี พ อาจารย์ (Professional Ethics) ในการปฏิ บัติ ต นตามจรรยาบรรณวิช าชี พ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์พึงดํารงตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทัว่ ไปและสังคม อาจารย์พึง
สอนศิษย์ให้เป็ นผูม้ ีความรู ้และคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบตั ิต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็ น
ธรรม อาจารย์พึงปฏิบตั ิตนและหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติดว้ ยความเสี ยสละ
อดทน ซื่ อสัตย์สุจริ ต อาจารย์พึงหมัน่ ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่
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อย่างต่อเนื่ อง อาจารย์พึงให้บริ การวิชาการด้วยความรั บผิดชอบต่อผูอ้ ่ื น สังคมและประเทศชาติ ได้แก่ เป็ น
แบบอย่างที่ ดีแก่ศิษย์ บุคคลทัว่ ไปและสังคมโดยการชักชวนศิ ษย์รวมตัวกันไปร่ วมแพ็คของเพื่อบริ จาคอาหาร
และสิ่ งของจําเป็ นต่าง ๆ ให้กบั บ้านพักสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง อาจารย์อบรมศิษย์
และสอนศิษย์ให้มีความรู ้ และมีคุณธรรมควบคู่กนั ไปอย่างเต็มความสามารถ โดยนําหลักคุณธรรม 8 ประการมา
ปรั บ ใช้ กั บ ผู ้เ รี ยน ได้ แ ก่ ขยัน ประหยัด ซื่ อ สั ต ย์ มี วิ นั ย สุ ภ าพ สะอาด สามั ค คี และมี น้ ํ าใจ เป็ นต้น
3.1.1 ด้านการปรับปรุ งพัฒนาการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา นําข้อมูลจากประสิ ทธิ ผลของ
รายวิชาผ่านระบบ SCMS ของมหาวิทยาลัยด้วยระบบแบบประเมินผูส้ อนมาตรฐาน เพื่อนํามาพัฒนา นํารายงาน
การเสนอความคิดเห็นของนักศึกษาประจําภาคการศึกษาต่างๆ มาดูเพื่อปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพ มีความยืดหยุน่
และเหมาะสมกั บ ผู ้เ รี ยน การจั ด ทดสอบ Quiz ในระบบ e-learning และการจั ด กิ จ กรรมเสริ มหลัก สู ต ร
3.1.2 ด้านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ภายในสาขา/คณะ เป็ นวิทยากรบรรยาย เรื่ อง
แนวปฏิ บตั ิการบันทึ ก มคอ.3 และ มคอ.5 ตามมาตรฐานหลักสู ตรแก่คณาจารย์ เป็ นพี่เลี้ยงในโครงการพัฒนา
อาจารย์มืออาชี พให้กับคณาจารย์คณะอื่ นๆ โดยคอยให้คาํ แนะนําในเรื่ อง การจัดทํา e-learning การออกแบบ
กราฟฟิ ก และการถ่าย VDO ต่างๆ
3.1.1 ด้านการปรับปรุ งพัฒนาวิชาชีพจากข้อเสนอแนะของเพื่อนอาจารย์ หัวหน้า และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละเทอมมี3ารศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และนําข้อเสนอแนะที่ยงั ขาดอยูแ่ ละควร
อบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู ้มากขึ้นในด้าน เทคนิคการเล่าเรื่ องขั้นสูง
3.2 การพัฒนาความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรี ยนการสอน (Professional Development in Teaching
and Learning) พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่ วมกิ จกรรม โครงการด้านการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง ทั้งภายใน
และภายนอกมีความสนใจเข้าร่ วมโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ การเข้าร่ วมประกวด
ทางด้านการสอนในโครงการ “สอนอย่างไร ให้บณ
ั ฑิตไทยไม่โกง” โครงการ The Teacher Project #1 โครงการ
The Teacher Project #2 นํานักศึกษาเยีย่ มชมเบื้องหลังการผลิตรายการ “มูไนท์” ทางช่อง ไทยรัฐทีวี และรายการ
“แฉ” ทางช่อง GMM25 เข้าอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การใช้ KAHOOT เพื่อการเรี ยนการสอน ทัศนศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมเมืองมหัศจรรย์แห่ งวิถีไทย “ไอคอนสยาม” โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” เป็ นต้น
โดเมน 4 สัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน (Student Achievement
4.1 การเติม เต็ม ศั ก ยภาพให้ กับ ผู้ เ รี ย น (fulfill potential students) ด้า นการดู แ ล เอาใจใส่ ให้ค วาม
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน ที่มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ และศักยภาพที่แตกต่างกัน ได้แก่ มีการประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษา
ผ่านบอร์ ดประกาศชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา (OH) อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตาม
ความต้องการ 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ) ระบุสถานที่ในวันและเวลา เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ
e-mail ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การให้ความช่วยเหลือต่างๆส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีมในบทบาทของผูน้ าํ
และผูต้ ามที่ ดี ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในงานที่ มอบหมายให้
ครบถ้วนตามกําหนดเวลา ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนปรั บตัวให้เข้ากับ สังคม สถานการณ์ แ ละกลุ่ มคนที่ หลากหลาย
4.1.1 ด้านการศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ให้มีโอกาสพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ โดยให้นักศึ กษาค้นหาตัวตนที่ ตนเองมี ความชอบหรื อความถนัด ในการทํางานกลุ่มก็จะ
สามารถกระจายความถนัดของผูเ้ รี ยน ผลักดันให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองทําหน้าที่ในด้านที่ตนเองชอบ และต่อยอดให้มี
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การส่งผลงานประกวดต่อไป
4.1.2 ด้านความร่ วมมือกับเพื่อนอาจารย์เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพในการพัฒนาผูเ้ รี ยนรายบุคคล มีการ
วิเคราะห์ ศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นนรายบุคคลร่ วมกับผูส้ อนร่ วมในรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิโดยใช้
เครื่ องมือ Facebook กลุ่มเป็ นเครื่ องมือในการดูแล พัฒนาผูเ้ รี ยน และ Line กลุ่มเฉพาะผูส้ อนร่ วมเพื่อพูดคุยและหา
แนวทางการเรี ยนการสอนร่ วมกัน
4.1.3 การสร้างความสําเร็ จแก่ผเู ้ รี ยน (Raised Student Success) ด้านจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในวิชาชี พ ด้วยการฝึ กปฏิ บัติ และการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง การเรี ยนรู ้ใน
รายวิชา ได้แก่ นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจถึงองค์ประกอบและขั้นตอนการผลิตรายการฯ รู ปแบบและประเภท
อย่างเป็ นระบบสากลทันสมัยต่อสถานการณ์โลก มีความเข้าใจกลวิธีการสื่ อความหมายด้วยภาพ การลําดับภาพ
และการตัดต่อขั้นสู งทฯ สามารถอธิ บายถึ งลักษณะ และวิธีการใช้อุปกรณ์ พ้ืนฐานประเภทต่างๆ ในการผลิต
รายการฯ ตลอดจนนําความรู ้ภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ผลิตรายการประเภทต่าง ๆ ได้ เกิดความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางโดยเฉพาะความรู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยใหม่ จัดโครงการ The Profressional เรี ยน
กับ ตัว จริ ง ประสบการณ์ จ ริ ง เพื่ อ เป็ นการบรรยายเสริ ม ในรายวิ ช าให้ กับ ผูเ้ รี ย น และได้ล งมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง
4.1.4 ด้านจัดการเรี ยนรู ้โดยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมกิจกรรม การฝึ กงาน /
สหกิจศึกษาในแหล่งวิชาชีพ เปิ ดโอกาสให้ผเู รี ยนเข้าฟังบรรยายเสริ มพิเศษทางวิทยากรได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
เข้าร่ วมฝึ กงานกับทางบริ ษทั ชั้นนําต่างๆ และได้รับการตอบรั บเข้าปฏิ บตั ิงานทันที หลังจากจบการศึ กษา การ
ประกวดโครงการสหกิ จศึ กษาในหัวข้อ การสร้างสรรค์ดนตรี เพิ่อใช้ในการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุฯ
สํ า หรั บ การจั ด กิ จ กรรมทางการตลาด ได้ รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 3 โดยนางสาวพรพิ ม ล คํา แดง
4.1.5 ผลงานการพัฒ นานัก ศึ ก ษา หรื อ สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ นกับนัก ศึ ก ษาให้ประสบ
ความสําเร็ จ จากการจัดการเรี ยนการสอน โดยส่ งนักศึกษาเข้าร่ วมประกวด ได้แก่ การแข่งขันโปรโมทชุมชน
"MEET IN THE VILLAGE" ทีม Forward ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และ
ทีม Paiwai ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

5. สรุ ป

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็ นเทคนิคการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การพัฒนาอาจารย์มาตรฐานมืออาชีพ
โดยนําเทคนิ คกระบวนการเรี ยนการสอนแบบ CBL ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้นํามาใช้กับผูเ้ รี ยนในรายวิช านั้น
เทคนิ คที่ได้กล่าวถึง อาจนําไปตอบคําถามในโดเมนต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การเตรี ยม
ความพร้อมเข้าสู่ การพัฒนาอาจารย์มาตรฐานมืออาชีพ (SPU-PSF) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดย SPU-PSF มีท้ งั หมด
4 ระดับ ได้แก่ ในระดับที่ 1 เริ่ มต้น (Beginner) และระดับที่ 2 ชํานาญ (Proficiency) ซึ่งยังมีระดับที่สูงขึ้น คือระดับ
ที่ 3 ชํานาญพิเศษ (Accomplishment) และระดับ ระดับที่ 4 เชี่ยวชาญ (Mastery) สามารถศึกษาเกณฑ์โดยละเอียด
ได้ที่ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ซึ่ งในละโดเมนจะต้องมีการเขียนบรรยาย
การนําเทคนิ คกระบวนการเรี ยนการสอนมาปรับใช้ การลําดับความคิด และเนื้ อหาต่าง ๆ ที่ใช้เสริ มกระบวนการ
ในการปฏิบตั ิ พร้อมยกตัวอย่างประกอบก่อให้เกิดคุณภาพและประสิ ทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรู ้ของอาจารย์
และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน เช่น หลักฐานที่เป็ นภาพถ่าย หรื อเอกสารประกอบแนบครบทุก
โดเมน จึ ง แนะนํา เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยที่ ดี ได้แ ก่ ระบบ e-learning และโปรแกรม Facebook ทํา ให้ผูส้ อนสามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ รี ยนได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้ตามความต้องการ การประกาศแจ้งข่าวสารต่างๆ การทบทวนเนื้อหา
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การระดมความคิด การทํากิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนการเก็บรวบรวม หรื อถ่ายวีดีโอ และภาพถ่ายบรรยากาศการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรี ยนได้อย่างเป็ นระบบ ง่ายต่อการนํามาใช้งานได้ในอนาคตตามแบบฉบับอาจารย์มืออาชีพ
(SPU-PSF)

6. ข้ อเสนอแนะ

(1) ควรมีการจัดอบรมเทคนิ คการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การพัฒนาอาจารย์มาตรฐานมืออาชี พของ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในระดับที่สูงขึ้น
(2) นําไปเป็ นแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การพัฒนาอาจารย์มาตรฐานมืออาชีพที่ดีให้กบั ผูท้ ี่
สนใจ
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ
สังกัดกรุ งเทพมหานคร การดําเนินการวิจยั 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ สั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล คื อ กลุ่ ม ผู ้ใ ห้สั ม ภาษณ์ ซ่ ึ ง เป็ น
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถเกี่ ย วกับ การบริ ห ารการศึ ก ษา โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํา นวน 5 คน และขั้น ตอนที่ 2 การสร้ า งรู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา
มืออาชี พ สังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความถูกต้องของร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ โดยการใช้แบบสอบถาม
โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ประกอบด้ว ย แบบสั ม ภาษณ์
แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
มืออาชีพ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย
5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ความสามารถทางการบริ หารที่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ต้องเล็งเห็ นความสําคัญ จําเป็ นและพร้ อมที่ จะพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาที มงานมุ่งสู่ ผลลัพธ์ของ
สถานศึกษา
ประเด็นที่ 2 ด้านการคิดและการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย ความสามารถทางการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาที่ มองปั ญหาและอุปสรรคให้เป็ นโอกาสในการเรี ยนรู ้ มีความพยายามในการทํา สิ่ งที่ ทา้ ทาย และ
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พัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ คิ ดเป็ นระบบ และคิ ดเชิ งนวัตกรรม และสร้ างแรงบันดาลใจ และเป็ นแบบอย่างในด้านจิ ต
วิญญาณความเป็ นครู ความซื่อสัตย์ สุจริ ต ความเป็ นธรรม และความเป็ นประชาธิปไตย
ประเด็ นที่ 3 ด้า นการเปลี่ ย นแปลง ประกอบด้ว ย ความสามารถทางการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาที่ สามารถจู งใจครู และผูเ้ รี ย นให้มุ่ งสู่ ผลลัพ ธ์ที่ ท้าทาย เสริ ม พลัง ครู ใ ห้ร่ว มมื อ รวมพลัง นํา การ
เปลี่ยนแปลง สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา และชุมชน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการบริ หาร
และการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ 4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประกอบด้วย ความสามารถทางการ
บริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และสร้างเครื อข่ายทรัพยากร
การเรี ยนรู ้ให้มีความเข้มแข็ง สามารถใช้ทรัพยากรการศึกษาร่ วมกันได้เช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์
ประเด็นที่ 5 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน ประกอบด้วย ความสามารถทางการบริ หารของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ในการบริ หารงานให้ได้ผลสําเร็ จ ทันการณ์ ตามแผนและเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ เพื่อให้
ผลผลิตและการบริ หารที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล
2. รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชี พ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ด้านความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ อยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้งในภาพรวมและรายด้าน
คําสําคัญ: รู ปแบบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ

ABSTRACT

This research aimed to examine the competency development model for professional school directors
in Bangkok Metropolitan Administration. The research methodology consisted of 2 processes as follows:
1) analysis the competency development model for professional school directors in Bangkok Metropolitan
Administration. The research sampling comprised 5 professionals in school management. The sampling was
selected by purposive sampling, and 2) the competency development model formation for professional school
directors in Bangkok Metropolitan Administration. The research sampling comprised 5 professionals to check
the feasibility and accuracy of the competency development model for professional school directors.
The sampling was selected by purposive sampling. The data was analyzed by content, percentage, mean and
standard deviation.
The research results revealed that
1. The competency development model for professional school directors in Bangkok Metropolitan
Administration consisted of 5 main points as the following:
The first main point, the acquisition of knowledge aspect was the managerial competency of
school directors. The school directors had to raise awareness and simultaneousness to develop yourself and team
to achieve the goal.
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The second main point, the point of view and perform aspect was the managerial competency
of school directors who can turn the crisis into the opportunity to learn new thing, try to do new thing that
challenge and develop new thing, can organize the idea and create in innovation and inspire and be the ideal of
good teacher, honest, fair and stand on the democracy.
The third main point, the changing aspect was the managerial competency of school directors.
The school directors had to motivate teachers and students to achieve the goal that challenge, support the teacher
to co- operate each other, build the harmony to change in positive way, have chains to develop school and
community to develop the competence of managing and changing.
The fourth main point, the information technology and communication aspect was the
competency of the school directors. The school directors had to develop information technology and
communication and have the networking in learning resources. The school directors can share the learning
resources such as human resources, place, and equipment.
The fifth main point, the working achievement aspect was the competency of the school
directors. The school directors had to have the plan to finish on time and on the objectives for the results that was
on the expectation of the stakeholders with the effective and efficiency.
2. The competency development model for professional school directors in Bangkok Metropolitan
Administration in the propriety and feasibility aspects were at the higher level in the overview and each aspect.
KEYWORDS: The competency development model for professional school directors

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบนั การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ผ่านมาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จะประสบปั ญหากับการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องมีสมรรถนะในการบริ หารทั้งด้าน
ความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะสําคัญที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
(เอกชัย กี่ สุขพันธ์ และคณะ, 2553: 13-14) องค์การต่างๆล้วนต้องการมีผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ผล ดังนั้น การบริ หาร
สถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก็ เ ช่ น เดี ย วกัน ควรประกอบด้ว ยปั จ จัย หลายส่ ว น ได้แ ก่ เ รื่ อ งการมุ่ ง ผลงาน
การมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการ การตอบสนองความต้องการ และความชอบของ
ลูกค้า การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง การปฏิรูปกระบวนการงบประมาณ การประยุกต์ใช้หลักการจัดการยุคใหม่
มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ (บรรจง อมรชีวิน, 2556: 5) หน่วยงานทางการศึกษาจึงควรให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดได้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงกําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คือ ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ปฏิรูประบบบริ หารและการจัด
การศึกษา ปฏิรูปครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิรูประบบการบริ หารและการจัดการศึกษา ซึ่ งในสังคมโลกปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ความเจริ ญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทาํ ให้โลกที่กว้างใหญ่เป็ นโลกไร้พรมแดนแห่ งการเรี ยนรู ้
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การจัดการศึกษาจึงจําเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องมีทกั ษะการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น อาทิทกั ษะทางภาษา
ทักษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองทักษะในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะการปรับตัว ตลอดจนการแก้ไข
ปั ญหาอย่างมี สติ มี เหตุผล และใช้วิจารณญาณในการแยกแยะ เลื อกรั บสิ่ งที่ ดีงามและสิ่ งที่ เป็ นคุณประโยชน์
(ดวงกมล สิ นเพ็ง,2558: 1) สิ่ งสําคัญที่สุดในการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 คือการศึกษาในอนาคตที่ตอ้ งการสร้าง
ผูน้ าํ ไม่ใช่ผูต้ าม คือผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การบริ หารสถานศึ กษาในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน และ
พัฒนาให้สอดคลองกับกระแสดังกล่าว และสิ่ งสําคัญที่สุดผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการบริ หารจัดการศึกษา
ผูว้ ิจัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษารู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ สัง กัด
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะความเป็ นผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษามืออาชีพ อันจะส่งผลต่อการบริ หารจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพของกรุ งเทพมหานครต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั

รู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร

ศึกษาสภาพการณ์สมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
1. โบยาตซิส (Boyatzis, 1982)
2. สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer
& Spencer, 1993)
3. แมคเคลแลนด์ (Mc Clelland, 1993)
4. สโลคัม แจคสัน และเฮลล์เรี ยเกล
(Slocum, Jackson & Hellriegel, 2008)

1. ความเหมาะสมของรู ปแบบ
2. ความเป็ นไปได้ของการ
นํารู ปแบบไปใช้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4. วิธีดาํ เนินการวิจยั
4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการศึ กษาในขั้นตอนแรกของการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ เป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบ
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การพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรู ปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร เป็ นผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ป ฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ หัว หน้า กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ เขตพื้ น ที่
กรุ ง เทพเหนื อ สัง กัด กรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ว ยผู อ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษา และรองผู อ้ าํ นวยการ
สถานศึ ก ษา จํา นวน 92 คน และครู ป ฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ห ัว หน้า กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ จํา นวน 368 คน จาก 46
โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 40 คน และครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
จํานวน 160 คน รวมจํานวนทั้งสิ้ น 200 คน จากโรงเรี ยน จํานวน 20 โรงเรี ยน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) โดยใช้โรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพเหนือ สังกัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นหน่วยในการสุ่มจาก
การจับฉลากจากโรงเรี ยนทั้งหมดจํานวน 46 โรงเรี ยน
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
สมรรถนะการเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการในการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น ดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามืออาชี พ สังกัด
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.1) สร้างแบบสัมภาษณ์ตามองค์ประกอบที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษา เพื่อนําไปสู่ การ
ร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามื ออาชี พ 1.2) นําแบบสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึ้ นเสนอ
ประธานคณะกรรมการควบคุ มวิทยานิ พนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหาและถ้อยคําความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและถ้อยภาษา และ1.3) ปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้น ตอนที่ 2 การสร้ า งรู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ สัง กัด
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 2.1) นําผลการศึกษาตามขั้นตอนที่ 1 มาทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษามืออาชี พ มาสรุ ปเป็ นข้อมูลสําหรับยกร่ างเป็ นองค์ประกอบของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามืออาชี พ 2.2) นําร่ างของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ
ที่ ผูว้ ิจัย ได้ยกร่ า งแล้ว นํา เสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 5 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม และ
ให้คาํ แนะนําเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้ 2.2.1 ผูบ้ ริ หารระดับกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ผูท้ ี่ กาํ หนดนโยบายด้าน
การจัดการศึ กษาของกรุ งเทพมหานคร จํานวน 1 ท่าน 2.2.2 ผูบ้ ริ หารระดับสํานักการศึ กษากรุ งเทพมหานคร
ได้แก่ ผูท้ ี่ กาํ หนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาของสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร จํานวน 1 ท่าน 2.2.3 ผูม้ ี
ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญด้านการบริ หารสถานศึ กษา ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการเชี่ ยวชาญ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 2 ท่าน และ2.2.4 ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารสถานศึกษา ได้แก่ นักวิชาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ท่าน 2.3) ปรับปรุ งแก้ไขร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชี พ และ2.4)
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ทําการตรวจสอบความเหมะสม และความถูกต้องของร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มืออาชีพโดยการใช้แบบสอบถาม
ขั้น ตอนที่ 3 ศึ ก ษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ข องรู ปแบบการพัฒ นาสมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ในการสร้างเครื่ องมือเพื่อศึกษาแบบสอบถามความเหมะสม
และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ มีข้ นั ตอนการดําเนินงาน
ดังนี้ 3.1) ศึกษาเอกสารที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับสมรรถนะผูบ้ ริ หารมืออาชีพ 3.2) นําข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์เนื้ อหา เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบสําคัญของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชี พ 3.3) กําหนดโครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ ยวกับความต้องการพัฒนา
รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษามื อ อาชี พ 3.4) ร่ างแบบสอบถาม โดยแบ่ งข้อคํา ถาม
ออกเป็ น 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ ได้แก่
ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็ นไปได้ จํานวน 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ผูต้ อบได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ ยวกับรู ปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชี พ 3.5) นําแบบสอบถามที่ ร่างขึ้น เสนอต่อกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนํามาปรับปรุ งแก้ไข 3.6) นําร่ างแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน
5 คน เป็ นผูต้ รวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเป็ นรายข้อ แล้วพิจารณาเลือกคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่
0.50 ขึ้ น ไป จึ ง จะถื อ ว่า มี ค วามเที่ ย งตรงสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละนํา ไปสร้ า งเป็ นข้อ คํา ถาม (บุ ญ ชม
ศรี สะอาด. 2547: 84) และ3.7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้น ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ รู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ สัง กัด
กรุ งเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้ 1. ผูว้ จิ ยั ขออนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ เพื่อเรี ยนเชิญ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญโดยวิธีสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง (Semi-structure Interview) และ2. ประสาน
นัดหมายผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อขอความร่ วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่นดั หมาย
ขั้น ตอนที่ 2 การสร้ า งรู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ สั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 3 ศึ กษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้ 1.ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท
กรุ งเทพ เพื่อขอความร่ วมมือจากโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถาม โดยจัดส่ งแบบสอบถามถึง
กลุ่มตัวอย่างผ่านโรงเรี ยนต้นสังกัด และ2. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์จากการตอบแบบสอบถาม
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามือ
อาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อนํามาพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ประเด็น คือ 1.สมรรถนะด้านการ
เรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ความสามารถทางการบริ หารที่ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาที่ตอ้ งเล็งเห็นความสําคัญ จําเป็ นและ
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทีมงานมุ่งสู่ผลลัพธ์ของสถานศึกษา
2.สมรรถนะด้านการคิด
และการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย ความสามารถทางการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มองปั ญหาและอุปสรรคให้
เป็ นโอกาสในการเรี ย นรู ้ มี ค วามพยายามในการทํา สิ่ ง ที่ ท้า ทาย และพัฒ นาสิ่ ง ใหม่ ๆ คิ ด เป็ นระบบ คิ ดเชิ ง
นวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจ และเป็ นแบบอย่างในด้านจิตวิญญาณความเป็ นครู ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ความเป็ น
ธรรม และความเป็ นประชาธิปไตย 3.สมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ความสามารถทางการบริ หาร
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่สามารถจูงใจครู และผูเ้ รี ยนให้มุ่งสู่ ผลลัพธ์ที่ทา้ ทาย เสริ มพลังครู ให้ร่วมมือ รวมพลัง
นําการเปลี่ยนแปลง สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา และชุมชน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการ
บริ หาร และการเปลี่ยนแปลง 4.สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประกอบด้วย ความสามารถ
ทางการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และสร้างเครื อข่าย
ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ให้มีความเข้มแข็ง สามารถใช้ทรัพยากรการศึกษาร่ วมกันได้ เช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ 5.สมรรถนะที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน ประกอบด้วย ความสามารถทางการบริ หารของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการบริ หารงานให้ได้ผลสําเร็ จ ทันการณ์ตามแผนและเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เพื่อให้ผลผลิต
และการบริ ห ารที่ ต อบสนองต่อ ความคาดหวังของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง (Stakeholders) ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล และวัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาความเหมะสมและความเป็ นไปได้ของรู ป แบบการพัฒนา
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ มากที่สุดทั้ง 2 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ความเหมาะสม มี ผ ลการประเมิ น ร้ อ ยละ 97.97 และด้า นความเป็ นไปได้ มี ผ ลการประเมิ น ร้ อ ยละ 97.53
หมายความว่ารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามืออาชี พ สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และทุกประเด็นสามารถนําไปพัฒนา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

6. อภิปรายผล

ประเด็ น ที่ 1 เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ สั ง กัด
กรุ ง เทพมหานคร ผลการสร้ า งรู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ สั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือสมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ สมรรถนะด้านการคิดและการปฏิบตั ิ
สมรรถนะด้านการเปลี่ ย นแปลง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และสมรรถนะที่ มุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ของงานซึ่ งสอดคล้อ งกับ กาญจนชนก ภัท รวนิ ช านั น ท์ (2554: 4) ได้ศึ ก ษาวิ จัย การวิ เ คราะห์
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องค์ประกอบสมรรถนะหลัก เพื่อใช้ในการประเมินข้าราชการ: กรณี ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึ กษา (ก.ค.ศ.) ผลการวิจยั พบว่า มีสมรรถนะที่ เหมาะสม 7 องค์ประกอบ ซึ่ งอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) องค์ประกอบด้านการทํางานเป็ นทีม 3) องค์ประกอบ
ด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ 4) องค์ประกอบด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 5) องค์ประกอบด้านภาษาและ
เทคโนโลยี 6) องค์ประกอบด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้อง 7) องค์ประกอบด้านการสื่ อสาร และดนัย เทียนพุฒ
ที่ กล่าวว่า (2550) สมรรถนะหมายถึง การบูรณาการความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะส่ วนบุคคล จนทํา
ให้ผลงานนั้นมีคุณค่าหรื อมีประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับพรชัย โพคันโย (2554) ที่กล่าวว่า สมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนลักษณะภายใน
ที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาพึงมีเป็ นพื้นฐาน และใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและคุณภาพ ทําให้ได้ผลงาน
สูงสุด ทําให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีต่อองค์กร ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม วิชาชีพและนโยบายขององค์การ และสถานการณ์
แวดล้อม นอกจากนี้โบยาตซิส (Boyatzis, 1982: 229-234), สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 1993:
9-12) และแมคเคลแลนด์ (Mc Clelland, 1993: 1-14) อธิบายว่าสมรรถนะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่สาํ คัญ คือ
1. ทักษะ (Skill) เป็ นสิ่ งที่บุคคลกระทําได้ดีและฝึ กปฏิบตั ิเป็ นประจําจนเกิดความชํานาญ 2. ความรู ้เฉพาะด้านของ
บุคคล (Knowledge) บุคคลที่ มีความรู ้เฉพาะด้าน 3. เจตคติ-ค่านิ ยม (Self-concept) สิ่ งที่ บุคคลเชื่ อว่าตนเองเป็ น
4. บุ คลิ กลักษณะประจําตัวของบุ คคล (Trait) บุ คลิ กลักษณะประจําตัวของบุ คคล และ5. แรงจู งใจ (Motive)
แรงขับเคลื่อนภายในซึ่งทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ม่งุ ไปสู่สิ่งที่เป็ นเป้ าหมาย
ประเด็นที่ 2 เพื่ อ ประเมิ นรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามื ออาชี พ สัง กัด
กรุ งเทพมหานคร ผลการประเมินในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็นด้านความเหมาะสมมีผลการประเมินร้อยละ 97.97
ด้า นความเป็ นประโยชน์มี ผลการประเมิ นร้ อ ยละ 98.97 ด้า นความเป็ นไปได้มีผ ลการประเมิ น ร้ อ ยละ 97.53
ด้า นความสอดคล้อ งมี ผ ลการประเมิ น ร้ อ ยละ 98.40 แสดงว่า รู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของผู ้บ ริ หาร
สถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้านและทุกประเด็น ทั้งนี้
เป็ นเพราะว่าทุกฝ่ ายเห็นสมควรถึงความเหมาะสมที่จะต้องมีการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามประเด็นทั้ง 4
ด้านนี้ เพราะการพัฒนาเป็ นไปตามความต้องการจําเป็ นหากไม่มีการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจะทําให้การ
บริ หารจัดการด้านการศึกษาอาจจะล้าหลัง ไม่ทนั ปั จจุบนั เพราะผูบ้ ริ หารขาดสมรรถนะในตนเองที่จะบริ หารจัด
การศึ กษา ดังนั้นทุกฝ่ ายจึงเห็ นว่าความต้องการจําเป็ นในการพัฒนามีความเหมาะสมที่จะต้องพัฒนาเมื่อพัฒนา
แล้วสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีความเป็ นไปได้ในการพัฒนาและการพัฒนามีความถูกต้องครอบคลุมซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ของทิศนา แขมมณี และคณะ. (2551) ได้ให้ความหมายที่สอดคล้องกันว่า รู ปแบบ
หมายถึ ง กรอบแนวความคิ ดพื้ น ฐานของสิ่ ง ที่ เ ป็ นจริ งของปรากฏการณ์ ใดปรากฏการณ์ หนึ่ งเพื่ อให้อ ธิ บาย
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ปรากฏให้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้น ทําไมจึงเกิดสิ่ งนั้นและสิ่ งนั้นจะก่อผลอะไรบ้าง รู ปแบบมัก
แสดงความสัมพันธ์ที่ปรากฏให้เห็นเป็ นรู ปร่ าง ทฤษฏีส่วนใหญ่มกั ถูกพัฒนามาจากรู ปแบบที่ได้รับการทดสอบ
แล้ว สอดคล้องกับพิชณาภา ยืนยาว. (2552) ได้ให้ความหมาย รู ปแบบ หมายถึง แบบจําลองหรื อย่อส่ วนจากของ
จริ ง ของปรากฏการณ์ ใ ดปรากฏการณ์ ห นึ่ ง เพื่ อ แสดงลัก ษณะปรากฏการณ์ ที่ จะเกิ ดขึ้ น ทั้ง นี้ ยัง ให้แ สดงถึ ง
ความสําคัญระหว่างตัวแปรหรื อปั จจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดทั้งใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อที่จะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและเข้าใจสิ่ งต่าง ๆได้ง่ายและดีข้ ึน และคีฟส์ (Keeves, 1988) ได้กล่าวถึง
ปั ญหาในการสร้างหรื อพัฒนารู ปแบบทางวิจยั การศึกษาไว้วา่ การสร้างรู ปแบบเป็ นการสร้างขึ้นมาเพื่อการอธิบาย
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ไม่ได้มีการนําไปทดสอบหรื อประเมินให้ได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์อนั เป็ นที่ยอมรับ ดังนั้นการสร้างรู ปแบบที่ดีควรมี
การประเมินรู ปแบบไปด้วย
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ รู ปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ และวิธีการดําเนินการ
ที่สามารถยึดถือเป็ นแนวทางในการบริ หารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการนําผลการวิจยั ไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เพื่ อ ให้ ไ ด้ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ และเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของ
กรุ งเทพมหานครและสังกัดอื่นๆต่อไป
(2) รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
สามารถนําไปประยุกต์ใช้พฒั นาคุณลักษณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาวิจยั สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
(2) ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนารู ปแบบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในระดับการศึ กษา
อื่นๆ

8. กิตติกรรมประกาศ

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดีเนื่องจากได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจากผูม้ ีพระคุณหลายท่านจาก
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพในการให้คาํ แนะนํา และรศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ ยง และผศ.ดร. ปั ญญา ธี ระวิทยเลิศ
อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่ ให้ความช่ วยเหลื อ แนะนําด้วยความเอาใจใส่ อย่างดี ย่ิงจนทําให้ดุษฎี นิพนธ์ฉบับนี้
ประสบความสํา เร็ จ ไปได้ด้ว ยดี ผู ้วิ จัย ตระหนัก ถึ ง ความตั้ง ใจ และความทุ่ ม เทของอาจารย์ และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
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การวิจัย เรื่ อ งการศึ ก ษาสภาพการทํา งานเป็ นที ม ในสถานศึ ก ษา และขั้น ตอนการสร้ า งที ม งานใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ
การทํางานเป็ นทีมและขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 และเพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึ กษาสมุทรปราการเขต 2 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนากรอบแนวคิด ทฤษฎี การสร้างทีมงาน
2) ศึกษาสภาพการทํางานเป็ นทีมและขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร59 คน หัวหน้างาน 59 คน และครู 59 คน
รวมกลุ่มตัวอย่าง 177 คน จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
จํานวน 59 โรง 3) ศึกษาสภาพการทํางานเป็ นทีมและขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนพระราชทาน จํานวน 2 คน
ผลการวิจยั พบว่ า
1. สภาพการทํางานเป็ นทีมในสถานศึกษา และขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในขั้นตอนการสร้างที มงานโดยรวมมีความเห็ นว่า ทั้ง 5
ขั้น ตอนมี ก ารปฏิ บัติ อยู่ในระดับมากทุ ก ขั้นตอน โดยเรี ย งลํา ดับค่า เฉลี่ ย มากไปหาน้อยคื อ การวางแผนการ
ปฏิ บัติ ง าน การศึ ก ษาความต้อ งการ การนํา แผนไปปฏิ บัติ การประเมิ น ผล และการสร้ า งความตระหนัก
องค์ประกอบของการสร้ างที มงาน โดยรวมมี ความเห็ นว่ามี การปฏิ บัติอยู่ในระดับมากทุ กองค์ประกอบ โดย
เรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย 3 ลําดับ คือ แรงจูงใจ การติดต่อสื่ อสาร และความเป็ นปึ กแผ่นของ
ทีม
2. รู ปแบบการสร้ า งที ม งานในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุ ท รปราการเขต 2 ประกอบด้ว ยขั้นตอนการสร้ า งที ม งาน มี 5 ขั้น ตอน ดัง นี้ 1) การสร้ า งความตระหนัก
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2) การศึ ก ษาความต้อ งการ 3) การวางแผนการปฏิ บัติงาน 4) การนํา แผนไปปฏิ บัติ 5) การประเมิ น ผล โดย
องค์ประกอบของการสร้างทีมงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) องค์ประกอบ
ด้านบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ การมีส่วนร่ วม ภาวะผูน้ าํ ความร่ วมมือ 2) องค์ประกอบด้านทีม ได้แก่ การตัดสิ นใจ
ความไว้วางใจ การประชุมทีม การประสานงาน การติดต่อสื่ อสาร และความเป็ นปึ กแผ่นของทีม 3) องค์ประกอบ
ด้านสถานศึกษา ได้แก่ บรรยากาศองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ
คําสําคัญ: การสร้างทีมงาน

ABSTRACT

The purposes of this study were to examine teamwork conditions of teachers, to develop a model of
teacher team building at the schools under the primary educational Samutprakarn service area office 2. The study
was conducted at these 3 stages : 1) developing the conceptual framework and theory of team building, 2)
examining teamwork conditions of teachers at the schools under the primary educational Samutprakarn service
area office 2. by examining opinions of 59 administrators, 59 heads of workgroups and 59 teachers, with the
sample of 177 persons from 59 schools ; 3) examining teamwork conditions of teachers at the schools under the
primary educational Samutprakarn service area office 2. by having interview with administrators in royal award
schools under the primary educational Samutprakarn service area office 2. totally 2 persons.
The results of the study were as follows :
1. For the study of the team work and the team building process at the schools under the primary
educational Samutprakarn service area office 2. had performance at a high level in this order from the highest
to the lowest mean cooperatively planning, cooperatively examining conditions of needs and problems,
operating teacher team building using the developed intervention technique, cooperatively evaluating the
outcomes occurring from team building and building awareness of teamwork together. The team building
facter had performance at a high level in this order from the highest to the lowest mean motivation,
communication, and team uniqueness.
2. The model of teacher team building at the schools under the primary educational Samutprakarn
service area office 2. consisted of : the team building process consisting of these 5 stages : 1) building awareness
of teamwork together , 2) cooperatively examining conditions of needs and problems, 3) cooperatively planning
for performing teacher team building , 4) operating teacher team building using the developed intervention
technique, and 5) cooperatively evaluating the outcomes occurring from team building. team factors comprising
: (1) personnel factors consisting of motivation, participation, leadership, and cooperation : (2) team factors
decision-making, trust in one another, team meeting, coordination, communication, and team uniqueness and (3)
school factors consisting of working climate and organizational culture
Keywords: Team Building
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุ บันสังคม สิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิ จที่ เ ชื่ อมโยงระหว่างกันในยุคโลกาภิ ว ตั น์ ซึ่ งมี กระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทุกสังคมในโลกต่างได้รับผลกระทบและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
อุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ ซึ่ งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว
และเห็นได้อย่างชัดเจน หากภาครัฐมีการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าไปด้วยดี จําเป็ นต้องอาศัยประชากรที่มี
คุ ณภาพ ดังนั้นการพัฒนาคนจึ งมี ความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องดําเนิ นการให้ได้โดยเร็ ว เพื่อให้ทันต่อการนํา
ประเทศไปสู่ การพัฒนาที่ ยง่ั ยืนในอนาคต มี ศักยภาพในการแข่งขัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมัน่ คง และมี
ศักดิ์ศรี ในสังคมโลกบนพื้นฐานของความเป็ นไทย (ราวี กลิ่นหอม. 2553: 2) และกลยุทธ์ของการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ในองค์การ ตามแนวปฏิ รูประบบราชการได้กาํ หนดแนวทางใหม่ในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
องค์การและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งบทบาทความสามารถของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความสําคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึ กษา
บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 9)
สิ่ งที่ทา้ ทายผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 คือ ความสําเร็ จในการแสวงหากลยุทธ์ กระตุน้ ให้องค์การมีการ
ปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ โดยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางาน ช่วยให้องค์การ
สามารถปฏิ บัติ ง านอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ทธิ ภ าพ จึ ง ได้มี ก ารระดมทรั พ ยากรทั้ง หลายมาใช้ใ ห้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด และหันมาร่ วมมือกันทํางานเป็ นทีม ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสอดแทรกที่สาํ คัญอย่างหนึ่งของการพัฒนา
องค์การที่มีผนู ้ าํ ไปใช้มากที่ สุด (Covin; & Kilmann. 1989: 202-204) การสร้างทีมงานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จนั้น
จะต้องอาศัยความร่ วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานและการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง นอกจากนั้นยัง
จะต้องให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม คนในองค์การจะต้องประสานงานซึ่งกันและกันในสถานการณ์ต่างๆ
อี กทั้งมี ความจําเป็ นต้องรู ้ จักศิ ลปะในการทํางานเป็ นที ม ซึ่ งการทํางานเป็ นที มจึ งเป็ นเครื่ องมื อที่ สําคัญ ของ
นั ก พัฒ นาองค์ ก ารทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน (Stott; & Walker. 1995: 68-70) ซึ่ งระบบการบริ หารจัด การที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ต้องอาศัยกระบวนการบริ หารที่เน้นการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ าย ทุกสถาบันและทุกองค์การ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการบริ หารโดยองค์คณะของบุคคลต้องรู ้จกั การทํางานเป็ นทีม (ธีระ รุ ญเจริ ญ. 2554: 7)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาสภาพการทํางานเป็ นทีมและขั้นตอนการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
(2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนการสร้างทีมงาน
1. การสร้างความตระหนัก
2. การศึกษาความต้องการ
3. การวางแผนการปฏิบตั ิงาน
4. การนําแผนไปปฏิบตั ิ
5. การประเมินผล
รู ปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการเขต 2

องค์ประกอบทีมงาน
1. องค์ประกอบด้านบุคคล
แรงจูงใจ
การมีส่วนร่ วม
ภาวะผูน้ าํ
ความร่ วมมือ
2. องค์ประกอบด้านทีม
การตัดสิ นใจ
ความไว้วางใจ
การประชุมทีม
การประสานงาน
การติดต่อสื่ อสาร ความเป็ นปึ กแผ่น
3. องค์ประกอบด้านสถานที่
บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยการสํารวจความคิดเห็น และการสัมภาษณ์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หัว หน้า งานและครู ใ นโรงเรี ย น สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จํานวน 71 โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้น 1,650 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั รวมทั้งสิ้ น 177 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้างาน และครู ผสู ้ อน
ของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนละ
1 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรตามตารางกําหนดขนาดของเครจซี และ มอร์ แกน (Krejcie; &
Morgan. 1970: 608) ได้โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 59 โรงเรี ยน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) มีขนาดโรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิและโรงเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระราชทาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยการเลือกแบบเจาะจง
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4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. สภาพการทํางานเป็ นทีมในสถานศึกษา
2. รู ปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคริ์ ท โดยศึกษา
จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั เรื่ องการทํางานเป็ นทีมนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างปรับปรุ งพัฒนา
แบบสอบถามภายใต้ค าํ แนะนํา ของอาจารย์ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของ
แบบสอบถามโดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิจาํ นวน 5 ท่ า น โดยการหาค่าดัช นี ความสอดคล้อง Index of item - objective
congruence : IOC โดยมี ค่ า อยู่ร ะหว่า ง 0.6-1.0 ทํา การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามข้อ เสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับโรงเรี ยนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นําแบบสอบถามที่ ได้กลับคืนมา
คํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่ อัลฟา เท่ากับ 0.98 รายงานผลการวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
ทีมงาน เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั นําหนังสื อขอความร่ วมมือและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถาม
จํานวน 177 ฉบับ เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยติดต่อประสานงานทําการนัดหมายกําหนดวันเวลาในการรับ
แบบสอบถามกลับคืน ผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 177 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลและหาค่าสถิติต่างๆ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ย ( Χ )
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลกระทําโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. จากการศึ กษาสภาพการทํางานเป็ นทีมในสถานศึกษา ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ตามความเห็นของผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน และครู ผสู ้ อน โดยทําการศึกษา สภาพทัว่ ไปของขั้นตอนการ
สร้ างที มงานโดยรวมมี ความเห็ นว่ามี การปฏิ บัติยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อย คื อ
การวางแผนการปฏิ บตั ิงาน การศึ กษาความต้องการ การนําแผนไปปฏิ บตั ิ การประเมินผล และการสร้างความ
ตระหนัก องค์ประกอบของการสร้างทีมงานโดยรวมมีความเห็นว่ามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบ
โดยเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยมาก ไปหาน้อย 3 ลําดับคือ แรงจูงใจ การติดต่อสื่ อสาร และความเป็ นปึ กแผ่นของทีม
2. รู ปแบบการสร้างที มงานในสถานศึ กษา ที่ ได้จากการศึ กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และ
การสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างที มงาน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การสร้างความ
ตระหนัก 2. การศึกษาความต้องการ 3.การวางแผนการปฏิบตั ิงาน 4. การนําแผนไปปฏิบตั ิ 5. การประเมินผล
องค์ประกอบด้านบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ การมีส่วนร่ วม ภาวะผูน้ าํ และความร่ วมมือ 2. องค์ประกอบด้านทีม
ได้แก่ การตัดสิ นใจ ความไว้วางใจ การประชุมทีม การประสานงาน การติดต่อสื่ อสาร และความเป็ นปึ กแผ่นของ
ทีม 3. องค์ประกอบด้านสถานศึกษา ได้แก่ บรรยากาศองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ
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ตารางที่ 1
ขั้นตอน
1
2
3
4
5
รวม

วิเคราะห์สภาพทัว่ ไปของขั้นตอนการสร้างทีมงาน
ข้อคําถาม
( Χ)
การสร้างความตระหนัก
4.281
การศึกษาความต้องการ
4.381
การวางแผนการปฏิบตั ิงาน
4.382
การนําแผนไปปฏิบตั ิ
4.379
การประเมินผล
4.364
4.360

SD
.29
.22
.30
.21
.24
.12

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพทัว่ ไปของขั้นตอนการสร้างทีมงานภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกขั้นตอน
( Χ = 4.360 , SD = 0.12) มี ค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อยดังนี้ การวางแผนการปฏิ บัติงาน ( Χ = 4.382 , SD = 0.30)
การศึกษาความต้องการ ( Χ = 4.381 , SD = 0.22) การนําแผนไปปฏิบตั ิ ( Χ = 4.379 , SD = 0.21) การประเมินผล
( Χ = 4.364 , SD = 0.24) และการสร้างความตระหนัก ( Χ = 4.281 , SD = 0.29)
ตารางที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบของการสร้างทีมงาน
ข้อที่
องค์ประกอบ
องค์ประกอบด้านบุคคล
1 แรงจูงใจ
2 การมีส่วนร่ วม
3 ภาวะผูน้ าํ
4 ความร่ วมมือ
องค์ประกอบด้านทีม
5 การตัดสิ นใจ
6 ความไว้วางใจ
7 การประชุมทีม
8 การประสานงาน
9 การติดต่อสื่ อสาร
10 ความเป็ นปึ กแผ่นของทีม
องค์ประกอบด้านสถานศึกษา
11 บรรยากาศองค์การ
12 วัฒนธรรมองค์การ
รวม

Χ

SD

ระดับ

4.420
4.375
4.380
4.383

.24
.22
.31
.27

มาก
มาก
มาก
มาก

4.373
4.386
4.400
4.394
4.411
4.401

.31
.26
.25
.27
.27
.26

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.373
4.372
4.389

.31
.26
.88

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าองค์ประกอบของการสร้างทีมงานภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบ ( Χ =
4.389 , SD = 0.88) โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรกคือ แรงจูงใจ ( Χ = 4.420 , SD = 0.24) การ
ติดต่อสื่ อสาร ( Χ = 4.411 , SD = 0.27) และความเป็ นปึ กแผ่นของทีม ( Χ = 4.401 , SD = 0.26)
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การวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นอภิปรายจากข้อค้นพบ คือ
1) ผลการศึกษาสภาพการทํางานเป็ นทีมตามขั้นตอนการสร้างทีมงานโดยรวมมีความเห็นว่ามีการปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมากทุกขั้นตอนโดยเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือการวางแผนการปฏิบตั ิงาน การศึ กษา
ความต้องการ การนําแผนไปปฏิบตั ิ การประเมินผล และการสร้างความตระหนัก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการกระจาย
อํานาจให้อิสระในการบริ หารจัดการ โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานจึงต้องเน้นกระบวนการที่เป็ นวงจรต่อเนื่อง เน้นการ
มีส่วนร่ วมของทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประวิต เอราวรรณ์ (2545 : 40) ที่เสนอว่า การนํารู ปแบบการ
วิจยั ปฏิบตั ิการมาใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนเน้นกระบวนการที่เป็ นวงจรต่อเนื่ อง มีการวางแผน การ
ปฏิ บตั ิ ตามแผน และการประเมิ นผลที่ เกิ ดขึ้น และสอดคล้องกับ จิ ราภรณ์ เอมเอี่ ยม (2552 : 222) ที่ เสนอว่า
กระบวนการสร้างที มงานอาศัยการวิจยั ปฏิ บตั ิการเป็ นกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างที มงานของครู กาํ หนด
ขั้นตอนการดําเนิ นการเป็ น 5 ขั้นตอน คือ การสร้างความตระหนักในการทํางานเป็ นทีมในสถานศึกษาร่ วมกัน
การร่ วมกันศึกษาสภาพความต้องการและปั ญหาในการทํางานในสถานศึกษา การร่ วมกันวางแผนปฏิบตั ิงาน การ
ดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการ และการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างทีมงาน ผลการศึกษาองค์ประกอบของ
การสร้างทีมงานโดยรวมมีความเห็นว่ามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ย
มาก ไปหาค่าเฉลี่ยน้อย 3 ลําดับคือ แรงจู งใจ การติ ดต่อสื่ อสาร และความเป็ นปึ กแผ่นของที ม ทั้งนี้ เนื่ องจาก
อิทธิ พลที่มีผลต่อคุณลักษณะของตัวบุคคล คือความสามารถ และสิ่ งจูงใจ ทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสมาชิกแต่ละ
คนมี พ ฤติ ก รรมสนับ สนุ น กัน และกัน การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเป็ นไปโดยเปิ ดเผย และการรวมพลัง กัน โดยอาศัย
ความสามารถและมีเป้ าหมาย สมาชิ กต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่พ่ ึงพากันในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ
นริ นทร์ แจ่มจํารัส (2550 :164 ) ที่กล่าวว่าการทํางานเป็ นทีม เป็ นการรวมพลังกัน ทีมใช้ความสามารถในบทบาท
ต่างๆ ปรับบทบาทให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มทําให้เกิดความเป็ นปึ กแผ่นของทีม และสอดคล้องกับ สุ นนั ทา เลาห
นันทน์ (2551: 82) ที่เสนอว่า ระดับความเป็ นปึ กแผ่นของทีม ซึ่งเป็ นแรงดึงดูดใจให้สมาชิกมีความปรารถนาที่จะ
ธํารงไว้ซ่ ึงสมาชิกภาพของทีมต้องการให้กลุ่มคงอยู่ มีพลังที่แสดงถึงความแข็งแกร่ งของความร่ วมมือร่ วมใจของ
สมาชิกในกลุ่มเป็ นความเหนียวแน่นของทีมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล และต่อปฏิกิริยาของทีม
2) รู ปแบบการสร้างทีมงานในสถานศึกษา ประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างทีมงาน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างความตระหนัก 2. การศึกษาความต้องการ 3. การวางแผนการปฏิบตั ิงาน 4. การนําแผนไปปฏิบตั ิ
5. การประเมินผล องค์ประกอบของการสร้างทีมงานประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อยดังนี้
1. องค์ประกอบด้านบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ การมีส่วนร่ วม ภาวะผูน้ าํ ความร่ วมมือ 2. องค์ประกอบด้านทีม ได้แก่
การตัด สิ น ใจ ความไว้ว างใจ การประชุ ม ที ม การประสานงาน การติ ด ต่ อ สื่ อสาร ความเป็ นปึ กแผ่นของที ม
3. องค์ประกอบด้านสถานศึกษา ได้แก่ บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจุดเริ่ มต้นของ
การปฏิบตั ิงานคือการสํารวจสภาพการณ์เบื้องต้นในการปฏิบตั ิงาน เป็ นการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างการบริ หาร
และการปฏิ บัติงานจะช่ วยให้เข้าใจสภาพของสถานศึ กษาอย่างชัดเจน การปฏิ บัติตามขั้นตอนจะนําไปสู่ การ
พิจารณาปั ญหาหรื อจุดพัฒนาขององค์การ สอดคล้องกับ เสนาะ ติเยาว์ (2543 : 264) ที่กล่าวถึงประสิ ทธิ ภาพของ
ทีมงานว่า ประกอบด้วยปั จจัย 3 อย่าง คือปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ประกอบด้วย ความพอใจในงาน ความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่ อสารที่ดี การขัดแย้งและใช้อาํ นาจมีนอ้ ย การคุกคามตํ่า ความมัน่ คงในงานสูง ปั จจัย
เกี่ ยวกับองค์การ ประกอบด้วย ความมัน่ คงขององค์การและงาน การบริ หารเน้นให้มีส่วนร่ วม ระบบจูงใจ
เหมาะสม การจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมาย ปั จจัยเกี่ ยวกับงาน ประกอบด้วย เป้ าหมาย แนวทางและ
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แผนงานชัดเจน การใช้ทกั ษะและความเป็ นผูน้ าํ เหมาะสม งานมีความเป็ นอิสระสู ง ที มงานมีคุณภาพและมี
ประสบการณ์ โครงการชัด เจนและเหมาะสม สอดคล้อ งกับ ประวิต เอราวรรณ์ (2545 : 34) ที่ เ สนอว่า
การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมีความเชื่อมโยงกันอยู่ 3 ระดับ คือ การปฏิบตั ิงานระดับองค์การ ระดับทีมงาน และ
ระดับบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ Stott; & Walker. (1995 : 84) ที่เสนอแนวคิดประกอบการเสริ มสร้างความ
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิงานของทีมงานไว้ 4 มิติ ประกอบด้วย บุคคล งาน ที มงานและ
องค์การ ซึ่ งทั้ง 4 มิติ คํานึ งถึงองค์ประกอบด้านคุณสมบัติของทีมงาน ทักษะที่ จาํ เป็ นของสมาชิก กระบวนการ
กลุ่ม และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละทีม และสอดคล้องกับ จิราภรณ์ เอมเอี่ยม (2552 : 217) ที่สรุ ปว่า
รู ปแบบการสร้างทีมงานของครู ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของทีมงาน
มี 4 องค์ประกอบ 14 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ การมีส่วนร่ วม ภาวะผูน้ าํ ความร่ วมมือ
องค์ประกอบด้านงาน ได้แก่ กระบวนการทํางาน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ชดั เจน การกําหนดเป้ าหมาย การ
กําหนดบทบาท การตรวจสอบผลงาน องค์ประกอบด้านทีม ได้แก่ การบริ หารความขัดแย้ง การตัดสิ นใจ การ
ไว้วางใจกัน การประชุมทีม การประสานงาน การติดต่อสื่ อสาร และความเป็ นปึ กแผ่นของทีม องค์ประกอบด้าน
สถานศึกษา ได้แก่ บรรยากาศองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ขั้นตอนการสร้างทีมงานด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสูงสุด ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรให้
ความสําคัญและนําไปใช้ในการบริ หารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ ขั้นตอนการสร้างความตระหนักอยูใ่ นระดับ
ตํ่าสุด ผูบ้ ริ หารควรส่งเสริ มการสร้างทีมงานโดยเน้นขั้นตอนการสร้างความตระหนัก
ผูบ้ ริ หารควรให้ความสํา คัญ กับองค์ประกอบด้า นวัฒนธรรมองค์ก าร ซึ่ ง อยู่ใ นระดับตํ่า สุ ด เพื่อ
นํามาใช้ประกอบการบริ หารทีมงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
นํากลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ เช่น กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วมมาใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างทีมงานครู ในสถานศึกษา

8. เอกสารอ้ างอิง

จิราภรณ์ เอมเอี่ยม. (2552). การพัฒนารู ปแบบการสร้ างทีมงานในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา. ปริ ญญานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารและพัฒนาการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ราวี กลิ่นหอม. (2553). การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชานโยบายการจัดการและความ
เป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระ รุ ญเจริ ญ. (2554). สภาพและปั ญหาการบริ หารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษาใน
ประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชัน.
นริ นทร์ แจ่มจํารัส. (2550). การพัฒนาองค์ การ. กรุ งเทพฯ : ศูนย์พฒั นาทุนมนุษย์.
ประวิต เอราวรรณ์. (2545). การวิจัยปฏิบัติการ : การเรี ยนรู้ ของครู และการสร้ างพลังร่ วมในโรงเรี ยน. กรุ งเทพฯ :
ดอกหญ้าวิชาการ.
1340

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

สุนนั ทา เลาหนันทน์. (2551). การสร้ างทีมงาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุ งเทพฯ: แฮนด์เมดสติกเกอร์แอนด์ดีไซน์.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). การศึกษาและสังเคราะห์ รูปแบบการบริ หารสถานศึกษาการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครื อข่ ายของผู้บริ หารสถานศึกษาต้ นแบบ. กรุ งเทพฯ:
สํานักงานฯ.
เสนาะ ติเยาว์. (2543). การบริ หารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์, 2543.
Covin, T.J; & Kilmann, R.H. (1989). “A Profile of Large Scale Change Programs, “ in Dennis F.R. (ed.)
Southern Management Proceedings.
Krejzie, K.V.,& Morgan, D.W. (1970). Determining Sample size for research activities. Educational and
Psychological Measurement.
Stott, K. & Walker, A. (1995). Teams: Teamwork & Teambuilding. Singapore: Prentice-Hall.

1341

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ องจํานวนจริงและพหุนาม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนดาวนายร้ อย จากการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของซิปปา
(CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์
THE STUDY ON SCHOLASTIC ACHIEVEMENT IN REAL NUMBERS AND
POLYNOMIAL OF MATHAYOMSUKSA 4th STUDENTS AT DAONAIROI
SCHOOL THROUGH LEARNING MANAGEMENT BY CIPPA MODEL
WITH MATHEMATICAL EXERCISES
นายพงษ์ ธร หนูฤทธิ์
นักศึกษาหลักสู ตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
E-mail: phongthorn.nur@northbkk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนันท์ ศลโกสุ ม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
E-mail: so.sunnan@northbkk.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุ นาม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย ระหว่าง
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
จํานวน 26 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุ นาม จากการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ จํานวน 11 แผน เวลา 33
ชัว่ โมง 2) แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพของแบบฝึ กทักษะ
อยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.57) และมากที่สุด (x� = 4.53) ตามลําดับ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
จํานวนจริ งและพนุนาม 2 ชุด ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม และชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79 และ 0.74 ตามลําดับ ผลการวิจยั
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนาย
ร้อย ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
ด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจ ด้า นทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ อยู่ใ นระดับ ดี (x� = 22.19 และ x� = 18.31
ตามลําดับ) 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและพหุ นาม ด้านความรู ้ ความเข้าใจ และด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ ก
ทักษะคณิ ตศาสตร์สูงขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิปปา แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ จํานวนจริ งและพหุนาม
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ABSTRACT

The purposes of this study were to examine the scholastic achievement, and to compare the scholastic
achievement in real numbers and polynomial of Mathayomsuksa 4th students at Daonairoi school through learning
management by CIPPA model with Mathematical exercises. The data sampling consisted of 26 Mathayomsuksa
4th students from Daonairoi school in the first semester in academic year of 2019. The research instruments were
1) 11 lesson management plans for 33 hours in real numbers and polynomial through learning management by
CIPPA model with Mathematical exercises 2) the mathematical exercises in real numbers and polynomial within
2 units had quality at the high level (x� = 4.57) and highest level (x� = 4.53) respectively 3) the scholastic
achievement assessment in in real numbers and polynomial in the first issue and second issue had reliabilities at
0.79 and 0.74 respectively. The research found that 1) the scholastic achievement in real numbers and polynomial
of Mathayomsuksa 4th students at Daonairoi school through learning management by CIPPA model with
Mathematical exercises in the post-test was at a good level (x� = 22.19 and x� = 18.31 respectively) 2) the
scholastic achievement in real numbers and polynomial of Mathayomsuksa 4th students at Daonairoi school
through learning management by CIPPA model with Mathematical exercises was higher significantly at the
statistical level of .05.
Keywords: Learning management by CIPPA model, The mathematical exercises, Real numbers and polynomial
1. ความสําคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
คณิ ตศาสตร์สามารถใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี เพราะคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่ฝึกให้ผเู ้ รี ยนคิด
อย่างมีเหตุผล มีความคิดที่ เป็ นระบบ เป็ นคนริ เริ่ มสร้างสรรค์ กิ จกรรมที่ มีความยุ่งยาก และสลับซับซ้อนหลาย
อย่าง เช่น การผลิตเครื่ องจักรกล การสํารวจดวงดาว การสร้างอาคาร ฯลฯ ต้องใช้ความรู ้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์
การพัฒนากําลังคนในประเทศให้มีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์เพิ่มขึ้นจนถึงขั้นสามารถนําไปใช้งานได้จริ ง จึง
ต้องทําอย่างจริ งจังและเป็ นระบบ เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนรุ่ นใหม่ให้พร้อม เพราะถ้าเด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ประเทศไทยก็จะได้กลุ่มผูม้ ีความสามารถ
ในการพัฒนาองค์ความรู ้และเทคโนโลยีที่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อการยืนหยัดด้วยตนเอง และก้าวสู่ ความ
เป็ นเลิศทัดเที ยมกับนานาประเทศในระดับสากลได้ในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้พ้ืนฐานในการคิดคํานวณ กระบวนการคิดจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักเรี ยนให้มีความพร้อมที่ จะ
เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรี ยนดาวนายร้อย ปี การศึกษา 2561 พบว่าวิชาคณิ ตศาสตร์ สาระพีชคณิ ต ในระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 33.97 และในระดับโรงเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 27.84 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2562) แสดง
ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาระพีชคณิ ตควรเร่ งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยนตํ่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
การจัดการเรี ยนรู ้จะบรรลุเป้ าหมายเพียงใดขึ้นอยู่กบั ครู ผสู ้ อน บทบาทของครู คณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ี
ส่ วนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงควรต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
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เยาวชนไปสู่การดําเนินชีวติ อย่างมีความหมาย แต่ในการจัดการศึกษาที่ผา่ นมายังไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร ถ้า
ครู ให้ความสนใจและความสําคัญแก่ผเู ้ รี ยนน้อยมาก ไม่สนใจความต้องการของผูเ้ รี ยน เพียงแต่เตรี ยมเนื้ อหาที่
สอน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเดียวกันโดยไม่คาํ นึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นครู ตอ้ ง
วิเคราะห์ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ทา้ ทายความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน กําหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนด้านความรู ้และทักษะกระบวนการที่เป็ นความคิดรวบยอด
หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ออกแบบการเรี ยนรู ้ และจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทาง
แบบซิ ปปา (CIPPA Model) เป็ นรู ปในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ คาํ นึ งถึงความ
แตกต่างของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล
แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เป็ นสื่ อการเรี ยนอย่างหนึ่งที่น่าจะสามารถใช้ในการจัดกิจกรรม การเรี ยนการ
สอนคณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า แบบฝึ ก
ทักษะช่วยให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะเพิ่มขึ้น โดยการทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสนใจ และพอใจหลังจาก
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องนั้นๆ มาบ้างแล้วถ้านักเรี ยนได้ทาํ แบบฝึ กหลายครั้งหลายหนพฤติกรรมของนักเรี ยนจะ
เปลี่ยนไปคือทําได้คล่องแคล่วรวดเร็ วขึ้นทําได้ถูกต้องแม่นยําขึ้นทําได้อย่างเป็ นอัตโนมัติช่วยให้นกั เรี ยนได้ทาํ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เป็ นการฝึ กด้วยการกระทําจริ ง จึงทําให้จดจําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้ดี และนําไปแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์เดียวกันได้ เพราะได้รับประสบการณ์ตรงมาแล้วทําให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดีข้ ึน เพราะแบบฝึ ก
ทักษะจะเป็ นเครื่ องมือทบทวนความรู ้ที่นกั เรี ยนได้เรี ยน และทําให้เกิดความชํานาญคล่องแคล่วในเนื้อหายิง่ ขึ้นทํา
ให้ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนที่ มีต่อบทเรี ยน ซึ่ งจะช่วยให้ครู สามารถปรับปรุ ง เนื้ อหา วิธีการสอน และ
กิจกรรมในแต่ละบทเรี ยนตลอดจนสามารถช่วยนักเรี ยนให้เรี ยนได้ดีที่สุดตามความสามารถ ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความ
เชื่อมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้ และยังฝึ กให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ฝึกใช้ความคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ เข้าใจวิธีการคิดคํานวณและดําเนิ นการแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ (กนกพร พัว่ พันธ์ศรี . 2555)
แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ จะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ งผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะมีความแตกต่าง
กันหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญา และประสบการณ์ ฉะนั้นการทําแบบ
ฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ จะมีทุกระดับ ตั้งแต่ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้างยาก เพื่อว่าทั้งเด็กเก่ง กลาง และ
อ่อนจะได้เลือกทําได้ตามความสามารถ ซึ่ งจะสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางแบบซิ ปปา (CIPPA
Model) ซึ่ งเป็ นรู ปในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญอีกรู ปแบบหนึ่งที่คาํ นึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
แต่ละบุคคล
ดังนั้น ถ้าได้มีการนําการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ ก
ทักษะคณิ ตศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ น่ าจะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
จํานวนจริ งและพหุนาม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย และเป็ นการพัฒนาผลการทดสอบ
ทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET) สาระพีชคณิ ตตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งผลการวิจัยในครั้ งนี้ จะเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งวิธีการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนดาวนายร้อย จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ
คณิ ตศาสตร์
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับ
การใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อง จํานวนจริ ง และพหุนาม
1. ความรู ้ความเข้าใจ
2. ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์

การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทาง
แบบซิปปา (CIPPA Model)
1. ขั้นทบทวนความรู ้เดิม
2. ขั้นแสวงหาความรู ้ใหม่
3. ขั้นศึกษาทําความเข้าใจ
4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจกับกลุ่ม
5. ขั้นสรุ ปและจัดระเบียบ
6. ขั้นแสดงผลงาน
7. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ได้ทาํ การทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองชนิด แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน (One Group Pretest-Posttest Design) ดังนี้
T1
X
T2
เมื่อ
T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิปปาร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ น
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม 1 ห้องเรี ยน โดยวิธีการจับฉลาก มีนกั เรี ยน จํานวน 26 คน
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4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางซิปปาร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง จํานวนจริ งและพหุนาม จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิป
ปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 11 แผน
เป็ นเวลา 33 ชัว่ โมง การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.50)
(2) แบบฝึ กทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งจํา นวนจริ ง และพหุ น าม ประกอบด้ว ย ชุ ด แบบฝึ กทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ จํานวน 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องจํานวนจริ ง หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องพหุ
นาม การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) ของแบบฝึ กทักษะหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
และหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมากที่สุด (x� = 4.57 และ x� = 4.53 ตามลําดับ)
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและพหุ นาม ประกอบด้วย ชุดที่ 1
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความสอดคล้องเป็ นรายข้อ (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00
ค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.57 – 0.80 ค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.53 และค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.79
ชุดที่ 2 แบบทดสอบแสดงวิธีทาํ จํานวน 5 ข้อ มีค่าความสอดคล้องเป็ นรายข้อ (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความ
ยาก (PE) ระหว่าง 0.51 – 0.63 ค่าอํานาจจําแนก (D) ระหว่าง 0.25 – 0.42 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.74
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและ
พหุ นามทดสอบด้านความรู ้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม จากการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เป็ นเวลา 33 ชัว่ โมง ทดสอบ
หลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม ซึ่ งเป็ นชุดเดียวกันกับการ
ทดสอบก่อนเรี ยน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตพิ ื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิตเิ พื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติที (t-test for dependent samples)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ องจํานวนจริงและพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนดาวนายร้ อย จากการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้ แบบฝึ กทักษะ
คณิตศาสตร์
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ งจํานวนจริ งและพหุ นาม ของนัก เรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ดาวนายร้ อ ย จากการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางของซิ ป ปา (CIPPA Model) ร่ ว มกับ การใช้แ บบฝึ กทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิปปา
(CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ จําแนกตามด้านของผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้าน
n
k
ระดับคุณภาพ
x�
SD
ความรู ้ความเข้าใจ
26
30
22.19
2.51
ดี
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
26
25
18.31
2.36
ดี
รวม
26
55
40.50
4.51
ดี
จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบ
ฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ โดยรวม อยูใ่ นระดับดี (x� = 40.50) เมื่อพิจารณารายด้านทั้งด้านความรู ้ความเข้าใจและด้าน
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี (x� = 22.19 และ x� = 18.31 ตามลําดับ)
5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องจํานวนจริงและพหุนาม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนดาวนายร้ อย จากการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับ
การใช้ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุ นาม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับ
การใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุ นาม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA
Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้าน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
t
P-value
x�
x�
SD
SD
ความรู ้ความเข้าใจ
12.19
2.51
22.19
2.51
25.50*
0.000
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
10.38
2.87
18.31
2.36
18.15*
0.000
*
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุ นาม ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model)
ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ด้านความรู ้ความเข้าใจและด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนจริ งและพหุ นาม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ดาวนายร้ อย ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ
คณิ ตศาสตร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) มี
แนวทางการจัดการสอนอย่างมีลาํ ดับขั้น โดยผูว้ ิจยั มีการกําหนดขั้นตอนการสอนที่มีการลําดับความคิดอย่างเป็ น
ระแบบ คือ 1) ขั้นทบทวนความรู ้เดิ ม 2) ขั้นแสวงหาความรู ้ใหม่ 3) ขั้นศึ กษาทําความเข้าใจ 4) ขั้นแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ความเข้าใจกับกลุ่ม 5) ขั้นสรุ ปและจัดระเบี ยบ 6) ขั้นแสดงผลงาน และ 7) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับกนกพร พัว่ พันธ์ศรี (2555) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า แบบฝึ กทักษะช่วยให้นักเรี ยนได้มีทกั ษะเพิ่มขึ้น ถ้า
นักเรี ยนได้ทาํ แบบฝึ กหลายครั้งหลายหนพฤติกรรมของนักเรี ยนจะเปลี่ยนไป คือทําได้คล่องแคล่วรวดเร็ วขึ้น ทํา
ได้ถูกต้องแม่นยําขึ้นทําได้อย่างเป็ นอัตโนมัติ เพราะแบบฝึ กทักษะจะเป็ นเครื่ องมือทบทวนความรู ้ที่นักเรี ยนได้
เรี ยน และทําให้เกิ ดความชํานาญคล่องแคล่วในเนื้ อหายิ่งขึ้น สอดคล้องกับเทคนิ คการสอนที่ ทิศนา แขมมณี
(2545: 114) เสนอแนะไว้ คือ ขั้นที่ 1 ผูส้ อนสํารวจความรู ้เดิ ม ความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นต่อการเรี ยนรู ้ใหม่ ขั้นที่ 2
ผูเ้ รี ยนแสวงหาข้อมูล ขั้นที่ 3 ผูเ้ รี ยนศึกษาข้อมูล สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ขั้นที่ 4 ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความรู ้ ขั้นที่ 5
ผูเ้ รี ยนสรุ ปและจัดระเบียบความรู ้ ขั้นที่ 6 ผูเ้ รี ยนแสดงความรู ้ ผลงาน และขั้นที่ 7 ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้
สอดคล้องกับความหมายของแบบฝึ กทักษะซึ่งธัญวี พรมมา (2558: 20) ได้สรุ ปความหมายของแบบฝึ กทักษะไว้วา่
แบบฝึ กทักษะเป็ นสื่ อการเรี ยนสําหรับให้นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อทบทวนเนื้ อหาและฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ให้ดีข้ ึน
หลังจากที่ได้เรี ยนบทเรี ยนแล้วใช้ควบคู่กบั การเรี ยน โดยยกตัวอย่างปั ญหาที่ครอบคลุมเนื้อหาความรู ้ต่าง ๆ ที่ได้
เรี ยนไปแล้ว และสอดคล้องกับงานวิจยั ของทิ พอาภา ฉิ มสุ วรรณ์ (2552) ได้ทาํ การวิจัยเรื่ อง การเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโมเดลซิปปา พบว่า นักเรี ยนทั้งสอง
กลุ่มมีความกระตือรื อร้น และให้ความร่ วมมือในการทํากิ จกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี ในการศึ กษาค้นคว้าหา
ข้อมูล การทํางานร่ วมกับเพื่อน การแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง การ
แสดงผลงานที่สร้างความภูมิใจให้กบั นักเรี ยน บรรยากาศสนุกสนาน นักเรี ยนยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและ
กันทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยเฉพาะเมื่อมีการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกัน
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวนจริ งและพหุนาม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรี ยนดาวนายร้อย จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ ก
ทักษะคณิ ตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิ ปปา (CIPPA Model) ซึ่ งเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม
ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับศรันย์ เปรมปรี ดา
(2559: 47) ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึ กที่ดีไว้วา่ แบบฝึ กที่ดีจะต้องเรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก ต้องเหมาะสม
กับวัย มีระยะเวลาในการฝึ กที่เหมาะสมโดยคํานึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนในทุก ๆ ด้าน เช่น วุฒิภาวะ ความ
พร้อม ความสนใจ และนักเรี ยนสามารถนําสิ่ งที่เรี ยนไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวันได้ สอดคล้องกับ Lewin
(อ้า งถึ ง ใน ชาติ ช าย ม่ ว งปฐม, 2538: 65) ที่ ใ ห้ แ นวคิ ด ไว้ว่ า พฤติ ก รรมของบุ ค คลจะเป็ นผลมาจากพลัง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งจะเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะมี
การปรั บ ตัว เข้าหากัน พยายามช่ ว ยกัน ทํา งาน พร้ อ มทั้ง มี ก ารปรั บบุ คลิ ก ภาพของแต่ล ะคนให้สอดคล้องกัน
ก่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้เกิดพลังหรื อแรงผลักดันของกลุ่มที่ทาํ ให้การทํางานเป็ นไปได้ดว้ ยดี
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของมธุรส วงศ์อาํ ไพ (2553) ที่ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบความรู ้ ทักษะปฏิบตั ิ และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โมเดลซิปปากับการ
จัดการเรี ยนรู ้ปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู ้ทางนาฏศิลป์ คะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบตั ิทางนาฏศิลป์ และคะแนน
เฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ หลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา ปี ที่ 6 ที่ ได้รับการจัด การเรี ยนรู ้
โมเดลซิ ปปาสู งกว่าที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ปกติอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับศรันย์ เปรม
ปรี ด า (2559: 53) ที่ ไ ด้ก ล่ า วว่า ประโยชน์ ข องแบบฝึ กคื อ ช่ ว ยเพิ่ ม ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ทํา ให้ท ราบ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน และช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยน แบบฝึ กช่วยให้ครู มองปั ญหาและจุดเด่นของนักเรี ยน
ในแต่ละคนได้ดีข้ ึน นอกจากนี้ แบบฝึ กยังช่วยพัฒนาทักษะและความชํานาญของผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยน และนําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญพา อร่ ามโชติ
(2549) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้สาระคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนที่ได้การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาจารี ย ์ สฤษดิ์ ไพศาล (2547) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ ก
ทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ สําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก
การลบของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญางสถิติที่ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมี ก ารให้ ค วามสํ า คัญ และระยะเวลาที่ เ พี ย งพอในขั้น ศึ ก ษาทํา ความเข้า ใจ สํ า หรั บ
กระบวนการทําแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ให้มากยิง่ ขึ้น
(2) ควรมี ก ารพัฒ นาแบบฝึ กทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ ให้มี ล ัก ษณะเชิ ง คิ ด วิเ คราะห์ ม ากขึ้ น คํา ถามมี
หลากหลายสถานการณ์และสอดคล้องกับการนําไปใช้ และแต่ละสถานการณ์อาจมีคาํ ถามและคําตอบหลากหลาย
รู ปแบบ
(3) ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ในแต่ละช่วงวัย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาวิจยั เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของซิปปา (CIPPA Model) ร่ วมกับการใช้
แบบฝึ กทักษะในรายวิชาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ
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งานวิจัย ชิ้ น นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจและความต้อ งการของผูเ้ รี ย นสาขาดนตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีเครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถามเพื่อใช้ศึกษาแรงจูงใจและความต้องการของผูเ้ รี ยนในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และนําข้อมูลที่ ได้จากการสํารวจมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ขอ้ มูลในการกําหนดทิ ศทางและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
ความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาจํานวน 87 คนที่กาํ ลังศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าดนตรี ตะวัน ตก เครื่ องมื อ วิ จัย หลัก ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถามที่ ผู ้วิ จัย สร้ า งขึ้ นและผ่ า น
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่านและการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักศึ กษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ที่ .87
ผลการวิจัย พบว่าในการจัดการเรี ยนการสอนสาขาดนตรี ระดับบัณฑิ ตศึ กษามี ความสอดคล้องกับ
แรงจูงใจของผูเ้ รี ยนในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรี ทั้งนี้ ในการบริ หารจัดการ
หลัก สู ต ร ผู ้จัด ทํา หลัก สู ต รจํา เป็ นต้อ งสํ า รวจและคํา นึ ง ถึ ง แรงจู ง ใจในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ของนั ก ศึ ก ษา
โดยแรงจูงใจด้านสถาบันการศึ กษาที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อแบ่งได้เป็ น 4 ปั จจัย คือ 1. ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อม การมีอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ ครบครันและทันสมัย การเดิ นทางที่
สะดวก 2. ปั จจัยด้านหลักสู ตร ได้แก่ การที่ สถาบันมีหลักสู ตรการศึ กษาที่ มีการจัดการเรี ยนการสอนนอกเวลา
หลักสู ตรที่ เปิ ดตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน 3. ปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสู ตร ค่าหน่ วยกิ ตและค่าบํารุ งการศึ กษามีความเหมาะสม 4. ปั จจัยด้านความน่ าเชื่ อถือของสถาบัน ได้แก่
เป็ นสถาบันที่มีชื่อเสี ยงและมีอาจารย์ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ ในขณะเดียวกันความต้องการของนักศึกษาในด้าน
การบริ หารจัดการของหลักสู ตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อันมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ณ สถาบันเดิมใน
ระดับที่สูงขึ้นพบว่า ต้องการให้สถาบันมีการเปิ ดหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอกรองรับเพื่อให้ครอบคลุม ต้องการให้
มี การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของหน่ วยงานการให้บริ การนักศึ กษา อันได้แก่ หน่ วยงานการให้ทุนสนับสนุ น
การเรี ยนและการทําวิทยานิ พนธ์ หน่ วยงานการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและตอบปั ญหาในการเรี ยนของนักศึ กษา
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การลดขั้นตอนของเอกสารและการเพิ่มเจ้าหน้าที่ บริ ก ารนักศึ กษาให้เพี ยงพอ การมี หน่ วยงานเปิ ดอบรมให้
นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู ้
คําสําคัญ: แรงจูงใจ; การจัดการเรี ยนการสอน; สาขาดนตรี ; บัณฑิตศึกษา

ABSTRACT

This study aimed to study the students’ motivation and needs in music program at graduate level by
using a survey research methodology. The research instrument was a questionnaire for studying motivation and
needs of students in the Master of Arts in Western Music Program, College of Music, Bansomdejchaopraya
Rajabhat University and the data obtained from the survey were then analyzed to find a conclusion as the data for
specify direction and develop music curriculum at graduate level.
The population of this study was 87 students who were studying in the Master of Arts in Western Music
Program. The main research instrument was a questionnaire that was developed by the researcher and passed a
quality check from three experts. It was tried out with a group of 25 non-sample students with a reliability of .87.
The results indicated that the teaching and learning management in music program at graduate level
was consistent with the motivation of students to make their decision to study in music program at graduate level.
In the program administration, the program makers need to explore and consider the students’ motivation for
further education. The motivation in terms of educational institution that can affect the decision to study further
can be divided into four factors: ( 1) Environment, including complete and modern teaching and learning
equipment and convenient travelling, (2) Program conditions, including programs that have special teaching and
learning session that meet the needs of students, (3) Expenses throughout the program, including appropriate
tuition fees and (4) Reliability of Institute, including it's very well-known and there are many high-quality
professors. At the same time, as for the needs of students in terms of program administration and various agencies
of the university that can affect their decision to study further at the same institution, they want the institution to
open doctoral programs and to improve the efficiency of student service agencies, including funding for their
study and thesis, advices and answers to students’ study problems, reducing document procedures, adding
sufficient student service staff, and training for students to enhance their knowledge.
Key words: Motivation; Learning and Teaching Management; Music Program, Graduate Level

1. บทนํา

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็ นผลสื บเนื่ องจากความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ การเมือง ทําให้สังคมของคนประเทศต่าง ๆ ทัว่ ทุกภาพส่ วนของโลกสามารถติดต่อเชื่อมโยงได้สะดวก
มากขึ้น ความเจริ ญก้าวหน้าต่าง ๆ ได้ขยายวงกว้างและต่อเนื่ องไปในทุกทิศทุกทาง ในกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนให้ ป ระสบความสํา เร็ จ ขึ้ น อยู่กับ ปั จ จัย หลาย ๆ ปั จ จัย ได้แ ก่ ผลจากการเรี ย นการสอน ผลจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน ผลจากสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรี ยน ผลจากการจัดและ
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บริ ห ารการเรี ย การสอน รวมทั้ง ผลจากหลัก สู ต ร ในการพัฒ นาหลัก สู ต รใดหลัก สู ต รหนึ่ ง จะต้อ งเข้า ใจ
วัตถุประสงค์ของสิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนาอย่างกระจ่างชัด ถ้าเราจะพัฒนาหลักสู ตรสําหรับคนกลุ่มหนึ่ งโดยเฉพาะ
เราจะต้องรู ้ถึงความต้องการแท้จริ งของคนกลุ่มนั้น ถ้าคนกลุ่มนั้นเป็ นผูท้ ี่ จะต้องมีส่วนร่ วมในกลุ่มผูผ้ ลิตของ
สังคม ก็จะต้องพิจารณาความต้องการของสังคมด้วย (ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์, 2553) การทําความเข้าใจกับ
ทัศนคติ แรงจู งใจและความต้องการของนักศึ กษาในการศึ กษาต่อ ถื อเป็ นเรื่ องสําคัญ ภายใต้การแข่งขันของ
การเปิ ดหลักสูตรของสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา
จากงานวิจยั ของ Mellores-Bourne ,Hooley & Marriott (2014) พบว่า สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา
ของประเทศอัง กฤษ ได้เ ปิ ดหลักสู ต รเพื่ อรองรั บความต้องการของนัก ศึ ก ษาในระดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษาไว้อย่าง
หลากหลาย ตามความต้องการของนักศึกษา ตั้งแต่ความหลากหลายของหลักสูตร สาขาวิชาและรายวิชาที่เปิ ดสอน
รวมไปถึง รู ปแบบการศึกษาอันได้แก่รูปแบบการศึกษาในชั้นเรี ยนปกติ ในรู ปแบบการเรี ยนแบบออนไลน์ รวม
ไปถึงแบบผสมผสาน ทั้งเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติและในรู ปแบบออนไลน์ อีกทั้งสถาบันการศึ กษา ต่าง ๆ ยังเปิ ด
โอกาสให้นักศึ กษาเลือกรู ปแบบการเรี ยนได้ตามที่ ตวั เองต้องการ ซึ่ งทั้งหมดที่ กล่าวมา ทําให้นักศึ กษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ทางเลื อกทางการศึ ก ษาที่ หลากหลายหากแต่ก็ ตอ้ งเผชิ ญกับการประเมิ นและวิเคราะห์ ขอ้ มูล
สถานศึกษาที่เปิ ดสอนมากมายก่อนการตัดสิ นใจเข้าเรี ยนที่ใดที่หนึ่ง โดยสถานศึกษาเองก็ตอ้ งปรับตัว และแข่งขัน
ในการทําข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่อดึ งดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน Mellores-Bourne ,Hooley & Marriott (2014)
ยัง ได้ก ล่ า วถึ ง ปั จ จัย จู ง ใจและการตัด สิ น ใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาสรุ ป ได้ว่า ในการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึ กษา แรงจูงใจ (Motivate) ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการทําให้นกั ศึกษามีแรงกระตุน้ นอกจากนี้ อัตลักษณ์
ตัวตนของบัณฑิตศึกษาบุคคลนั้น รวมไปถึงความสนใจ ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้นกั ศึกษาเลือกที่จะศึกษาต่อทั้งนี้
เพราะมีความเชื่ อว่า การศึ กษาต่อจะทําให้ตนเองเข้าใจในสาขาที่ ศึกษานั้นได้ดียิ่งขึ้น ส่ งผลต่อ การทํางานใน
อนาคต โดยปั จจัยจูงใจ ทั้งจากภายในตัวบุคคล และ จากปั จจัยนอกที่แวดล้อมรวมไปถึง ปั จจัยทางสังคม ที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจ การตัดสิ นใจและการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ

ภาพที่ 1 กระบวนการและความสัมพันธ์ของแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มา: Mellores-Bourne ,Hooley & Marriott (2014)
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การให้ค วามสํา คัญ และทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู งใจและกระบวนการในการ
ตัด สิ น ใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ของนัก ศึ ก ษาถื อ เป็ นเรื่ อ งสํา คัญ เป็ นสิ่ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาพึ ง ตระหนัก ในยุค ปั จ จุ บัน ที่
สถานศึกษาพัฒนาและเปิ ดหลักสูตรเพื่อให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทําให้เกิดการ
แข่งขันและมีตวั เลือกเพิ่มขึ้นให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อ การทําความเข้าใจกับกระบวนการตัดสิ นใจและปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อทั้ง ปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยภายนอก ทั้งด้านกลุ่มและอิทธิ พลของกลุ่มที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการเลือกสถาบันการศึกษา รวมไปถึงระดับชั้นทางสังคม รายได้และอาชี พ ที่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ จึงมีความสําคัญอย่างมาก นอกจากนี้ผดู ้ ูแลหลักสูตรและผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องตะ
หนักถึง ปั จจัยด้านสถานศึ กษา เพราะถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อ มหาวิทยาลัยที่ มีการจัด
การศึกษาที่ดี ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพทางวิชาการ รวมไปถึงมีระบบส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยน
การสอนที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ย่อมเป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาตัดสิ นใจเลือกที่ศึกษา ณ สถานศึกษาแห่ง
นั้นสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2559) ที่กล่าวถึงการให้ความสําคัญกับ ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ความต้องการ
และความสนใจของผูเ้ รี ยนกับการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นสิ่ งสําคัญ การกําหนดจุดมุ่งหมาย และการพัฒนาหลักสูตร
ในปั จจุบนั ต้องไม่ละเลยความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน นักพัฒนาหลักสูตรจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่เกี่ยวกับ
ผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน แล้วพยายามจัดเนื้ อหาสาระตลอดจนกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนเพื่อ
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาดียง่ิ ขึ้นไป
สําหรับวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการจัดการศึกษาดนตรี ท้ งั ใน
ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท โดยในการศึกษาระดับปริ ญญาโท เปิ ดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก 2 แขนงวิชาคือ แขนงวิชาดนตรี ศึกษาและ แขนงวิชาการบริ หารงานดนตรี โดยเปิ ด
หลักสู ตรและผลิตนักศึกษามาแล้วเป็ นระยะเวลานานกว่าสิ บปี โดยหลักสู ตรตั้งเป้ าที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความพร้ อมที่ จะปฏิ บตั ิ งานและเอื้อต่อการศึ กษาและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ จากสถานการณ์
สภาพสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิ จในปั จจุ บันส่ งผลต่อ ความต้องการในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชี พดนตรี ใน
ลักษณะต่าง ๆ โดยที่ผา่ นมาพบว่า บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาแล้วและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มีความต้องการให้หลักสูตรผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ไปเป็ นกําลังสําคัญทั้งในการศึกษาดนตรี ในระบบ นอกระบบและประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี อยูท่ วั่ ประเทศ ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีความตระหนักในการให้ความสําคัญกับการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอยู่
ตลอด การศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนถือเป็ นเรื่ องสําคัญเรื่ องหนึ่ ง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาปรั บปรุ งหลักสู ตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน จากความเป็ นมาและความสําคัญ
ดัง กล่ า วข้า งต้น ผูว้ ิจัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาแรงจู ง ใจและความต้อ งการของนัก ศึ ก ษาสาขาดนตรี ระดับ
บัณฑิตศึ กษา เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสถาบันให้มีความสอดคล้อง
สามารถแข่ ง ขัน กับ สถาบัน การศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ เ ปิ ดสอนในสาขาและระดับ เดี ย วกัน ได้ และเป็ นแนวทางให้
สถาบันการศึกษาอื่นนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาแรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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3. ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งเน้นศึกษาแรงจูงใจด้านสถาบันการศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ
แบ่งได้เป็ น 4 ปั จจัย คือ 1.ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม 2.ปั จจัยด้านหลักสู ตร 3. ปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
และ 4. ปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือของสถาบัน และศึกษาความต้องการของนักศึกษาในด้านการบริ หารจัดการของ
หลักสูตรและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาจํานวน 87 คนที่กาํ ลังศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก

4. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย

1. ได้ทราบข้อมูลและแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ งที่สอดคล้องกับแรงจูงใจและความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนสาขาดนตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้ง
ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาโท และการเปิ ดหลักสูตรปริ ญญาเอก
2. เป็ นข้อมูลประกอบการกําหนด นโยบาย การวางแผนการบริ หารและพัฒนาหลักสู ตรดนตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

5. วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลกับประชากรคือ นักศึกษาทั้งหมดที่กาํ ลังศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาดนตรี ตะวันตก แขนงดนตรี ศึกษา และบริ หารงานดนตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ งมี จาํ นวนทั้งสิ้ น 110 คนแต่ในการแจกแบบสอบถามได้แบบสอบถามกลับคื นแบบ
สมบูรณ์จาํ นวนทั้งสิ้ น 87 คน โดยนําผลจากการตอบแบบสอบถามมานําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยผูว้ จิ ยั ใช้
สถิ ติการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (𝑥𝑥̅ ) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยใช้ขอ้ มูลจากการสํารวจมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ป
เครื่ องมือหลักที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ได้มีการนําแบบสอบ ถามไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาพบว่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แห่ งความเที่ยงของแบบสอบถาม
เป็ น .94 และทดลองใช้ (Try out) กับนักศึ กษาที่สําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรศิ ลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี ต ะวัน ตก มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยาที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ประชากร จํา นวน 25 คน และนํา
แบบสอบถาม มาตรวจสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้ว ยสู ต ร สั ม ประสิ ท ธ์ อ ัล ฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามที่ .87

6. ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่ อง แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนสาขาดนตรี ระดับบัณฑิ ตศึ กษา วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนําเสนอผลการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแรงจูงใจด้านสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอนสาขาดนตรี
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ระดับบัณฑิตศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลวิจัยพบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุ 25 – 30 ปี มี อาชี พเป็ นครู โรงเรี ยนเอกชน โดยมี
ประสบการณ์ ใ นการทํา งานมากกว่า 10 ปี มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท/เดื อ น ศึ ก ษาอยู่ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับปริ ญญาตรี และกําลังศึกษาแขนงดนตรี ศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาโทมากถึงร้อยละ
72 ทั้งนี้ หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกอบไปด้วย 2 แขนงคือ แขนงดนตรี ศึกษา และบริ หารงานดนตรี
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลแรงจูงใจด้ านสถานศึกษา
แรงจูงใจด้านสถานศึกษา อันได้แก่ปัจจัยของสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ที่ มีผลต่อการเลือกศึ กษาต่อของ
นัก ศึ ก ษา สาขาดนตรี ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา วิ ท ยาลัย การดนตรี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา
ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยด้านหลักสูตรการศึกษา ปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสู ตร และปั จจัยด้านความน่ าเชื่ อถื อของสถาบัน รายงานผลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดังตารางที่ 1 – 4 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจด้านสถานศึกษาในปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
1.สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยมีความร่ มรื่ น น่าอยู่
2.มีอุปกรณ์การเรี ยนที่ครบครัน และทันสมัย
3.มีบริ การ Internet เพื่อค้นหาข้อมูลวิชาการ
4.การเดินทางสะดวก
5.มหาวิทยาลัยอยูใ่ นย่านธุรกิจ
6.มหาวิทยาลัยอยูใ่ กล้กบั ที่พกั หรื อที่ทาํ งาน
7.ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยมีความสะอาด
เฉลีย่

𝐱𝐱�
3.79
3.69
3.55
3.56
3.44
3.17
3.34
3.51

S.D.
.823
.944
1.043
1.042
1.042
1.456
1.055
.912

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา สาขาดนตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 อยูใ่ นระดับมาก โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัยมีความร่ มรื่ น น่าอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ มีอุปกรณ์การเรี ยนที่ครบ
ครัน และทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ การเดินทางสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจด้านสถานศึกษาในปั จจัยด้านหลักสูตร
การศึกษา
𝐱𝐱�
ปัจจัยด้ านหลักสู ตรการศึกษา
S.D.
ระดับ
1.มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย
3.48
1.033 ปานกลาง
2.มีหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการ
3.80
.887
มาก
3.มีหอ้ งสมุดดนตรี ที่มีหนังสื อหลากหลาย และมีสื่อที่ทนั สมัย
3.56
1.031
มาก
4.ต้องการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
3.43
1.148 ปานกลาง
5.การจัดการเรี ยน การสอนนอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) ทําให้สะดวกใน
4.03
.855
มาก
การมาเรี ยน
เฉลีย่
3.66
.770
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านหลักสู ตรการศึกษามีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา สาขาดนตรี
ระดับบัณฑิตศึ กษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับมาก โดยรายข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ การ
จัดการเรี ยน การสอนนอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) ทําให้สะดวกในการมาเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาคือ มีหลักสู ตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ มี
ห้องสมุดดนตรี ที่มีหนังสื อหลากหลาย และมีสื่อที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจด้านสถานศึกษาใน ปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร
𝐱𝐱�
ปัจจัยด้ านค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร
S.D.
ระดับ
1.ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิตมีความเหมาะสม
4.09
.676
มาก
2.ค่าใช้จ่ายด้านการบํารุ งการศึกษามีความเหมาะสม
4.06
.783
มาก
3.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม
4.11
.799
มาก
4.มีการร่ วมมือกับสถาบันการเงินในการให้กยู้ มื เรี ยน
3.52
1.265
มาก
5.มีการผ่อนผันค่าใช้จ่ายได้
3.55
1.237
มาก
6.มีทุนการศึกษาให้สาํ หรับนักศึกษาปริ ญญาโท
3.43
1.344 ปานกลาง
เฉลีย่
3.79
.882
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตรมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาสาขา
ดนตรี ระดับบัณฑิตศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อยูใ่ นระดับมาก โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตรมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
กิตมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายด้านการบํารุ งการศึกษามีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจด้านสถานศึกษาใน ปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ของสถาบัน
ปัจจัยด้ านความน่ าเชื่ อถือของสถาบัน
1.เป็ นสถาบันที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นที่ยอมรับของสังคม
2.มีคณาจารย์ที่มีความรู ้ ความสามารถ
3.มีคณาจารย์ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับ
4.มีผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่เก่ง มีความสามารถ
5.นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเป็ นที่ตอ้ งการขององค์กรและ
หน่วยงาน
เฉลีย่

𝐱𝐱�
4.10
4.08
4.08
4.01
3.83

S.D.
.699
.955
.930
1.006
.955

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.02

.805

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาสาขา
ดนตรี ระดับบัณฑิตศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อยูใ่ นระดับมาก โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
เป็ นสถาบันที่ มีชื่อเสี ย ง และเป็ นที่ ยอมรั บของสังคม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคื อ มี
คณาจารย์ที่มีความรู ้ ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก รองลงมามีคณาจารย์ที่มีชื่อเสี ยงและ
เป็ นที่ยอมรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 ความต้ องการของนักศึกษาต่ อสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนสาขาดนตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ดังจะเห็นได้วา่ แรงจูงใจด้านสถานศึกษาเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอีกสิ่ งหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษา
ของนักศึกษาคือ ข้อมูลของสถาบันการศึกษา เป็ นตัวแปรสําคัญในกระบวนการในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของ
นั ก ศึ ก ษาโดยจะใช้ใ นการตัด สิ น ใจว่ า จะศึ ก ษาต่ อ ที่ ส ถาบัน แห่ ง ใด ทั้ง นี้ ผู ้วิ จัย ได้นํา ข้อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามปลายปิ ดที่ ใ ห้ เ ลื อ กตอบแล้ว ดัง นํา เสนอในตารางที่ 1-4 และการสรุ ป ข้อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยนด้านสถานศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
สามารถสรุ ปออกมาเป็ น 4 ด้าน ได้ดงั นี้
1) ด้านสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหรื อสถานศึ กษา และภาควิชา หรื อคณะ จําเป็ นต้องมีการพัฒนาปรับปรุ ง รวมไปถึง
ออกแบบวางแผนการบริ หารงาน และแบ่ งการรั บผิดชอบของหน่ วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยออกเป็ น
สั ด ส่ ว นและมี ร ะบบชัด เจน ทั้ง นี้ โดยคํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งาน การจัด การเรี ยนการสอนที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และการได้รับประโยชน์สูงสุดของอาจารย์และนักศึกษา ต่อเนื่องถึงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ของสถานศึกษานั้น ๆ
การจัดพื้นที่บริ การและเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั สําหรับนักศึกษาถือเป็ นเรื่ องสําคัญ
เช่น การอํานวยความสะดวกในด้านการรับบริ การวิชาการ รวมไปถึงงานด้านเอกสาร ต่าง ๆ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่
ดู แลด้านงานเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับนักศึ กษา โดยนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษามี ความจําเป็ นต้องติ ดต่อ จัดทํา
เอกสารด้านการเรี ยน และการยืน่ คําร้องต่าง ๆ การพัฒนาระบบและหน่วยงาน รวมถึงจัดหาเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอใน
การดูแลนักศึกษาจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ นอกจากนี้ การจัดพื้นที่บริ การเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั สําหรับนักศึกษา
ถือเป็ นเรื่ องสําคัญ เช่นการจัดสรรพื้นที่ในการจอดรถ การเพิ่มพื้นที่ในการค้นคว้าหาความรู ้ เช่นห้องสมุด หรื อ
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริ การอินเทอร์ เน็ต ถือเป็ นปั จจัยด้านสถานศึ กษาที่ มหาวิทยาลัยต้องให้ความสําคัญและดูแล
จัดการ
2) ด้านหลักสูตรการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
โดยในการจัดการเรี ยนการสอนที่วิทยาลัยฯ ยังเป็ นแบบบังคับให้เลือกลง ไม่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน
ได้เลือกลงรายวิชาที่สนใจมากนัก เพราะเหตุผลด้านการขาดแคลนครู ผูส้ อนและความคุม้ ทุนในการเปิ ดวิชากับ
จํานวนนักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยน นักศึ กษาจึ งลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิชาที่ วิทยาลัยฯ เปิ ดรองรับไว้ให้โดยผูเ้ รี ยน
ไม่ได้เลื อกเอง แนวทางการจัดการศึ กษาที่ สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนคือ หลักสู ตรต้องมี การเปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เลื อกลงวิชาที่ ถนัดและสนใจ อี กทั้งในสาขาดนตรี ศึกษาที่ เน้นการเรี ยนในรู ปแบบทฤษฎี
หลักการจากผลการวิจยั พบว่าต้องการให้เพิ่มรายวิชา การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ในวิชาเลือกเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน
ได้เลือกเรี ยนวิชาปฏิบตั ิ
3) ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
ในการศึ กษาต่อระดับบัณฑิตศึ กษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตรถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสิ นใจ
ศึ กษาต่อ ณ สถาบันแห่ งนั้น การกําหนดค่าใช้จ่ายที่ สอดคล้องกับความต้องการ โดยเฉพาะผูศ้ ึ กษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาที่อยูใ่ นวัยทํางาน การตั้งค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมส่ งผลดีต่อการเลือกศึกษาต่อ หากแต่บางครั้งต้องระวัง
ในเรื่ องการขาดสภาพคล่อง และการตั้งค่าเรี ยนที่ต่าํ เกินไปหากมีผูเ้ รี ยนเรี ยนน้อยจะส่ งผลต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ไม่เต็มประสิ ทธิภาพเนื่องจาก ไม่มีงบประมาณในการพัฒนา
4) ด้านความน่าเชื่อถือของสถาบัน
การเตรี ยมความพร้อมของอาจารย์ในการจัดการเรี ยนการสอน การสร้างชื่ อเสี ยงของตัวอาจารย์
ผูส้ อน และความรู ้ความสามารถของอาจารย์เป็ นปั จจัยด้านสถานศึกษาหลักอีกประการที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจเข้า
ศึ กษาต่อ ณ สถาบันแห่ งนั้น โดยในการศึ กษาดนตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ งต้องมีการทําวิทยานิ พนธ์เพื่อสําเร็ จ
การศึกษา ผูเ้ รี ยนจะมองไปถึง ความสามารถและความถนัดของอาจารย์ผสู ้ อนทั้งนี้ โดยผูเ้ รี ยนจะพิจารณาถึง การ
ที่เมื่อตนเข้าศึกษาแล้ว หลังจบการเรี ยนรายวิชา และต้องทําวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ท่านใดจะสามารถให้คาํ ปรึ กษา
การทําวิทยานิพนธ์ในเรื่ องที่นกั ศึกษาสนใจได้ ในการที่สถาบันมีการเตรี ยมการ และอาจารย์ผสู ้ อนมีตารางเวลาที่
ชัดเจนในการให้คาํ ปรึ กษาด้านการเรี ยน รวมถึงการทําวิทยานิพนธ์ให้กบั นักศึกษาอย่างใกล้ชิดและเป็ นระบบ เป็ น
ปั จจัยด้านสถานศึ กษาหลักอีกประการที่ ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อ ณ สถาบันแห่ งนั้น เพราะเชื่ อมัน่ ว่า
สามารถมีที่ปรึ กษาด้านการเรี ยน และทําให้จบการศึกษาได้เร็ วมากขึ้น

7. อภิปรายผล

การศึ กษาแรงจู งใจและความต้องการของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอน ถื อเป็ นเรื่ องสําคัญที่
สถานศึกษาพึงปฏิบตั ิ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ ระบบการศึกษาของสถาบัน หรื อสําเร็ จการศึกษาแล้ว ควรมีการสํารวจ
แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษา เพื่อนําผลไปพัฒนา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนให้มีความ
เหมาะสมทั้งนี้ โดยคํานึ งถึง ผลประโยชน์ของผูเ้ รี ยนและสถานศึกษาเป็ นสําคัญ การสํารวจแรงจูงใจและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนจะเป็ นข้อมูลสะท้อนถึ งผูบ้ ริ หารในการจัดการเรี ยนการสอนในสภาวะปั จจุ บนั และสิ่ งที่
ต้องการให้มีการพัฒนา โดยใช้ขอ้ มูลสําคัญจากผูเ้ รี ยนที่สะท้อนออกมาเพื่อช่วยในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้
มีประสิ ทธิภาพสูงสุดต่อไป
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8. ข้ อเสนอแนะ

การวิจัยชิ้ นนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ โดยศึ กษาในแง่มุมแรงจูงใจและความต้องการของนักศึ กษา ณ
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ควรมีขยายขอบเขตการศึกษารวมไปถึงใช้วธิ ีการเก็บ
ข้อ มู ล กับ กลุ่ ม บุ คคลที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้องอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ไ ด้ขอ้ มูล สํา หรั บการจัดการเรี ยนการสอน การวางแผน
หลักสูตรที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน
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งานวิจัยนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรี ยนอิ เล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองที่จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนด้วยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์จากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่งในบทเรี ยนมีการนําเสนอเนื้ อหา
บทเรี ยนในรู ปแบบของภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงบรรยาย ผ่านทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต สําหรับ
กลุ่มประชากรที่ใช้ในทดลอง คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 30 คน ผลจากงานวิจยั พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ 19.9 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 26.6 ตามลําดับ และเมื่อนําคะแนน
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ไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิ ติ t – test พบว่า คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนมีผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์, หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ABSTRACT

This research aims to develop an Electronic Learning (e-Learning) in operating principles of computer
subject for grade 10 students and to study the learning achievement of the experimental group that studied with
the e-Learning by comparing the pre-test and post-test scores. The contents were presented in illustrations, videos,
audio-visual commentary through the Internet network. The sample were 30 students of grade 10. The results
showed that the average learning achievement in pre-test score was 19.9 while the average learning achievement
in post-test score was 26.6. The experimental group was significantly higher in posttest than pretest scores at .05
level.
Keywords: e-Learning, Operating Principles of Computer, Learning Achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

โรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม ที่ ต้ งั 256 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแป้ น อําเภอเมื องลําพูน จังหวัดลําพูน โดย
โรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจําตําบล เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวง ศึกษาธิ การ เปิ ดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวนนักเรี ยนรวม 304 คน มีครู ขา้ ราชการ 21 คน และ
ครู อตั ราจ้าง 10 คน โดยทางโรงเรี ยนมีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน บริ หารแบบมี
ส่วนร่ วม สื บสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล ดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ย นบ้า นแป้ นพิ ทยาคม ส่ ว นใหญ่มี ก ารจัดการเรี ย นการสอนโดยใช้สื่ อการเรี ย นการสอนจาก
หนังสื อเรี ยน และเอกสารประกอบการเรี ยน ที่ เน้นกระบวนการสอนที่เน้นครู ผสู ้ อนเป็ นหลัก ซึ่ งในการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ เป็ นการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการอธิบาย
จากการสัมภาษณ์คุณครู ยาใจ ทาแป้ น ครู ผสู ้ อนประจําวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม (สัมภาษณ์, 15
ธันวาคม 2561) พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ตอ้ งอาศัยจินตนาการเรี ยนรู ้และการเรี ยนเพียงครั้งเดียวก็เป็ นการยากที่จะเข้าใจ
เนื้ อหาทั้งหมดได้ทนั ที ทําให้ตอ้ งใช้เวลาเรี ยนหลายรอบถึงจะเข้าใจได้ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนตก และต้องเสี ยเวลากลับมาเรี ยนใหม่อีกครั้ง
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะจัดทําบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง หลักการทํางาน
ของคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่ องการเรี ยนการสอน โดยแบ่งเนื้ อหาของบทเรี ยนออกเป็ น 2 หน่วยการ
เรี ยนรู ้ ดังนี้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 แผงวงจรหลักและ
การรับ–ส่ งข้อมูลระหว่างหน่วยต่าง ๆ โดยแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะมีแบบฝึ กหัดท้ายหน่วยการเรี ยนรู ้ จํานวน 15
ข้อ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้ อหา มีการนําเสนอในรู ปแบบสื่ อประสม ทั้งแบบมัลติมีเดีย กราฟิ ก การบรรยาย
แบบข้อความ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะช่วยให้บทเรี ยนมีความน่าสนใจ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้ อหา
ในการเรี ยนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผูเ้ รี ยนยังสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองจํานวนหลาย ๆ ครั้งได้ตามความต้องการของ
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นักเรี ยน และนอกจากนี้บทเรี ยนยังมีแบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยนในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนพร้อมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ให้ครู ผสู ้ อนเพื่อดูพฒั นาการของนักเรี ยนแต่ละคนได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ พัฒ นาบทเรี ยนอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง หลัก การทํา งานของคอมพิ ว เตอร์ สํา หรั บ นัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
(2) เพื่ อ หาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ว ยระบบที่
พัฒนาขึ้น โดยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ดําเนิ นการทดลองแบบการทดลอง
กลุ่มเดียว ( One Group Pretest - Posttest Design) โดยมีตวั แปรอิสระ จํานวน 1 ตัวแปร คือ บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ส่ วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 1 ตัวแปร
คื อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างที่ จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยสื่ อบทเรี ยนอิ เล็กทรอนิ กส์
สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงในแผนภาพที่ 1
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นบ้า น
แป้ นพิทยาจํานวน 30 คน

ตัวแปรอิสระ
บทเรี ย นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง หลัก การ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

4.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning)
ถนอมพร เลาหจรั สแสง (2541) ได้ใ ห้คาํ จํา กัดความของบทเรี ย นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ไว้ 2 ลัก ษณะ คื อ
ลักษณะแรก บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเรี ยนเนื้อหา หรื อสารสนเทศสําหรับ การสอนหรื อการอบรม ซึ่ง
ใช้การนําเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดีทศั น์ และเสี ยงโดยอาศัยเทคโนโลยี
ของเว็บ ในการถ่ายทอดเนื้ อหารวมทั้งในเทคโนโลยีการบริ หารจัดการงานสอนต่าง ๆ ลักษณะที่ สอง บทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเรี ยนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ไม่วา่ จะ
เป็ นคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ตหรื อสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม สรุ ป
ความหมายของบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ดงั นี้ “การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบ
อินเทอร์ เน็ตมาออกแบบ และจัดระบบเพื่อการสร้างระบบการเรี ยนการสอน โดยการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี ความหมายตรงกับความต้องการของผูส้ อน และผูเ้ รี ยน เชื่ อมโยงระบบเป็ นเครื อข่ายที่
สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกคน”
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4.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และคณะ (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง
การใช้น วัต กรรม Google Apps for Education สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เปรี ยบเทียบคะแนนหลังเรี ยนและก่อนเรี ยนของนักศึกษา ด้วยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30
คน ผลการวิจยั สรุ ปว่า เมื่อนําคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการ
ทดสอบ t-test พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรี ยนบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ฐิติยา อินตะนา และคณะ (2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง พลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิ ปไตย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกับคะแนน
ทดสอบก่อนเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนจากบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ สู งกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ธนเดช ศักดิ์ สุ วรรณ และบัญชา สํารวยรื่ น (2559) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยน E-Learning
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ อง คอมพิวเตอร์ในชีวติ ประจําวันชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยน e-learning กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ อง คอมพิวเตอร์ในชีวติ ประจําวันก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยน E-Learning เรื่ อง คอมพิวเตอร์ ในชีวิต ประจําวันมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บุ ญญานี เพชรสี เงิ น และคณะ (2560) ได้ทาํ การวิจัยเรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ผ่า นเว็บ
Google Site รายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ก่อนและ
หลังที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ กษา 2560 โรงเรี ยนทุ่งสง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 30 คน ที่ ได้มาโดยการเลือกแบบ
แบ่ ง กลุ่ ม (Cluster Sampling) ผลการวิ จัย พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง ดําเนิ นการทดลองแบบการทดลองกลุ่มเดียว (สุ รวาท ทองบุ,
2550) คือ การทดลองกลุ่มเดียวที่มีการวัดผลสองครั้ง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รู ปแบบการวิจยั แบบการทดลองกลุ่มเดียวที่มีการวัดผล 2 ครั้ง
Pretest
Treatment
Posttest
T1
X
T2
สัญลักษณ์ที่ใช้ในรู ปแบบการวิจยั
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
X หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างทดลองเรี ยนบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้
5.2 สมมติฐานงานวิจยั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
สามารถกําหนดสมมติฐานได้ดงั นี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเท่ากับก่อนเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
5.3 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั นี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยา
คม อําเภอเมื องลําพูน จังหวัดลําพูน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 35 จํานวน 2 ห้อง จํานวน
นักเรี ยน 30 คน
5.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิ สระ มี จาํ นวน 1 ตัวแปร คื อ การใช้สื่อบทเรี ยนอิ เล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ส่ วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยสื่ อบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาผลการใช้บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม ได้แก่
(1) บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวง
ศึกษาธิการ 2551 : 1-3)
(2) แบบทดสอบก่อนเรี ยน เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 2
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ จํานวน 15 ข้อ และ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง แผงวงจรหลักและการรับ - ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่าง ๆ จํานวน 15 ข้อ
(3) แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบทดสอบหน่วยการเรี ยนรู ้ละ 10 ข้อ
(4) แบบทดสอบหลังเรี ยน เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก ชุดข้อสอบเป็ นชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน มีการสลับข้อของแบบทดสอบ และสลับข้อของตัวเลือก
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ทางผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้นนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม
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อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จํานวน 2 ห้อง จํานวนนักเรี ยน
30 คน
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้เป็ นการใช้ถิติเชิงอ้างอิงหรื อสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)
ได้แก่ สถิติที (t-test) และการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing)

6. สรุ ปผลการวิจัย

การศึ กษาและเปรี ยบเทียบผลพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์
เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เปรี ยบเทียบ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนชนิดเลือกตอบ
คะแนน
คนที่
D
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

20
17
17
16
15
18
15
19
24
18
18
22
30
20
18
25
27
28
21
24
17
17
17
19
17

28
25
28
25
23
27
24
26
30
26
23
28
30
21
28
29
29
30
30
30
16
25
28
27
25
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8
8
11
9
8
9
9
7
6
8
5
6
0
1
10
4
2
2
9
6
-1
8
11
8
8

D2
64
64
121
81
64
81
81
49
36
64
25
36
0
1
100
16
4
4
81
36
1
64
121
64
64
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ตารางที่ 2 (ต่อ) คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เปรี ยบเทียบ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนชนิดเลือกตอบ
คนที่

ก่ อนเรียน

26
27
28
29
30
รวม
ค่าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คะแนน

หลังเรียน

16
21
19
18
24
597
19.9

26
29
28
26
28
798
26.6

3.9422

3.0917

D

D2

10
8
9
8
4
ΣD =201

100
64
81
64
16
2
ΣD =1,647

จากตางรางที่ 2 คํานวณค่าแจกแจง t – test แบบ Dependent Samples (ฉัตรศิ ริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ , 2561)
ดังสมการที่ 1
∑D
t=
2
N ∑ D 2 − (∑ D )
N −1
; df = N-1
(1)
เมื่อ
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution
t
แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
D
N
แทน จํานวนคู่ของคะแนนหรื อจํานวนนักเรี ยน
∑ D แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
แทน ผลรวมของกําลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
∑D
2

จากนั้นดําเนิ นการวิเคราะห์ผลทั้ง 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ตั้งสมมุติฐาน ขั้นที่ 2 กําหนดระดับนัยสําคัญ
ขั้นที่ 3 กําหนดขอบเขตวิกฤติ ขั้นที่ 4 คํานวณค่าสถิติ ขั้นที่ 5 สรุ ปตัดสิ นใจ โดยมีลาํ ดับดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ตั้งสมมุตฐิ าน
ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ
H0 : 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
H1 : 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 > 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเท่ากับก่อนเรี ยน
เมื่อ
H0
H1
แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
ขั้นที่ 2 กําหนดระดับนัยสําคัญ
𝛼𝛼 = 0.05
ระดับนัยสําคัญที่ .05 หมายถึง โอกาสที่ ไม่เป็ นไปตามข้อสรุ ปมีเพียง .05 ใน 1.00 หรื อ 5 ส่ วนใน 100
ส่วน นัน่ คือ คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ซึ่งเมื่อมองในมุมกลับก็คือ เชื่อได้ไม่ต่าํ กว่า 95%
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ขั้นที่ 3 กําหนดขอบเขตวิกฤติ
กําหนด 𝛼𝛼 = 0.05 และเป็ นการทดสอบแบบทางเดี ยว ( H1 : µ post > µ pre ) ค่าวิกฤตของ t เมื่อ
df = N – 1 = 29 และ α = .05 จะได้ค่ า วิ ก ฤตของ t ( t ตาราง ) = 1.6991 หาได้จ าก ตารางแจกแจง t-test
(จตุรพักต์ ประทุม, 2556)
ขั้นที่ 4 คํานวณค่ าสถิตทิ ี
t =

t =

=

t=

201 =
9,009
29

∑D
N ∑ D2 − (∑ D )2
N −1

201
30(1,647) − (201) 2
30 -1
201
49,410 − 40,401
29

201 = 201
17.63
310.66

t = 11.40

ขั้นที่ 5 สรุปตัดสินใจ
พิจารณา
เมื่อ t คํานวณ > t ตาราง จะปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1
เมื่อ t คํานวณ < t ตาราง จะยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1
เนื่ องจาก tคํานวณ =11.40 > tตาราง =1.6991 ดังนั้น จึ งปฏิ เสธ H0 ยอมรั บ H1 นั่นคื อ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบลงในตารางการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
x�
การทดสอบ
N
t
ΣD
ΣD2
30
19.9
ก่ อนเรียน
201
1,647
11.40*
30
26.6
หลังเรียน
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบในตารางการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ 19.9 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 26.6 ตามลําดับ
และเมื่อนําคะแนนไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent Samples พบว่า ค่า t จากการ
คํานวณ เท่ ากับ 11.40 ส่ วนค่า t จากการเปิ ดตาราง เท่ ากับ 1.6991 ดังนั้น คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4
ผูจ้ ดั ทําได้หาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยระบบที่พฒั นาขึ้น โดย
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ใช้สถิติ t – test แบบ Dependent Samples พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน มีค่าเท่ากับ 19.9 และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยน มีค่าเท่ากับ 26.6 ตามลําดับ และเมื่อนําคะแนนไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t – test พบว่า ค่า t จาก
การคํานวณ เท่ากับ 11.40 ส่ วนค่า t จากการเปิ ดตาราง เท่ากับ 1.6991 ดังนั้น คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็น
ว่าการนําบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อการสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี ความหมายตรงกับความต้องการของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน เชื่ อมโยงระบบเป็ น
เครื อข่ายที่ สามารถเรี ยนรู ้ ได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุ กคนนั้น สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ ซึ่ งมี ความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และคณะ(2556) ฐิติยา อินตะนา และคณะ(2557) ธนเดช ศักดิ์
สุ วรรณ และบัญชา สํารวยรื่ น (2559) บุญญานี เพชรสี เงิน และคณะ (2560) ที่มีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของผูเ้ รี ยนจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ โดยการทดสอบ t-test
พบว่าทั้งนักเรี ยนและนักศึกษาที่เรี ยนบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั มีผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจยั นี้

7. ข้ อเสนอแนะ

(1) สามารถปรั บปรุ งบทเรี ยนอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ให้สามารถแทรกวีดีโอและสามารถเพิ่ม ไฟล์สื่ อ ได้
หลากหลายรู ปแบบ
(2) สามารถปรับปรุ งบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ให้ผเู ้ รี ยนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้
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การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัว
ประกอบของจํานวนนับ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ
ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของ
จํานวนนับ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE กลุ่มเป้ าหมาย
ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนยุวทูตศึกษา กรุ งเทพมหานครฯ ปี การศึกษา 2562 จํานวน
1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 18 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ตัวประกอบ
ของจํานวนนับ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ และ (3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�X) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE อยู่ในระดับดีถึงดี
มาก (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ (3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความพึงพอใจจาก
การจัดการเรี ยนรู ้

1371

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ABSTRACT

The three main objectives of this research were (1) to study the mathematics academic achievement as
the factor of a number, (2) to compare the mathematics academic achievement as the factor of a number between
before school and after school, and (3) to study the learning satisfaction mathematics as the factor of a number of
Prathomsuksa 6 students from learning management blended according to the ADDIE format. The target group
used in research includes Prathomsuksa 6 students of Youth Exchange School Bangkok academic year 2019, 1
classroom, 18 students. The research instruments included (1) Learning management plan according to the factor
of a number (2) Test of achievement on factor of a number, and (3) Satisfaction assessment form, Analyze data
using Percentage, Average (X� ) and Standard Deviation (SD) and Nonparametric Statistics using Wilcoxon
Signed-Rank Test.
The research found that (1) Mathematics academic achievement ; factor of a number Prathomsuksa 6
students after learning management blended according to the ADDIE format in which there are 18 students at a
good level to the best level. (2) Mathematics academic achievement as the factor of a number of Prathomsuksa 6
students after the learning management blended according to the ADDIE format higher with statistically
significantly at the level of .05, and (3) Students are satisfied with the overall learning management blended
according to the ADDIE format at high level.
Keywords: learning management blended according to the ADDIE format, academic achievement,
satisfaction from learning management

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความสําคัญของแนวทางการจัดการศึกษา คือ
หมวด 4 ระบุไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ จัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึ งความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริ มสนับสนุนให้ผูส้ อน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้และมีความ
รอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน
จากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (กระทรงศึกษาธิการ, 2545)
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และการแข่งขันของประเทศในทางการศึ กษาถือว่าเป็ นเครื่ องมือสําคัญ ที่ จะ
สร้างความรู ้ให้แก่มนุษย์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตสํานึก เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความคิด ส่งเสริ มให้มีความเจริ ญ
งอกงามทางปั ญญา การนําสื่ อการเรี ยนการสอนและการนําเทคนิ ควิธีสอนเข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอนนั้น สามารถ
สนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรี ยนการสอน เพราะสื่ อเหล่านี้ จะส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
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จึงมีการนําการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในกลุ่มผูเ้ รี ยน ที่ทาํ
ให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนเข้าถึงผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถโต้ตอบในกิจกรรมการเรี ยนการสอน (สายชล จินโจ,
2550) นอกจากนี้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาํ คัญที่ทาํ ให้การเข้าถึง
แหล่งเรี ยนรู ้ได้สะดวก ง่าย หลากหลายช่องทาง สามารถรับรู ้ได้ดว้ ยการอ่าน ฟัง ดู มีการนําเสนอในรู ปแบบอักษร
ภาพ เสี ยง ภาพเคลื่ อนไหว รวมถึ งการสร้ างสถานการณ์ เสมื อนจริ ง (Virtual Situation) ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่มี
ประสิ ทธิภาพมากกว่าการนัง่ ฟังการบรรยายในชั้นเรี ยนปกติ ทั้งนี้จะให้ความสําคัญกับการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรี ยนการสอน (ปณิ ตา วรรณพิรุณ, 2555)
จากผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 (จากเดิมวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561) พบว่า ในวิชา คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งมี
จํา นวนผู ้เ ข้า สอบ 704,633 คน มี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดับ ประเทศเท่ า กับ 37.12 คะแนน โดยในสั ง กัด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) มีจาํ นวนผูเ้ ข้าสอบ 165,221 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.06 คะแนน ซึ่ง
ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ ง ชาติ , 2561) และจากผลการทดสอบกลางภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ กษา 2561 ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2561 ของโรงเรี ยนยุวทูตศึ กษา พบว่า ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์
ซึ่ งมีผูเ้ ข้าสอบ 26 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.5 ซึ่ งตํ่ากว่าร้อยละ 50 (โรงเรี ยนยุวทูตศึกษา, 2561) แสดงให้เห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ต่าํ จากข้อมูลดังกล่าว จึงต้องการพัฒนาและปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนของครู ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยนําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้วิธีสอนแบบผสมผสานมาใช้ในชั้นเรี ยน เนื่ องจากรู ปแบบการสอน และการจัดกิจกรรมมีความสําคัญและมี
ประโยชน์ต่อครู ผูส้ อนและนักเรี ยน ครู ผูส้ อนได้ทราบข้อบกพร่ องของนักเรี ยน ลดความแตกต่างระหว่างนักเรี ยน
ทราบความก้าวหน้าและช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน เกิดความสนุกสนานในขณะเดียวกันก็ทราบความก้าวหน้า
ของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ยงั เป็ นวิชาที่เน้นทักษะที่ตอ้ งอาศัยความเข้าใจ และการจดจําที่แม่นยํา ดังนั้น
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบผสมผสาน จึงมีความจําเป็ นในการฝึ กฝนจะทําให้เกิดความชํานาญ ความแม่นยํา
มีพฒั นาการทางการคิด จึงเป็ นรู ปแบบการสอนที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ (นวลพรรณ ไชยมา, 2554)
จากความเป็ นมาและความสําคัญของการเรี ยนการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ
ครู จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอน โดยนําการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
มาใช้ในชั้นเรี ยน เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE มีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อ
ครู ผสู ้ อน ทําให้ทราบความก้าวหน้าทางการเรี ยน ลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา สําหรับในด้านของนักเรี ยน การ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบผสมผสานจะช่ วยให้นักเรี ยนเข้า ใจบทเรี ย นมากยิ ่ง ขึ้ น สามารถเรี ย นรู ้อ ย่า งไม่จ ํา กัด เวลา
ก่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ คงทน เกิ ดความสนใจความพึงพอใจต่อการเรี ยน และมีความสนุ กสนานในการเรี ยน
ช่วยทําให้การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ง่ายและแม่นยําขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตาม
รู ปแบบ ADDIE

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ที่กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว
โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน และทําการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน หลังจากนั้นทําการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
4.2 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนยุ ว ทู ต ศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานครฯ ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 18 คน
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ตัว
ประกอบของจํานวนนับ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของ
จํานวนนับ และความพึงพอใจของนักเรี ยน ต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE รายวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
4.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จํานวน 16 ชัว่ โมง เดือน กรกฎาคม ปี การศึกษา 2562
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มี 3 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดําเนิ นการโดยนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวน
นับ ไปเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ ด้านวัดผล และด้านวิชาคณิ ตศาสตร์ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบ
ประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด นําผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย ผลการ
ประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดําเนินการโดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ไปเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทําการตรวจเพื่อประเมินความถูกต้อง
เหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ได้ค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) เท่ า กับ 1 นํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน วิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ที่ปรับปรุ งแล้ว ไปทําการทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนยุวทูตศึกษา ปี การศึกษา 2562 ที่ผา่ นการเรี ยนเนื้อหานี้มาแล้ว จํานวน 20 คน ตรวจสอบ
แบบทดสอบแล้วคํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.27 – 0.53 และค่าอํานาจจําแนก ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.10
– 0.80 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82
(3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดาํ เนิ นการโดยนําแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ แบ่ง ออกเป็ น 3 ด้า น ดัง นี้ ด้า นครู ผูส้ อน ด้า นสื่ อ และสิ่ ง สนับสนุ นการเรี ย นการสอน
และด้า นผู เ้ รี ย น ไปเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน ทําการตรวจเพื่อประเมิ นความถูกต้องเหมาะสม โดย
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับการวัดความพึงพอใจจากการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) เท่ากับ 1
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ดําเนินการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องตัวประกอบของจํานวน
นับ ที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จํานวน 30 ข้อ
(2) ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE เรื่ อง
ตัวประกอบ ของจํานวนนับ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 16 ชัว่ โมง โดยไม่นบั รวมเวลาทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดําเนินการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
(3) ดําเนิ นการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ที่ สร้ างขึ้ นและผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพแล้ว
จํานวน 30 ข้อ
(4) ทําการประเมินความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ
ADDIE เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
(2) เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นจากการจัด การเรี ย นรู ้แ บบผสมผสานตามรู ป แบบ
ADDIE เรื ่ อ ง ตัวประกอบของจํานวนนับ ระหว่างก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิ ติ ที่ ไม่ ใช้พารามิ เตอร์
(Nonparametric Statistics) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test
(3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE เรื่ อง ตัวประกอบ
ของจํานวนนับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู้ แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE โดยใช้ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย (𝐗𝐗�) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนยุวทูตศึกษา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 18 คน โดยทําการทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน
แล้วจึ งดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE จํานวน 16 ชัว่ โมง เมื่อเสร็ จสิ้ นแล้วจึ งทํา
การทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรี ยน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
�
X
SD
คะแนน
เกณฑ์
ระดับ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
23 – 30
75 – 100
ดีมาก
6
33.33
26.50
2.17
15 – 22
50 – 74
ดี
12
66.67
18.83
1.70
7 – 14
25 – 49
พอใช้
0
0
0
0
0–6
0 – 24
ควรปรับปรุ ง
0
0
0
0
รวม
18
100
เฉลีย่ รวม
71.30
21.39
4.13
จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรี ยน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE อยู่ใ นระดับดี ถึงดี มาก
(X� = 21.39 คิดเป็ นร้อยละ 71.30)
ตอนที่ 2 เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ตั วประกอบของจํ านวนนั บ ของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัด การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานตามรู ป แบบ ADDIE ระหว่ างก่ อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ สถิตทิ ไี่ ม่ ใช้ พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ด้ วยวิธี Wilcoxon Signed – Rank Test
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จากการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบผสมผสานตามรู ป แบบ ADDIE ได้นาํ คะแนนมาวิเคราะห์
ความแตกต่ า งระหว่า งผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น โดยใช้ส ถิ ติ ที่ ไ ม่ ใ ช้พ ารามิ เ ตอร์
(Nonparametric Statistics) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้
สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test
�
X
SD
การทดสอบ
n
p - value
ก่อนเรี ยน
18
9.94
3.69
.000*
หลังเรี ยน
18
21.39
4.13
* p ≤ .05
จากตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 ศึ กษาความพึงพอใจ ต่ อการจัด การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานตามรู ป แบบ ADDIE โดยใช้
ค่ าเฉลีย่ (𝐗𝐗�) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ได้ให้
นักเรี ยนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 19 ข้อ หลังการจัดการเรี ยนรู ้ แบบผสมผสานตามรู ปแบบ
ADDIE ดังตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ต่อการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบผสมผสานตาม
รู ปแบบ ADDIE เรื่ อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
ระดับความ
�
X
SD
รายการประเมิน
พึงพอใจ
ด้ านครู ผ้สู อน
1. ครู เตรี ยมการสอนโดยจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
4.22 0.88
มาก
2. ครู มีความรู ้ความสามารถในการสอน โดยจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตาม
4.39 0.70
มาก
รู ปแบบ ADDIE
3. ครู ให้ความสนใจแก่นกั เรี ยนอย่างทัว่ ถึงขณะสอนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
4.22 0.81
มาก
ผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
4. ครู ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE อย่างสนุกสนาน
4.17 0.79
มาก
และน่าสนใจ
5. ครู ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE สอดคล้องกับ
4.00 0.77
มาก
จุดประสงค์ในการเรี ยน
6. ครู สามารถใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ดึงดูด
4.22 0.73
มาก
ความสนใจก่อให้ เกิดความสุขแก่ผเู ้ รี ยน
7. ครู นาํ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ทําให้
4.06 0.64
มาก
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา
8. ครู นาํ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ทําให้
4.06 0.87
มาก
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9. ครู ต้ งั ใจสอน และให้คาํ แนะนํานักเรี ยนในการทํากิจกรรมต่างๆ
4.22 0.81
มาก
10. ครู มีความสามารถในการจัดการชั้นเรี ยนและแก้ไขปั ญหาในชั้นเรี ยนได้
4.44 0.62
มาก
11. ครู ประเมินผลหลังทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างยุติธรรม
4.28 0.57
มาก
ด้ านสื่ อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
12. การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE มีเอกสารและสื่ อ
4.33 0.77
มาก
ประกอบในการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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ตาราง 3 (ต่อ)
รายการประเมิน
13. สื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตาม
รู ปแบบ ADDIE มีความเหมาะสมกับจํานวนผูเ้ รี ยน และสามารถเชื่อมโยง
กับเนื้อหาที่สอนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างเต็มความสามารถ
14. สื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ
ADDIE สามารถเก็บรักษาได้คงทน และใช้เรี ยนรู ้ในโอกาสต่อไปได้
15. มีการนําเทคโนโลยี สื่ อมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน โดยจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
ด้ านผู้เรียน
16. นักเรี ยนสามารถซักถามปั ญหา จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตาม
รู ปแบบ ADDIE ได้
17. นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นและสนุกสนานในการเรี ยน โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
18. นักเรี ยนนําความรู ้จากวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ จาก
การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
19. นักเรี ยนชอบเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และทํากิจกรรมจากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE อย่างมีความสุข
เฉลีย่ รวม

4.11

ระดับความ
พึงพอใจ
0.58
มาก

4.00

0.69

มาก

4.06

0.73

มาก

4.50

0.71

มาก

4.22

0.81

มาก

3.89

0.76

มาก

4.17

0.71

มาก

4.19

0.73

มาก

�
X

SD

จากตาราง 3 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE
ในระดับมากทุกข้อ (�X= 4.19, SD=0.73) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรี ยนสามารถ
ซักถามปั ญหา จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ได้(X� = 4.50, SD=0.71) และรองลงมา คือ
ครู มีความสามารถในการจัดการชั้นเรี ยนและแก้ไขปั ญหาในชั้นเรี ยนได้ (X� = 4.44, SD=0.62) และมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ นักเรี ยนนําความรู ้จากวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ (�X = 3.89, SD=0.76)

6. อภิปรายผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE อยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ การจัดกิจกรรมได้
เป็ นไปตามขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE ซึ่ งประกอบด้วย ขั้นวิเคราะห์ และ
การวางแผน ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนาการเรี ยนแบบผสมผสาน ขั้นการนําไปใช้ และขั้นประเมินผล เมื่อนักเรี ยน
ได้เรี ยนเนื้ อหาตามบทเรี ยนแล้วได้รับการกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม และมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ
ทําให้นักเรี ยนมี ความกระตื อรื อร้ นในการร่ วมทํากิ จกรรมต่างๆอย่างมี ความสุ ข ซึ่ งการแบ่ งกลุ่ มมี ท้ ังกลุ่มเก่ ง
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ปานกลาง และอ่อน คละกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู ้และทักษะในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ตลอดการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ได้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิ ริวรรณ
พิริยะสุ รวงศ์ (2555) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องผลของการจัดการเรี ยนบนเว็บแบบผสมผสาน วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ ยว 1 ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความพึงพอใจในการเรี ยน ของนักเรี ยนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยน
แบบผสมผสาน วิชาภาษาฝรั่งเศส เพื่อการท่องเที่ยว 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 86.30 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
ร้อยละ 80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ องตัว ประกอบของจํา นวนนั บ ของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบผสมผสานของ ADDIE มีกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิ ดองค์ความรู ้ เกิ ดความสนุ กสนาน มีความเข้าใจในบทเรี ยน มีกิจกรรมที่ นักเรี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ทําให้เกิดความรู ้ความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมี
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของยุรนันท์ พลายละหาร (2557) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง
การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้วยวิธีการเรี ยนแบบผสมผสาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ องการสร้างงาน
นําเสนอ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนดุสิตวิทยา พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ เรื่ อง
การสร้างงานนําเสนอของนักเรี ยนที่เรี ยนแบบผสมผสาน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แตกต่างกันโดยมีค่าเฉลี่ยก่อน
เรี ยนเท่ากับ 13.38 และหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.57 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัด การเรี ยนรู ้ แบบผสมผสานตามรู ปแบบ ADDIE โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย เพราะมี วิธีคิดอย่างเป็ น
ขั้นตอน และได้รับกําลังใจในการทํางาน จึ งทําให้นักเรี ยนเกิ ดการฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง นักเรี ยนสามารถซักถาม
ปั ญหาได้ รวมถึ งสื่ อในการเรี ยนรู ้ มีความน่ าสนใจ และสามารถดึ งดู ดความสนใจในการเรี ยนรู ้ และครู มีความรู ้
ความสามารถในการสอน การจัดการชั้นเรี ยน และแก้ไขปั ญหาในชั้นเรี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์ (2555) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องผลของการจัดการเรี ยนแบบผสมผสาน วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การท่ องเที่ ยว 1 ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความพึงพอใจในการเรี ยน ของนักเรี ยนระดับช่ วงชั้นที่ 4
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) พบว่า ความพึงพอใจในการเรี ยนของ
นักเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1 อยูใ่ นระดับมากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมความพร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้ล่วงหน้า และควรเตรี ยมเนื้อหา วิธีการสอน
สื่ อการเรี ยนรู ้ ใบความรู ้ ใบงาน ชิ้นงาน แบบทดสอบให้เหมาะสมกับเวลา
(2) ควรจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดและมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมให้
มาก เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ แบบผสมผสานตาม
รู ป แบบ ADDIE กับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบอื่นๆ เช่น การสอนด้วยรู ปแบบซิ ปปา (CIPPA Model) การสอน
แบบทดลอง (Laboratory Method) การสอนแบบโครงการ ( Project Method)
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งานวิจัยนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองที่จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนด้วยบทเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่ งในบทเรี ยนมี
การนําเสนอเนื้ อหาบทเรี ยนในรู ปแบบของภาพประกอบ ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยงบรรยาย ผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต สําหรับกลุ่มประชากรที่ใช้ในทดลอง คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนธรรมราชศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 จํานวน 40 คน ผลจากงานวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน คะแนนเฉลี่ยก่อน
เรี ยนมีค่าเท่ากับ 11.15 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 24.625 ตามลําดับ และเมื่อนําคะแนนไปทดสอบ
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ความแตกต่างโดยใช้สถิติ t – test พบว่า คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู ง
กว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ABSTRACT

This research aims to develop a computer assisted instruction (CAI) in information and technology
subject for grade 8 students and to study the learning achievement of the experimental group that studied with the
CAI by comparing the pre-test and post-test scores. The contents were presented in illustrations, videos, audiovisual commentary through the Internet network. The sample were 40 students of grade 8. The results showed
that the average learning achievement in pre-test score was 11.15 while the average learning achievement in posttest score was 24.625. The experimental group was significantly higher in posttest than pretest scores at 0.05
level.
Keywords: Computer Assisted Instruction, Information and Technology, Learning Achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

โรงเรี ยนธรรมราชศึกษา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตําบลพระสิ งห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
เปิ ดการเรี ยนการสอนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โดยในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 มี
นักเรี ยนทั้งหมด 4 ห้อง จํานวน 138 คน/รู ป
ในการจักการเรี ยนการสอน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ส่ วนใหญ่
ไม่มีความเข้าใจเรื่ องของการสื่ อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากมีการใช้สื่อการเรี ยนการสอนจาก
ตําราเรี ยนเท่านั้น ทําให้นกั เรี ยนต้องจินตนการถึงรู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลที่เป้ นเรื่ องเข้าใจได้ยาก ประกอบกับ
ผูเ้ รี ยนเป็ นนักเรี ยนชายล้วนที่เรี ยนร่ วมกับสามเณร นักเรี ยนมักจะพูดคุยกันในขณะที่เรี ยน ทําให้นกั เรี ยนบางคน
ไม่มีสมาธิในการเรี ยน นักเรี ยนจึงไม่ค่อยเข้าใจในเนื้ อหาที่เรี ยน ทําให้การเรี ยนการสอนดําเนินไปอย่างช้า ๆ และ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างกัน ทําให้ผูส้ อนไม่สามารถที่ จะอธิ บายให้ผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลได้ทนั เวลาในการสอน ทําให้การเรี ยนการสอนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และการเรี ยนเพียง
ครั้งเดียวก็เป็ นการยากที่จะเข้าใจเนื้ อหาทั้งหมดได้ทนั ที ต้องใช้เวลาเรี ยนหลายรอบถึงจะเข้าใจได้ และครู ก็ไม่มี
เวลาย้อนกลับมาสอนซํ้าในเนื้ อหาได้ เพราะเวลาในการสอนไม่เพียงพอ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนตก และต้องเสี ยเวลากลับมาเรี ยนอีกรอบ
จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ว้ ิ จัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่ องการเรี ยนการสอนของ
ครู ผูส้ อน โดยแบ่งเนื้ อหาของบทเรี ยนอย่างชัดเจนจะมีการนําเสนอบทเรี ยนทั้งหมด 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้ มีการ
นําเสนอในรู ปแบบสื่ อประสม ทั้งแบบมัลติมีเดีย กราฟิ ก การบรรยายแบบข้อความ ภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว
ซึ่ งจะช่วยให้บทเรี ยนมีความน่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น และผูเ้ รี ยน
สามารถหาความรู ้จากบทเรี ยนนี้ ได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ ยงั มีแบบฝึ กหัดท้ายหน่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนความรู ้
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หลังเรี ยน พร้อมยังมีแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
(2) เพื่ อ หาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของกลุ่ ม ทดลองที่ จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้น โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ดําเนิ นการทดลองแบบการทดลอง
กลุ่มเดียว ( One Group Pretest - Posttest Design) โดยมีตวั แปรอิสระ จํานวน 1 ตัวแปร คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ส่ วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 1
ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงในแผนภาพที่ 1
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรม
ราชศึกษา จํานวน 40 คน

ตัวแปรอิสระ
บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรั บนักเรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง ดําเนิ นการทดลองแบบการทดลองกลุ่มเดียว (สุ รวาท ทองบุ, 2550) คือ การทดลองกลุ่ม
เดียวที่มีการวัดผลสองครั้ง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รู ปแบบการวิจยั แบบการทดลองกลุ่มเดียวที่มีการวัดผล 2 ครั้ง
Pretest
Treatment
T1
X

Posttest
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรู ปแบบการวิจยั
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
X หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างทดลองเรี ยนบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
(1) กลุ่มประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนธรรมราชศึกษา ตําบลพระสิ งห์
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 ห้อง มีจาํ นวนนักเรี ยน 138 คน/รู ป
(2) กลุ่มตัวอย่าง ทําการสุ่มเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลือกจากนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน
40 คน/รู ป สําหรับการทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัว แปรที่ ศึ ก ษา ได้แ ก่ ตัว แปรอิ ส ระ จํา นวน 1 ตัว แปร คื อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํา หรั บ นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ส่ ว นตัว แปรตาม มี จ ํา นวน 1 ตัว แปร
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้แก่
(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 มีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มีขอบเขต
เนื้อหา 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ คือ เรื่ อง การสื่ อสารข้อมูล ดังแผนภาพที่ 2 และ เรื่ อง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ดังแผนภาพ
ที่ 3 ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเอง มีปฏิสมั พันธ์ผา่ นสื่ อมัลติมีเดีย และแบบฝึ กหัดทบทวน ดังแผนภาพที่ 4
(2) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนเป็ นชุดเดียวกัน สามารถทําผ่านระบบออนไลน์ ดังแผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 2 หน้าจอหน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสื่ อสารข้อมูล

แผนภาพที่ 3 หน้าจอหน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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แผนภาพที่ 4 หน้าจอดูวดี ีโอสื่ อการสอน และ ทําแบบฝึ กหัดท้ายหน่วย

แผนภาพที่ 5 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ทางผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้นนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมราช
ศึกษา ตําบลพระสิ งห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 40 คน/รู ป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้เป็ นการใช้ถิติเชิงอ้างอิงหรื อสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)
ได้แก่ สถิติที (t-test) และการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing)

5. สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาและเปรี ยบเทียบผลพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทั้งก่อนและหลังการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามตารางที่ 2 ดังนี้

1385

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 2 คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เปรี ยบเทียบ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนชนิดเลือกตอบ
คะแนน
D
คนที่
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
1
10
21
11
2
16
24
8
3
12
24
12
4
6
22
16
5
9
25
16
6
15
18
3
7
13
28
15
8
11
27
16
9
9
23
14
10
15
26
11
11
11
24
13
12
12
18
6
13
12
21
9
14
10
27
17
15
9
23
14
16
14
23
9
17
9
25
16
18
11
27
16
19
11
28
17
20
8
25
17
21
15
27
12
22
7
25
18
23
16
26
10
24
10
24
14
25
9
24
15
26
12
26
14
27
10
26
16
28
9
26
17
29
9
23
14
30
12
27
15
31
14
28
14
32
10
24
14
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D2
121
64
144
256
256
9
225
256
196
121
169
36
81
289
196
81
256
256
289
289
144
324
100
196
225
196
256
289
196
225
196
196
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ตารางที่ 2 (ต่อ) คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เปรี ยบเทียบ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนชนิดเลือกตอบ
คนที่
33
34
35
36
37
38
39
40
รวม
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ก่ อนเรียน
11
12
10
13
9
12
11
12
446
11.15
2.370

คะแนน

หลังเรียน
27
29
25
22
27
22
24
24
985
24.625
2.538

D

D2

16
256
17
289
15
225
9
81
18
324
10
100
13
169
12
144
∑ D = 539 ∑ D 2 = 7721

จากตางรางที่ 2 คํานวณค่าแจกแจง t – test แบบ Dependent Samples (ฉัตรศิ ริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ , 2561)
ดังสมการที่ 1
∑D
t=
2
N ∑ D 2 − (∑ D )
N −1
; df = N-1
(1)
เมื่อ
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution
t
แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
D
N
แทน จํานวนคู่ของคะแนนหรื อจํานวนนักเรี ยน
∑ D แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
แทน ผลรวมของกําลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
∑D
2

จากนั้นดําเนิ นการวิเคราะห์ผลทั้ง 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ตั้งสมมุติฐาน ขั้นที่ 2 กําหนดระดับนัยสําคัญ
ขั้นที่ 3 กําหนดขอบเขตวิกฤติ ขั้นที่ 4 คํานวณค่าสถิติ ขั้นที่ 5 สรุ ปตัดสิ นใจ โดยมีลาํ ดับดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ตั้งสมมุตฐิ าน
ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ
H0 : 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
H1 : 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 > 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
เมื่อ
H0
แทน สมมติฐานหลัก
แทน สมมติฐานรอง
H1
𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
แทน ก่อนเรี ยน
𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
แทน หลังเรี ยน
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ขั้นที่ 2 กําหนดระดับนัยสําคัญ
𝛼𝛼 = 0.05
ระดับนัยสําคัญที่ .05 หมายถึง โอกาสที่ ไม่เป็ นไปตามข้อสรุ ปมีเพียง .05 ใน 1.00 หรื อ 5 ส่ วนใน 100
ส่วน นัน่ คือ คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ซึ่งเมื่อมองในมุมกลับก็คือ เชื่อได้ไม่ต่าํ กว่า 95%
ขั้นที่ 3 กําหนดขอบเขตวิกฤติ
กําหนด 𝛼𝛼 = 0.05 และเป็ นการทดสอบแบบทางเดี ยว ( H1 : µ post > µ pre ) ค่าวิกฤตของ t เมื่อ
df = N – 1 = 39 และ α = .05 จะได้ค่ า วิ ก ฤตของ t ( t ตาราง ) = 1.6849 หาได้จ าก ตารางแจกแจง t-test
(จตุรพักต์ ประทุม, 2556)
ขั้นที่ 4 คํานวณค่ าสถิตทิ ี
∑D
t =
N ∑ D − (∑ D )
2

2

N −1

=
t

539
=
40(7, 721) − (539) 2
40 - 1

539
=
18319
39

539
= 24.870
21.672

ขั้นที่ 5 สรุปตัดสินใจ
พิจารณา
เมื่อ t คํานวณ > t ตาราง จะปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1
เมื่อ t คํานวณ < t ตาราง จะยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1
เนื่ องจาก tคํานวณ =24.870 > tตาราง =1.6849 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 นัน่ คือ หลังเรี ยนของ
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนได้อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบลงในตารางการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ
N
t
ΣD
ΣD2
x
40
11.15
ก่ อนเรียน
539
7,721
24.870*
40
24.625
หลังเรียน
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ พบว่าการทดสอบ t - test แบบ Dependent การศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรี ยนนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.15 และ 24.625 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนและหลังเรี ยน พบว่าคะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.05

6. อภิปรายผล

จากที่ผวู ้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของกลุ่มทดลองที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้น พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนการทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้
ค่าสถิ ติ t - test มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 11.15 และ 24.625 คะแนน เมื่ อเที ยบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยน
พบว่าคะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของพิไลวรรณ ชํานาญเนาว์ และสุรชัย ปิ ยานุกลู (2558) ยลดา กุมารสิ ทธิ์ และอัจฉรี ย ์ พิมพิมูล (2559)
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ที่ มีการศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยการทดสอบ t-test พบว่านักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้น มี
ผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจยั นี้ โดยการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที พฒ
ั นาขึ้ นมานี้ มี การเพิ่มเติ มส่ วนกระตุน้ การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ในระหว่างที่ ศึกษา
บทเรี ยนจะมีกิจกรรมให้นกั เรี ยนทําระหว่างเรี ยน คือ การเปิ ดดูเกร็ ดความรู ้ การตอบคําถาม จับคู่รูปภาพ และเล่น
เกม ทําให้นกั เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อ จึงมีความตั้งใจในการศึกษาบทเรี ยน และมีแบบฝึ กหัดท้ายหน่วยเพื่อเป็ น
การทบทวนเนื้ อหาของแต่ละหน่วย เพื่อวัดความเข้าใจของนักเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนจะแสดงพฤติกรรมดีใจเมื่อตอบ
คําถามถูก ทําให้นกั เรี ยนได้รับทั้งความรู ้และความสนุกสนาน เพราะมีการสร้างแรงจูงใจเมื่อตอบคําถามถูกหรื อ
ผิด นอกจากนี้ ในบทเรี ยนยังมีการนําเสนอสื่ อเนื้ อหาในลักษณะรู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และมีเสี ยงประกอบ ใน
บทเรี ยนแต่ละหน้าจะมีปฏิ สัมพันธ์กบั นักเรี ยนเพื่อกระตุน้ ให้เรี ยนรู ้และทําความเข้าใจ โดยที่ นักเรี ยนสามารถ
เลือกปุ่ มถอยกลับ กลับเมนูหลักเพื่อเลือกเนื้อหาใหม่ หรื อการเลือกไปหน้าถัดไปได้ สามารถเรี ยนได้ไม่จาํ กัดเวลา
แสดงให้เห็นว่า การใช้สื่อมัลติมีเดียมาประกอบการเรี ยนการสอน สามารถช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการ
เรี ยน เข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย จดจําได้ดี สามารถกระตุน้ นักเรี ยนให้สนใจเนื้ อหาที่เรี ยนได้ นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั
สื่ อจึงมีความตั้งใจในการศึกษาบทเรี ยน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมทรง กลิ่นหอม และคณะ (2559)
อนุวฒั น์ เจริ ญสุ ข และคณะ (2561) ที่พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้น
ในการศึกษาด้วยตนเอง ช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ ด้วยภาพประกอบที่มีสีสนั งดงาม ทําให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายขณะ
เรี ยน และช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการเรี ยนรู ้

7. ข้ อเสนอแนะ

(1) เพิ่มกิจกรรมระหว่างการศึกษาบทเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อมากขึ้น เช่น การเล่นเกมส์
ระหว่างศึกษาบทเรี ยน เป็ นต้น เพราะผูเ้ รี ยนให้ความสนใจและตื่นเต้น เมื่อมีเกมส์แทรกระหว่างศึกษาบทเรี ยน
(2) พัฒนาแบบฝึ กหัดท้ายหน่วยให้มีหลากหลายรู ปแบบ เช่น การจับคู่ การเติมคํา แบบถูกผิด เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
และ 2) ศึ ก ษาประโยชน์ ข องการจัด กิ จ กรรม SPU’s Got Talent 2019 สํา หรั บ นัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม
กลุ่มเป้ าหมายที่ เลือกใช้ คือ นักศึ กษาคณะศิ ลปศาสตร์ และนักศึ กษาวิทยาลัยนานาชาติศรี ปทุม จํานวน 50 คน
ที่เข้าร่ วมประกวดแข่งขันกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1.การจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ประกอบไปด้วย 4
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกระตุน้ และให้ประสบการณ์ 2) การให้ความรู ้และลงมือปฏิ บตั ิ 3) ผลสะท้อนกลับ และ
4) การประเมินผล 2.ส่วนประโยชน์ของการจัดกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประโยชน์ของการเข้าร่ วม
มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดเท่ากับ 4.32 (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) รองลงมากิ จกรรมนี้ ช่วยพัฒนาทักษะภาษา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) และกิ จกรรมนี้ ช่วยให้เรี ยนรู ้ดา้ นภาษา มีค่าตํ่าที่สุด
เท่ากับ 4.08 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62)
คําสําคัญ: การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมภาษาต่างประเทศ, การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน, นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the management of foreign languages learning by using
activity-based learning, and 2) to study the benefits of the management of SPU’s Got Talent 2019 activity for
Sripatum University students. The target groups selected were 50 students from the School of Liberal Arts and
students from Sripatum International College who participated in the SPU’s Got Talent 2019 competition. The
research tool was used an online questionnaire. Data analysis was used frequency, percentage, mean and standard
deviation.
The results showed that the management of learning foreign languages by using activity-based learning
consisted of 4 steps which were as follows: 1) encouragement and giving experiences, 2) giving knowledge and
implementation, 3) feedback, and 4) evaluation. The overall mean of the benefits of organizing SPU's Got Talent
2019 activities was at a high level with the average mean of 4.20 (standard deviation 0.52). When considering
each aspect found that the benefit of participation in this activity mean was the highest mean of 4.32 (standard
deviation 0.52), followed by this activity for improving language skills with an average mean of 4.18 (standard
deviation 0.59), and also this activity helped in the language learning with lowest mean at 4.08 (standard deviation
0.62).
Keywords: Participation in Foreign Languages, Activity Based Learning, Sripatum University Students

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั การเรี ยนการสอนมีรูปแบบที่ หลากหลายออกไปตามลักษณะของทั้งผูส้ อนและตัวผูเ้ รี ยน การ
เรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (ABL: Activity-Based Learning) คื อ หนึ่ งในวิธีที่ยึดตัวผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
(Child Centered) เหมือนกับกระบวนการเรี ยนการสอนอื่น ๆ ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยม เน้นให้ผเู ้ รี ยนลงมือทํา เรี ยนรู ้และจดจํา
แก้ปั ญหาจากประสบการณ์ จริ งผ่านกิ จกรรมที่ ผูส้ อนได้ออกแบบขึ้ นมา มี การตั้งวัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรมกับ
ประเมินผลเพื่อนําไปพัฒนาการเรี ยนการสอนในครั้งต่อ ๆ ไป และกิจกรรมส่วนใหญ่ก็มกั จะมีแนวโน้มอิงกับโลกความ
เป็ นจริ งมากขึ้น กล่าวคือ เวลาที่ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรม นอกจากจะเพลิดเพลินแล้วยังต้องได้ทกั ษะการแก้ปัญหาที่สามารถ
นําไปปรับใช้จริ งในชีวติ ประจําวันได้ นอกเหนือจากความรู ้ข้ นั พื้นฐานที่ได้รับ
การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (ABL: Activity-Based Learning) มีการปรับตามเนื้ อหาสาระและ
บริ บทของสังกัดหรื อสถาบันนั้น ๆ ซึ่ งในแต่ละสถาบันก็มีการออกแบบกิจกรรมให้เข้ากับคณะ สาขาวิชา เนื้ อหาสาระ
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้จาํ กัดแค่จดั ขึ้นภายในห้องเรี ยนเท่านั้น แต่มีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรี ยน การนํากิจกรรมไปบูรณา
การกับกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อการมี เทคโนโลยีมาเกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั ว่ากิ จกรรมนั้นจัดขึ้ นมา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องอะไรและอาจขึ้นอยูก่ บั ความถนัดของผูส้ อนอีกด้วย คนที่สนุกกับการเรี ยนรู ้อาจไม่ได้
มีเพียงผูเ้ รี ยนเท่านั้น ผูส้ อนก็ได้รับความสนุกที่ได้เห็นผูเ้ รี ยนมีความสุ ขกับการเรี ยน ได้เห็นผูเ้ รี ยนพยายามทํากิจกรรม
ที่เราได้ออกแบบอย่างจริ งจัง เห็นการมีปฏิสมั พันธ์กนั ของผูเ้ รี ยนที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างการทํากิจกรรมอีกด้วย
การใช้วิธีสอนต่าง ๆ ที่ จะพัฒนาจริ ยธรรมให้ประสบผลสําเร็ จ สมพงษ์ จิ ตระดับ (2530) ได้กล่าวถึง การ
จัดการเรี ยนการสอนในแนวคิดและจุดมุ่งหมายใหม่ทางการศึกษาโดยเฉพาะทางจริ ยศึกษาไว้วา่ ครู ควรจัดกิจกรรมการ
สอนประเภทต่าง ๆ ขึ้นแทน เพื่อให้ลกั ษณะของเนื้ อหาทางด้านจริ ยธรรมง่ายต่อการทําความเข้าใจ และนักเรี ยนมีส่วน
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ร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน ส่ งผลให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรมจึงมีบทบาทสําคัญที่ จะ
ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจและมีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรม ซึ่ งวิธีการสอนด้วยกิ จกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based
Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เน้นให้ผเู ้ รี ยนท่องจํา แต่ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ งและมีบทบาท
ในการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาํ จริ ง (Learning by
doing) โดยเปิ ดโอกาส ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน การสร้างองค์ความรู ้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการร่ วมมือกัน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความรับผิดชอบร่ วมกัน มีวนิ ยั ในการทางาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่ วมกัน โดยผูส้ อนจะเป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยการใช้วิธีการสอน ด้วยกิจกรรม
เป็ นฐาน มาบูรณาการร่ วมกับเนื้ อหาบทเรี ยน เพื่อการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมได้ (ฝ่ ายส่ งเสริ มการจัดการเรี ยน
การสอน สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555; NCSALL., 2006; Pang, K., 2010)
ศศิธร ลิจนั ทร์พร (2557) ทําการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมเป็ นฐานโดยใช้แอพพลิเค
ชันเพื่ อการศึ กษาบนอุ ปกรณ์ สื่ อสารเคลื่ อนที่ เพื่ อส่ งเสริ มความมี วิ นัยของนักเรี ยนประถมศึ กษาตอนปลาย
มีข้ นั ตอนของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมเป็ นฐานโดยใช้แอพพลิเคชันเพื่อการศึ กษาบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่
เพื่อส่งเสริ มความมีวนิ ยั ของนักเรี ยนประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การกระตุ้นและให้ ประสบการณ์
เป็ นการทบทวนและสํารวจความรู ้เดิมเกี่ยวกับความรู ้ การคิด และการปฏิบตั ิในด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของ
ตนเอง โดยได้นาํ เทคนิ คการเสนอตัวแบบในขั้นกระบวนการใส่ ใจมาใช้ร่วมกัน ซึ่ งในขั้นนี้ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้จากการ
สังเกตลักษณะของตัวแบบที่มีความเด่นชัด จดจําได้ง่าย ดึงดูดใจ และมีความซับซ้อนของพฤติกรรมน้อย ซึ่ งเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจก่อนนําเข้าสู่ บทเรี ยน โดยการเรี ยนรู ้พฤติกรรมของตัวละครจากการชมวีดิทศั น์การ์ ตูน
แอนนิเมชัน
ขั้นที่ 2 การให้ ความรู้ และลงมือปฏิบัติ
เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้ อหาบทเรี ยน และทํางานร่ วมกันตามกิจกรรมที่จดั ไว้ โดยได้นาํ เทคนิ ค การเสนอ
ตัวแบบในขั้นกระบวนการเก็บจํามาใช้ร่วมกัน ซึ่ งในขั้นนี้ ผูเ้ รี ยนจะจดจําตัวแบบในเชิ งสัญลักษณ์ จากการทบทวน
เนื้ อหาบทเรี ยนและการเล่นเกมบนสื่ อการเรี ยนรู ้เลิร์นนิ งอ๊อบเจ็ค ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถจดจําเนื้ อหาบทเรี ยนได้
ง่ายยิง่ ขึ้น
ขั้นที่ 3 ผลสะท้ อนกลับ
เป็ นการให้ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นในขณะที่ เข้าร่ วมกิ จกรรม และนําเสนอ
ผลงานของตนเองผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่ โดยได้นาํ เทคนิ คการเสนอตัวแบบ ในขั้นกระบวนการกระทํามาใช้
ร่ วมกัน ซึ่งหลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาตัวแบบแล้ว จะต้องทดลองทําตามด้วยตนเอง และทําการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อมูล
ป้ อนกลับที่ได้รับ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงพฤติกรรม ได้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยได้นาํ เทคนิ คการเสนอตัวแบบในขั้นกระบวนการจูงใจ มาใช้
ร่ วมกัน ซึ่ งหลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิ จกรรมจะต้องทําแบบบันทึ กพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยการตรวจสอบความ
ประพฤติของตน หากสามารถทําตามวินยั นักเรี ยนที่พึงปฏิบตั ิได้ครบทุกข้อ ตามที่ได้กาํ หนดไว้ นักเรี ยนจะเกิดความ
ภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมีวนิ ยั
นอกจากนี้ กระบวนการเรี ยนรู ้จาํ เป็ นจะต้องมีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั
เพื่อให้ประสบผลสําเร็ จ ไม่ว่าจะเป็ นด้านวิทยาศาสตร์ หรื อ ภาษาศาสตร์ จําเป็ นที่ จะต้องเลือกรู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้
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เหมาะกับภาษาหรื อกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้งตัวผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ซึ่ งไปสู่ การ
ทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ อีกทั้งการเรี ยนรู ้ภาษาอื่นยังเป็ นการเพิ่มโอกาสที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับการทํางาน ซึ่งภาษา
ที่สาม นอกเหนื อจากภาษาญี่ปุ่น หรื อ ภาษาจีน ควรศึกษาภาษาตะวันตก เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซี ย
หรื อภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษามาเลเซี ย หรื อ ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้น เพื่อช่วยให้การ
สื่ อสารสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์ ความรู ้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผูส้ ่ งสารโดยผ่านสื่ อต่าง ๆ ที่
อาจเป็ นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรื อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผูร้ ับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการ
สื่ อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรื อความจําเป็ นของตนเองและผูร้ ับสาร โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เกิดการรับรู ้
ร่ วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน และมีบริ บททางการสื่ อสารที่เหมาะสมเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยให้การสื่ อสาร
สัมฤทธิ์ผลมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ศรี ปทุม

(1) เพื่อศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน และ
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาประโยชน์ ข องการจัด กิ จ กรรม SPU’s Got Talent 2019 ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น ภาษาญี่ปุ่น โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การ
กระตุน้ และได้ประสบการณ์ การให้ความรู ้และลงมือปฏิบตั ิ ผลสะท้อนกลับ การประเมินผล และนําผลการจัดการ
เรี ยนรู ้ มาจัดกิจกรรม Final รวมเป็ นกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยเรื่ องนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งพรรณนา (Descriptive Research) เพื่ อศึ กษาการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม
ภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (SPU’s Got Talent 2019) สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุมที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรม SPU’s Got
Talent 2019 จํานวน 100 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการสุ่ ม อย่า งง่ า ย (Simple Random sampling) โดยการเลื อก
นัก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม SPU’s Got Talent 2019 จํา นวน 50 คน ประกอบด้ว ย นัก ศึ ก ษาคณะ
ศิลปศาสตร์ จํานวน 43 คน และ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติศรี ปทุม จํานวน 7 คน
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ ยวกับประโยชน์จากกิ จกรรม SPU’s Got Talent 2019 โดยปรับ
จากแบบสอบถามของ Jonita Stepp-Greany. STUDENT PERDEPTIONS ON LANGUAGE LEARNING IN A
TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT: IMPLICATIONS FOR THE NEW MILLENNIUM. เป็ นแบบสอบถามแบบ
Check list ผสมผสานกับ Open-end มีท้ งั หมด 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2 ประโยชน์ของกิจกรรม และ ตอนที่
3 ภาพรวมของกิ จ กรรม/คํ า แนะนํ า /ข้ อ เสนอแนะ โดยทดลองใช้ มี คุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ยงตรงระดั บ
0.5 – 1.0 และด้านความเชื่อมัน่ มีค่า .965
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. วางแผนจัดการเรี ยนการสอน 3 สาขาโดยแยกเป็ น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น และ
ภาษาญี่ปุ่น โดยให้เสนอกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาสาขาละ 3 กิจกรรม
2. จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้โดยจัดแยกตามสาขา
3. คัดเลือกผูผ้ า่ นกิจกรรมทั้ง 3 สาขา จากการทํากิจกรรมที่วางแผนไว้
4. จัดเตรี ยมนักศึกษาในแต่ละสาขา เพื่อกิจกรรม Final Project; SPU’s Got Talent 2019
5. จัดแข่งขัน Final Project; SPU’s Got Talent 2019
6. เข้าร่ วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ Final Project; SPU’s Got Talent 2019 ที่จดั ขึ้น ณ ลานกิจกรรม
อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2562
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. ผลการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้นาํ เสนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
โดยผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ภาษาต่ างประเทศโดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การกระตุน้ และให้ประสบการณ์ 2) ให้ความรู ้และลงมือปฏิบตั ิ 3) ผลสะท้อนกลับ และ 4) การประเมินผล โดยสามารถ
ยกตัวอย่างกิ จกรรมและแยกสาขาได้ดังนี้ 1. สาขาภาษาอั งกฤษสื่ อสารธุ รกิ จ กิ จกรรม คื อ 1) SPU Spelling Bees
Competition 2) พบนักแปลมืออาชี พ 3) English Singing Contest 2. สาขาภาษาจีนสื่ อสารธุ รกิจ กิ จกรรม คือ 1) ศึ กษาดู
งานพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ 2)โครงการพิมพ์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 3) ค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) และ 3. สาขา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ กิจกรรม คือ 1) การเตรี ยมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 2) การเตรี ยมความ
พร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 และ 3) Japanese Day ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 – 3
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ตารางที่ 1 การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของสาขาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ
กิจกรรม/ขั้นตอน
SPU Spelling Bees Competition
1. การกระตุน้ และ มีการวางแผนจัดกิ จกรรม/มีการ
ให้ประสบการณ์ นําเข้าสู่ กิ จกรรมโดยอธิ บายวิธี
การและหลักเกณฑ์การตัดสิ นใน
การแข่งขัน
2. ให้ความรู ้และ
ลงมือปฏิบตั ิ

ดําเนินกิจกรรม 2 ส่ วน
1. สะกดคําตามคําบอกจํานวน 20
คําด้วยการเขียน
2. สะกดคําตามคําบอกด้วยการพูด

3. ผลสะท้อน
กลับ

นําความรู ้ จากการเข้าร่ วมโครง
การไปใช้ ก ารฝึ กฝนการเรี ยน
ภาษาอังกฤษและสามารถนําไป
ต่อยอดการทํางานในอนาคตและ
นําผลการประเมิ นมาปรั บปรุ ง
การใช้กิจกรรม
4. การประเมินผล ประเมิ นตนเองจากผลคะแนน
การแข่ ง ขั น เพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นา
แก้ไข ปรั บปรุ ง สําหรั บการใช้
ภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวัน
และการทํางานในอนาคต

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

พบนักแปลมืออาชีพ
การวางแผนจั ด กิ จ กรรม/ มี ก าร
นํ า เข้ า สู่ กิ จกรรมโดยอธิ บา ย
รายละเอียดความสําคัญของการแปล
รวมถึ งแนวทางของอาชี พการงาน
ในอนาคต
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้เทคนิ คการแปลที่
มี ป ระสิ ทธิ ภาพจากนั ก แปลที่ มี
ความเชี่ ยวชาญโดยเน้นการเรี ยนรู ้
พร้ อมกั น เป็ นกลุ่ มโดยการใช้
กิจกรรมกลุ่ม
นั ก ศึ กษาได้ ซั กถามข้ อ สงสั ย
เ กี่ ย วกั บ ก า ร แ ป ล ร ว ม ไ ป ถึ ง
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นจาก
วิทยากรและเพื่อนร่ วมชั้น พร้อมทั้ง
สรุ ป

English Singing Contest
การวางแผนจัดกิจกรรม/ มีการ
นําเข้าสู่ กิ จกรรมเป็ นการให้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์

รู ้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ร ะ ดั บ ค ว า ม รู ้
ความสามารถของตนเอง สําหรั บ
การประกอบอาชี พล่าม/นักแปลใน
อนาคตได้

ประเมิ น ผลของการแข่ งขั น
ของตนเองร่ วมกับผูอ้ ื่ น เพื่ อ
ศึ กษาถึ งจุ ดแข็งและจุ ดอ่ อ น
ของตนเองและของผูอ้ ื่ นเพื่ อ
นําไปปรับปรุ งหรื อต่อยอดใน
อนาคต

ศึ ก ษาเนื้ อหาของเพลงและ
อ า ร ม ณ์ ข อ ง เ พ ล ง เ พื่ อ
การสื่ อสารใช้ สื่ อสารกั บ
คณะกรรมการ ผูแ้ ข่งขัน และ
ผูช้ ม
วิเคราะห์สถานการณ์หลังจาก
การประกวดแข่ งขั น ของ
ตนเองและของผูร้ ่ วมแข่ งขัน
ท่านอื่น

ตาราง 2 การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาจีนของสาขาภาษาจีนสื่ อสารธุรกิจ
ศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
1. การกระตุน้ และให้ อธิ บายถึ งความเป็ นมาและ
ประสบการณ์
ความสําคัญของสถานที่และ
ข้อมูล
2. ให้ความรู ้และลงมือ ใ ห้ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ต า ม ที่
ปฏิบตั ิ
อาจารย์ไ ด้ม อบหมายจาก
วิทยากรและสถานที่จริ ง
3. ผลสะท้อนกลับ
ถ า ม – ต อ บ ข้ อ ส ง สั ย
เกี่ ยวกับเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องใน
พิพิธภัณฑ์
กิจกรรม/ขั้นตอน

โครงการพิมพ์ภาษาจีน
ครั้งที่ 1
ฟั ง บรรยายวิ ธี ก ารและกฎ
ก ติ ก า จ า ก อ า จ า ร ย์
ผูร้ ับผิดชอบ
อธิบายหลักการ เทคนิคการ
พิ ม พ์ ภ าษาจี นและพิ ม พ์
ภาษาจีนตามโจทย์ที่ได้รับ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
และเทคนิ คที่ ใช้ ใ นการ
พิ ม พ์ภ าษา จี น ของผูท้ ี่ เ ข้า
ร่ วมโครงการ
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ค่ ายภาษาจีน
(Chinese Camp 2561)
ประชาสั ม พัน ธ์ แ ก่ ผู ้ที่ มี
ความสนใจ พร้ อ มระบุ
เกณฑ์การสมัคร
แบ่ ง ทํา กิ จ กรรมตามฐาน
ต่าง ๆ ตามกลุ่มที่แยกไว้
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์
การเรี ยนรู ้จากอาจารย์และ
รุ่ นพี่ที่เข้าร่ วมโครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ตาราง 2 การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาจีนของสาขาภาษาจีนสื่ อสารธุรกิจ (ต่อ)
กิจกรรม/ขั้นตอน
4. การประเมินผล

ศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
สรุ ปความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ นํ า มา
ประเมินตนเองกับเพื่อนใน
ก ลุ่ ม ว่ า ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า
ทางด้านคําศัพท์หรื อความรู ้
เพิ่ ม ขึ้ นหรื อไม่ สิ่ งที่ ได้
เรี ย นรู ้ จ ะนํา ไปปรั บ ใช้ใ น
การเรี ยนหรื อการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้

โครงการพิมพ์ภาษาจีน
ครั้งที่ 1
สามารถนําความรู ้ที่ได้จาก
การเข้า ร่ ว มโครง การไป
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการเรี ยน
และสามารถนํา ไปต่อ ยอด
ใช้ สํ า หรั บ การประกอบ
อาชีพในอนาคตได้

ตาราง 3 การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาญี่ปุ่นของสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อกการสื่ อสารธุรกิจ
การเตรียมความพร้ อม
การเตรียมความพร้ อม
กิจกรรม/ขั้นตอน
สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
N4
N3
1. การกระตุ ้นและให้ อธิ บายความสําคัญและความ อธิ บายความสําคัญและความ
ประสบการณ์
จําเป็ นของการสอบวัดระดับ จําเป็ นของการสอบวัดระดับ
และให้ เกิ ดความคุ ้นชิ นเพื่ อ และให้เกิ ดความคุ ้นชิ นเพื่ อ
เตรี ยมสอบ
เตรี ยมสอบ
2. ให้ความรู ้และลงมือ บรรยายถึ งลักษณะข้อสอบ บรรยายถึงลักษณะข้อสอบ
ปฏิบตั ิ
เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน และ เกณฑ์การให้คะแนน และ
ฝึ กทําข้อสอบ
ฝึ กทําข้อสอบ

3. ผลสะท้อนกลับ

ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง
ข้ อ ผิ ด พลาดของการทํ า
แบบทดสอบ ทํ า ให้ เ กิ ด
ความรู ้ และความเข้าใจมาก
ขึ้นทั้งการเรี ยนและการสอบ

4. การประเมินผล

นําความรู ้และเทคนิคที่ได้จาก
การเรี ยน/การบรรยาย ไปใช้
ในการเรี ยนและการสอบวัด
ระดับได้

ค่ ายภาษาจีน
(Chinese Camp 2561)
สามารถนําความรู ้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่ วมโครงการ
ไปใช้ในการเรี ยนภาษาจีน
และมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ
ต่ อ ศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
ประเพณี ปฏิ บตั ิต่อชาวจีน
ได้อย่างถูกต้อง

Japanese Day #1

ประชาสัม พัน ธ์ โ ครงการ
ให้แก่นักศึ กษาเพื่อเตรี ยม
ตัว ฝึ กซ้อ มและสมัค รเข้า
ร่ วมกิจกรรม
อ ธิ บ า ย เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ดําเนิ นงานและเกณฑ์การ
ให้คะแนนก่อนการดําเนิ น
กิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง 3
กิจกรรม 1. พูดสุนทรพจน์
2. ร้ อ งเพลง และ 3. การ
แต่งคอสเพลย์
ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ฟั ง คํา แนะนํ า และความ
ข้ อ ผิ ด พลาดของการทํ า คิดเห็นจากคณะกรรมการ
แบบทดสอบ ทํ า ให้ เ กิ ด และประกาศผลรางวัล
ความรู ้และความเข้าใจมาก
ขึ้ น ทั้ ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
การสอบ
นําความรู ้ และเทคนิ คที่ ได้ นํ า คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
จากการเรี ยน/การบรรยายไป ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ป
ใช้ในการเรี ยนและการสอบ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
วัดระดับได้
ชีวติ ประจําวันได้
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ตอนที่ 2 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อที่
ข้อคําถาม
1
ชาย
หญิง
2
18 – 19 ปี
20 – 21 ปี
22 ปี
3
วิทยาลัยนานาชาติศรี ปทุม
คณะศิลปศาสตร์
4
เข้าชมการประกวดแข่งขัน
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
แข่งขันทักษะภาษาจีน
แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
รวม

จํานวน
17
33
18
24
8
7
43
37
8
3
2
50

ร้อยละ
34.00
66.00
36.00
48.00
16.00
14.00
86.00
74.00
16.00
6.00
4.00
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.00 และเพศ
ชายจํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 21 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ48.00 รองลงมามีอายุ 18
– 19 ปี มีจาํ นวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 และอายุ 22 ปี มีจาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 นักศึกษาของคณะศิ ลป
ศาสตร์ มีจาํ นวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.00 และนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติศรี ปทุม มีจาํ นวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.00 นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นผูเ้ ข้าชมประกวดแข่งขัน จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.00 ส่ วนผูท้ ี่เข้าประกวดแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ มีจาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 รองลงมาคือผูท้ ี่เข้าประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน มีจาํ นวน 3
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 และผูท้ ี่เข้าประกวดแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น มีจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
ตารางที่ 6 ประโยชน์ของการเข้าร่ วม/การประกวด/การแข่งขันทักษะทางภาษา
ข้อที่
ข้อคําถาม
5
ช่วยในการเรี ยนภาษา
ได้รับความรู ้และประโยชน์เพิ่มขึ้น
มีสมาธิในการเรี ยนมากขึ้น
มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สามารถนําทักษะด้านต่าง ๆ ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สนุกสนาน/ผ่อนคลาย/ลดความตึงเครี ยดจากชั้นเรี ยน
รวม
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x̄

4.26
4.36
4.20
4.30
4.32
4.28
4.44
4.44
4.32

S.D.
0.59
0.63
0.69
0.67
0.68
0.70
0.61
0.57
0.52

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 6 พบว่า ประโยชน์ของการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.32 ช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 รองลงมา
คือ ประโยชน์ของการประกวด/แข่งขันทักษะทางภาษา ช่วยให้สนุ กสนาน/ผ่อนคลาย/ลดความตึงเครี ยดจากชั้นเรี ยน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 และประโยชน์ของการประกวด/แข่งขันทักษะทางภาษา ช่วยให้
ช่วยให้เรี ยนภาษาได้ดียงิ่ ขึ้นน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59
ตารางที่ 7 ภาพรวมของกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ทั้งหมด
ข้อที่
ข้อคําถาม
6
กิจกรรมนี้ช่วยให้เรี ยนรู ้ภาษา
กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาทักษะภาษา
ประโยชน์ของการเข้าร่ วม
รวม

x̄

4.08
4.18
4.32
4.20

S.D.
0.62
0.59
0.52
0.52

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 7 พบว่ า ภาพรวมของกิ จกรรม SPU’s Got Talent 2019 ทั้งหมด ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .52 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมนี้ ประโยชน์ของการ
เข้าร่ วมทางภาษาสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 รองลงมาคือ กิจกรรมนี้ ช่วยพัฒนา
ทักษะภาษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และกิ จกรรมนี้ ช่วยให้เรี ยนรู ้ภาษา มีค่าตํ่าที่ สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62

6. สรุ ปผลการวิจัย

1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน มีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
กิจกรรมภาษาอังกฤษของสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ ได้แก่ 1. SPU Spelling Bees Competition 2. พบนักแปล
มืออาชี พ และ 3. English Singing Contest กิ จกรรมภาษาจี นของสาขาวิชาภาษาจี นสื่ อสารธุ รกิ จ ได้แก่ 1. ศึ กษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ 2. โครงการพิมพ์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 และ 3. ค่ายภาษาจีน (Chinese Cam) และกิจกรรม
ภาษาญี่ปุ่นของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ ได้แก่ 1. การเตรี ยมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 2.
การเตรี ยมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 และ 3. Japanese Day ซึ่งกิจกรรมแต่ละสาขาทั้ง 3 สาขา รวมทั้งหมด
9 กิจกรรม ได้ดาํ เนิ นการด้วยการเรี ยนรู ้ของกิจกรรม 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การกระตุน้ และให้ประสบการณ์ 2. ให้ความรู ้
และลงมือปฏิบตั ิ 3. ผลสะท้อนกลับ และ 4. การประเมินผล
2. การศึ กษาประโยชน์ของการเข้าร่ วมกิ จกรรม SPU’s Got Talent 2019 ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ภาพรวมของกิจกรรม SPU’s Got Talent 2019 ทั้งหมด ภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกิ จกรรมนี้ ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการฟั ง สู งที่ สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 รองลงมาคือ กิจกรรมนี้ ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านความกล้า
แสดงออก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และกิจกรรมนี้ช่วยให้คุณเรี ยนรู ้ในด้านการเขียน ตํ่า
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 ด้านประโยชน์ของการประกวดแข่งขัน ช่วยให้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 รองลงมาคือ ช่วยให้สนุกสนาน/
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ผ่อนคลาย/ลดความตึงเครี ยดจากชั้นเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 และช่วยให้เรี ยนภาษา
ได้ดียง่ิ ขึ้นตํ่าที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ด้านภาพรวมของกิจกรรมนี้ นักศึกษามีความ
ประทับใจที่ ได้เข้าร่ วมแข่ งขัน/ชมกิ จกรรมนี้ สู งที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.26 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.63
รองลงมาคือ ให้ขอ้ คิดและพัฒนาทักษะของนักศึ กษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.71 และ
ภาพรวมของกิจกรรมนี้ มีลาํ ดับขั้นตอน/เนื้ อหา/รู ปแบบของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตํ่าที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68

7. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรื่ อง การศึกษาการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน พบว่าขั้นตอนของการเรี ยนรู ้โดยกิจกรรม
เป็ นฐานของศศิธร ลิจนั ทร์ พร (2557) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระตุน้ และให้ประสบการณ์ ได้แก่ การเริ่ ม
บทเรี ยนที่น่าสนใจ การให้คาํ แนะนํา กติการคําสั่งต่าง ๆ การแบ่งกลุ่ม การรับมอบหมายงานที่ กาํ หนดให้ เพื่อให้การ
ดําเนิ นกิจกรรมในขั้นต่อไปเกิ ดความเข้าใจตรงกันและสามารถดําเนิ นไปได้ดว้ ยดี รวมไปถึงการทบทวนและสํารวจ
ความรู ้เดิม การคิดและการปฏิบตั ิ 2) ให้ความรู ้และลงมือปฏิบตั ิ ได้แก่ การศึกษาเนื้อหาบทเรี ยนและทํางาน/แบบฝึ กหัด
รวมไปถึ งการดําเนิ นบทบาทและหน้าที่ หรื อกิ จกรรมตามที่ ได้รับมอบหมาย การแยกย้ายตามกลุ่ม การเสนอความ
คิดเห็น การหาข้อสรุ ปคําตอบที่ตอ้ งการ การเสนอผลงานและการแสดงออก 3) ผลสะท้อนกลับ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์
สถานการณ์และสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การซักถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และการ
เสนอแนววิธีการต่าง ๆ และ 4) การประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การประมวลเนื้อหา กิจกรรม
ประสบการณ์ และความคิ ดเห็ นใน 2 ลักษณะ คื อ สรุ ปสิ่ งที่ เรี ยนนรู ้ ท้ งั หมดตามจุ ดมุ่งหมายที่ กาํ หนดไว้ และเกิ ด
ความคิดรวบยอดเป็ นหลักการแนวคิดที่ชดั เจน มีแนวทางข้อเสนอหลาย ๆ ด้านที่เป็ นประโยชน์และสามารถปฏิบตั ิได้
2. เพื่อศึ กษาประโยชน์ของการจัดกิ จกรรม SPU’s Got Talent 2019 จากผลการวิจยั การศึ กษาประโยชน์ของ
กิ จกรรม SPU’S GOT TALENT 2019 ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม พบว่า มีเกณฑ์อยู่ในระดับ มาก จากผลการ
ประเมินแบบสอบถาม ซึ่ งพิจารณารายข้อแล้วพบว่า สามารถช่วยเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักศึ กษาได้ถึง 3
ทักษะด้วยกัน คื อ ทักษะด้านการพูด ทักษะด้านการอ่าน และ ทักษะด้านการฟั ง สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร
โกมารทัต (2559) การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศกับผลการเรี ยนภาษา
ของนักศึ กษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาชั้นปี ที่ 4 ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจี น และภาษาญี่ปุ่น
ปี การศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 455 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ พบว่า 1) การใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั ผลการเรี ยนทาง
ภาษาของนักศึกษาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษามีผลการเรี ยนสู งจะใช้กลยุทธ์การนําไปสู่ ความสําเร็ จ
มากที่ สุด 2) กลยุทธ์การเรี ยนมีความสําคัญและจําเป็ นต่อการเรี ยนภาษาต่างประเทศและจะใช้ในการเรี ยนรู ้ภาษาต่าง
ประเทศในระดับและสถานการณ์ การเรี ยนที่ ต่างกัน 3) กลยุทธ์การเรี ยนส่ งผลต่อความสําเร็ จในการเรี ยนภาษาต่ าง
ประเทศ เมื่ อเรี ยงลําดับจากความสําคัญมากไปหาน้อยเป็ นดังนี้ คื อ กลยุทธ์การจํา กลยุทธ์การนําไปสู่ ความสําเร็ จ
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่ อง กลยุทธ์ทางสังคม กลยุทธ์ทางความรู ้ความเข้าใจ และกลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู ้สึก

1400

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรนําผลการวิจยั ไปใช้กบั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการจัดกิจกรรมเป็ นฐานไปประยุกต์ในการสอน
วิชาทางด้านภาษา
(2) ควรนํากิ จ กรรมภาษาไปสอนการเรี ยนรู ้ พ ร้ อ มกั นในชั้น เรี ยน ได้แก่ SPU Spelling Bees ใน
ภาษาอังกฤษ Chinese Camp ในภาษาจีน และ Japanese Day ในภาษาญี่ปุ่น
(3) ควรจัดกิ จกรรมย่อย (แข่งขัน) แต่ละสาขาแล้วมีความเชื่ อมโยงการจัดกิ จกรรมรวม (Final) เพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่ วมและเรี ยนรู ้ดา้ นภาษา
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ผูว้ จิ ยั ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดกิจกรรมเป็ นฐานระหว่างภาษาที่แตกต่างกัน
(2) ผูว้ ิจยั และผูท้ ี่สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้กิจกรรมเป็ นฐานกับ
การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
(3) ควรศึกษาผลหลังการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรจัดให้มีการใช้ AAR: After Action Review เพื่อทราบถึง
ความคิดเห็นในมุมต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อดี และ ข้อเสี ยต่าง ๆ ของกิจกรรมนั้น ๆ
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง
แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 35 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ จํานวน 15 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์
เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.35–0.78 ค่าอํานาจ
จําแนกตั้งแต่ 0.27–0.79 และค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent Sample ผลการวิจยั พบว่า
(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค STAD นักเรี ยนมี คะแนนผ่านเกณฑ์ ที่ ระดับดี ขึ้ นไป ร้ อยละ 97.14 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้ เทคนิค STAD
ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare learning achievement in Sciences on friction
force and moment of Mathayomsuksa 2 student by learning management using STAD Technique. The sample
group was 35 students in Mathayomsuksa 2. Research instruments used in this study were 15 instruction plans,
50 items of learning achievement test in Sciences were multiple choices test which difficulty value was 0.35–
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0.78, discriminant value was 0.27–0.79 and reliability value was 0.92. The statistics for analyzing data were used
frequency percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent sample.
The results were as follows: 1) The learning achievement in sciences on friction force and moment for
Mathayomsuksa 2 student, after learning management using STAD Technique was higher than good rate, 34
students passed the criterion provided 97.14 percent. 2) After learning sciences on friction force and moment, the
learning achievement of Matthayomsuksa 2 student were higher than before learning by STAD Technique at the
.05 level of significance.
Keywords : Learning achievement, Learning management, STAD Technique

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งใน
สังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวข้องกับทุ กคนทั้งในชี วิตประจําวันและการงานอาชี พต่าง ๆ
ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวติ และการทํางาน
ดังนั้น ทุกคนจึงจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน สามารถนําความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551:
92) ซึ่ งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่กล่าวว่า “การ
จัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” การสอน
วิทยาศาสตร์น้ นั จึงต้องเน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การคิดวิเคราะห์ รู ้จกั วางแผนแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล รู ้จกั หาเหตุผลสนับสนุน
ประเด็นต่าง ๆ ได้ รวมทั้งเกิ ดทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2542: 7) สภาพการเรี ยนการสอนระดับมัธยมศึกษาปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ
การเรี ยน ไม่ ท ํางานตามที่ ครู มอบหมาย มี ความกระตื อรื อร้ นในการทํากิ จกรรมน้อย และบางครั้ งก็ หนี เรี ยน ซึ่ ง
พฤติกรรมดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่มีผลกระทบต่อการเรี ยนการสอน นั่นก็คือ ในด้านตัวผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถ
เข้าใจเนื้ อหาของบทเรี ยนที่ครู อธิ บายได้ชดั เจน ติดตามบทเรี ยนไม่ทนั เกิ ดความเบื่ อหน่ ายในการเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตํ่า และยังเกิดปั ญหาตามมาอีกประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษาไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (วิชยั
วงษ์ใหญ่. 2526: 13) ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนให้นักเรี ยนศึ กษาหาความรู ้ เฉพาะในตําราเรี ยนอย่างเดี ยว ไม่
เพียงพอต่อการนําไปใช้ (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551: 149) การจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีน้ ัน สิ่ งที่ สําคัญคื อ การสอนให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั การคิ ดวิเคราะห์เกี่ ยวกับปั ญหาที่ พบ และสามารถคิด
สังเคราะห์ รวมถึงคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ประโยชน์ในชี วิตจริ งได้ดว้ ย การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เป็ น
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ให้นกั เรี ยนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิ ก เพราะทุกคนร่ วมมือในการ
ทํางานกลุ่ม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วม มีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทําอย่างเท่าเทียมกัน เด็ก
เก่งช่วยเด็กที่เรี ยนไม่เก่ง ทําให้เด็กเก่งภูมิใจ รู ้จกั สละเวลาส่ วนเด็กไม่เก่งเกิ ดความซาบซึ้ งในนํ้าใจของเพื่อนสมาชิ ก
ด้วยกัน และส่ งเสริ มทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกันด้วยมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจกันและกัน อีกทั้งเสริ ม
ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการทํางานกลุ่ม สิ่ งเหล่านี้ลว้ นส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิ ช
(2542: 7) ซึ่ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เป็ น
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เทคนิคหนึ่งของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่ดี โดยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค
STAD เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ให้นักเรี ยนเรี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก โดยทั่วไปสมาชิ กกลุ่มมี 4 คน และมี ความสามารถ
ต่างกัน ประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และเรี ยนอ่อน 1 คน โดยจะทํางานร่ วมกันในกลุ่ม เป็ นการฝึ กให้
นักเรี ยนรู ้จกั การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รู ้จกั การสื่ อสารในการสร้างความสัมพันธ์ ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์กนั มาก
ขึ้น การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน 2) ขั้นกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
3) ขั้นสรุ ป 4) ขั้นวัดและประเมิ นผล 5) ขั้นสร้ างความประทับใจ สลาวิน (Slavin. 1987: 4) จากการศึ กษาวิจัยของ
เนตรนภา เกียรติสมกิจ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง พันธะเคมี และ
ความสามารถทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บู รณาการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ เรี ยนแบบ
ร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD และเรี ยนด้วยวิธีปกติ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา เคมี เรื่ อง พันธะเคมี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งจากการศึกษาวิจยั ของ วิชชุตา อ้วนศรี เมือง (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค LT ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งการศึ กษาวิจัยของ ชลนิ กาญจน์ ปั ตถามัง (2556) ที่ ได้ศึกษาผลการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารและสมบัติของสาร
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 2
วัดอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 รวมทั้งการศึกษาวิจยั ของ ณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2559) ที่ได้
ศึกษาเรื่ อง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เจตคติต่อคณิ ตศาสตร์ และพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค STAD ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อ เทคนิ ค
STAD หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและ
โมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
ขั้นที่ 4 ขั้นวัดและประเมินผล
ขั้นที่ 5 ขั้นสร้างความประทับใจ

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์
เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานในการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสมมติฐานในการวิจยั ไว้ ดังนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทั้งหมด
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่ม
เดียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest -Posttest Design)
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านทุ่งกราด จํานวน 3 ห้องเรี ยน
จํานวนนักเรี ยน 106 คน ซึ่งนักเรี ยนทั้ง 3 ห้องได้จดั กลุ่มแบบคละความสามารถ และมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้าน ทุ่ งกราด จํานวน 1
ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 35 คน ได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยของ
การสุ่ม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD
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5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน
15 แผน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยูใ่ นช่วง 4.644.87)
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ เป็ น
แบบทดสอบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.35–0.78 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่
0.27–0.79 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ผูว้ ิจยั ชี้แจงขอความร่ วมมือกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD
เพื่อการวิจยั
(2) ดําเนิ นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (Pretest) ในชัว่ โมงแรก ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ จํานวน 50 ข้อ
(3) ดําเนิ นการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเทคนิ ค STAD วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยด
ทานและโมเมนต์
(4) เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนรู ้ตามกําหนดแล้วจึงทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยน
(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์
(5) ตรวจให้คะแนนผลการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยด
ทานและโมเมนต์ และนําผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐาน
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X�) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ระหว่างก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent
Sample

6. สรุ ปผลการวิจัย

1. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง แรงเสี ย ดทานและโมเมนต์ ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD นักเรี ยนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ที่ระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ
97.14 ของนักเรี ยนทั้งหมด ปรากฏดังตาราง 1
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ตาราง 1 จํานวน ร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้เทคนิค STAD
คะแนน
41 - 50
31 - 40
21 - 30
11 - 20
0-10

เกณฑ์
80 - 100
70 - 79
60 - 69
50 - 59
0-49
รวม

ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์

จํานวน (คน)
8
26
1
35

ร้อยละ
22.86
74.28
2.86
100

ร้อยละสะสม
22.86
97.14
100.00
100

�
X

43.00
35.69
30.00
-

S.D.
1.69
2.85
0.00
-

จากตาราง 1 พบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD นักเรี ยนที่ได้คะแนน ระหว่าง 41-50 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ 80-100 ซึ่ งอยู่ในระดับ ดี มาก มีจาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.86 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 43.00 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.69 นักเรี ยนที่ได้คะแนนระหว่าง 31-40 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ 70 - 79 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ ดี มีจาํ นวน 26
คน คิดเป็ นร้อยละ 74.28 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 35.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.85 และมีนกั เรี ยนที่ได้คะแนนระหว่าง
21-30 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 60-69 ซึ่ งอยู่ในระดับ พอใช้ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.86 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.00 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ดังนั้น นักเรี ยนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ขึ้นไป มีค่าร้อยละสะสม เท่ากับ 97.14
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง แรงเสี ย ดทานและโมเมนต์ ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและ
โมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อน และหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD
การทดสอบ

คะแนนตํ่าสุด

ก่อนเรี ยน
11
หลังเรี ยน
30
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนนสูงสุด
25
46

�
X

15.77
37.17

S.D.

t

Sig

3.16
4.18

56.88*

.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD
ก่อนเรี ยน มีคะแนนตํ่าสุ ด เท่ากับ 11 คะแนน คะแนนสู งสุ ด เท่ากับ 25 คะแนน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15.77 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.16 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรี ยน
มีคะแนนตํ่าสุ ด เท่ากับ 30 คะแนน คะแนนสู งสุ ด เท่ากับ 46 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.17 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 4.18 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (t = 56.88)

7. อภิปรายผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD นักเรี ยนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ที่ระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 97.14 ของนักเรี ยน
ทั้งหมด ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD เป็ นการเรี ยนรู ้
โดยใช้ทกั ษะการทํางานเป็ นกลุ่ม ประกอบไปด้วยสมาชิ กที่ คละความสามารถอยู่ในกลุ่มเดี ยวกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั จะเป็ นผู ้
กําหนดสมาชิกของแต่ละกลุ่ม จากนั้นผูว้ จิ ยั นําเข้าสู่ บทเรี ยน โดยชี้แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เกณฑ์การให้คะแนนและ
รางวัล แนะนําวิธีการทํางานกลุ่มและบทบาทของสมาชิ กแต่ละคนในกลุ่ม ทบทวนความรู ้เดิมโดยการสนทนาซักถาม
กระตุน้ ความสนใจและความพร้อมของนักเรี ยน ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทํา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน จากนั้นผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสอนเนื้ อหาในบทเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อวิดีโอและ
รู ปภาพประกอบการสอน ผูว้ ิจยั มอบหมายใบงาน ใบกิ จกรรมให้แต่ละกลุ่ม พร้อมอธิ บายและยกตัวอย่างประกอบ
นักเรี ยนร่ วมกันทํางานกลุ่ม โดยสมาชิ กทุ กคนร่ วมมื อช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน ในขั้นนี้ นักเรี ยนที่ มีความสามารถ
ทางการเรี ยนในระดับเก่งให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนที่อ่อนกว่า ทําให้นกั เรี ยนภาคภูมิใจ
รู ้จกั สละเวลา ส่วนนักเรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนที่อ่อนกว่า เกิดความซาบซึ้ งในนํ้าใจของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิ ก เกิดความรักสามัคคีและผูกพันกัน ผูว้ ิจยั สังเกตการทํางานของกลุ่ม คอยเป็ นผู ้
อํานวยความสะดวก ให้ความกระจ่างในกรณี ที่นกั เรี ยนสงสัยต้องการความช่วยเหลือ จากนั้นนักเรี ยนแต่ละกลุ่มรายงาน
ผลจากใบงานที่ร่วมกันทํา ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งช่วยให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น
กล้าแสดงออก รู ้จกั รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และก่อนให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเป็ นรายบุคคล ผูว้ ิจยั ทํา
การสรุ ปบทเรี ยนอีกครั้งซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน จากนั้นผูว้ จิ ยั ประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนโดยนําคะแนนสอบหลัง
เรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนมารวมกัน แล้วเฉลี่ยด้วยจํานวนสมาชิ ก กลุ่มใดมีคะแนนกลุ่มผ่านเกณฑ์จึงจะได้รับรางวัล
และสร้างความประทับใจแก่นกั เรี ยนโดยการชมเชยพร้อมให้รางวัลตามที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ แคทรี ยา ใจมูล (2549: 51) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค STAD ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนห้วยล้านยาววิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
เชียงราย เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ที่ระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 83.00 ของนักเรี ยนทั้งหมด และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สายหยุด ผุยนวล (2550: 68) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนแบบร่ วมมื อกัน
เรี ยนรู ้แบบ STAD และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
จํานวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์ ที่ระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 83.33 ของนักเรี ยนทั้งหมด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงเสี ยดทานและโมเมนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD เป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ทกั ษะการทํางานเป็ นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยนมีความ
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเองและกลุ่ม คํานึงถึงความสําเร็ จของกลุ่ม จึงทําให้นกั เรี ยนมีแรงผลักดันที่จะช่วยเหลือ
เพื่อนที่ไม่เข้าใจด้วยการอธิ บายให้เพื่อนเข้าใจในเนื้ อหาที่เรี ยนภายในกลุ่ม และสามารถทําแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ดี
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เพื่อให้กลุ่มมีคะแนนสูงสุดและได้รับรางวัลตามที่ผวู ้ จิ ยั ได้กาํ หนดไว้ ซึ่งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สม
จิตร หงส์ษา (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เซ็ต ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการสอนด้วยเทคนิคเอส ที เอ ดี(STAD) กับการสอนปกติ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน โดยการสอนด้วยเทคนิ ค STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ เนตรนภา เกียรติสมกิจ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง
พันธะเคมี และความสามารถทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่
เรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD และเรี ยนด้วยวิธีปกติ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา เคมี เรื่ อง
พันธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วนิ ดา อารมณ์เพียร (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา คณิ ตศาสตร์ ความคงทนในการรับรู ้ เรื่ อง การหารทศนิ ยม และพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค STAD และเทคนิ ค TGT ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เรื่ อง การหารทศนิยม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิค STAD และเทคนิค TGT สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนได้ร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกลุ่มเพื่อน ซึ่งกิจกรรมจาก
เทคนิค STAD นี้ นอกจากจะเป็ นการพัฒนาความรู ้ความสามารถของนักเรี ยนแล้วยังเป็ นการปลูกฝังคุณลักษณะที่
ดี ให้แก่นกั เรี ยน เช่น การทํางานเป็ นทีม การช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อซึ่ งกันและกัน การกล้าแสดงออกและการยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
(2) ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยแบ่งนักเรี ยนเป็ น
กลุ่ม ย่อย ๆ ซึ่ งนักเรี ยนยังไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนเป็ นกลุ่ม ครู ผูส้ อนควรจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสร้างความคุน้ เคย ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มกล้า
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น
(3) ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD ครู ผูส้ อนควรอธิ บายขั้นตอนการเรี ยนให้นักเรี ยน
เข้าใจก่อนที่จะปฏิบตั ิกิจกรรม
(4) ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD ต้องให้เวลานักเรี ยนในการทํา
แบบทดสอบ จําเป็ นต้องใช้เวลามาก ครู ผสู ้ อนควรควบคุมเวลาให้เหมาะสม
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมี การศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้เทคนิ ค STAD กับการจัดการเรี ยนรู ้ ใ น
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค TAI, การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค TGT

9. กิตติกรรมประกาศ

สารนิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาอันมีค่าในการให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ในการจัดทําสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน
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พร้ อมทั้งตรวจสอบและให้ข ้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการทําสารนิ พนธ์ ผูว้ ิจัยรู ้ สึ กซาบซึ้ งและขอกราบ
ขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร, ดร.นพรัตน์ ใบยา, อาจารย์ยพุ ิน ใจตรง, อาจารย์อจั ฉรา
ไชยโย และอาจารย์ภานุ กร อิ่ มสุ วรรณ ที่ กรุ ณาเสี ยสละเวลาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมื อและให้
คําแนะนําในการปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือ
ขอขอบคุณ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต 3
คณะครู ที่ให้ความอนุเคราะห์และขอบใจนักเรี ยนที่ให้ความร่ วมมือในการทําวิจยั เป็ นอย่างดี
ท้ายสุ ดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย์ผมู ้ ีพระคุณทุกท่าน ผูบ้ งั คับบัญชา และขอบคุณเพื่อน
ร่ วมงาน เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนทุกท่านที่ให้กาํ ลังใจด้วยดีมาโดยตลอด
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เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3. วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน. (2542). พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุ งเทพ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
Slavin, Robert E. (1987). Cooperative Learning and Cooperative School. Educational Leadership.
. (1995). Cooperative Learning Theory, Research and Practice. 2nd ed. Massachusetts: A Simon & Schuster.
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การวิ จัย เรื่ อ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 3 ข้อ ได้แ ก่ (1) เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพทางกาย (2) เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถภาพทางกายของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพทางกาย และ(3) เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุด
กิ จกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดไผ่ลอ้ ม (เจริ ญราษฎร์ วิทยาคม) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1
ห้องเรี ยน นักเรี ยน 20 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัยมี 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ชุดกิ จกรรม
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย (3) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิ จกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีคะแนนระหว่างเรี ยน (E1 ) คิดเป็ นร้อยละ 85.75 และคะแนนหลังเรี ยน (E2 ) คิดเป็ นร้อยละ
84.14 ดังนั้น ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพ
E1 / E2 เท่ า กับ 85.75/84.14 ซึ่ ง สู ง กว่า เกณฑ์ที่ ก ํา หนด 80/80 (2) ศึ ก ษาสมรรถภาพทางกาย ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย อยูใ่ นระดับดีมาก คิด
เป็ นร้อยละ 84.25 เป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้ และ (3) เปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลังการฝึ กสูงกว่าก่อนการฝึ ก คิดเป็ น
ร้อยละ 19.88
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ABSTRACT

The objectives of this study were in 3 issues (1) to examine the efficiency of activities package for
enhancing the physical fitness (2) to study the students’ physical fitness by using the activities package for
enhancing the physic fitness, and (3) to compare pretest and posttest the students’ physical fitness of
Prathomsuksa 3rd students who studied by the activities package for enhancing the physic fitness. The sampling
of this study consisted of 20 Prathomsuksa 3rd students from Watpailom school (Chareanratch Wittayakom)
Muang District in Ratchaburi Province, in one classroom. The instruments in this study were 3 items; (1) the
activities package for enhancing the physical fitness (2) lesson management plans on enhancing the physical
fitness, and physical fitness testing and (3) the assessment on physical fitness. The data was analyzed by
percentage, mean (µ) and standard deviation (σ) and Non Parametric statistic with Wilcoxon Signed–Rank Test.
The result of this study found that (1) the efficiency of the activities package for enhancing the physical
fitness for Prathomsuksa 3rd students during study (E1 ) was 85.75% and in the post-test (E2 )was 84.14% so the
activities package for enhancing the physical fitmess for Prathomsuksa 3rd had the efficiency E1 / E2 on
85.75/84.14 that higher than the criteria 80/80 (2) the physical fitness of Prathomsuksa 3rd students through
learning management with the activities package for enhancing the physical fitness was at the excellence level
(84.25%) based on the assumption, and the comparison of the physical fitness of Prathomsuksa 3rd students through learning
management with the activities package for enhancing the physical fitness in the post-test was higher than pre-test is
19.88 percent.

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

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเรื่ องการออกกําลังกายใน
พิธีเปิ ดการสัมมนาระดับชาติ เมื่อ 17 ธันวาคม 2523 ความว่า “ร่ างกายของคนเราพื้นธรรมชาติสร้างขึ้นมาใช้ออก
แรงใช้แรง มิใช่ให้อยูเ่ ฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสมํ่าเสมอ ร่ างกายก็เจริ ญแข็งแรงคล่องแคล่วและคงทน
ยัง่ ยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลย หรื อใช้ไม่เพียงพอ ร่ างกายก็จะเจริ ญแข็งแรงอยูไ่ ม่ได้ แต่จะค่อยๆ เสื่ อมไปเป็ นลําดับและ
หมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควร ดังนั้น ผูท้ ี่เป็ นปกติทาํ งานโดยไม่ใช้กาํ ลังหรื อใช้กาํ ลังน้อยจึงจําเป็ นต้อง
หาเวลาออกกําลังกายให้เพียงพอกับความต้องการของธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้นจะเป็ นที่น่าเสี ยดายอย่างยิ่งที่
เขาจะใช้สติปัญญาความสามารถของเขา ทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่ วนร่ วมได้นอ้ ยเกินไป เพราะร่ างกายอัน
กลับกลายอ่อนแอลงนั้นจะไม่อาํ นวยให้ทาํ งาน โดยมีประสิ ทธิ ภาพได้” (วิบูลย์ ชลานันต์, 2540, น. 1) การจัดการ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่มีบทบาทสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ
ของมนุ ษย์ให้มีความสมบูรณ์ ความสมดุลและมีคุณภาพ เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดความตระหนักและความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง สามารถตัดสิ นใจและเลือกวิธีปฏิบตั ิในการดูแลสุ ขภาพ
ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในการสร้างความมัน่ ใจในชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี และความปลอดภัยของผูอ้ ื่นบนพื้นฐาน
ของความเป็ นไทย (กรมวิชาการ, 2544, น. 6-9) ในปั จจุบนั เด็กในวัยเรี ยน และเยาวชนไม่สนใจการออกกําลังกาย
1413

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเอง เนื่องจากความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย์ สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ถูกนํามาใช้ทดแทนแรงงานของมนุษย์มาก
ขึ้น จึงทําให้กิจกรรมการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในชีวิตประจําวันน้อยลง เมื่อการดําเนินชีวติ เปลี่ยนไปการทํางาน
ของอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย เช่น หัวใจ หลอดเลือดและกล้ามเนื้ อหัวใจไม่ได้รับการกระตุน้ จากการออกกําลัง
กาย ทําให้การทํางานของอวัยวะต่างๆ อ่อนแอลงหรื อผิดปกติไป ส่ งผลให้สมรรถภาพทางกายลดลง จึ งควรหา
วิธีการที่ จะเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน สถานศึกษาจึงควรจัดกิจกรรมและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายอย่า งต่อ เนื่ อ งโดยการจัด การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ตร จัด เป็ นโครงการพิ เศษหรื อกิ จกรรมเสริ ม
หลัก สู ต ร ในสถานศึ ก ษาจะช่ ว ยให้นัก เรี ย นได้มี โอกาสปฏิ บัติ กิ จกรรมอย่า งต่อ เนื่ องโดยใช้เ วลาว่า งให้เกิ ด
ประโยชน์และเป็ นกิจกรรมที่สามารถช่วยสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายได้ผลดีย่งิ ขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 6)
สมรรถภาพทางกายเป็ นสิ่ งสําคัญในการช่วยเสริ มให้บุคคลสามารถประกอบภารกิจดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รวมทั้งยังทําให้บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีความแข็งแรงอดทนมีความคล่องแคล่วว่องไวที่
จะประกอบด้วยภารกิจประจําวันลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ยงั ก่อให้เกิ ดการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์และ
สังคมควบคู่ไปด้วย (สุพิตร สมาหิ โต , 2555, น. 8) ได้กล่าวว่า การออกกําลังกายเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นและมีความสําคัญ
อย่างยิ่งสําหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ อยู่ในวัยเรี ยน ซึ่ งเด็กต้องการออกกําลังกายเช่นเดี ยวกับความต้องการของ
อาหารเพื่อเจริ ญเติบโตและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง การออกกําลังกายในวัยเด็กมีความสําคัญอย่างยิ่ง จะต้อง
เลื อกกิ จกรรมการออกกําลังกาย ให้เหมาะสมตามวัย เพศ อายุ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ (สุ ชาติ โสมประยูร, 2535, น.7) ได้กล่าวว่า คุณค่าของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีทาํ ให้มีสุขภาพ
ที่ ดี ร่ างกายมีการเจริ ญเติบโตแข็งแรง ประสิ ทธิ ภาพ ในการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจ
ทํางานประสานสัมพันธ์กนั ดี สามารถดําเนิ นชี วิตประจําวัน ได้อย่างมีความสุ ขและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
รั กษาพยาบาล การมี สมรรถภาพร่ างกายที่ สมบู รณ์ และแข็งแรงเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่ งที่ จะทําให้มนุ ษย์มี
คุณภาพดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น จะต้องมีการออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ เพราะเมื่อออกกําลัง
เป็ นประจําก็จะทําให้มีสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ ดีข้ ึนอีกด้วย การจัดการเรี ยนการสอนในวิชาสุขศึกษาพล
ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มุ่งให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้ทางด้านทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย ขั้นพื้นฐานและมี
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดีย่งิ ขึ้น จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2562 มีนกั เรี ยนบางคนที่มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายที่
ดี เป็ นสิ่ งสําคัญในการเจริ ญเติ บโต สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้น ฐานพุทธศักราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, น. 22) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยระบุ
ไว้วา่ สุขศึกษาและพลศึกษาเป็ นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้ าหมายเพื่อการดํารงสุขภาพการสร้างเสริ มสุขภาพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคลครอบครัวและชุมชนให้ยง่ั ยืน
ชุดกิจกรรมเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง เป็ นนวัตกรรมที่ครู ใช้ประกอบการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ โดยผูเ้ รี ยนศึกษาและใช้สื่อต่างๆ ในชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อที่จะเรี ยน วิธีสอน
กิ จกรรม วัสดุอุปกรณ์ การวัด การประเมินผลและขั้นตอนการทํากิ จกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผู ้
ศึกษาชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ผูส้ อนเป็ นเพียงที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา ซึ่งผูส้ อนสามารถนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือชี้
แนวทางในการสอนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และช่วยลดภาระการสอนของครู ดว้ ย (พิชิต ฤทธิ์จรู ญ, 2550, น. 3)
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สอดคล้องกับคํากล่าวของ (Good, 1973, 306) กล่าวว่า ชุดกิ จกรรมคือโปรแกรมทางการสอนทุ กอย่างที่ จัด ไว้
โดยเฉพาะ มีวสั ดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยน คู่มือครู เนื้ อหา แบบทดสอบ ข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเชิงการเรี ยนไว้อย่างชัดเจน ชุดกิจกรรมนี้ครู เป็ นผูจ้ ดั ให้นกั เรี ยนแต่ละคนได้ศึกษาและ
ฝึ กฝนด้วยตนเองโดยครู เป็ นผูค้ อยแนะนําเท่านั้น กล่าวโดยสรุ ป ชุดกิจกรรมคือนวัตกรรมการสอนในลักษณะของ
สื่ อประสมที่ ครู สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ได้เต็มตามศักยภาพและผูเ้ รี ยน เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม
การเรี ยนโดยได้จากประสบการณ์หรื อการฝึ กหัดโดยให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ และประสบการณ์ต่างๆ
การจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีข้ ึน ครู ควรมีการสร้างสื่ อการสอนที่เอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้กบั
ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนสามารถนําไปเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง ดังนั้น การใช้ชุดกิ จกรรมมาสู่ การเรี ยนการสอนจึงมีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เร็ วขึ้น
ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความคิดระหว่างการเรี ยน ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนในด้านความสามารถใน
การเรี ยน ความสนใจและความถนัดทางการเรี ยนที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งเป็ นการแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่ อการสอน
และอุปกรณ์การเรี ยนรู ้ต่างๆ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จะช่วยลดภาระของผูส้ อน โดยผูส้ อนแนะนําในแต่ละขั้นตอน
มี ผลชัดเจนที่ ผูเ้ รี ยน การสร้ างชุ ดกิ จกรรมจะทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการสอนอย่างเชื่ อ ถื อ ได้ และจะเป็ น
ประโยชน์เพื่อตอบสนองการเรี ยนการสอนรวมทั้งพัฒนาการศึกษาได้อีกด้วย (ชัชชัย โกมารทัต, 2549, น.3)
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา ครู ผสู ้ อนจึงควรสร้างชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทาง
กาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ภายในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เพื่อเป็ นเครื่ องมือส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่ างกายต่างๆ
ได้ดี ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้ อเป็ นส่ วนที่สําคัญอย่างยิ่งต่อเด็กประถมศึกษา เพราะถ้าเด็กมีสุขภาพร่ างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่ วยก็จะส่ งผลดีต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ ตามมา อีกทั้งยังเป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
พัฒนารู ปแบบการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพและรู ปแบบการฝึ กกีฬาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
(1) เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
(2) เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
(3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถภาพทางกายของนัก เรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นโดยใช้ชุ ด กิ จ กรรม
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรม
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุดกิจกรรมเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกาย สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

สมรรถภาพทางกาย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั แบบ Pre Experimental Research ที่กลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยว (One
group pretest posttest design) โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดย
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและทําการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
4.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ กษา 2562 โรงเรี ยนวัดไผ่ลอ้ ม (เจริ ญราษฎร์ วิทยาคม) อําเภอเมื อง จังหวัดราชบุ รี จํานวน 1 ห้องเรี ยน
นักเรี ยน 20 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถภาพทางกาย
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) ชุดกิ จกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ดําเนิ นการ
โดย การนําชุดกิจกรรมการสอนที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการสอนซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์
การประเมิ น เป็ น 5 ระดับ คื อ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้อ ย และน้อ ยที่ สุ ด จากนั้น นํา ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.87 จากนั้นนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้ โดยในขั้นตอนของการทดลองแบบ 1:1 ครั้ งที่ 1 กับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดพเนิ นพลู อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน โดยสุ่ ม
จากกลุ่มที่ มีสมรรถภาพทางกายดี ปานกลาง และตํ่า กลุ่มละ 1 คน และทดลองใช้ครั้ งที่ 2 แบบกลุ่มย่อยกับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดพเนินพลู อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 9 คน โดยสุ่ ม
จากกลุ่มที่มีสมรรถภาพทางกายดี ปานกลาง และตํ่า กลุ่มละ 3 คน เพื่อแน่ใจว่า ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพ
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ทางกาย ที่สร้างขึ้น นักเรี ยนสามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทําการปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไป
ทดลองใช้ครั้งที่ 3 แบบภาคสนามกับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดพเนิ นพลู อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่
ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1 ห้องเรี ยน เพื่อแน่ ใจว่าชุ ดกิ จกรรมเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายที่ นํา มาศึ ก ษา
นัก เรี ย นสามารถเข้า ใจและเรี ย นรู ้ ไ ด้ ผลการทดลองพบว่า ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (E1/ E2) = 85.75/ 84.14 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ที่ก ํา หนด จากนั้น นํา ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการวิจยั
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดําเนินการโดย นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมและ
ประเมิ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จากนั้นนําผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉลี่ยผล การประเมินโดยรวม มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 เมื่อ
ทําการปรับปรุ งให้สมบูรณ์แล้ว จึงจัดทําเป็ นแผน การจัดการเรี ยนรู ้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่ องการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ในการวิจยั
(3) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดําเนินการโดยนําร่ างแบบประเมินการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อประเมินความถูกต้องเหมาะสมของแบบประเมิน
สมรรถภาพทางกาย โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
และให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความเหมาะสมอี ก ครั้ ง ได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ ง Index of Item-Objective
Congruence (IOC) เท่ากับ 0.67 – 1.00 เมื่อทําการปรับปรุ งแบบประเมินผลงานให้สมบูรณ์ นําไปหาคุณภาพด้าน
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยหาค่า Cronbach’s Alpha มีค่า 0.814 แล้วจัดทําเป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อนํา ไปใช้ใน
การวิจยั
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ดําเนิ นการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนที่เป็ นประชากรทั้งหมด
ก่อนใช้ ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
(2) ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จํานวน 30 ชัว่ โมง โดยไม่นับรวมเวลา
ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดําเนินการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
(3) ดําเนิ นการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเรี ยน (Posttest) กับนักเรี ยนที่เป็ นประชากรทั้งหมด
โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นและผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพแล้ว
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษา ปี ที่ 3 โดยนําค่าสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนทุกคนที่ ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระหว่างการเรี ยนโดยใช้ ชุดกิ จกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ ยร้อยละ เที ยบกับ
ค่าสมรรถภาพทางกายหลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ตามเกณฑ์การหาประสิ ทธิภาพ 80/80
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(2) ศึ กษาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิ จ กรรม
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(3) เปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย สํ าหรั บนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ได้ดาํ เนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 30 ครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง โดยดําเนิ นการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 พร้อมเก็บคะแนนสมรรถภาพทางกายระหว่างเรี ยน เมื่อเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว จึงทําการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
P
การทดสอบ
N
เกณฑ์ประสิ ทธิภาพ
µ
σ
20
85.75
4.31
85.75
80
ระหว่างเรี ยน (E1 )
84.14
หลังเรี ยน (E2 )
20
84.14
5.03
80
ประสิ ทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 85.75/84.14

จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
มี คะแนนระหว่างเรี ยน (E1 ) คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.75 และคะแนนหลังเรี ยน (E2 ) คิ ดเป็ นร้ อยละ 84.14 ดังนั้น ชุ ด
กิ จกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 เท่ากับ
85.75/84.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80

ตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ ชุดกิจกรรมเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
ได้ทดลองเก็บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดไผ่ลอ้ ม (เจริ ญราษฎร์ วิทยาคม) อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวนนักเรี ยน 20
คน โดยให้นกั เรี ยนทดสอบสมรรถภาพทางกาย จํานวน 40 คะแนนก่อนเรี ยน เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายเดิ ม
ของนักเรี ยน แล้วจึงดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 30 แผน ใช้เวลา 30 ชัว่ โมง เมื่อเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว จึงให้นกั เรี ยนทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฉบับเดียวกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรี ยน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
คะแนน
เกณฑ์
ระดับ
N
ร้อยละ
µ
σ
31 - 40
75 - 100
ดีมาก
18
90.00
34.11
2.08
21 - 30
50 - 74
ดี
2
10.00
30.00
0.00
11 - 20
25 - 49
พอใช้
0 - 10
0 - 24
ปรับปรุ ง
รวม
20
100.00
64.11
2.08
เฉลี่ยรวม
84.25
33.70
2.34
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนสมรรถภาพทางกาย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย จํานวน 20 คน อยู่ในระดับดี มาก (µ = 33.70 คิดเป็ น
ร้อยละ 84.25)
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่ อนการฝึ กและหลัง
การฝึ กจากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
จากการเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนการฝึ กและหลังการ
ฝึ ก จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย นําผลที่ ได้มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
µ
p-value
σ
ก่อนการฝึ ก
20
40
25.75
5.49
.000
หลังการฝึ ก
20
40
33.70
2.34
*α = .05
จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหลังการฝึ กโดยใช้ชุดกิ จกรรม
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนโดยพิจารณาจาก ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย หลัง
เรี ยนมีค่า 33.70 และ ก่อนเรี ยน มีค่า 25.75 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.88

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุด
กิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
1. การหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 เท่ากับ 85.75/84.14 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะชุดกิจกรรมได้
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ผ่านการตรวจ การแนะนํา แก้ไขข้อบกพร่ องและประเมินความถูกต้องเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผ่านการทดลอง
ใช้เพื่อปรับปรุ งแก้ไข ให้สมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้จริ งกับประชากร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารศึกษาขั้นตอนการสร้างชุด
กิจกรรมจนเข้าใจแล้วจึงนํามาสร้างชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ซึ่ งประกอบด้วยคํานํา คําชี้ แจง องค์ประกอบ แผนภูมิของชุ ดกิ จกรรม คําแนะนําการใช้ชุดกิ จกรรม สาระสําคัญ
ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน ใบความรู ้ แบบฝึ กสมรรถภาพางกาย แบบทดสอบหลังเรี ยนและ
บรรณานุกรม มีข้ นั ตอนการฝึ กจํานวน 8 สัปดาห์ แบบฝึ กสมรรถภาพทางกาย ได้กาํ หนดขั้นตอนการฝึ กออกเป็ น 1)
ขั้นเตรี ยมและอบอุ่นร่ างกาย (Warm Up) 2) ขั้นอธิ บายและสาธิ ต 3) ขั้นฝึ กปฏิ บัติฝึกด้วยแบบฝึ กเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกายจํา นวน 3 รู ป แบบ รู ป แบบที่ 1 วัน จัน ทร์ รู ป แบบที่ 2 วัน พุธ รู ป แบบที่ 3 วัน ศุ ก ร์ 4) ขั้น
นํา ไปใช้ 5) สรุ ป และการคลายกล้า มเนื้ อ (Cool Down) ทํา ให้ นัก เรี ย นที่ ฝึ กโดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 มีสมรรถภาพทางกายพัฒนาสู งขึ้น เกิ ดจากการใช้
ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (เสริ มศักดิ์ ศรี โพธิ์ กลาง, 2554, น. 3) ได้
ศึ กษางานวิจัยเรื่ อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
การละเล่นแบบไทย ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการละเล่นแบบไทย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิภาพ E1 /E2 เท่ากับ 95.42/90.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. การศึ กษาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุด
กิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับ ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ
84.25 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 3 ทําให้นกั เรี ยนเกิ ดองค์ความรู ้ เกิ ดความสนุ กสนาน มีความเข้าใจในบทเรี ยน ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมี
สมรรถภาพทางกายที่สูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (เสริ มศักดิ์ ศรี โพธิ์ กลาง, 2554, น. 4) ได้ศึกษางานวิจยั
เรื่ อง การสร้างแบบฝึ กทักษะการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะการละเล่นแบบไทย ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของแบบฝึ กทักษะการละเล่น
แบบไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 พบว่า ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลมี การ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.9080 หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.80
3. เปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุด
กิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะมี การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุด กิ จกรรมเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกาย สําหรั บนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง
จนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายได้ดว้ ยตนเอง เป็ นผลทําให้การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเรี ยนสู งกว่า ก่อนเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (เสริ มศักดิ์ ศรี โพธิ์ กลาง,
2554, น. 3) ได้ศึ ก ษางานวิจัย เรื่ อ ง การสร้ า งแบบฝึ กทัก ษะการพัฒ นาสมรรถภาพทางกายของนัก เรี ย น ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้แบบฝึ กทักษะการละเล่นแบบไทย ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วันพบว่า การพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้แบบฝึ กทักษะการละเล่นแบบไทย มีคะแนนการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 ที่ได้รับการฝึ กโดยใช้แบบฝึ กทักษะการละเล่น
แบบไทย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย พบว่า นักเรี ยนมีสมรรถภาพทางกายหลังการฝึ กสูงกว่าก่อนการฝึ กอย่าง
มี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (วุ ฒิ พ งษ์ สี ห ามาตย์, 2548,น. 38 – 39)
การสร้างแบบฝึ กทักษะกีฬาเซปั กตะกร้อสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน
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พบว่า แบบฝึ กทักษะกีฬาเซปั กตะกร้อสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนผลการทดสอบหลังการ
ฝึ กตามแบบฝึ ก สู งกว่าก่อนการฝึ กอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (วิภาค อินทวิ
จักร, 2550, น. 50-51) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การใช้โปรแกรมการฝึ กทักษะการยืดหยุน่ แบบม้านหน้าและม้วนหลัง
ที่มีต่อทักษะการยืดหยุน่ พื้นฐานสําหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 ระยะเวลา 8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วันวันละ 50 นาที
โดยใช้แบบฝึ กทักษะการม้วนหน้าจํานวน 8 ท่า การม้วนหลังจํานวน 6 ท่า หลังการใช้แบบฝึ กทักษะสัปดาห์ที่ 8
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ครู ผสู ้ อนต้องเตรี ยมความพร้อมในการจัดการฝึ ก ทําความเข้าใจกับนักเรี ยนเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการฝึ ก
เตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เพื่อให้การจัดกิ จกรรมการฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กได้ตามวัตถุประสงค์ ส่ งผลให้ชุด
กิจกรรมมีประโยชน์สูงสุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาและติดตามผลการฝึ กสมรรถภาพทางกายจากการใช้ชุดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทาง
กายและนํามาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการฝึ กให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาระบบการฝึ กอบรมผ่านเครื อข่ายออนไลน์ในการเพิ่ม
ศักยภาพการสื่ อสารของผูป้ กครองครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่ น และ (2) เพื่อสร้างข้อเสนอแนะในการนําระบบ
ฝึ กอบรมออนไลน์ไปใช้เพื่อขยายเครื อข่ายที่รองรับกับความต้องการของผูป้ กครองกลุ่มเป้ าหมาย โดยต้องการ
ทดลองเพื่อหาระบบการฝึ กอบรมที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่ อสารของผูป้ กครอง ให้
ผูป้ กครองกลุ่มเป้ าหมายได้ตระหนักรับรู ้ถึงปั ญหาการสื่ อสารภายในครอบครัว รู ้วิธีการในการจัดการปั ญหาที่
เกิดขึ้นภายในครอบครัวของตนอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยงานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั แบบผสมผสาน โดยใช้การวิจยั เชิง
คุ ณภาพนําเชิ งปริ มาณ มี กลุ่มตัวอย่างคือผูป้ กครองที่ มีลูกหลานวัยรุ่ น มี เครื่ องมือในการวิจยั คือแบบประเมิน
สัมพันธภาพและการสื่ อสารของผูป้ กครอง การสัมภาษณ์ ผูป้ กครองที่ ผ่านเกณฑ์ และแผนการฝึ กอบรม การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการตอบแบบประเมินและการทํา
การทดสอบ โดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาวิจยั พบว่า (1) สามารถพัฒนาระบบที่
ใช้ในการฝึ กอบรมผ่านเครื อข่ายออนไลน์ในการเพิ่มศักยภาพการสื่ อสารของผูป้ กครองในครอบครัวที่มีลูกหลาน
วัยรุ่ น โดยมีอตั ราการเรี ยนจบอยู่ที่ 82% และ (2) พบว่าการจัดการอบรมออนไลน์น้ นั จะต้องคํานึ งถึง 3 ปั จจัย
หลัก ได้แก่ ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ปั จจัยด้านผูน้ าํ กระบวนการและอาสา ปั จจัยด้านสารสนเทศ
คําสําคัญ: การฝึ กอบรมออนไลน์ ทักษะการสื่ อสารในครอบครัว Self-Help Group

ABSTRACT

The objectives of this experimental research are (1) to develop a platform to help parents of teenagers
improve their family communication through online social network; (2) to find suggestions to increase the
capacity of the platform in order to respond to the demand from its target group. The aim of the platform is to
help the target group realize the communication issues in their families and educate them on how they can improve
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their communication skills. Research instruments were online quiz, interview questions, and training schedule.
Data was analyzed using content analysis and percentage, mean, and standard deviation calculations. The results
show that (1) the platform was successfully implemented with 82% success rate; (2) in order to expand or
implement the platform, leaners, facilitators and volunteers, and learning resources are the factors that need to be
taken into consideration.
Keywords: Online training, family communication skills, Self-Help Group

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การสื่ อสารเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อความสุ ขและความเข้มแข็งของครอบครัว การสื่ อสารที่
สร้างสรรค์ (Constructive Communication) ในครอบครัวจะทําให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความ เข้าใจกันในเรื่ อง
ต่างๆ เช่น ความคิด อารมณ์ ความรู ้สึกของกันและกัน ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดสัมพันธภาพที่ ดีต่อกัน แต่จากสถิติของ
โครงการวิจยั ครอบครัวไทยในเขตเมือง พ.ศ. 2557 (Thai Urbanized Fmily, 2014) ระบุวา่ 1 ใน 3 ของครอบครัว
ในเมืองมีสมั พันธภาพน่าเป็ นห่วง ขาดการปฏิสมั พันธ์ มีครอบครัวถึง 40% ที่ไม่ค่อยเล่าหรื อไม่เล่าอะไรให้คนใน
ครอบครัวฟัง ซึ่งจากงานวิจยั เรื่ องสัมพันธภาพครอบครัวกับปั ญหาการกระทําความผิดในวัยรุ่ นของ วนัญญา แก้ว
แก้วปาน (2560) กล่าวว่าสัมพันธภาพในครอบครัวนั้นมีผลโดยตรงกับพฤติกรรมของวัยรุ่ น การขาดปฏิสัมพันธ์
ภายในครอบครัวสามารถก่อให้เกิดปั ญหาและนําไปสู่ พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่ นได้ ในขณะเดียวกัน
สัมพันธภาพที่ ดีในครอบครัวก็สามารถป้ องกันปั ญหาพฤติ กรรมที่ จะนําไปสู่ การกระทําความผิดของวัยรุ่ นใน
อนาคตได้
ปั จจุบนั มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารนั้นมีการทําผ่านการจัดคอร์ สอบรม แต่การจัดอบรมนั้น มี
ความไม่สะดวกในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่ องของเวลา สถานที่ เนื้อหาที่ไม่เฉพาะเจาะจงทําให้ผเู ้ รี ยนขาดความสนใจ
การขาดการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการสื่ อสารของครอบครัวที่ มีลูกหลาน
วัย รุ่ น ผ่า น Platform Online เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาสัม พัน ธภาพในครอบครั ว โดยเฉพาะประเด็ น การสื่ อ สารของ
ผูป้ กครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่ น ซึ่ งถือเป็ นประชากรที่อยูใ่ นช่วงอ่อนไหวต่อสิ่ งเร้ารอบตัว หากแต่ละ
ครอบครั วสามารถดู แ ลลู ก วัย รุ่ นในครอบครั วของตนเองได้ จะช่ วยลดความเสี่ ยงที่ นํา ไปสู่ ว งจรการกระทํา
ความผิดของวัยรุ่ น และจะสามารถช่วยทําให้เขาเป็ นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต รวมถึงจะทําให้
ครอบครัวอบอุ่นมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาระบบการฝึ กอบรมผ่านเครื อข่ายออนไลน์ในการเพิ่มศักยภาพการสื่ อสารของครอบครัวที่
มีลูกหลานวัยรุ่ น
(2) เพื่อสร้างข้อเสนอแนะในการนําระบบฝึ กอบรมออนไลน์ไปใช้เพื่อขยายเครื อข่ายที่รองรับกับความ
ต้องการของผูป้ กครองกลุ่มเป้ าหมาย

1424

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระยะที่ 1 : ระบบการฝกอบรมออนไลน

ระยะที่ 2 : สรางขอเสนอแนะสําหรับการนําระบบการฝกอบรม

การฝกอบรมออนไลนที่รองรับความตองการของกลุม
ผปกครองที่มีลกหลานวัยรนเพิ่มขี้น
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยเรื่ องนี้ เป็ นการวิจัยวิจัยเป็ นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix methodology) โดยใช้การวิจัยเชิ ง
คุ ณ ภาพนํา เชิ ง ปริ ม าณ โดยแบ่ ง การวิจัย ออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 เริ่ ม จาการออกแบบระบบคัด กรอง
กลุ่มเป้ าหมาย โดยทําการคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายจํานวน 24 คน แบ่งเป็ นกลุ่มละ 12 คน จํานวน 2 กลุ่ม จากนั้นทํา
การออกแบบระบบการฝึ กอบรมผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ออกแบบการอบรมกลุ่มผูน้ าํ กระบวนการและพ่อ
แม่อาสา ดําเนินการฝึ กอบรม จากนั้นทําการเก็บข้อมูลย้อนกลับจากผุป้ กครองกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วมการอบรม
ระยะที่ 2 จะเป็ นการนําข้อมูลจากการจัดกลุ่มในระยะแรกมาออกแบบและพัฒนาระบบการฝึ กอบรม
โดยเริ่ มจากการออกแบบระบบการคัดกรองกลุ่มเป้ าหมาย โดยในระยะนี้ ได้ทาํ การคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายจํานวน
40 คน เพื่อแบ่ งออกเป็ นกลุ่มละ 20 คน จํานวน 2 กลุ่ม ออกแบบการอบรมกลุ่มผูน้ ําอาสาที่ มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น
ดําเนิ นการฝึ กอบรมออนไลน์ ทําการเก็บข้อมูลย้อนกลับจากกลุ่มผูป้ กครองที่เข้าร่ วมการอบรม และทําการถอด
บทเรี ยนเพือ่ สรุ ปรู ปแบบของการอบรมออนไลน์
4.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ระยะที่ 1 มีผปู ้ กครองเข้าร่ วมจํานวน 24 คน โดยมีผนู ้ าํ กลุ่มจํานวน 2 คน
และแม่อาสาจํานวน 2 คน รวมเป็ น 28 คน และระยะที่ 2 มีผปู ้ กครองเข้าร่ วมจํานวน 40 คน โดยมีผนู ้ าํ กลุ่มจํานวน
3 คนและแม่อาสาจํานวน 3 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้น จัดทําโดยการพิจารณาจากผลการประเมินจากการทํา
แบบประเมินสัมพันธภาพและการสื่ อสารออนไลน์และการสัมภาษณ์
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
1. Flipped Classroom: ห้องเรี ยนกลับทาง
2. Experiential Learning: การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
3. การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ออนไลน์
ตัวแปรตาม
ศักยภาพการสื่ อสารของผูป้ กครองที่มีลูกหลานวัยรุ่ น
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มีจาํ นวน 3 ชุด แบ่งออกเป็ น (1) แบบประเมินความสัมพันธ์และทักษะการ
สื่ อสาร ซึ่งจัดทําขึ้นโดยใช้แบบประเมินความสัมพันธ์จากสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล และทํา
การปรับลดคําถามเพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของการวัดระดับความสัมพันธ์ จากนั้นจึงออกแบบคําถามเพื่อวัด
ระดับของทักษะการสื่ อสาร (2) แบบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลื อก ซึ่ งมี คาํ ถามเพื่อสอบถามประวัติและสถานการณ์
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการสื่ อสารระหว่างผูป้ กครองและบุตรหลาน คําถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่ วมการฝึ กอบรม และ (3) แผนการฝึ กอบรม ผูว้ จิ ยั นําร่ างแบบประเมินความสัมพันธ์และ
ทักษะการสื่ อสารให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์ และ ผศ.ดร. จรัม
พร โห้ลาํ ยอง อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล รวมถึ งคุ ณแก้วตา สัตยา
ประเสริ ฐ นัก จิ ต วิท ยาคลิ นิ ก สถาบัน การแพทย์จัก รี น ฤบดิ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
ตารางที่ 2 แผนการฝึ กอบรม
ช่วงเวลา/
กิจกรรม

วันที่ 1

วันที่ 2-3

วันที่ 4

วันที่ 5-8

วันที่ 9

วันที่ 10

- เรี ยนรู ้ดว้ ย
- เรี ยนรู ้ดว้ ย
ทดลองคุยกับ
ทดลองคุยกับ - ปิ ดกลุ่ม
ตนเอง
ตนเอง
ลูกครั้งที่ 1
ลูกครั้งที่ 2 - Post-Test
- ทําการบ้าน
- ทําการบ้าน
- ทบทวน
- ทบทวน
- แบ่งปัน
- อธิบายวิธีเรี ยน การบ้าน
- แบ่งปัน
การบ้าน
- แบ่งปัน
ประสบการ
ช่วงเย็น - แบ่งปัน
- แบ่งปัน
ประสบการณ์ - แบ่งปัน
ประสบการณ์
ณ์
ประสบการณ์ ประสบการณ์ - รับคําแนะนํา ประสบการณ์ - รับคําแนะนํา
- รับคําแนะนํา
- รับคําแนะนํา

ช่วง - แนะนํากลุ่ม
กลางวัน - Pre-Test

4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาขั้นตอนในการ
จัดการฝึ กอบรม ตั้งแต่การคัดเลือกผูเ้ ข้าอบรม รวมถึงการออกแบบแผนการเรี ยนการสอน
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2. รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระดับ ความสัม พัน ธ์ แ ละทัก ษะการสื่ อ สาร จัด ทํา ผ่า นเว็บ ไซต์แ บบ
ประเมินความสัมพันธ์และทักษะการสื่ อสาร เพื่อใช้ในการคัดเลือกผูเ้ ข้าอบรม
3. รวบรวมข้อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นและหลัง ฝึ กอบรมผ่ า นแบบทดสอบบน Google form เพื่ อ
ประเมินผลจากการฝึ กอบรม
4. รวมรวมข้อมูลความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม จากการโทรสอบถาม เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุ งระบบ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ผลการพัฒ นาระบบฝึ กอบรมออนไลน์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มศักยภาพการสื่ อสารของครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่ น และตอนที่ 2 ลักษณะของระบบที่
เหมาะกับการขยายเครื อ ข่า ย การวิเ คราะห์ ขอ้ มู ลในขั้นสัง เคราะห์ เอกสาร ใช้ก ารวิเ คราะห์ เนื้ อ หา (Content
Analysis) การวิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนสัมพันธภาพและการสื่ อสารของผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมนั้น รวมถึ งการวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนั้น วัดจากการตอบแบบประเมินและการทําการทดสอบของกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้สถิติ
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

ส่ วนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบฝึ กอบรมออนไลน์ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มศักยภาพการสื่ อสารของ
ครอบครัวที่ มีลูกหลานวัยรุ่ น ผลการพัฒนาศักยภาพผูป้ กครองของครอบครัวที่ มีลูกหลานวัยรุ่ นด้านทักษะการ
สื่ อสารนั้น พบว่า จากการจัดการอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง มีผเู ้ รี ยนทั้งหมด 64 คน เรี ยนจบทั้งหมด 53 คนและเรี ยนไม่
จบทั้ง หมด 11 คน คิ ด เป็ นอัต ราการเรี ย นจบ 82% ซึ่ ง นับ ว่า ประสบความสํา เร็ จมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การ
ฝึ กอบรมออนไลน์ ใ นรู ป แบบอื่ น ๆ ซึ่ ง มี อ ตั ราการเรี ย นจบอยู่ที่ 5-15% โดยเมื่ อ ออกจากกลุ่ ม self-help แล้ว
ผูป้ กครองถึงร้อยละ 82 ลงคะแนนว่าเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าตนเองรู ้วธิ ีจดั การความรู ้สึกของตัวเองได้เมื่อ
ไม่พอใจลูก เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าที่ผูป้ กครองจะเข้ากลุ่มที่มีผเู ้ ห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งเพียงร้อยละ 15 และ
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ คือ ร้อยละ 74 ลงคะแนนว่าเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่าความมัน่ ใจว่าตนเองสื่ อสารกับ
ลูกได้หากอยากให้ลูกทําตามอย่างที่อยากให้ทาํ จากก่อนเข้ากลุ่มที่มีผูป้ กครองแสดงความเห็นว่ามัน่ ใจเพียงร้อย
ละ 22
ส่ วนที่ 2 ลักษณะของระบบที่เหมาะกับการขยายเครื อข่าย จากการวิจยั พบว่า ผลจากการขยายเครื อข่าย
การฝึ กอบรมจาก 3 กลุ่มย่อย เป็ น 5 กลุ่มย่อย มีเพิ่มจํานวนผูน้ าํ กระบวนการจาก 3 คน เป็ น 5 คน และเพิ่มจํานวน
ผูป้ กครองอาสาจาก 3 คนเป็ น 5 คน โดยปรับให้ผปู ้ กครองอาสาจํานวน 2 คน ในการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2 ให้
เป็ นผูน้ าํ กระบวนการกลุ่มในการทดสอบครั้งที่ 3 และ 4 พบว่าผูป้ กครองอาสาสามารถดําเนิ นกิ จกรรมกลุ่มได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากผ่านประสบการณ์การดําเนิ นกิจกรรมการอบรมมาแล้ว ทําให้ทราบวิธีการในการ
ดําเนินกิจกรรมกลุ่มเป็ นอย่างดี ในส่วนของการคัดเลือกผูป้ กครองอาสานั้น นอกจากจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีประสบกาณ์
ในการเลี้ยงดูบุตรหลานแล้ว ยังต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับทักษะการสื่ อสารเชิ งบวก จากการจัด
กิจกรรมพบว่า ผูป้ กครองอาสาหลายท่าน มีประสบการณ์รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับการสื่ อสารเชิงบวกเป็ นอย่างดี แต่
ขาดความมัน่ ใจ เนื่ องจากไม่เข้าใจรู ปแบบของการอบรมออนไลน์ จึงมีการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองกลุ่มนี้เข้าไป
สังเกตการณ์อย่างน้อย 1 ครั้ง จากนั้นจึงเข้าร่ วมเป็ นผูป้ กครองอาสา จะเห็นได้วา่ การอบรมที่เหมาะกับการขยาย
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เครื อข่ายนั้น จะต้องเป็ นการอบรมในหัวข้อซํ้าๆ ซึ่ งจะทําให้สามารถสร้างผูน้ าํ กลุ่มและผูป้ กครองอาสา จากการ
สังเกตการณ์และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญและสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน

6. อภิปรายผล

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมออนไลน์ ที่มีประสิ ทธิภาพในการเพิ่มศักยภาพการสื่ อสาร
ของครอบครัวทีม่ ลี ูกหลานวัยรุ่นผ่าน Platform online
ผลจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า ผูป้ กครองที่ เข้าร่ วมการอบรมมีความรู ้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสื่ อสารเพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมาก เนื่องจากได้ทาํ การรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีการนําเทคนิ คที่เรี ยนไปใช้ได้จริ ง (Practice by doing) ในบริ บทที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยมีผนู ้ าํ
กลุ่ ม และพ่ อ แม่ อ าสา รวมทั้ง สมาชิ ก กลุ่ ม คอยให้ ค ํา แนะนํา การเรี ยนรู ้ ใ นรู ป แบบนี้ จะทํา ให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด
ประสบการณ์ตรงจากผลของการกระทํา และสามารถสร้างองค์ความรู ้ของตนเอง เกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
(Experiential learning)
นอกจากนี้การเข้าร่ วม Self Help Group ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แบ่งปั นประสบการณ์ของตน
(Discussion) ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ลึกขึ้น โดยจากงานวิจยั ของ เทพยพงษ์ เศษคึมบง (2555) พบว่าจัดการ
เรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ทํางานร่ วมกัน เพื่อความสําเร็ จของงานร่ วมกัน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ สู งกว่าการทํางานคนเดียว เนื่ องจากผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนแนวความคิด แชร์ ประสบการณ์ โดยจากการ
วิจยั ของ Sher (2009) พบว่าปฏิสมั พันธ์ในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนหลักสูตรออนไลน์น้ นั ส่งผลอย่างมาก
ต่อการเรี ยนรู ้และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ตอนที่ 2 ลักษณะของระบบทีเ่ อื้อต่ อการขยายเครื อข่ าย
การเปิ ดโอกาสให้ผูป้ กครองอาสาเข้ามาสังเกตการณ์ ก่อนการปฏิ บตั ิ ง านจริ ง และการเพิ่มบทบาท
ผูป้ กครองอาสาให้เป็ นผูน้ าํ กระบวนการนั้น ถือเป็ นขั้นที่ 3 ของโมเดล Train-the-trainer (O'Carroll, 2014) ซึ่ งคือ
ขั้น Pair โดยการจัดคู่อาสา กับผูน้ าํ กระบวนการและผูป้ กครองอาสา เพื่อเปิ ดโอกาสให้เรี ยนรู ้ผา่ นการสังเกตุการณ์
การทํางานของผูน้ าํ กระบวนการและผูป้ กครองอาสา การจัดตั้งกลุ่มเพื่อสนับสนุนอาสานั้น ยังเป็ นการทําให้อา
สามีช่องทางในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบตั ิ ทําให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่มากขึ้น
การรับบทบาทเป็ นผูป้ กครองอาสานั้น ถือเป็ นขั้นที่ 4 ในโมเดล Train-the-trainer ซึ่ งคือขั้นของการเป็ น
ผูช้ ่วยสอน (Co-Teach) โดยนอกจากจะรับบทบาทเป็ นผูป้ กครองอาสา เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ของตนเองแล้ว
จะเป็ นการทํา ให้อาสามี โอกาสได้ฝึ กฝนการทํา งานในฐานะครู ฝึก โดยได้รั บการดู แลอย่า งใกล้ชิ ดจากผูน้ ํา
กระบวนการที่ทาํ งานร่ วมกัน และเมื่ออาสามีประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถที่เพียงพอ ก็สามารถเลื่อนขึ้นมา
เป็ นผูน้ าํ กระบวนการอย่างเต็มตัว (Take-Over) ได้ การให้อาสารได้เรี ยนรู ้ผ่านการปฏิบตั ิงานจริ งนั้น ทําให้อาสา
ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนรู ้ที่เรี ยกว่า Informal Learning ซึ่ งถือเป็ นส่ วนสําคัญในการทํางานอาสาและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญต่ออาสาสมัคร (Elsdon, 1995) ทําให้อาสาสมัครรู ้สึกถึงการพัฒนาในส่ วนของ
การเรี ยนรู ้ ความมัน่ ใจ ทักษะในการสื่ อสาร การได้รับอํานาจ (Empowerment) การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับองค์กร และเกิด
ความต้องการที่จะช่วยเหลือมากขึ้น
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7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์ในรู ปแบบนี้สามารถนําไปปรับใช้กบั การฝึ กอบรมในหัวข้อ
อื่นๆ ได้ เนื่ องจากสามารถช่วยอํานวยความสะดวกทั้งทางด้านเวลาและสถานที่ สามารถรองรับกับความต้องการ
ของผูเ้ ข้าอบรมได้ดี เนื่ องจากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม สามารถเลือกใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ในเวลาที่ตนเอง
สะดวก อย่างไรก็ตามผูจ้ ดั การการอบรมจะต้องคํานึงถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการอบรม 3 ปั จจัย ได้แก่
1. ปั จจัยด้านผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผู ้จัด การอบรมจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความคาดหวัง ความต้อ งการของผู ้เ ข้า รั บ การอบรม รวมทั้ง
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรม และเนื่องจากการอบรมในลักษณะนี้ เป็ นการอบรมออนไลน์ ที่
ผูเ้ ข้าอบรมนั้นจะต้องทําการเรี ยนรู ้ในเรื่ องต่างๆ ด้วยตนเอง ผูเ้ ข้าอบรมจึงต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าการเข้า
รับอบรมทัว่ ไป
2. ปั จจัยด้านผูน้ าํ กระบวนการและอาสา
ผูน้ าํ กระบวนการจึงจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะนั้นๆ รวมถึงเป็ นผูท้ ี่สามารถ
สร้ างบรรยากาศเพื่อให้ผูเ้ ข้ารั บการอบรมแต่ละคน รู ้ สึกมี ส่วนร่ วม เกิ ดความเชื่ อใจกัน จึ งจะสามารถดําเนิ น
กิ จกรรมการอบรมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ในส่ วนของอาสาสมัครในการดําเนิ นกิ จกรรมนั้น ต้องเป็ นผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์ ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้องกับ การอบรม และสามารถถ่ า ยทอดประสบการณ์ น้ ันๆ พร้ อมทั้งเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์น้ นั ๆ ให้เข้ากับหัวข้อที่ทาํ การอบรมได้
3. ปั จจัยด้านสารสนเทศ
ในการอบรมลักษณะนี้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องทําการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผูจ้ ดั การอบรมจึงต้อง
คํานึ งถึงความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถในการทําความเข้าใจในเรื่ องต่างๆ ของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ต้องมีการจัดตารางการอบรมและทําการนัดหมายการเข้าร่ วมกิจกรรมที่ชดั เจน และทําการตกลง
กับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทุกคนก่อนเริ่ มกิจกรรม เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคนสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
2. เนื่ องจากเป็ นการจัดการอบรมผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ การเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตของผูเ้ ข้าร่ วมจึง
มี ผลกับการเข้าร่ วมกิ จกรรมเป็ นอย่างมาก จึ งควรมี การชี้ แจงกับผูเ้ รี ยนเพื่อให้เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตก่อนที่จะเริ่ มกิจกรรมในช่วงเย็นของแต่ละวัน
3. ควรจะมีการชี้แจงรวมถึงอบรมในเรื่ องทักษะในการนํากลุ่ม เพื่อให้พ่อแม่อาสามีบทบาทที่มาก
ขึ้นในการจัดกิจกรรม และลดบทบาทของผูน้ าํ กลุ่มได้ จะทําให้สามารถลดทรัพยากรบุคคลในการจัดกิจกรรมได้
4. ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมให้กบั ทีมงานให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างทัว่ ถึง จะทําให้การจัดกิจกรรมเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นได้
5. ควรจะมี ก ารพัฒ นาระบบเพื่ อ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการจัด กิ จกรรม ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม รวมไปถึงการจัดเก็บเนื้ อหา และการบ้านให้เป็ นระบบมากขึ้น เพื่อทําให้สามารถจัดการข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

1429

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

8. เอกสารอ้ างอิง

ภาษาไทย
ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ. (2548). การศึกษาผู้ใหญ่ ปรัชญาตะวันตกและการปฏิบัต.ิ กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทิศนา แขมมณี . (2552). ศาสตร์ การสอน: องค์ ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทพพงษ์ เศษคึมบง. (2555). ผลการเรี ยนด้วยอีเลิร์นนิงแบบเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ที่
มีต่อ ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักศึกษา สาขาครุ ศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์. Veridian E–Journal Silpakorn University, ฉบับที่ 2 ปี ที่ 5 หน้า 569– 584.
ธนกร หวังพิพฒั น์วงศ์. (2553).Virtual University กับการศึกษาแบบสร้างสรรค์วารสารนักบริ หาร.
Executive Journal (30:4), 82-88.
นวลฉวี ประเสริ ฐสุข. (2558). สื่ อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุขในครอบครัว. Veridian E-Journal,
Silpakorn University, ฉบับที่ 2 ปี ที่ 8 หน้า 737-747.
วนัญญา แก้วแก้วปาน. (2560). สัมพันธภาพครอบครัวกับปั ญหาการกระทําความผิดในวัยรุ่ น. Veridian
E-Journal, Silpakorn University, ฉบับที่ 1 ปี ที่ 10 หน้า 361-371.
วรวุฒิ มัน่ สุขผล. (2557). การพัฒนารู ปแบบฝึ กอบรมออนไลน์โดยการเรี ยนรู ้แบบร่ วมกัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การออกแบบ อีเลิร์นนิงเพื่อการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา. Veridian E-Journal
Silpakorn University, ฉบับที่ 3 ปี ที่ 7 หน้า 784-799.
Thai Urbanized Family 2014. (2557). โครงการวิจยั ครอบครัวไทยในเขตเมือง2557. กรุ งเทพมหานคร.
ภาษาอังกฤษ
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class
Every Day. International Society for Technology in Education, pp. 120-190.
Brockett, R.G. & Hiemstra, R., (1991). Self-direction in Learning: Perspectives in Theory,
Research, and Practice. Routledge, London: UK
Elsdon, K. T., 1995. Values and Learning in Voluntary Organization. International Journal of
Lifelong Education, 14(1), pp. 75-82.
Lewis, L.H. & William, C.J., (1994). Experiential Learning: Past and Present. In L. Jackson and O'Carroll, E.
(2014). Train the Trainer: Unlock your potential as a professional trainer. Dublin:
Gill & Macimillan.
Sher, A. (2009). Assessing the relationship of student-instructor and student-student interaction to
student learning and satisfaction in Web-based online learning environment. Journal of Interactive
Online Learning, 8(2), 102-120.
Slavin, R.E. (1995). Cooperative Learning :Theory, research and practice. (2nd ed).
Massachusetts : Simon& Schuster.

1430

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การพัฒนากระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ แห่ งวิชาชีพ
ในการจัดการศึกษาเชิงรุก สํ าหรับครู สังกัดกรุงเทพมหานคร
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY IN
PROACTIVE EDUCATION MANAGEMENT TEACHERS OF BANGKOK
METROPOLITAN ADMINISTRATION
นางสาวสุ รัญญา ก้ องวัฒนโกศล
E-Mail : suranya 2521@gmail.com
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
รศ.ดร.เสาวณีย์ สิ กขาบัณฑิต
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
E-mail: sowwanee.si@northbkk.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาชุ มชนการเรี ยนรู ้
แห่ งวิชาชี พ ในการจัดการศึกษาเชิ งรุ ก สําหรับครู สังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1)
ครู โรงเรี ยนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สังกัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 16 คน 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้
ความสามารถด้านการพัฒ นาชุ มชนการเรี ย นรู ้ แห่ งวิชาชี พ จํานวน 9 ท่ าน โดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้แ ก่ แบบบัน ทึ ก การวิ เ คราะห์
เอกสาร แบบประเมินความสอดคล้อง แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาชุ มชนการ
เรี ย นรู ้ แ ห่ งวิ ช าชี พ วิ เ คราะห์ ข ้อมู ลโดยใช้ ค่ า ความถี่ ค่ า IOC และการวิ เ คราะห์ เ ชิ งเนื้ อหา (Content
Analysis) เพื่อกําหนดกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่งวิชาชีพ
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนากระบวนการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่งวิชาชีพในการจัดการศึ กษา
เชิ งรุ ก สําหรับครู สังกัดกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 21 องค์ประกอบย่อย และ 35
กระบวนการดํา เนิ น การ มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งขององค์ ป ระกอบหลัก และองค์ ป ระกอบย่ อ ย
กระบวนการพัฒ นาชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ แ ห่ ง วิ ช าชี พ ในการจั ด การศึ ก ษาเชิ ง รุ ก สํ า หรั บ ครู สั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร (IOC) 0.99 และมีค่าดัชนี ความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่ ง
วิชาชีพในการจัดการศึกษาเชิงรุ ก สําหรับครู สงั กัดกรุ งเทพมหานคร (IOC) 0.90
คําสํ าคัญ : กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่งวิชาชีพ, การจัดการศึกษาเชิงรุ ก
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ABSTRACT

The objective of this study was to development of Professional Learning Community in
proactive education Management Teachers of Bangkok Metropolitan Administration sample 1) Number
of sample 16 people Pracha Uthit (Chanthap Annsorn) School Teachers of Bangkok Metropolitan
Administratio 2) Experts with knowledge to professional learning community such as 9 people by
purposive sampling. The data were collected by the In-depth interview research, Process professional
learning community Evaluation form. Data were analyzed by frequency, IOC and content analysis for
determine development process of professional learning community.
The result showed that development of Professional Learning Community in proactive education
Management Teachers of Bangkok Metropolitan Administration there are 6 main components, 21 subcomponents and 35 operational processes. The Item Objective Congruence Index (IOC) was 0.99 and
Item Congruence Index of process develop professional learning community (IOC) was 0.90.
Keywords : Professional Learning Community, proactive education Management

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ซึ่ งระบุวา่
การจัด การศึ ก ษาต้อ งยึดหลัก ว่า ผูเ้ รี ย นทุ ก คนมี ความสามารถเรี ย นรู ้ และพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า ผูเ้ รี ยนมี
ความสําคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ แนวทางการปฏิ รูปการศึ กษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ซ่ ึ งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการ
เนื่ องจากกระบวนการเป็ นสิ่ งสําคัญที่ นําไปสู่ ก ารเรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์ จริ งของผูเ้ รี ยน เป็ นการฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิด ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น ตัดสิ นใจเลือกอย่างชาญฉลาด การจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาหรื อคนไทยยุคใหม่น้ นั นายแพทย์ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้
กล่าวไว้ในคํานิยมของหนังสื อทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills: Rethinking
How Students Learn) ว่า จะต้อ งมี ก ารปฏิ รู ป การเรี ย นการสอนแบบ Problem-Base Learning (PBL) แล้ว สร้ า ง
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ครู เพื่อศิ ษย์ที่เรี ยกว่า Professional Learning Community (PLC) (บุญชม ศรี สะอาด, 2558,
140) สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง Professional Learning Community ของ สโตล แอล (Stoll L., 2010, 8) ที่กล่าวว่า
มีการให้การยอมรับและพูดถึงในวงกว้างเกี่ยวกับ PLC ในหลายประเทศว่าทําให้เกิดการรวมตัว การช่วยเหลือ การ
ร่ วมมือซึ่ งกันและกัน รวมทั้งมีการสะท้อนกระบวนการดําเนินงาน วิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ ซึ่ งส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และ โฮร์ ด เอ็ม (Hord M., 2009, 40 – 42) กล่าวว่า เป้ าหมายหลักของ
สถานศึกษาคือการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน โดยคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนจะต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ องแบบมืออาชี พ บริ บทที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้แบบมืออาชีพคือ
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
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จากหลักการและแนวคิดในการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ประกอบกับปั ญหาดังกล่าว
ข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะพัฒนากระบวนการพัฒนาชุ มชนการเรี ยนรู ้ แห่ งวิชาชี พในการจัดการศึ กษาเชิ งรุ ก
สําหรับครู สังกัดกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รี ยน
ตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งเป็ นการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลตามศักยภาพตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

- เพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่ งวิชาชี พ ในการจัดการศึกษา
เชิงรุ ก สําหรับครู สงั กัดกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
มอร์ริสเซย์ (Morrissey. 2000)
สโตล และคณะ (Stoll; et al. 2006)
เวสวิดอ รอสส์ และอดัมส์ (Vescio; Ross; & Adams. 2008 )
ออร์ด (Hord, 2008)
วิจารณ์ พานิช (2555) / ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553)
กระทรวงศึกษาธิการ(2560)
แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูเชิงรุก
แมคคินนีย ์ (McKinney. 2008) /โบนเวล (Bonwell. 1991)
มีเยอร์ ส และ โจนท์ (Meyers and Jones, 1993)
ณัชนัน แก้วชัยเจริ ญกิจ (2550)
ไชยยศ เรื องสุวรรณ. 2558
นนทลี พรธาดาวิทย์ (2559)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การศึกษาเชิงรุก
1) การสร้างค่านิยมและบรรทัดฐาน
ร่ วมกัน
2) การกําหนดเป้ าหมายร่ วมกันเพื่อการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
3) การร่ วมมือรวมพลัง
4) การชี้แนะหรื อการให้คาํ แนะนําจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
5) การสนทนาเพื่อสะท้อนผล
6) เงื่อนไขการสนับสนุน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ระยะที่ 1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก สําหรับ
ครู สงั กัดกรุ งเทพมหานคร
ระยะที่ 2 การพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก สําหรับครู สังกัด
กรุ งเทพมหานคร
ระยะที่ 3 ประเมินประสิ ทธิผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสําหรับครู สงั กัด
กรุ งเทพมหานคร
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ครู สงั กัดกรุ งเทพมหานคร สํานักงานเขตดอนเมือง จํานวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่าง ครู โรงเรี ยนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) จํานวน 16 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
กระบวนการพัฒ นาชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ แ ห่ ง วิ ช าชี พ ในการจัด การศึ ก ษาเชิ ง รุ ก สํ า หรั บ ครู สั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบการกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่ งวิชาชีพ
ในการจัดการศึกษาเชิงรุ ก สําหรับครู สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ใช้ประเด็นการสนทนากลุ่มเป็ นเครื่ องมือใน
การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบย่อยในการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ตามขั้นตอน
ดังนี้
1) จัดเตรี ยมเอกสารและสื่ อนําเสนอ สรุ ปการดําเนินการวิจยั เพื่อประกอบการประชุมกลุ่มสนทนา
2) ติดต่อประสานงานเชิญผูท้ รงเชี่ยวชาญ เข้าร่ วมสนทนากลุ่มตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด
พร้องส่งเอกสารให้ล่วงหน้า
3) มีผดู ้ าํ เนินรายการ (Moderator) ดําเนินการสนทนาตามขั้นตอนวิธีการสนทนากลุ่ม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ติดต่อ เตรี ยมสถานที่ และประสานงานผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มตามที่นดั หมาย กําหนดตัวผูช้ ่วยวิจยั ใน
การบันทึกข้อมูลการสนทนาด้วยเทปบันทึกเสี ยง และมีผชู ้ ่วยวิจยั อีก 1 ท่าน เพื่อสังเกตและจดบันทึกเหตุการณ์
รวมทั้งบรรยากาศการสนทนากลุ่ม
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาจัดเป็ นหมวดหมู่ตามองค์ประกอบของประเด็นการสนทนาจากนั้น
ดําเนิ นการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ของข้อมูลแต่ละองค์ประกอบและสรุ ปองค์ประกอบหลักและ
องค์ป ระกอบย่อ ยเพื่ อ การพัฒ นาชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ แ ห่ ง วิช าชี พ ในการจัด การศึ ก ษาเชิ ง รุ ก สํา หรั บ ครู สัง กัด
กรุ งเทพมหานคร

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สรุ ปองค์ประกอบและกระบวนการดําเนิ นงานใน

การพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่ งวิชาชีพ นําเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักและ
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องค์ประกอบย่อยการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) 0.99 การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่งวิชาชีพ ในการจัดการศึกษา
เชิงรุ ก มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.90 พบว่า การพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่งวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาเชิง
รุ ก สําหรับครู สงั กัดกรุ งเทมหานครนั้น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การสร้างค่านิยมและบรรทัดฐาน
ร่ วมกัน 2) การกําหนดเป้ าหมายร่ วมกันเพื่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน 3) การร่ วมมือรวมพลัง 4) การชี้แนะหรื อการ
ให้คาํ แนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5) การสนทนาเพื่อสะท้อนผล และ 6) เงื่อนไขการสนับสนุน
องค์ประกอบและกระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้แห่งวิชาชีพในการจัดการศึกษา
เชิงรุ ก หรื อ SCCERS Model มีรายละเอียด ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 การมี ค่ า นิ ย มและบรรทัด ฐานร่ ว มกัน (Shares values & norms) มี ก ระบวนการ
ดําเนิ นงาน 1) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พซึ่ งเน้นที่นักเรี ยน
หรื อผูเ้ รี ยน 2) กําหนดกลุ่มชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพโดยคํานึงถึงบริ บทของโรงเรี ยน 3) กําหนดแนวปฏิบตั ิ
ของครู ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 4) กําหนดค่านิยมและบรรทัดฐานโดยมุ่งเน้นที่ตวั นักเรี ยนหรื อผูเ้ รี ยน
องค์ป ระกอบที่ 2 กํา หนดเป้ า หมายร่ ว มกันเพื่ อการเรี ย นรู ้ ของนัก เรี ยน (Collective focus on student
learning) มีกระบวน การดําเนินงาน 1) กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนร่ วมกัน 2) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย 3) จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) พัฒนา
ทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู 5) พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ 6) นิ เทศ ติดตาม
การจัดการเรี ยนรู ้โดยเพื่อนครู ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
องค์ป ระกอบที่ 3 การร่ ว มมื อ รวมพลัง (Collaboration) มี ก ระบวนการดํา เนิ น งาน 1) การวิเ คราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วดั ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ 2) จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้และวิพากษ์แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน 3) ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน 4) จัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 5) ช่วยเหลือและร่ วมมือกันอย่างกัลยาณมิตรในการจัดการเรี ยนรู ้ 6) การ
แลกเปลี่ยนความรู ้หรื อทักษะใหม่ ๆ ในการจัดการเรี ยนรู ้
องค์ป ระกอบที่ 4 การชี้ แ นะหรื อ การให้คาํ แนะนํา จากผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Expert Advice) มี ก ระบวนการ
ดําเนินงาน 1) สังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน 2) เปิ ดใจรับคําแนะนําจากเพื่อนครู และผูเ้ ชี่ยวชาญในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 3) นําคําแนะนําหรื อข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ 4) สร้างเครื อข่าย
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนตามบริ บท
ของโรงเรี ยน
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาเพื่อสะท้อนผล (Reflection) มีกระบวนการดําเนิ นงาน 1) สนทนาร่ วมกัน
ระหว่างครู และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู ้ 2) สนทนาร่ วมกันเพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ 3) สนทนาร่ วมกันเพี่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ ยวกับการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ 4)
สนทนาวิเคราะห์กรณี ศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ 5) กําหนดวิธีการแก้ปัญหากรณี ศึกษาร่ วมกันอย่าง
สร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 6 เงื่ อนไขการสนับสนุ น (Supportive Condition) เป็ นองค์ประกอบที่ สนับสนุ น การ
ดําเนิ นงาน 5 องค์ประกอบข้างต้น มีกระบวนการดําเนินงาน 1) การสร้างแรงจูงใจและการเสริ มแรงจากผูบ้ ริ หาร
2) การส่ งเสริ ม สนับสนุ น และให้กาํ ลังใจจากผูบ้ ริ หาร 3) จัดสถานที่ สําหรับการพบกลุ่มชุมชนแห่ งเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชี พ 4) จัดอาคาร สถานที่ ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 5) จัดเวลาสําหรับการพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันของ
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ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ 6) จัดเวลาสําหรับกระบวนการ Lesson Study 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ และการตรวจสอบ 7) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ 8) สนับสนุนสื่ อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการจําเป็ น

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒนากระบวนการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้
แห่ งวิชาชี พเป็ นการเดิ นไปสู่ เป้ าหมายหรื อความสําเร็ จร่ วมกันของนักเรี ยน ครู ผูป้ ระกอบวิชาชี พ และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ เชลเลห์, โจนาทาน และคนอื่น ๆ (Salleh Hairon, Jonathan Wee Pin Goh & others, 2017,
72) ที่กล่าวว่า ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเป็ นเครื่ องมือในการยกระดับวิชาชีพครู และเพิ่มขีดความสามารถ
ของครู เพื่อสนับสนุ นความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ และ ชาร์ ไรน์ และเบรน (Sharyn L. Batters & Brain
Verdi, 2015, 23) กล่าวว่า การสร้ างวัฒนธรรมทางวิชาชี พช่ วยให้ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนหรื อจัดการ
เรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผลสําเร็ จตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผลการตรวจสอบ
การพัฒ นากระบวนการพัฒ นาชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ แ ห่ ง วิ ช าชี พ ในการจัด การศึ ก ษาเชิ ง รุ ก สํา หรั บ ครู สั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร นําเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและวิเคราะห์ ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง พบว่า ความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชี พ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) 0.99 และผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนา
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) 0.90 ซึ่ งสามารถนําไปใช้ได้ โดยมีรายละเอียด
กระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การมีค่านิ ยมและบรรทัดฐานร่ วมกัน
(Shares values & norms) มีกระบวนการดําเนิ นงาน 1) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการพัฒนาชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพซึ่ งเน้นที่นกั เรี ยนหรื อผูเ้ รี ยน 2) กําหนดกลุ่มชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพโดยคํานึ งถึง
บริ บทของโรงเรี ยน 3) กําหนดแนวปฏิบตั ิของครู ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 4) กําหนดค่านิยมและบรรทัด
ฐานโดยมุ่งเน้นที่ ตวั นักเรี ยนหรื อผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ อนุ สรา สุ วรรณวงศ์ (2558, 34) มอร์ ริสเซย์ (Morrissey,
2000, 16) สโตล, โบลาม, แม็คมาโฮน, วาล์ลาซ และโทมัส (Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., &
Thomas, S., 2006, 266 - 267) และ เคนอเยอร์ (Kenoyer, 2012, 113) องค์ประกอบที่ 2 กําหนดเป้ าหมายร่ วมกัน
เพื่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (Collective focus on student learning) มีกระบวน การดําเนิ นงาน 1) กําหนดเป้ าหมาย
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนร่ วมกัน 2) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย 3) จัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) พัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู 5) พัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ 6) นิ เทศ ติดตามการจัดการเรี ยนรู ้โดยเพื่อนครู ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย สอดคล้องกับ ณรงค์ อินทนาม (2553, 20 - 21) อนุสรา สุ วรรณวงศ์ (2558, 34) คุรุสภา (2560) มอร์ ริส
เซย์ (Morrissey, 2000, 16) โฮร์ ด (Hord, 2008, 8 – 16) และ เกล ริ ช มอนด์ และ ไวโอลา มาโนกอร์ (Gail
Richmond & Viola Manokore, 2010, 555 – 566) องค์ ป ระกอบที่ 3 การร่ วมมื อ รวมพลั ง (Collaboration) มี
กระบวนการดําเนิ นงาน 1) การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วดั ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ 2) จัดทําแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้และวิพากษ์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน 3) ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน 4) จัดการเรี ยนรู ้โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 5) ช่วยเหลือและร่ วมมือกัน
อย่างกัลยาณมิตรในการจัดการเรี ยนรู ้ 6) การแลกเปลี่ยนความรู ้หรื อทักษะใหม่ ๆ ในการจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้อง
กับ เกี ยรติสุดา กาศเกษม (2557, 203 – 204) สมพร ญาณสู ตร (2558,87 - 88) สโตล, โบลาม, แม็คมาโฮน, วาล์
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ลาซ และโทมัส (Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas, S., 2006, 266 - 267) เจมส์ เอฟ คิล
บาเน (Jame F. Kilbane, 2009, 191) และ ทามารา เนลสัน, ลิ นดา เลบาร์ ด และชาร์ ลอตเท วอเตอร์ (Tamara H.
Nelson, Linda LeBard & Charlotte Waters, 2010, 39) องค์ป ระกอบที่ 4 การชี้ แ นะหรื อ การให้ค าํ แนะนํา จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Expert Advice) มี กระบวนการดําเนิ นงาน 1) สังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ ในชั้นเรี ยน 2) เปิ ดใจรับคํา
แนะนําจากเพื่อนครู และผูเ้ ชี่ยวชาญในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 3) นําคําแนะนําหรื อข้อเสนอแนะไปปรับปรุ ง
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ 4) สร้างเครื อข่ายชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรี ยนทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรี ยนตามบริ บทของโรงเรี ยน สอดคล้องกับ คุรุสภา (2560) วิคกิ, ดอร์เรน, อไลสัน (Vicki
Vescio, Dorene Ross, Alyson Adams, 2008, 81) และ ทามารา เนลสัน, ลินดา เลบาร์ ด และชาร์ ลอตเท วอเตอร์
(Tamara H. Nelson, Linda LeBard & Charlotte Waters, 2010, 39) องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาเพื่อสะท้อนผล
(Reflection) มีกระบวนการดําเนิ นงาน 1) สนทนาร่ วมกันระหว่างครู และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเตรี ยมการ
จัดการเรี ยนรู ้ 2) สนทนาร่ วมกันเพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ 3) สนทนาร่ วมกันเพี่อให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ 4) สนทนาวิเคราะห์กรณี ศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
5) กําหนดวิธีการแก้ปัญหากรณี ศึกษาร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ อนุสรา สุ วรรณวงศ์ (2558, 34) คุรุ
สภา (2560) วิคกิ, ดอร์เรน, อไลสัน (Vicki Vescio, Dorene Ross, Alyson Adams, 2008, 81) และ ทามารา เนลสัน
, ลินดา เลบาร์ ด และชาร์ ลอตเท วอเตอร์ (Tamara H. Nelson, Linda LeBard & Charlotte Waters, 2010, 39) และ
องค์ประกอบที่ 6 เงื่อนไขการสนับสนุน (Supportive Condition) เป็ นองค์ประกอบที่สนับสนุนการดําเนิ นงาน 5
องค์ประกอบข้างต้น มีกระบวนการดําเนินงาน 1) การสร้างแรงจูงใจและการเสริ มแรงจากผูบ้ ริ หาร 2) การส่งเสริ ม
สนับสนุ น และให้กาํ ลังใจจากผูบ้ ริ หาร 3) จัดสถานที่ สําหรั บการพบกลุ่มชุ มชนแห่ งเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ 4) จัด
อาคาร สถานที่ ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 5) จัดเวลาสําหรับการพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันของชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ 6) จัดเวลาสําหรับกระบวนการ Lesson Study 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ และการตรวจสอบ 7) สนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ 8)
สนับสนุนสื่ อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการจําเป็ น สอดคล้องกับ วรลักษณ์ ชูกาํ เนิ ด และ เอกริ นทร์ สังข์ทอง
(2557, 97 - 100) สมพร ญาณสู ตร (2558,87 - 88) นิ ชาภัทร วิลเลี่ยมส์ (2559, 33 – 34) มอร์ ริสเซย์ (Morrissey,
2000, 16) โฮร์ด (Hord, 2008, 8 – 16) ทามารา เนลสัน, ลินดา เลบาร์ด และชาร์ลอตเท วอเตอร์ (Tamara H. Nelson,
Linda LeBard & Charlotte Waters, 2010, 39) เคนอเยอร์ (Kenoyer, 2012, 113) และ ซิ ล เวี ย (Sylvia Segura
Pirtle, 2014, 2 - 6)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. การวิจัยนี้ เป็ นประโยชน์ต่อ การพัฒนาวิช าชี พครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ทําให้เกิ ดการ
รวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริ ม สนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู ้
2. การวิจัย นี้ มุ่ ง เน้น เสนอกระบวนการในการพัฒ นาชุ ม ชนแห่ ง เรี ย นรู ้ แ ห่ ง วิช าชี พ ในการจัด
การศึกษาเชิงรุ ก เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึงสอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาและการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษาเพื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างกระบวนการในการจัดการเรี ยนรู ้ปกติกบั การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนใน
หลาย ๆ ตัวแปร เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความกรุ ณา ช่วยเหลือ และให้คาํ แนะนํา จากผูม้ ี
พระคุณหลายฝ่ าย ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้คาํ ปรึ กษา แนะนําเพื่อ
การปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่ องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี ย ์ สิ กขาบัณฑิต และรองศาสตราจารย์ ดร.มน
สิ ช สิ ทธิสมบูรณ์
ผูว้ จิ ยั ได้รับความอนุเคราะห์อย่างเป็ นกัลยาณมิตรที่ดียงิ่ จากผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลเชิง
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การเรียนรู้ ตลอดชีวติ กับการพัฒนาทักษะชีวติ
LIFE LONG LEARNING AND LIFE SKILLS DEVELOPMENT
ดร.ผุสดี กลิน่ เกษร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: phussadee.kl@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (Life Long Learning) เป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดของแต่ละบุคคลที่ เกิ ดขึ้น
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตาย โดยเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีรูปแบบหลากหลายและมีความต่อเนื่องในชีวิต โดยการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตยึดจาก 4 เสาหลักที่เป็ น
รากฐาน ได้แ ก่ การเรี ย นเพื่ อ รู ้ (Learning to know) การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ปฏิ บัติ ไ ด้จ ริ ง (Learning to do) การเรี ย นรู ้
เพื่ อ ที่ จ ะอยู่ร่ ว มกัน และการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะอยู่ร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น (Learning to Live Together) และการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ชี วิ ต
(Learning to Be) เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาบุคคลให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะชีวติ ซึ่งเป็ นความสามารถขั้น
พื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวติ ที่เหมาะสมในการดํารงชีวติ เพื่อสามารถเผชิญปั ญหาต่างๆ
ที่ อ ยู่ร อบตัว ในสภาพสัง คมปั จ จุ บัน และเตรี ย มพร้ อ มสํา หรั บ อนาคตได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตจึงช่วยพัฒนาทักษะชี วิตให้บุคคล
สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุคปั จจุบนั นี้
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทักษะชีวติ

ABSTRACT

Life Long Learning is the entire learning activity of an individual that occurs from birth to death. Caused
by a combination of formal education non-formal education and informal education that has various forms and is
continuous in life by lifelong learning based on the 4 pillars that are the foundation, namely learning to know,
learning to do, learning to live together and learning to live together and learning learning to be to promote and
develop the person to have knowledge, ability and life skills, which is the basic ability of the person to adjust and
choose the appropriate pathway in life. In order to be able to face the problems that surround us in the present
society and prepare for the future effectively in accordance with the ever-changing environment. Therefore,
lifelong learning helps develop life skills so that people can stay aware of the changes in society. In this modern
era.
Keywords: Lifelong learning Life skills

1440

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

1. บทนํา

ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2560) ได้มีการกําหนดให้การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตเป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาประเทศ ซึ่ งมีเนื้ อหาสาระภายใต้ “การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์” โดยการพัฒนาที่
ให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทศั นคติ และพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสู งตามมาตรฐานสากลและสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดชี วิต คนทุกช่วงวัยมีทกั ษะการใช้ชีวิต มีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีแนวทางการพัฒนาที่
สําคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริ มให้มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนทั้งในและนอกห้องเรี ยนที่สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
ความมีระเบียบวินยั และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทกั ษะ ความรู ้และความสามารถในการดํารงชีวติ
อย่างมีคุณค่า อาทิ ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางการใช้ชีวิตในสังคมที่เหมาะสม (3) ยกระดับ
คุ ณภาพการศึ กษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต อาทิ ปรั บระบบบริ หารจัดการสถานศึ กษาขนาดเล็ก ให้มีการจัด
ทรั พยากรร่ วมกันให้มีขนาดและจํานวนที่ เหมาะสม ปรั บปรุ งแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนให้เป็ นแหล่ง เรี ยนรู ้ เชิ ง
สร้างสรรค์และมีชีวติ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ข้างต้นที่ ได้เล็งเห็ นความสําคัญการพัฒนาศักยภาพทุ น
มนุษย์โดยการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ประชาชนดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้
อย่า งมี ค วามสุ ข มี ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมตามบรรทัด ฐานที่ ดี ข องสัง คม สามารถปรั บ ตัว ได้อ ย่า งรู ้ เ ท่ า ทัน
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในสังคมยุคปั จจุบนั

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อมีความรู ้ความเข้าใจการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ กับการพัฒนาทักษะชีวติ
(2) สามารถนําความรู ้ ความเข้าใจการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตกับการพัฒนาทักษะชี วิตไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้

3. การเรี ยนรู้ ตลอดชี วติ (Life Long Learning)

ปั จจุบนั สังคมโลกกําลังเผชิ ญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ ว ซึ่งล้วนส่งผลถึงวิถีชีวติ และความเป็ นอยูข่ องทุกคนในสังคม ดังนั้น การพัฒนา
คนให้มีศกั ยภาพและรู ้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข จึง
เป็ นสิ่ งสําคัญและมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะหากสังคมหรื อองค์กรใดมีคนที่
มีศกั ยภาพสู งย่อมได้เปรี ยบกว่าในการที่ จะช่วย กันขับเคลื่อนสังคมหรื อองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ดังนั้น มนุษย์เราจึงต้องแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ เพื่อที่จะได้กา้ วทันโลกที่ เปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู ้ของคนเราจึงไม่
หยุดเพียงที่โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย แต่เราสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา มนุษย์เรี ยนรู ้ต้ งั แต่แรกเกิดจนถึงช่วง
สุ ดท้ายของชี วิต นั้นคือการรวมเอาการศึ กษาในระบบโรงเรี ยน (Formal Education) นอกระบบโรงเรี ยน (Nonformal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เข้าด้วยกัน และการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุกแห่ง
ไม่ว่าจะ ในครอบครัว วัด ชุมชน สถาบันการศึ กษา สถานประกอบการ และแหล่งวิชาความรู ้ต่างๆ ดังนั้น การ
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เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ กลายเป็ นความจําเป็ นของมนุษย์ในยุคปั จจุบนั นี้ ซึ่งได้มีนกั วิชาการให้ความหมายของการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ ดังนี้
Mackenzie, Eraut, and Jones (1970) ได้ให้ความหมาย ของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Lifelong Learning) ว่า
เป็ นการเรี ยนรู ้ในภาพรวมที่สนองต่อความต้องการทางการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลหรื อของแต่ละกลุ่มอย่างเป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่ องตลอดชีวิต สอดคล้องกับความหมายของ Peterson (1979) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
(Lifelong Learning) คื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตัว บุ ค คลตลอดช่ ว งชี วิ ต ของผู ้น้ ั น อัน เป็ นผลมาจาก
กระบวนการพัฒนาสติปัญญา สังคมและบุคคล การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตจึ งไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการศึ กษาของ
ผูใ้ หญ่ แต่เป็ นการศึกษาสําหรับทุก ๆ ช่วงชีวติ ตั้งแต่แรกเกิด การศึกษาระดับประถม ศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ไปจนถึ ง ผู ้สู ง อายุ โดยจะเกิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ เ กิ ด และยัง สอดคล้อ งกับ Kamble and Sidhaye (2010) ที่ ไ ด้อ ธิ บ าย
ความหมายของ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ไม่ได้อยูใ่ นวัยเด็กหรื อ ในชั้นเรี ยนเท่านั้น แต่เป็ นสิ่ งที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต และในช่วงสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ งไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของสถานที่ เวลาที่ได้รับความรู ้และการ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สุ นทร สุ นนั ท์ชยั (2549) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เป็ นการรับ
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติต้ งั แต่แรกเกิดจนถึงตาย ทั้งที่ได้รับจากโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน โดยตั้งใจและไม่ได้
ตั้งใจ มีการจัดและไม่จดั ตั้ง อีกทั้งมีการวางแผนและไม่มีการวางแผนอีกด้วย
จากนิ ยามความหมายของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า “การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (Life
Long Learning)” หมายถึ ง กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ท้ งั หมดของแต่ละบุคคล ตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึ งตายที่ เกิ ดจากการ
ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีรูปแบบหลากหลายและ
มีความต่อเนื่ องในชี วิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน พร้อมที่จะดํารงชีวติ ประกอบอาชีพ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เป็ นการ
เรี ยนจากวิถีชีวิต แหล่งเรี ยนรู ้ เหตุการณ์และสถานการณ์ มีความหลากหลายทั้งในด้านปั จจัยของการเรี ยนรู ้และ
วิธีการเรี ยนรู ้ สนองความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล มุ่งให้บุคคลสามารถปรับตัวและแก้ไขปั ญหา
ชีวติ ได้ ซึ่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ จะต้องได้รับการคํ้าจุนจากเสาหลัก 4 เสาหลักที่เป็ นรากฐานของการศึกษา ได้แก่
1. การเรี ยนเพื่อรู ้ (Learning to know) หมายถึ ง การเรี ยนรู ้ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิ ด กระบวนการ
เรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชี วิต
กระบวนการเรี ยนรู ้เน้นการฝึ กสติ สมาธิ ความจํา ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริ งและประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิ
2. การเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง (Learning to do) หมายถึง การเรี ยนรู ้ที่ม่งุ พัฒนาความสามารถและความ
ชํานาญรวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชี พ สามารถปฏิ บตั ิงานเป็ นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู ้ ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิงานและอาชีพได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรี ยนการสอนบูรณาการระหว่างความรู ้ ภาคทฤษฎีและการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานที่เน้นประสบการณ์ต่างๆ ทางสังคม
3. การเรี ยนรู ้เพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกันและการเรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น (Learning to Live Together) หมายถึง
การเรี ยนรู ้ ที่มุ่งให้ผูเ้ รี ยนสามารถดํารงชี วิตอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้อย่างมี ความสุ ข มี ความ
ตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ีมีความเคารพสิ ทธิและ
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ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลใน
สังคม
4. การเรี ย นรู ้ เ พื่อ ชี วิต (Learning to Be) หมายถึ ง การเรี ย นรู ้ ที่มุ่ งพัฒ นาผูเ้ รี ยนทุ กด้านทั้งจิ ตใจและ
ร่ างกาย สติปัญญา ให้ความสําคัญกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา ความ
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัว และปรับปรุ งบุคลิกภาพ
ของตน เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตสามารถช่วยให้บุคคลหรื อผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการศึกษาในรู ปแบบที่เหมาะสม กับ
สภาพการดําเนิ นชี วิตและการงานอาชี พพร้อมที่ จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อมที่กาํ ลังจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รวมทั้งยังเป็ น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ใน ทุกช่วงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนตาย เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตเป็ นการบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั ชี วิตซึ่ ง
บุคคลมีอิสระในการเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็ นผูม้ ีความรู ้และทักษะชี วิตในการแสวงหาความรู ้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง โดยสามารถพึ่งตนเองและนําตนเองได้ในการเรี ยนรู ้และสามารถนํามาประยุกต์ ใช้กบั ชีวิต
จริ งจนทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทั้งของตนเอง บุคคล และสังคมที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตได้อย่างอย่างยัง่ ยืน อีกทั้งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตยังช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาทักษะชี วิตเพื่อ
ส่งเสริ มความเป็ นอยูแ่ ละพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึนได้

4. ทักษะชี วติ (Life Skills)

ทักษะชี วิต (Life Skills) ได้มีคาํ นิ ยามอยูใ่ นหลายแห่ งด้วยกัน ดังนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO: 1997)
ได้บัญญัติศพั ท์คาํ ว่าทักษะชี วิต (Life Skills) ขึ้ น และให้ความหมายว่า คื อ ความสามารถในการปรับตัวและมี
พฤติ กรรมไปในทิ ศทางที่ ถูกต้อง ในการที่ จะเผชิ ญกับสิ่ งท้าทายต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และยังเป็ นสิ่ งที่จรรโลงให้เกิดการดํารงไว้ซ่ ึงสภาวะสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรม
ไปในทางที่ถูกต้องในขณะที่เผชิญแรงกดดัน หรื อกระทบกับสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ความสามารถนี้
ประกอบด้วย ความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะในการจัดการกับปั ญหาที่ อยู่รอบตัวภายใต้สังคมปั จจุบนั
ทักษะชีวิต (Life Skills) ตามคํานิ ยามขององค์การอนามัยโลกเน้นความสําคัญในการดํารงตนของบุคคลที่มีความ
เหมาะสมและทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่ งปั ญหาของสังคมในยุคปั จจุบนั มีความซํ้าซ้อนบางปั ญหามี
ความรุ นแรง เช่น ปั ญหาเรื่ องยาเสพติด โรคเอดส์ บทบาทชายหญิง ชีวติ ครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลสื่ อสิ่ งแวดล้อม
ฯลฯ ซึ่ งคํานิ ยามดังกล่าวได้ช้ ี ให้เห็ นว่าจะต้องมี การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองและรู ้จกั ปรับตัว การฝึ กฝนเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้คนเตรี ยมความพร้อมของตนเองและดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข
ส่ วนองค์การยูนิเซฟ (UNICEF, 2001) ได้กล่าวถึ งทักษะชี วิตว่า เป็ นความสามารถในการใช้ความรู ้
เจตคติ และทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยในการสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล ให้สามารถรับผิดชอบตนเอง สําหรับการ
ดําเนินชีวติ โดยมีการสร้างทางเลือกที่ดี การต่อต้านความกดดันจากกลุ่มเพื่อน และการจัดการกับสิ่ งที่เข้ามาคุกคาม
ชี วิต ซึ่ งสอดคล้องกับกรมสุ ขภาพจิ ต (2547) ได้ให้ความหมายทักษะชี วิตไว้ว่า เป็ นความสามารถของบุคคลที่
ประกอบด้วย ความรู ้ เจตคติ และทักษะ ที่สามารถจัดการปั ญหารอบตัวปั ญหาชีวติ เพื่อให้อยูร่ อดในสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข และเตรี ยมความพร้อมในการปรับตัวในอนาคต ดังนั้น จากนิ ยามข้างต้น ทักษะชีวิต (Life Skills) จึง
หมายถึ ง ความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่ งต่าง ๆ เพื่อการดํารงชี วิต ทั้งที่ มีติดตัวมาตั้งแต่เกิ ดรวมกับ
ความสามารถที่ เ กิ ด จากการเรี ยนรู ้ แ ละได้รั บการพัฒนาและฝึ กฝนทัก ษะจนเกิ ดเป็ นความชํา นาญ หรื อ เป็ น
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คุณลักษณะประจําตัว สามารถนําเอาทักษะต่าง ๆ เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวิต และสามารถปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีความสุข
ทักษะชี วิตจึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องทั้งความรู ้และทักษะของแต่ละบุคคลและเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งต่อ
การดํา เนิ น ชี วิ ต อย่ า งอิ ส ระในวัย ผู ้ใ หญ่ ซึ่ ง Brolin (1989, อ้า งถึ ง ใน มัณ ฑรา ธรรมบุ ศ ย์, 2553) ได้แ บ่ ง
องค์ประกอบของทักษะชีวติ เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. ทั ก ษะการดํ า รงชี วิ ต ประจํา วัน (Daily life skills) เป็ นทั ก ษะที่ จ ํา เป็ นต้อ งใช้ ใ นการดํา เนิ น
ชีวติ ประจําวัน ผูท้ ี่มีทกั ษะด้านนี้จะแสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏจนเป็ นนิสยั ที่เห็นได้อย่าง ชัดเจน ได้แก่
1.1 ความสามารถในการบริ หารจัดการระบบการเงิน (Managing personal finances) เช่น นับ และ
ทอนเงินได้ถูกต้อง รู ้จกั ออมทรัพย์และตรวจสอบบัญชีเงินฝากของตน รู ้จกั ควบคุมงบประมาณ การใช้จ่ายให้คงที่
รู ้วิธีบนั ทึ กค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายโดยใช้เงิ นสด และบัตรเครดิ ตด้วยความรับผิดชอบ สามารถคํานวณภาษีเงิ นได้ ไม่
หลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี ชําระเงินตามใบเรี ยกเก็บเงินตรงตามกําหนดเวลา
1.2 ความสามารถในการเลือกและจัดการงานบ้าน (Selecting and managing a household) เช่น รู ้จกั
ดูแลรักษาบ้านให้สะอาดน่าอยู่ ทํางานบ้านได้ รู ้จกั วางแผนและ เตรี ยมอาหารการกินของ ตนเอง
1.3 ความสามารถในการดูแลตนเอง (Caring for personal needs) เช่น รู ้จกั เอาใจใส่ สุขภาพ ของ
ตนเอง มีจิตใจเบิ กบาน แต่งกายได้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด มีความรู ้เกี่ ยวกับโรคภัย ไข้เจ็บและ
สามารถดูแลป้ องกันตนเอง รู ้จกั ออกกําลังกาย รู ้หลักโภชนาการและการควบคุมนํ้าหนัก
1.4 การตระหนักถึ งความปลอดภัย (Safety awareness) เช่ น มี ความรู ้ เกี่ ยวกับ เครื่ องหมาย หรื อ
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความปลอดภัย มีความไวต่อการรับรู ้เสี ยงหรื อกลิ่นที่ ผิดแผกไปจากเดิม สามารถถอนตัวออก
จากเหตุการณ์ที่คบั ขัน
1.5 ความสามารถในการจัดหา จัดเตรี ยม และการบริ โภคอาหาร (Raising, preparing and consuming
food) เช่น รู ้จกั เลือกซื้ อและวางแผนรายการอาหาร รู ้จกั ทําความ สะอาดบริ เวณประกอบ อาหาร รู ้วิธีเก็บถนอม
อาหารและวิธีเตรี ยมอาหาร อ่านป้ ายฉลาก และปฏิบตั ิตามคําแนะนําบนฉลากได้ แสดงนิ สัยการกินที่ดี วางแผน
รับประทานอาหารแต่ละมื้อในสัดส่วนที่สมดุล
1.6 ความสามารถในการซื้อและถนอมเครื่ องแต่งกาย (Buying and caring for clothing) เช่น รู ้วธิ ีซกั
รี ดเสื้ อผ้าชนิดต่าง ๆ สามารถซ่อมแซมเสื้ อผ้าและเก็บรักษาเสื้ อผ้า ตลอดจนต่อรองราคาเสื้ อผ้าได้
1.7 การแสดงออกถึ ง การเป็ นพลเมื อ งดี (Exhibiting responsible citizenship) เช่ น แสดงความ
รั บผิดชอบและมีความรู ้ เรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน รายงานเรื่ องอาชญากรรมได้ มี ความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมาย และการ
ปกครองระดับท้องถิ่นหรื อระดับประเทศ และปฏิบตั ิตาม กฎหมายได้อย่างถูกต้อง
1.8 ความสามารถในการใช้เครื่ องนันทนาการและการใช้เวลาว่าง (Using recreational facilities and
engaging in leisure activities) เช่น รู ้จกั หาแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเท่าที่ มีอยู่ในชุมชน รู ้จกั เลือกและวางแผนทํา
กิจกรรมกับบุคคลและกลุ่ม ฯลฯ
1.9 ความสามารถในการอยูร่ ่ วมกับชุมชน (Getting around the community) เช่น สามารถแยกแยะ
บริ เวณต่าง ๆ ในชุมชนและระบุสถานที่ต้ งั ของชุมชนได้ รู ้กฎจราจร และวิธีรักษาความ ปลอดภัยในชุมชน เข้าใจ
และรู ้จกั ใช้แผนที่ของชุมชน ฯลฯ
2. ทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะทางสังคม (Personal and social skills) เป็ นทักษะที่จาํ เป็ นต่อการทํางาน
และการสร้างมิตรภาพ ได้แก่
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2.1 ความสามารถในการรู ้จกั ตนเอง (Self – awareness) เช่น สามารถบอกความต้องการด้าน ร่ างกาย
และจิตใจของตนเอง ระบุความสนใจ ความสามารถ และลักษณะอารมณ์ของตนได้ รู ้วิธีดูแลบํารุ งรักษาสุ ขภาพ
ฯลฯ
2.2 การสร้างความมัน่ ใจในตนเอง (Self-confidence) เช่น สามารถทําให้ผอู ้ ื่นเห็นถึงคุณค่าของตน
บอกได้วา่ ผูอ้ ื่นมีการรับรู ้ในตนเองอย่างไร ยอมรับผูอ้ ื่น กล่าวคําชมและวิจารณ์ผอู ้ ื่นได้ ฯลฯ
2.3 การแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially responsible behavior) เช่น ยอมรับในสิ ทธิ
และทรัพย์สินของผูอ้ ื่นตระหนักในอํานาจหน้าที่และรู ้จกั ปฏิบตั ิตาม คําแนะนําต่าง ๆ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในที่สาธารณะมีมารยาททางสังคมและมารยาทในการรับประทานอาหาร ฯลฯ
2.4 ความสามารถด้า นมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ (Good interpersonal) เช่ น รู ้ จัก ฟั ง และ โต้ต อบผู ้อื่ น มี
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่นและสามารถดํารงความสัมพันธ์น้ นั ให้ยนื ยาว เป็ นต้น
2.5 ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Independence) เช่น สามารถทําสิ่ งต่างๆ ได้โดยไม่ร้องขอ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น สามารถท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ในชุมชนได้ตามลําพัง รู ้จกั เปลี่ยนแปลงตารางการ
เดินทางเมื่อเผชิญกับปั ญหา รู ้วธิ ีเลือกคบหาเพื่อน ฯลฯ
2.6 ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา (Problem-solving) เช่น รู ้จกั ขอความช่วยเหลือจาก ผูอ้ ื่นใน
ยามจําเป็ นรู ้จกั พัฒนาและประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา สามารถหาทางแก้ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง
2.7 ความสามารถในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น (Communicating with others) เช่น สามารถรับรู ้และ
โต้ตอบกับผูอ้ ื่นได้ทุกสถานการณ์ ติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นด้วยความในยามจําเป็ น รู ้จกั พัฒนาและประเมินทางเลือก
ในการแก้ปัญหาสามารถหาทางแก้ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3. ทักษะการประกอบอาชี พ (Occupational skills) เป็ นทักษะที่ จาํ เป็ นต่อความสําเร็ จในการประกอบ
อาชีพ ได้แก่
3.1 ความรอบรู ้ แ ละความสามารถในการสํ า รวจทางเลื อ กอาชี พ (Knowing and exploring
occupational choices) เช่น รู ้วธิ ีสาํ รวจความเป็ นไปได้ของอาชีพบอกผลตอบแทนที่เกิดจากการทํางานแต่ละอาชีพ
ได้ สามารถจัดกลุ่มงานออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้
3.2 ความสามารถในการคัดเลือกและวางแผนทางเลือกอาชีพ (Selecting and planning occupational
choices) เช่น บอกความถนัดในงานแต่ละประเภทได้ระบุความ ต้องการที่จาํ เป็ นของงานแต่ละชนิดได้
3.3 การแสดงนิ สัยและพฤติ กรรมที่ เหมาะสมในการทํางาน (Exhibiting appropriate work habits
and behavior) เช่น รู ้จกั ปฏิบตั ิตามกฎ/ระเบียบของสํานักงานได้ เห็นความสําคัญของการไป ทํางานและการตรง
ต่อเวลา ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ตั้งใจทํางาน และทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.4 ความสามารถในการแสวงหางาน / การรั ก ษาความปลอดภัย และการรั ก ษางาน (Seeking,
securing, and maintaining employment) เช่น รู ้วิธีหางาน วิธีสมัครงาน วิธีการตอบสัมภาษณ์ และ รู ้จกั ปรับตัว
หลังจากเข้าไปทํางานแล้ว
3.5 ความสามารถในการดูแลสุขภาพ (Exhibiting sufficient physical and manual skill) เช่น มี ความ
แข็งแรง อดทน ทนทาน ร่ างกายมีการทํางานประสานกันเป็ นอย่างดี
3.6 ความสามารถในการประกอบอาชี พ (Obtaining specific occupational skills) เช่ น รู ้ จัก นํา
ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึ กงานในโรงเรี ยนหรื อจากการทดลองปฏิบตั ิงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน
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บุคคลที่สามารถนําทักษะชีวติ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิผลจะทําให้บุคคลรู ้จกั และเข้าใจตนเอง
รับรู ้และเข้าใจคนอื่น ซึ่ งทักษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถแห่งตน (Self-efficacy) ความ
เชื่ อมัน่ ในตนเอง (Self-confidence) และการเห็ นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิ ดการมี
สุ ขภาพจิ ตที่ ดี สนับสนุ นหรื อจูงใจที่ จะทําให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอื่ นได้ อี กทั้งสามารถใช้ชีวิตและ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเป็ นความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือก
ทางเดินชีวติ ที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้อม
สําหรับในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ ยการฝึ กฝนอบรม ซึ่งทักษะชีวิต
เป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างความรู ้ เจตคติและค่านิยม เพื่อนําไปสู่ความสามารถที่แท้จริ งของตนเองได้

5. สรุ ป

การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดของแต่ละบุคคล ตั้งแต่แรก
เกิ ดจนถึงตาย โดยเกิ ดจากการผสมผสานระหว่างการศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ และการศึ กษาตาม
อัธยาศัยที่ มีรูปแบบหลากหลายและมี ความต่อเนื่ องในชี วิต โดยยึดจากเสาหลัก 4 เสาหลักที่ เป็ นรากฐานของ
การศึ กษา ได้แก่ การเรี ยนเพื่อรู ้ (Learning to know) การเรี ยนรู ้ เพื่อปฏิ บัติได้จริ ง (Learning to do) การเรี ยนรู ้
เพื่ อ ที่ จ ะอยู่ร่ ว มกัน และการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะอยู่ร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น (Learning to Live Together) และการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ชี วิ ต
(Learning to Be) ซึ่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตสามารถช่ วยให้บุคคลหรื อผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการศึ กษาในรู ปแบบที่
เหมาะสมกับสภาพการดําเนินชีวติ และการงานอาชีพพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม
ที่กาํ ลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รวมทั้งยังเป็ น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกันในทุกช่วงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนตาย เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเป็ นการบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั
ชีวติ ซึ่งบุคคลมีอิสระในการเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็ นผูม้ ีความรู ้และทักษะในการแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง โดยสามารถพึ่งตนเองและนําตนเองได้ในการเรี ยนรู ้และสามารถนํามาประยุกต์ ใช้กบั ชีวิต
จริ งจนทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทั้งของตนเอง บุคคล และสังคมที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ได้อย่างอย่างยัง่ ยืน
ทักษะชีวิต (Life Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่ งต่าง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต ทั้ง
ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดรวมกับความสามารถที่เกิดจากการเรี ยนรู ้และได้รับการพัฒนาและฝึ กฝนทักษะจนเกิดเป็ น
ความชํานาญหรื อเป็ นคุณลักษณะประจําตัวที่สามารถนําเอาทักษะต่าง ๆ เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ
และสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีความสุข โดยทักษะชีวติ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องทั้ง
ความรู ้และทักษะของแต่ละบุคคลและเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ ต่อการดําเนิ นชีวติ อย่างอิสระในวัยผูใ้ หญ่ ซึ่ งทักษะ
ชีวติ มีองค์ประกอบแบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ทักษะการดํารงชีวติ ประจําวัน (Daily life skills) ทักษะเฉพาะบุคคล
และทักษะทางสังคม (Personal and social skills) และทักษะการประกอบอาชีพ (Occupational skills) ซึ่ งบุคคลที่
สามารถนําทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลจะทําให้บุคคลรู ้จกั และเข้าใจตนเองรับรู ้และเข้าใจคน
อื่น ทักษะชี วิตจะช่วยสนับสนุ นการรับรู ้เกี่ ยวกับความสามารถแห่ งตน (Self-efficacy) ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
(Self-confidence) และการเห็ นคุ ณ ค่า ในตนเอง (Self-esteem) ซึ่ ง เป็ นการส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการมี สุ ขภาพจิ ตที่ ดี
สนับสนุนหรื อจูงใจที่จะทําให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอื่นได้ อีกทั้งสามารถใช้ในชีวติ และปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้ ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเป็ นความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวเพื่อที่จะสามารถเผชิญปั ญหา
ต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้อมสําหรับในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด บุคคลไม่ควรหยุดการเรี ยนรู ้ถึงแม้วา่ อายุขยั เพิ่ม
มากขึ้น อย่าให้การหยุดการเรี ยนรู ้มาเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาหาความรู ้สิ่งใหม่ๆในตัวเราเอง
6.2 การศึ กษาประเด็นทักษะชี วิตยังมี ประเด็นแยกย่อยที่ ควรศึ กษาอี ก เพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจใน
ทักษะชีวติ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น
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บทความชิ้ นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับ
องค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ องVUCA World ซึ่ งพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดเรื่ ององค์ประกอบของ VUCA World
แนวคิดเรื่ องความหลากหลายที่ทาํ ให้เกิดกระแสการให้ความสําคัญกับการมีตวั ตน และภาวะส่วนบุคคล และ
ข้อค้นพบว่าด้วยปั จจัยแห่ งความสําเร็ จขององค์กรในโลกแห่ งการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ โดยนําเสนอโมเดล
ความสัมพันธ์ในเชิ งสาเหตุ ระหว่างตัวแปร VUCA World และภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลาย ในขณะที่ ความ
หลากหลายนั้นเป็ นปั จจัยทางตรงที่ มีผลต่อรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําบนความหลากหลายกับ
องค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ อง VUCA World ที่เกิดขึ้น
คําสําคัญ: ภาวะผู้นํา, ความหลากหลาย, VUCA WORLD

ABSTRACT

This article has aims to describe the inter-relationship of leadership of diversity and elements of VUCA
World which has drawn from the concept of VUCA World, concept of diversity focusing on identity and
personality, and the findings of key success factors of the modern organizations. This paper has shown the casual
relationship model between all factors of VUCA World and factors of leadership of diversity. Otherwise, the
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model has points out that diversity is the factor that has direct effect on the occurred inter-relationship between
VUCA World and leadership of diversity.
Keywords: Leadership, Diversity, Vuca World

1. บทนํา

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 โลกมีการเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวฒั น์ (Globalization) ที่เน้นถึงความเป็ น
หนึ่งเดียวกันทั้งหมด (Homogenous World) ซึ่งส่งผลต่อแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างมาก กระแส
โลกาภิวฒั น์ทาํ ให้เกิ ดการขยายตัวทางการค้าและเศรษฐกิ จในระดับมหภาค ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อ
ท้องถิ่นหรื อชุมชนในหลายมิติ ดังเช่น ผลกระทบด้านแรงงานในกรณี ชุมชนชายแดนในอนุ ภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
(Pittaya Fhusai, 2008) ที่ ช้ ี ให้เห็ นถึง การเติบโตของกลุ่มบรรษัทข้ามชาติที่มีผลต่อแรงงานในท้องถิ่น หรื อมิติ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่จาํ เป็ นต้องพัฒนาแนวคิดด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนขึ้นมาแทนที่ทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ (Sitang
Jaroenwong, 2019) ซึ่ งชี้ให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวฒั น์ได้ก่อให้เกิดวิกฤตทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่ มี
ต่ อ สัง คมโลกอย่า งมาก เป็ นต้น อย่า งไรก็ ต าม ผลของการเปลี่ ย นแปลงแบบโลกาภิ ว ฒ
ั น์ ไ ด้ก ระตุ ้น ให้เ กิ ด
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ อย่างก้าวกระโดด (Melanie U.
Pooch, 2016) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปั จจุบนั หลังกระแสการเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวฒั น์ในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 21 นั้น ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็ นปั จจัยที่ สําคัญที่ ทาํ ให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน หรื อที่เรี ยกว่า การเปลี่ยนแปลงแบบรื้ อร้าง (disruptive) ซึ่งนําไปสู่นิยามโลก
สมัยใหม่ ที่เรี ยกว่า “VUCA World” ที่มีองค์ประกอบของความผันผวน (volatility) ความไม่แน่นอน (uncertainty)
ความสลับซับซ้อน (complexity) และความคลุมเครื อ (ambiguity)
แนวคิดหนึ่ งที่ยงั คงมีความสําคัญต่อแนวคิดทางด้านการบริ หารในปจจุบนั คือ แนวคิดเรื่ องภาวะผูน้ าํ
เนื่องจาก ข้อค้นพบที่วา่ ภาวะผูน้ าํ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจ ท่ามกลางโลก
ธุรกิจที่มีการแข่งขันระหว่างกันอย่างรุ นแรงเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่ สุด
ในปั จจุบนั ตัวอย่างเช่น Hall R.D. and Rowland C.A. (2016) ได้ช้ ีให้เห็นถึงความสําคัญของภาวะผูน้ าํ ที่จาํ เป็ นต้อง
มี ทัก ษะด้า นความรวดเร็ ว และไวต่ อ สถานการณ์ ที่ มี ค วามเคลื่ อ นไหวและไม่ แ น่ น อนอย่า งฉับ พลัน (Agile
Leadership) คุณสมบัติของผูน้ าํ ในปั จจุบนั จึงต้องเล็งเห็นถึงความหลากหลาย (Diversity) และมีกระบวนทัศน์ที่
เข้าใจถึงความแตกต่างของปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง
และหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนาและความเชื่อ และในเวลาต่อมาได้พฒั นาเป็ นแนวคิดเรื่ องภาวะ
ผูน้ ําบนความหลากหลาย (Leadership on Diversity) ซึ่ งถูกจัดว่าเป็ นกระบวนทัศน์สําคัญประการหนึ่ งสําหรับ
ภาวะผูน้ าํ ในปั จจุบนั ที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดของความเท่าเทียมกัน หรื อแนวคิดการเคารพสิ ทธิมนุษยชนได้
เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะในบริ บทของประเทศตะวันตกที่มีรากฐานความคิดที่ให้ความสําคัญกับคุณค่าของความเป็ น
ปั จเจกบุคคลอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ี บทความชิ้นนี จึงมีเป้ าหมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่ อง
ภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบของ VUCA World ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
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2. วัตถุประสงค์

เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ อง
VUCA World

3. VUCA WORLD และแนวคิดเรื่ องภาวะผู้นําบนความหลากหลาย
(VUCA World and Leadership of Diversity)

ปั จจุบนั นี้เราอยูใ่ นยุคสมัยของการปฎิวตั ิครั้งแรกของมนุษยชาติที่ความรู ้เป็ นเรื่ องที่ไม่ตอ้ งจ่ายเงินซื้ อใน
ราคาแพงอีกต่อไป และไม่มีขอบเขตของการสื่ อสารอีกต่อไป โลกในปั จจุบนั จึงกลายเป็ น “โลกแห่งการเปิ ดกว้าง
ของแหล่งข้อมูลอย่างไร้ขีดจํากัด” (open source world) ด้วยอานุภาพของการไร้ขอ้ จํากัดของการสื่ อสารนี้ น้ นั ทํา
ให้เกิดปรากฎการณ์ทางธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมากมายในปั จจุบนั เช่น บริ ษทั แท็กซี่ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกลับไม่ได้
เป็ นเจ้า ของรถยนต์แ ม้แ ต่ ค ัน เดี ย ว หรื อบริ ษัท เจ้า ของห้ อ งพัก เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วขนาดใหญ่ ก ลับ ไม่ ไ ด้มี
อสังหาริ มทรัพย์ในมือแม้แต่ห้องเดียว เป็ นต้น การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเกิดขึ้นในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมานี้ ไม่ได้ส่งผล
แค่รูปแบบทางธุรกิจ แต่รวมถึงชีวติ และสังคมของพวกเราอีกด้วย ความสามารถในการเชื่อมโยงตลอด 24 ชัว่ โมง
นั้นทําให้ทุกอย่างถูกเปิ ดเผยอย่างง่ายดาย ดังนั้น พลังของคนธรรมดาหนึ่ งคนจึงสามารถก่อให้เกิดแรงกระเพื่อม
ขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการค้นหาแหล่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนั้น
จึ งเกิ ดขึ้นได้เพียงชัว่ ข้ามคืนและรวดเร็ วเกิ นกว่ายุคใดๆในประวัติศาสตร์ จะสามารถทําได้ (Rajeev Peshawaria,
2018) (ดูตารางที่ 1. ประกอบ)
ตารางที่ 1 ปรากฎการณ์ของโลกแห่งการเปิ ดกว้างของข้อมูลอย่างไร้ขีดจํากัด
ปี คศ.

ประชากรโลก
รู ปแบบการสื่ อสาร
ความรู ้
ทําเลที่ต้ งั
การเดินทาง
สิ นค้าและบริ การ
ทักษะเพื่อความสําเร็ จ
ความต้องการส่วนบุคคล
ความสามารถและทักษะ

1976

1996

4.1 พันล้านคน
โทรศัทพ์ แฟกซ์ จดหมาย
ขาดแคลนและมีราคา
สําคัญในเชิงการแข่งขัน
ยากและมีราคาสู ง
ขาดแคลน เข้าถึงแหล่งยาก
STEM: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศกรรมศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
เงินและความมัน่ คงทางการเงิน
ยากและขาดแคลน

5.8 พันล้านคน
อีเมล์ วีดีโอคอนเฟอเรนต์
ไม่ขาดแคลน ยังคงมีราคา
ยังคงมีความจําเป็ น
ยากและมีราคาสู ง
ขาดแคลน เข้าถึงแหล่งยาก
STEM: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศกรรมศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
อิสรทางการเงิน
แข่งขันในเชิงทักษะ

2016
7.4 พันล้านคน
ทวิตเตอร์ สไกฟ โมบาย
ฟรี ธรรมดาและมีมากมาย
เกี่ยวข้องกันเป้ นวงกว้าง
ง่ายและมีราคาถูก
เข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา
ดีไซน์ สุ นทรี ยศาสตร์
ความคิดสร้างสรรค์
ความหมายที่มากกว่าเงิน
มากมายและเข้าถึงง่าย

3.1 VUCA WORLD
“VUCA World” เป็ นนิ ยามที่ ปรากฎในพจนานุ กรมคําศัพท์ทางธุ ร กิ จ ซึ่ งใช้ในการอธิ บายถึ งบริ บ ท
ทางด้านสภาพแวดล้อมในโลกยุคปั จจุบนั ที่วนุ่ วายและปั่ นป่ วน เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและยากต่อการคาดเดาถึงผลที่
จะตามมา VUCA World นั้นเกิดขึ้นเนื่องมาจากปรากฎการณ์ของโลกแห่งการเปิ ดกว้างของข้อมูลอย่างไร้ขีดจํากัด
(open source world) ซึ่ งเป็ นผลมาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและสารสนเทศ และส่ งผลทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญใน 4 ลักษณะ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่ทาํ ให้เกิดนิยามของ VUCA World ขึ้นในภายหลัง
องค์ประกอบของ VUCA World ประกอบไปด้วย (Bennett, 2014)
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1. ความผันผวน (volatility)
2. ความไม่แน่นอน ยากต่อการตัดสิ นใจ (uncertainty)
3. ความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นในเชิงระบบ (complexity)
4. ความคลุมเครื อไม่ชดั เจน ไม่สามารถคาดเดาผลได้ชดั เจน (ambiguity)
ผลกระทบของ VUCA World ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบและวิถีชีวิตในอดีตที่มีความมัน่ คง ความ
แน่นอน ความเรี ยบง่าย ความชัดเจนและควาสะดวกสบาย ไปสู่รูปแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน
สลับซับซ้อน คลุมเครื อและไม่สบายนั้นเป็ นปรากฎการณ์ที่คนส่วนใหญ่มกั ไม่ชอบ และนําไปสู่ปัญหาเรื่ องความ
ผูกพันของพนักงาน ปั ญหาด้านบุคคลากรเนื่องจากคนที่มีความสามารถและประสิ ทธิ ภาพตํ่าจะอยูย่ ากใน VUCA
World (ศศิมา สุขสว่าง, 2560) เช่นเดียวกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เลขานุการคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษา
อธิ บายว่า เพราะโลกสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงช้า และเพิ่งจะเปลี่ยนจริ ง ๆ ในช่วง 200 ปี ก่อนหน้านี้ จากการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม และมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเกิดขึ้นในรอบ 20 ปี มานี้ จากการปฏิวตั ิเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล
ให้การเปลี่ยนแปลงมีความเร็ วสู งขึ้น มีขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าแต่ก่อนมาก ทําให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ อะไรจะ
เกิดขึ้นในปี นี้หรื อปี หน้าได้อย่างชัดเจน (ที่มา: https://www.prachachat.net/columns/news-338977) โดยกล่าวว่า
““โลกจึงเกิดความพลิกผัน เพราะซับซ้อนขึ้น VUCA เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด (exponential
technology) ภาคธุ รกิ จรู ้แล้วว่าเทคโนโลยี คือ การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด แม้วนั นี้ อาจยังไม่มีอะไร แต่
พรุ่ งนี้จะมากกว่านี้ 2 เท่า มะรื นนี้จะมากกว่า 4 เท่า 8 เท่า และมีความเชื่อมโยงกัน” ”

ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบนั ภายใต้แนวคิด VUCA World
ที่มา: www.sasimasuk.com (2560)
3.2 ภาวะผู้นําบนความหลากหลาย (Leadership on Diversity)
VUCA world ที่ มีลกั ษณะของความผันผวน ความไม่แน่ นอน ความสลับซับซ้อนและความคลุมเครื อ
(Bennett, 2014) นั้นเกิดขึ้นมาจากการผสมผสานของ “ความหลากหลาย” (Diversity) ในมิติต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้ง
ความหลากหลายในแง่ผคู ้ น วัฒนธรรม เทคโนโลยี ความคิดและความเชื่อ ปั จจัยต่างๆเกิดขึ้นบนความหลากหลาย
ที่ เข้ามาหล่อหลอมรวมกันจนเป็ นสิ่ งใหม่ๆ หรื อกล่าวได้ว่า ความหลากหลายก่ อให้เกิ ดวิวฒั นาการของการ
เจริ ญเติบโตนัน่ เอง ดังนั้นความหลากหลายจึงเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ รวมทั้งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการ
ก้าวข้ามกับดักความคิดในแบบยุคอุตสาหกรรม และยุคโลกาภิวฒั น์ที่เน้นความเป็ นหนึ่งเดียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ความเป็ นไปในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงบริ บทของ VUCA World
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ความหลากหลาย หมายถึง “ความเข้มแข็งและความแตกต่างของผูค้ น” เป็ นคุณสมบัติสาํ คัญที่ควรค่าแก่
การดํารงอยู่เพื่อนําไปสู่ สิ่งใหม่ กระบวนทัศน์เรื่ องภาวะผูน้ าํ ที่ ผ่านมานั้นมีส่วนเกี่ ยวข้องกับปั ญหาสําคัญใน 4
ประการ ได้แก่ ปั ญหาเรื่ องความยุติธรรมในสังคม ปั ญหาความเหลื่อมลํ้าทางด้านโอกาสและการเข้าถึง ปั ญหา
เรื่ องความเสมอภาคในสังคม รวมทั้งปั ญหาความแตกต่างทางเชื้อชาติ ปั ญหาเหล่านี้ เกิดขึ้นจากความคิดของการ
ไม่ยอมรับหรื อเล็งเห็นถึงความแตกต่างและความหลากหลายที่มีอยู่จริ งในสังคม ความหลากหลายของผูค้ นได้
ก่อให้เกิดกระแสการให้ความสําคัญกับการมีตวั ตน (identity) และภาวะส่ วนบุคคล (personalization) โดยเฉพาะ
ในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการผลิตและการบริ โภคในปั จจุบนั
อย่างมาก และทําให้เกิดปรากฎการณ์ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ข้ ึนนัน่ เอง (Lumby, 2007)
แนวคิ ดเรื่ องความหลากหลายกับภาวะผูน้ าํ ได้ถูกศึ กษาและวิจัยผ่านการศึ กษาเรื่ องความสําเร็ จของ
องค์กรสมัยใหม่ในระดับโลก เช่น บริ ษทั APPLE หรื อ GOOGLE INC. เป็ นต้น ดังเช่นที่ Sarkar A. (2016) พบว่า
ปั จจัยแห่งความสําเร็ จขององค์กรในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ ได้แก่ หลักการในการประกอบธุรกิจอย่าง
มีเหตุมีผล ความสามารถในการรับมือกับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว โครงข่ายความร่ วมมือที่เข้มแข็ง นวัตกรรม
ทางธุรกิจและมาตราฐานทางจริ ยธรรม และภาวะผูน้ าํ ที่ประสบความสําเร็ จในโลกยุคใหม่ตอ้ งเป็ นผูน้ าํ ที่มีความไว
ต่ อ การตอบสนอง (Agile Leadership) และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง (Responsible Leadership) ซึ่ งเกิ ด จากการ
ผสมผสานระหว่างผูน้ าํ แบบการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าํ แบบผูต้ ามและผูน้ าํ ที่แท้จริ ง ทั้งนี้จะเห็นได้วา่ แนวคิดภาวะผูน้ าํ
ในยุคใหม่น้ นั มีความแตกต่างกับแนวคิดภาวะผูน้ าํ ใน 3 แนวทางเดิม (Classic Approach) ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ ในเชิง
ตัวบุคคล (Trait Approach) ภาวะผูน้ าํ ในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) และภาวะผูน้ าํ ในเชิงสถานการณ์
(Situational Approach) อย่างเห็นได้ชดั และนําไปสู่ แนวคิดสมัยใหม่ อาทิเช่น VUCA Agile CCPR Model Talent
Management (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2560)
ในทรรศนะของผูร้ ู ้ และผูบ้ ริ หารระดับสู งกล่าวว่า ในโลกของ VUCA สาระสําคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรด้วยประสิ ทธิ ภาพการทํางานนั้นเป็ นความพยายามที่ ไม่ได้ผลอีกต่อไป (Bennett , 2014) ดังเช่นงานวิจยั
ส่ วนใหญ่ที่วนเวียนอยู่กับนิ ยามของคําว่าประสิ ทธิ ภาพ และมักได้ขอ้ สรุ ปที่ ว่า ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรและ
พนักงานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมากต่อความสําเร็ จขององค์กร และเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีต่อความท้าทายของผูน้ าํ
องค์กรในปั จจุ บัน โดยเฉพาะในยุคของการรื้ อร้ างทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ซึ่ งส่ งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์กรและรู ปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป (Salomi., 2018)

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นําบนความหลากหลายกับองค์ ประกอบตามแนวคิดเรื่ อง
VUCA World

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ องVUCA
World นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดเรื่ ององค์ประกอบของ VUCA World (Bennett, 2014) แนวคิดเรื่ องความ
หลากหลายที่ ทาํ ให้เกิ ดกระแสการให้ความสําคัญกับการมีตวั ตน และภาวะส่ วนบุคคล (Lumby, 2007) และข้อ
ค้นพบของ Sarkar A. (2016) ว่าด้วยปั จจัยแห่ งความสําเร็ จขององค์กรในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ โดย
บทความชิ้นนี้ ได้ทาํ การสรุ ปความเชื่อมโยงของแนวคิดทั้งสาม เพื่อใช้ในการอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ องVUCA World สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. VUCA World มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) ที่มีต่อภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลาย
หรื อ VUCA World เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลาย เนื่ องจากองค์ประกอบทั้งสี่
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ประการของ VUCA World ได้ส่งผลต่อรู ปแบบและวิถีชีวติ ของคนในยุคปัจจุบนั อย่างมาก (ศศิมา สุขสว่าง, 2560)
ซึ่งมีผลต่อรู ปแบบการบริ หารมนุษยืในยุคใหม่ที่จาํ เป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ ี VUCA World
จึงเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้แนวคิดเรื่ องภาวะผูน้ าํ มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากงานวิจยั ที่ใช้ในการอธิบาย
ถึงสภาพของความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อนและความคลุมเครื อ ยังมีไม่มากนักจนทําให้ไม่
สามารถวัดผลได้ ทําให้องค์ประกอบทั้งสี่ ประการถูกจัดว่าเป็ นตัวแปรที่ไม่สามารถนับได้ในบทความชิ้นนี้
2. ความหลากหลายจัดว่าเป็ นตัวแปรที่มีผลต่อรู ปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความ
หลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิ ดเรื่ อง VUCA World เนื่ องจาก ความหลากหลายไม่ได้เป็ นผลมาจาก
องค์ประกอบของ VUCA World และไม่ได้เป็ นสาเหตุโดยตรงให้เกิ ดภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลาย แต่ความ
หลากหลายเป้ นตัวแปรที่ทาํ ให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง VUCA World กับภาวะผูน้ าํ มีการเปลี่ยนแปลงไป
กล่าวคือ VUCA World ส่ งผลให้เกิ ดการปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ าํ ท่ามกลางสภาวะการณ์ของความหลากหลายที่
เกิดขึ้นในบริ บทต่างๆ ที่เป็ นตัวขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์ดาํ เนินต่อไป และเกิดรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ในแบบใหม่ๆ
ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนความสัมพันธ์ที่มีอยูน่ นั่ เอง
ด้วยเหตุน้ ี บทความชิ้นนี้จึงนําเสนอโมเดลความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุ ระหว่างตัวแปร VUCA World ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวแปรที่ ยงั ไม่สามารถวัดได้ จํานวน 4 ตัวแปรได้แก่ ความผันผวน ความไม่แน่ นอน ความ
สลับซับซ้อนและความคลุมเครื อ และภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายตามข้อค้นพบเรื่ องปั จจัยแห่งความสําเร็ จของ
องค์กรในโลกแห่ งการเปลี่ ยนแปลงสมัยใหม่กับภาวะผูน้ ําบนความหลากหลาย ซึ่ งประกอบไปด้วยตัวแปรที่
สามารถวัดได้ จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ หลักการในการประกอบธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการรับมือ
กับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว โครงข่ายความร่ วมมือที่เข้มแข็ง นวัตกรรมทางธุรกิจและมาตราฐานทางจริ ยธรรม
และภาวะผูน้ ํา ที่ ป ระสบความสํา เร็ จในโลกยุค ใหม่ ตอ้ งเป็ นผูน้ ํา ที่ มี ค วามไวต่ อ การตอบสนอง และมี ความ
รับผิดชอบสูง ในขณะที่ความหลากหลายที่ทาํ ให้เกิดการมีตวั ตนและภาวะส่วนบุคคลนั้นเป็ นเสมือนปั จจัยทางตรง
ที่มีผลต่อรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ อง VUCA
World ที่ เกิ ดขึ้ น (ดู ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตาม
แนวคิดเรื่ อง VUCA World ประกอบ)
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ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ อง
VUCA World

5. สรุ ป

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ อง VUCA
World นั้ นถู ก พัฒ นาขึ้ นมาจากแนวคิ ด เรื่ ององค์ ป ระกอบของ VUCA World (Bennett, 2014) แนวคิ ด เรื่ อง
ความหลากหลายที่ทาํ ให้เกิดกระแสการให้ความสําคัญกับการมีตวั ตน และภาวะส่ วนบุคคล (Lumby, 2007) และ
ข้อค้นพบของ Sarkar A. (2016) ว่าด้วยปั จจัยแห่ งความสําเร็ จขององค์กรในโลกแห่ งการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่
โดยนําเสนอโมเดลความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุ ระหว่างตัวแปร VUCA World และภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลาย
ตามข้อค้นพบเรื่ องปั จจัยแห่งความสําเร็ จขององค์กรในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่กบั ภาวะผูน้ าํ บนความ
หลากหลาย ในขณะที่ความหลากหลายที่ทาํ ให้เกิดการมีตวั ตนและภาวะส่วนบุคคลนั้นเป็ นเสมือนปั จจัยทางตรงที่
มีผลต่อรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ อง VUCA
World ที่ เกิ ดขึ้น มากกว่าที่ จะมีผลโดยตรงต่อภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลาย หรื อเกิ ดขึ้นจากองค์ประกอบตาม
แนวคิดเรื่ องVUCA World เนื่ องจากความหลากหลายมีคุณสมบัติในการสร้างการเจริ ญเติบโตหรื อสร้างสิ่ งใหม่ๆ
ขึ้นจากกระบวนการหรื อรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับอีกตัวแปรหนึ่งนัน่ เอง

6. ข้ อเสนอแนะ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ องVUCA World ใน
บทความชิ้นนี้สามารถนําไปใช้ได้ในเชิงการวิจยั ต่อยอดใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
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1. การวิจัยต่อยอดในเชิ งปรัชญาว่าด้วยภาวะผูน้ ําสมัยใหม่ภายใต้บริ บท VUCA World ทั้งนี้ แนวคิด
ภาวะผูน้ าํ ยุคใหม่น้ นั ต้องการการรื้ อร้างชุดแนวคิดเดิม และให้ความสําคัญกับความหลากหลายบนความแตกต่างที่
มีอยู่ เพื่อนําไปสู่การอยูร่ ่ วมกันและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างยัง่ ยืน แนวคิดเรื่ องภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลาย
(Leadership on Diversity) ช่วยเปิ ดโอกาสทางการศึ กษาสมัยใหม่อย่างมากบนความหลากหลายทางสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้เกิ ดแนวคิดสมัยใหม่ เช่น แนวคิดเรื่ องผูน้ าํ ที่ มีความไวต่อการตอบสนอง
(Agile Leadership) และมีความรับผิดชอบสู ง (Responsible Leadership) แนวคิดเรื่ อง VUCA Agile CCPR Model
Talent Management หรื อแนวคิดเรื่ องภาวะผูน้ าํ ในโลกแห่ งการเปิ ดกว้างของแหล่งข้อมูลอย่างไร้ขีดจํากัด (Open
Source Leadership) เป็ นต้น
2. การวิจยั ต่อยอดในเชิงการพัฒนาเทคนิค วิธีการวัด วิธีการสร้างและพัมนาโมเดลเพื่อใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ บนความหลากหลายกับองค์ประกอบตามแนวคิดเรื่ องVUCA World ซึ่ งประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบที่วดั ไม่ได้น้ นั สามารถทําการวิจยั ต่อยอดเพื่ออธิ บายถึงคุณลักษณะขององค์ประกอบให้เป็ น
รู ปธรรมมากขึ้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ
การคูณ และการหาร (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า สํานักงานเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ซึ่ งได้จากการสุ่มแบบง่ายโดยการจับฉลาก (Simple Random Sampling) จํานวน 1
ห้องเรี ยน ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 มีนกั เรี ยนจํานวน 23 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก การลบ การคูณและการหาร จํานวน 4 แผน 31 คาบ (2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการบวก การลบ การคู ณ และการหาร จํานวน 30 ข้อ วิเคราะห์ คุณภาพของ
ข้อสอบโดยการหาค่าความยากง่าย ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 0.8 และค่าอํานาจจําแนก ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.7
และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที t-test (Dependent Sample(
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล โดยมีนกั เรี ยนจํานวน 23 คน
อยู่ในระดับดี คิ ดเป็ นร้ อยละ 77.23 เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง การบวก
การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการแก้
โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ABSTRACT

The purposes of this research were (1) to study on the learning achievement in Addition, Subtraction,
Multiplication and Division (2) to compare the learning achievement in Addition, Subtraction, Multiplication and
Division of Prathom suksa 4 students through mathematical problem solving by using Polya and Bar model. The
sampling were used 23 Pathom suksa 4/3 students in the first semester of 2019 academic year from Watladplakao
school, Ladphrao District Office, Bangkok. They were selected by Simple Random Sampling for one section.
The research instruments were (1) 4 lesson management plans in Addition, Subtraction, Multiplication and
Division for 31 periods (2) 30 items of the learning achievement test in Addition, Subtraction, Multiplication and
Division. The data were analyzed by using frequency percentage, mean, standard deviation and t-test Dependent
Sample. The research finding revealed that (1) the learning achievement in Addition, Subtraction, Multiplication
and Division of 23 Prathom suksa 4th students through mathematical problem solving by using Polya and Bar
model was at a good level (77.23%) based on the assumption (2) the learning achievement in Addition,
Subtraction, Multiplication and Division of 23 Prathom suksa 4th students through mathematical problem solving
by using Polya and Bar model was statistically higher at the .05 level of significance.
Keywords: Mathematical problem solving by using Polya and Bar model, learning Achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากคณิ ตศาสตร์ ช่วยให้มนุ ษย์มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบและถี่ถว้ น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ยงั เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และศาสตร์ อื่นๆ อันเป็ นรากฐานในการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลของชาติ ให้มีคุณภาพและพัฒ นา
เศรษฐกิ จของประเทศให้ทดั เที ยมกับนานาชาติ การศึ กษาคณิ ตศาสตร์ จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
เพื่ อ ให้ ทัน สมัย และสอดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่
เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วในยุคโลกาภิวฒั น์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคํานึ งถึงการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะที่จาํ เป็ นสําหรับการเรี ยนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นสําคัญ นัน่ คือ การเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่างปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ผเู ้ รี ยน
รู ้ เท่ าทันการเปลี่ ยนแปลงของระบบเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่
ร่ วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่ประสบความสําเร็ จนั้น จะต้องเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มี
ความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรื อสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
จากรายงานผล คะแนน O-Net ปี การศึ ก ษา 2560 (สถาบัน ทดสอบการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2561)
ในสาระที่ 1 วิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2560 พบว่า โรงเรี ยนในสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มี ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ 30.99 โรงเรี ยนในสังกัดสํานัก งาน
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คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 39.50 โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.17 และโรงเรี ยนในสังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร (สกท.) มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 33.34 โดยรวมทุกสังกัดในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ย ในสาระที่ 1 ร้อยละ 37.12 พบว่า โรงเรี ยนในสังกัด
สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร (สกท.) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่ งสาระที่ 1 มีรากฐานมาจาก
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในเรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เห็นได้วา่ ถ้าผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจในเนื้อหาของชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จะส่งผลในการศึกษาในระดับชั้นต่อไปที่สูงขึ้น
จาการศึ กษาปั ญหาผลการทดสอบโรงเรี ยนในสังกัด สํานักงานการศึกษากรุ งเทพมหานคร ในกลุ่ม
สาระที่ 1 วิชาคณิ ตศาสตร์ ที่มีผลการทดสอบตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทําให้ครู ผูส้ อนควรหาวิธีการสอนที่จะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการบวก การลบ การคูณ และการหาร เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในเนื้ อหาซึ่ งวิธีการสอนที่
เหมาะสมในการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์และจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้น้ นั ได้แก่ วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบ
โพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล เป็ นวิธีที่นาํ วิชาศิลปะเข้ามาประยุกต์ใช้ในวิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา ช่วยในการ
แสดงความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหาเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหามากขึ้นโดย
การวาดภาพสี่ เหลี่ยมที่มีขนาดความสั้นและความยาวไม่เท่ากันตามโจทย์ปัญหา ทําให้เด็กเกิดความผ่อนคลาย ได้
วาดรู ประบายสี ไปพร้อมกับแก้โจทย์ปัญหา เหมาะสําหรับผูท้ ี่เริ่ มเรี ยนโจทย์ปัญหาในระดับต้นๆ ทําให้เห็นความ
แตกต่างชัดเจนมากขึ้น เมื่อวาดภาพแสดงความสัมพันธ์เรี ยบร้อยแล้วจะนําวิธีการแก้ปัญหาแบบโพลยามาใช้ใน
การหาผลลัพธ์เนื่ องจากโพลยามีการวิเคราะห์โจทย์ แยกประเด็นสําคัญต่างๆของโจทย์ และหาผลลัพธ์ พร้อมทั้ง
ตรวจคําตอบ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู ้ในการแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยํา จึงทําให้
เหมาะกับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ เป็ นผูเ้ ริ่ มเรี ยนเนื้ อหาของโจทย์ปัญหาในระดับต้นๆ โดยวิธีการแก้
โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกันบาร์ โมเดลสามารถใช้แก้ปัญหาได้ในบทเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ การหาร การชัง่ ตวง วัด เวลา ทศนิ ยม และเศษส่ วน ซึ่ งสอดคล้องกับกับการวิจยั
ของ นวลฤทัย ลาพาแว (2558) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดลสําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรี ยน เท่ากับ 87.67 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรี ยนที่มีค่าเท่ากับ 57.67

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล
(2) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง การบวก การลบ การคู ณ และการหาร
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดลระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี การแก้โจทย์
ปั ญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล รายวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ
และการหาร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐาน

4.1 ผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดลหลังเรี ยนสูงกว่า ก่อนเรี ยน

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดย
การวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน และทําการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล โดยผลการวิจยั นํามาเปรี ยบเทียบกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
5.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า สํานักงานเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
จํานวน 4 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 126 คน
5.3 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า สํานักงานเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบง่ายโดยการจับฉลาก (Simple Random Sampling) จํานวน 1
ห้องเรี ยน ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 มีนกั เรี ยนจํานวน 23 คน
5.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้วธิ ีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
5.5 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จํานวน 3 เดือน (กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 วัดผลการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา
ร่ วมกับบาร์โมเดล และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.6 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มี 2 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดําเนินการโดยนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก การลบ การคูร
และการหาร ไปเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ ด้านวัดผล และด้านวิชาคณิ ตศาสตร์ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
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ความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแบบประเมินแผน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด นําผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย ผล
การประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดําเนินการโดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ไปเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีความชํานาญ จํานวน 3 คน ทําการตรวจ
เพื่อประเมินความถูกต้องเหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากับ 1 นํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ที่ปรับปรุ งแล้ว ไปทําการ
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า ปี การศึกษา 2562 ที่ผา่ นการเรี ยนเนื้อหานี้
มาแล้ว จํานวน 10 คน ตรวจสอบแบบทดสอบแล้วคํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.6 – 0.8 และค่าอํานาจ
จําแนก ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.2 – 0.7 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85
5.7 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ดําเนินการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องการบวก การลบ การ
คูณ และการหาร ที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จํานวน 30 ข้อ
(2) ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา
ร่ วมกับบาร์โมเดล เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 31
ชัว่ โมง โดยไม่นบั รวมเวลาทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดําเนินการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
(3) ดําเนินการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จากการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้วธิ ีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์มเดล เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ที่สร้างขึ้นและ
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จํานวน 30 ข้อ
5.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหา
แบบโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x�) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
(2) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบ
โพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติ
ที t-test (Dependent Sample)

6. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ การคู ณ และการหาร
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล โดยใช้ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ท ดลองกับ นั ก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัด ลาดปลาเค้า จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 23 คน โดยทําการทดสอบก่อน
เรี ยนจํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน แล้วจึงดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับ
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บาร์ โมเดล จํานวน 31 คาบ เมื่อเสร็ จสิ้ นแล้วจึงทําการทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนฉบับเดียวกันกับทดสอบก่อนเรี ยน ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ
และการหาร ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์
โมเดล
SD
คะแนน
เกณฑ์
ระดับ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
x�
23 – 30
75 – 100
ดีมาก
12
52.17
26.50
1.83
15 – 22
50 – 74
ดี
11
47.83
19.55
1.80
7 – 14
25 – 49
พอใช้
0
0
0
0
0–6
0 – 24
ควรปรับปรุ ง
0
0
0
0
รวม
23
100
เฉลีย่ รวม
77.23
23.17
3.63
จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยมี ค่าเฉลี่ ยรวมคิดเป็ นร้ อยละ 77.23
นักเรี ยนได้คะแนนระหว่าง 23 – 30 คะแนน ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ 75 – 100 อยูใ่ นระดับ ดีมาก มีจาํ นวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.17 ค่าเฉลี่ย 26.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83 และมีนกั เรี ยนที่ได้คะแนนระหว่าง 15 – 22 คะแนน
อยู่ใ นเกณฑ์ 50 – 74 ซึ่ ง อยู่ใ นระดับดี จํา นวน 11 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 47.83 ค่ า เฉลี่ ย 19.55 และส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 1.80
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ วธิ ีการแก้ โจทย์ ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล ระหว่ างก่ อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้ สถิตทิ ี t-test (Dependent Sample)
จากการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ การคูณและการหาร ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล ได้นาํ คะแนนมาวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติที t-test (Dependent Sample( ดัง
ตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดล ระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน โดยใช้สถิติที t-test (Dependent Sample)
คะแนน
คะแนน
SD
การทดสอบ
n
p - value
x�
ตํา่ สุ ด
สู งสุ ด
ก่อนเรี ยน
7
17
23
12.83
2.74
.000
หลังเรี ยน
17
29
23
23.17
3.97
* p .05
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนคะแนนตํ่าสุ ด 7 คะแนน คะแนนสูงสุด
17 คะแนน ค่าเฉลี่ย 12.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.74 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์หลังการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล มีคะแนนตํ่าสุ ด 17 คะแนน คะแนน
สู งสุ ด 29 คะแนน ค่าเฉลี่ ย 23.17 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 3.97 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้วธิ ีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์
โมเดล หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 77.23 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูส้ อนได้นาํ วิธีการแก้ปัญหาแบบ
โพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดลมาใช้สอนจึงทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจ และสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น
โดยจะมีการแยกความสัมพันธ์ของโจทย์ สิ่ งที่โจทย์ถาม สิ่ งที่โจทย์กาํ หนดให้ เพื่อนํามาวาดภาพแทนสิ่ งที่โจทย์
กําหนดให้แล้วนํามาเปรี ยบเที ยบกันเพื่อหาผลลัพธ์ ด้วยสิ่ งนี้ จะทําให้ผูท้ ี่ เริ่ มเรี ยนโจทย์ปัญหาในระดับต้น จะ
เข้าใจจากภาพวาดได้ง่ายกว่าการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์จากตัวหนังสื อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นวลฤทัย
ลาพาแว (2558) ได้ศึ ก ษางานวิจัย เรื่ อ ง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการแก้โ จทย์ปั ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดลสําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่ วมกับ
เทคนิ คการวาดรู ปบาร์โมเดล สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละหลังเรี ยน เท่ากับ 87.67 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรี ยนที่มีค่าเท่ากับ 57.67 และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ งามพิศ มิ่งไชย (2551) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนาจิ กพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาอํานาจเจริ ญ พบว่า ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการประยุกต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนาจิกพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอํานาจเจริ ญ หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการปฏิบตั ิการวิจยั และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ผลปรากฏว่านักเรี ยนสามารถทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 73.21 และมีนกั รี ยนที่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 21 คน
คิดเป็ นร้อยละ 75
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล
สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี การแก้โจทย์ปัญหาแบบ
โพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดองค์ความรู ้ เกิดความสนุกสนาน มีความเข้าใจ
ในบทเรี ยน มีกิจกรรมที่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ทําให้เกิด
ความรู ้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู ้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
แม่นยํา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพงศ์ วัฒศิริพงษ์ (2560) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การสอนแบบบาร์โมเดล
เรื่ อง เศษส่ วน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
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บรมราชูปถัมภ์ พบว่า ประสิ ทธิภาพของการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ใน เรื่ อง เศษส่วน โดยใช้วธิ ีการสอนแบบ
บาร์ โมเดลสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 เท่ากับ 82.50 ต่อ 82.84 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนโดยใช้วิธีสอนแก้โจทย์ปัญหาแบบบาร์ โมเดล เรื่ อง เศษส่ วน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้วิธีสอนแก้โจทย์
ปั ญหาแบบบาร์โมเดลเรื่ องเศษส่วนอยูใ่ นระดับดีมาก และสอดคล้องกับงานวิจขั อง หนึ่งนุช เต็นตารัมย์ (2558) ได้
ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ผลการใช้แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง สมการ โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง สมการ โดยใช้เทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยา สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ควรนําเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่ วมกับบาร์โมเดลไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนใน
ระดับชั้นอื่นๆ
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึ กษาวิจยั วิธีการสอนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยาร่ วมกับบาร์ โมเดล โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ออนไลน์ เช่น การจัดทําคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน(CAI) และวัดผลการเรี ยนรู ้เปรี ยบเที ยบกับการสอนในชั้นเรี ยน

9. กิตติกรรมประกาศ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน. บุรีรัมย์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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รองศาสตราจารย์ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: subin.yu@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาระดับการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู
สถานศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค และ 2) วิเคราะห์ตวั แปรที่สัมพันธ์และส่ งผลต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยน
การสอนในยุค 4.0 ของครู สถานศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครู
สถานศึกษาเอกชน ในเครื อไทย-เทค ปี การศึกษา 2561 จํานวน 255 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของไลเคร์ ท
(Likert) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.807 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.000- 0.763 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงสรุ ปอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลวิจยั พบว่า
1) ระดับการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู สถานศึ กษาเอกชนในเครื อไทย-เทค
ภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 3.69, S.D. = 0.89)
2) ตัวแปรที่ สัมพันธ์และส่ งผลต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู สถานศึ กษา
เอกชนในเครื อไทย-เทค พบว่า เจตคติต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 และ แรงจูงใจในการใช้
นวัต กรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0 มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การใช้น วัตกรรมการเรี ย นการสอนในยุค 4.0 อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การใช้นวัตกรรม, ยุค 4.0, ครู สถานศึกษาเอกชน
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ABSTRACT

The objective of this research is to 1) Study the level of innovation in teaching and learning in the 4.0
era of teachers private school in Thai-Tech group. and 2) Analyze the related variables and affect the use of
teaching and learning innovation in the 4.0 era of private school teachers in Thai-Tech group. The population and
samples used in the research were teachers, private education institutions. In the Thai-Tech group, the academic
year 2018, the number of 255 people. The tool used is a questionnaire about the use of innovative teaching scale
by 5 rating scale according to likert model. Reliability is 0.807 and Discrimination is 0.000-0.763. Using
descriptive statistics including, frequency, percentage, mean, standard deviation Statistical value, pearson product
moment correlation coefficient and multiple regression analysis.
The research found that:
1) The level of the use of teaching and learning innovation in the 4.0 era of the Thai-Tech affiliated
private school teachers The overall picture is at a high level. (𝑥𝑥̅ = 3.69, S.D. = 0.89)
2) Related variables and affecting the use of teaching and learning innovation in the 4.0 era of teachers
private school in Thai-Tech group found that the characteristics of teachers are attitude towards using innovation
in teaching and learning in the 4.0 era and motivation to use innovation in teaching and learning in the 4.0 era is
related to the use of innovation in teaching and learning in the 4.0 era. Of teachers, including motivation to use
innovation in teaching and learning in the 4.0 era, affecting the use of teaching and learning innovation in the 4.0 era.
Key Words: Using innovation, 4.0 Era, Teachers private school

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา

การศึ ก ษาในยุค 4.0 เป็ นการศึ ก ษายุค ใหม่ เ พื่ อตอบสนองคนยุคใหม่ ที่ตอ้ งการนํา องค์ความรู ้ มา
ตอบสนองความต้องการสังคม สถานศึ กษาจึ งต้องมีโมเดลการจัดการศึ กษาที่ เปลี่ยนไป โดยมีอุปกรณ์สมาร์ ท
สมัยใหม่ (Smart Machine) เช่น สมาร์ ทโฟน แท็บเบล็ต เพื่อช่วยในการแสวงหาการเรี ยนรู ้โดยการใช้เครื่ องมือที่
สมาร์ ทสมัยใหม่เชื่ อมโยงสิ่ งต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงการสามารถเรี ยนรู ้ สิ่งต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง อย่างท้าทาย
สร้างสรรค์ เพื่อหาความรู ้ใหม่มาต่อยอดความรู ้เดิม โดยการนํามาคิดและ ประยุกต์ใช้ความรู ้ให้เกิดประโยชน์กบั
ตนเอง และสังคม ตามสถานการณ์ ดังนั้นการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 จึงต้องเปลี่ยนวิธีการสอนไม่เป็ นเพียงแค่ให้
ความรู ้และการท่องจํา แต่ตอ้ งหันไปให้น้ าํ หนักกับการสร้างทักษะในการเรี ยนรู ้และปรับตัวของผูเ้ รี ยนให้สามารถ
เรี ยนรู ้ ได้ตลอดชี วิต โดยให้ผูเ้ รี ยนใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนกล้าคิ ดและกล้า
สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเป็ นรู ปธรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น ๆ ด้วยทักษะการศึกษาที่
เน้นการลงมือทํา แล้วออกมาเป็ นผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะที่กา้ วทันโลกได้อย่างชาญฉลาด (สุ นนั ท์ สี
พาย และ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2561)
อีกทั้งบทบาทหนึ่งที่สาํ คัญของครู ในทุกระดับการศึกษา คือ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โดยให้โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการบริ หารการศึกษา ซึ่ งหลักสู ตรที่โรงเรี ยนจัดทําขึ้นมาจะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพ และความถนัดของผูเ้ รี ยน อีกทั้งต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง หลากหลายของวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ชุมชน และสังคมได้ ถือเป็ นความท้าทายของครู ในยุคปั จจุบนั ซึ่งภาครัฐมีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดกรองผูท้ ี่
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มีคุณสมบัติเหมาะสมจะมาเป็ นครู โดยเฉพาะสถานศึกษาของเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ทุกรู ปแบบ แต่ท้ งั นี้
ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ตอ้ งการความเป็ นอิสระ
และความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยจะการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน 5 ปี (ราช
กิจจานุเบกษา, 2562) เพื่อการศึกษาสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม
จากความต้องการเพื่อปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของประเทศไทยเกิดจาก
ปั ญหาคุ ณภาพการศึ กษาของไทยตกตํ่า มี สาเหตุหลักๆ มาจากโครงสร้ างการบริ การการศึ กษาของกระทรวง
การศึกษาที่กระจายเกินไป ครู และผูบ้ ริ การขาดคุณภาพ คุณภาพการศึกษายังไม่ตอบโจทย์ และหลักสูตรการศึกษา
ไม่มีความทันสมัย ทําให้เกิดความไม่ชดั เจนในเนื้ อหาการเรี ยนก่อให้เกิดกระแสต่อต้านจากองค์กรครู ต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ สถานศึ ก ษาจึ ง ต้อ งเร่ ง พัฒนาบุ คลากรครู และมุ่ ง พัฒ นาการศึ ก ษาตั้ง แต่ ว ยั ทารกแรกเกิ ด จนถึ ง วัย
อุดมศึกษา อาชีวศึกษาหลัง 18 ปี ขึ้นไปให้เป็ นไปตามรู ปแบบสากลนิยม โดยการผลิตครู ให้มีความรู ้ในการพัฒนา
นักเรี ยน และเข้าใจจิตวิทยาของนักเรี ยนในแต่ละช่วงวัย (เพชร เหมือนพันธุ์, 2562)
ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 นั้น ครู ผูส้ อนควรต้องจัดการศึ กษา/จัดการเรี ยนรู ้ไปใน
ทิ ศทางเชิ งสร้ างสรรค์ มากยิ่งขึ้ น โดยมี เป้ าหมายเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถ มี ทักษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสุขและสนุกกับการเรี ยนรู ้ เช่น การให้
ผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์และใช้สถานการณ์ปัญหาเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ (Problem Base Learning) และใช้การเรี ยนรู ้
เชิงรุ ก (Active Learning) เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้ลกั ษณะเหล่านี้เป็ นการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางใน
การเรี ยนรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนได้เสาะแสวงหาความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีกระบวนการและมี
ขั้น ตอน ซึ่ ง จะทํา ให้ไ ด้ม าซึ่ ง ความรู ้ ที่ ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละเป็ นความรู ้ ที่ ผูเ้ รี ย นสามารถนํา ไปใช้ไ ด้จ ริ ง ใน
ชี วิตประจําวัน นอกจากนั้นสถานศึกษาจึงต้องควรจัดให้มีห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ ห้องแสดงนิ ทรรศการ และ
ห้องสาธิ ต เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มาศึกษาดูงานได้สะดวก เพราะการเรี ยนรู ้ในยุค 4.0 ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรี ยน
แล้วอีกต่อไป แต่ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน ดังนั้น หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจึง
จําเป็ นต้องปรับปรุ งตําราเรี ยนที่ช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ เกิดความสงสัย เกิดคําถาม และอยากค้นคว้าหา
คําตอบ ดังนั้นตําราเรี ยนจึ งควรต้องตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน และระบบการประเมิ นต้องมี ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสู ตรด้วยเช่นกันโดยเฉพาะข้อสอบที่ ใช้วดั ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ควรเป็ น
ข้อสอบอัตนัยหรื อเป็ นสถานการณ์ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เป็ นต้น อันจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
สามารถสะท้อนความรู ้ผเู ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง (พาสนา จุลรัตน์, 2561)
สถานศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค เป็ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาครู และ
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนไทย 4.0 เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริ มให้ครู
นํานวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนมากที่สุด การศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวแปรที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 มาใช้จะทําให้การกําหนดนโยบาย
การพัฒนาครู ของสถานศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค ทําได้ง่ายขึ้นและเป็ นนโยบายที่ สอดคล้องกับยุคสมัยใน
ปั จจุบนั ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาคนไทยให้มีความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นและเหมาะสม
ในยุคประเทศไทย 4.0

1467

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ไทย-เทค

1. เพื่อศึ กษาระดับการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู สถานศึ กษาเอกชนในเครื อ

2. เพื่อวิเคราะห์ตวั แปรที่ สัมพันธ์และส่ งผลต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู
สถานศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค

3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้
นวัต กรรมการเรี ย นการสอนในยุค 4.0 มาใช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ แนวคิ ด การศึ ก ษา 4.0 การจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครื อไท-เทค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 และบทบาท
ของครู และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครู ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนํามาทํากรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ
ที่ 1.1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภูมหิ ลังของครู
อายุของครู
วุฒิการศึกษาของครู
ประสบการณ์ในการสอน
ระดับชั้นที่สอน
รายได้ต่อเดือน
ภาระงานสอน

การใช้ นวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0
ของครู สถานศึกษาเอกชน
ในเครื อไทย-เทค

คุณลักษณะของครู
ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
เจตคติต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
แรงจูงใจในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0
ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยภูมิหลังของครู ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยคุณลักษณะของครู มีความกับพันธ์กบั การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยคุณลักษณะของครู ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย

4.1 รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู สถานศึกษาเอกชนในเครื อไทยเทค และเพื่อวิเคราะห์ตวั แปรที่สมั พันธ์และส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู
สถานศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ครู ผสู ้ อนในวิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
อยุธยาบริ หารธุรกิจ โรงเรี ยนสุขฤทัยกรุ งเทพ โรงเรี ยนพัฒนวิทย์ โรงเรี ยนสุขฤทัยชลบุรี โรงเรี ยนสุขฤทัย
ขอนแก่น โรงเรี ยนสิ ริวฒั นาเชียงราย โรงเรี ยนสิ ริวฒั นาพิจิตร จํานวน 255 คน คิดเป็ นร้อลละ 100 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งแต่ละโรงเรี ยนมีกลุ่มตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 3.1 แสดงขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจ
30
วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ
34
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอธุธยาบริ หารธุรกิจ
28
โรงเรี ยนสุขฤทัยกรุ งเทพ
49
โรงเรี ยนพัฒนวิทย์
20
โรงเรี ยนสุขฤทัยชลบุรี
12
โรงเรี ยนสุขฤทัยขอนแก่น
9
โรงเรี ยนสิ ริวฒั นาเชียงราย
26
โรงเรี ยนสิ ริวฒั นาพิจิตร
47
รวม
255
อ้างอิง: ข้อมูลโรงเรี ยนกลุ่มเครื อไทย-เทค จํานวน 9 โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2561
สถานศึกษาเครื อฐานปัญญากรุ๊ป

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ
ภูมิหลังของครู ได้แก่ อายุของครู วุฒิการศึกษาของครู ประสบการณ์ในการสอน
ระดับชั้นที่สอน รายได้ต่อเดือน และภาระงานสอน
คุณลักษณะของครู ได้แก่ ความรู ้เกี่ ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 เจตคติต่อการใช้
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 และแรงจูงใจในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0
ตัวแปรตาม คือ การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู สถานศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค
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4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับภูมิหลังของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check –

ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับคุณลักษณะของครู แบ่งออกเป็ น 3 ตอนย่อย ได้แก่ ความรู ้
เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 เจตคติต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 แรงจูงใจ
ในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0 ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ของ Likert
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การใช้น วัต กรรมการเรี ย นการสอนในยุค 4.0 ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert
ตอนที่ 4 เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open Ended Questionnaires) เพื่อให้ผตู ้ อบแบบ สอบถามได้เสนอ
ความคิดเห็นประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสร้ างและคุณภาพของเครื่ องมือ
1. ผูว้ ิจัย ได้ด ํา เนิ น การการศึ ก ษาค้นคว้า จากเอกสาร (Document study) โดยศึ ก ษาจากหนังสื อ
วิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ ทฤษฎีแนวคิด สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาสร้างเครื่ องมือ
การวิจยั
2. นํา เครื่ อ งมื อ การวิจัย ตรวจสอบความถู ก ต้อ งในเนื้ อ หา และนํา เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งให้สมบูรณ์
3. ทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อนําแบบสอบถามไปสอบถามกับบุคคลที่ คล้ายกับกลุ่ม
ตัว อย่ า ง แต่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย จํา นวน 30 ราย แล้ว นํา ไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยใช้วิ ธี
สัมประสิ ทธิอลั ฟาของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.807 จึงสามารถใช้ได้
4. นําแบบสอบถามฉบับจริ งที่ผา่ นการปรับปรุ งแล้ว เพื่อนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่จะทําการศึกษาวิจยั
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษาดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ เก็บแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 255 คน ซึ่งเป็ นจํานวนทั้งหมดของครู วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครื อไทย-เทค จํานวน 9
โรง ปี การศึกษา 2561
4.6 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้ข้ นั ตอนต่อไปนี้
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) โดยการนําข้อมูลเชิงคุณภาพมา
วิเคราะห์ ความถี่ แ ละจัด กลุ่ ม (Qualitative themes) และแปลความหมายโดยใช้ห ลัก การให้เหตุผลเชิ ง ตรรกะ
(Logical reasoning)
2. ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical
statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์ สันโพรดัคโมเม้น (Pearson’s product moment correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)
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1. จากการศึกษา ภูมิหลังของครู พบว่า ครู วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครื อไทย-เทค ปี การศึกษา 2561
จํานวน 255 คน ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 36-46 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 มีวฒ
ุ ิการศึกษาครู ปริ ญญา
ตรี จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.30 มีประสบการณ์ในการสอน16 ปี ขึ้นไป จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.10 มีระดับชั้นที่ สอน ประถมศึ กษา จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 มีรายได้ต่อเดื อน 20,001– 30,000
บาท จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.60 และมีภาระงานสอน ไม่ต่าํ กว่า 18 ชัว่ โมง/สัปดาห์ จํานวน 132 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51.80
2. จากการศึกษา คุณลักษณะของครู ท้ งั 3 ด้าน ส่ วนใหญ่ครู มีคุณลักษณะอยูใ่ นระดับมาก สามารถแยก
เป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้
คุณลักษณะของครู ด้านความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ได้ดงั นี้ ยุค 4.0 เป็ นยุคที่
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตอบใช่ 245 คน ไม่ใช่ 10 คน ยุค 4.0
เป็ นยุคให้เกิดการนําเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตอบใช่ 248 คน ไม่ใช่ 7 คน ยุค 4.0
เป็ นยุคของการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ที่มีวจิ ารณญาณมากขึ้น ตอบใช่ 251 คน ไม่ใช่ 4คน กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพยุค 4.0 จะต้องมุ่งเน้นสร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน ตอบใช่ 13 คน ไม่ใช่ 242 คน บทบาทของครู ในยุค 4.0 นี้ จะต้องเป็ นโค้ชของผูเ้ รี ยน ตอบใช่ 250 คน
ไม่ใช่ 5 คน บทบาทของครู ในยุค 4.0 นี้ จะต้องช่วยส่ งเสริ มองค์ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเกิดการจากเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ตอบ
ใช่ 250 คน ไม่ใช่ 5 คน วิธีการสอนจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ผเู ้ รี ยน ตอบใช่ 15
คน ไม่ใช่ 240 คน สื่ อการสอนในยุคดิจิทลั จะต้องพัฒนาปรับปรุ งตําราเรี ยนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว ตอบใช่ 250 คน
ไม่ใช่ 5 คน จะต้องมีการปรับหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ให้ทนั สมัยสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ตอบใช่ 252 คน
ไม่ใช่ 3 คน และยุค 4.0 จะต้องส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สองภาษา ตอบใช่ 253 คน ไม่ใช่ 2 คน
คุณลักษณะของครู ด้านเจตคติต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า การใช้นวัตกรรมการสอนจะลดภาระให้กบั ครู ผสู ้ อน อยู่
ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.72 รองลงมา การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนจะต้องกระตุน้ ให้นักเรี ยน
กระตื อ รื อ ร้ น อยู่ใ นระดับมาก มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.71 และการใช้นวัตกรรมการสอนจะเป็ นงานที่ ต ้องศึ กษา
นวัตกรรมใหม่ๆ ทําให้การสอนสะดวก และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
คุณลักษณะของครู ด้านแรงจูงใจในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.71 เมื่ อ จํา แนกเป็ นรายข้อ แล้ว พบว่ า การได้รั บ การสนั บ สนุ น ในการปฏิ บัติ ง านจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา บุคคลภายนอก และเพื่อนร่ วมงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา การได้รับการ
ยกย่องชมเชย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และการได้รับความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.70
3. จากการศึกษาระดับการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู สถานศึกษาเอกชนในเครื อ
ไทย-เทค พบว่า การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อ
จําแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มีการใช้นวัตกรรมเป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมา กําลังเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการนํานวัตกรรมไปใช้ในการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และเผยแพร่ วิธีการสอนเรี ยนการสอนโดยใช้นวัตกรรมให้เพื่อนครู และบุคคลอื่นๆ เมื่อมี
โอกาส อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ดังรายละเอียดตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ภาพรวม
การใช้ นวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0
กําลังเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการนํานวัตกรรมไปใช้ในการเรี ยนการสอน
มีการใช้นวัตกรรมเป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอน
มีการนํานวัตกรรมทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนโดยมีการออกแบบวิธีการสอนเหมาะสมกับเด็กนักเรี ยน
ของตนเอง
ตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมในการเรี ยนการสอนเป็ นสื่ อการเรี ยนการ
สอนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาและพัฒนาวิธีการสอนโดยใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เผยแพร่ วธิ ีการสอนเรี ยนการสอนโดยใช้นวัตกรรมให้เพื่อนครู และ
บุคคลอื่นๆ เมื่อมีโอกาส
แม้วา่ จะพบกับปัญหาในการใช้งานนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนการสอน
แต่จะยังคงใช้นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนการสอนต่อไป
มีการปรับปรุ งวิธีการสอนจากการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื่อง
มีการแบ่งปันข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนให้
เพื่อนครู คนอื่นๆ ที่ประสบกับปัญหาเดียวกัน
หลังจากใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน รู ้สึกได้ถึง
ประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอนที่ดีมากขึ้น
รวม

𝛍𝛍
3.93
4.03
3.68

𝝈𝝈
0.99
1.11
0.82

แปลผล
มาก
มาก
มาก

อันดับ
2
1
6

3.71

0.77

มาก

5

3.78
3.82

0.82
0.87

มาก
มาก

4
3

3.44

0.83

มาก

10

3.51

0.83

มาก

8

3.47

0.91

มาก

9

3.57

0.91

มาก

7

3.69

0.89

มาก

4. เมื่ อวิเคราะห์ตวั แปรที่ สัมพันธ์และส่ งผลต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู
สถานศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค พบว่า
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยภูมิหลังของครู ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดื อน และภาระงานสอน ส่ งผลต่อการใช้
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การสอน
ระดับชั้นที่สอน
รายได้ต่อเดือน
ภาระงานสอน

F
3.292
.259
1.200
1.165
4.998
3.269

Sig.
.021*
.772
.310
.324
.007*
.022*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยคุณลักษณะของครู ได้แก่ เจตคติต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
และ แรงจูงใจในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0 มีความกับพันธ์กบั การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ในยุค 4.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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การใช้ นวัตกรรมการเรียนการสอนใน
ยุค 4.0
r
Sig.
-.017
.786
.290*
.000
.483*
.000

ปัจจัยคุณลักษณะของครู
ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
เจตคติต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
แรงจูงใจในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยคุณลักษณะของครู ได้แก่ แรงจูงใจในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0
ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
การใช้ นวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0
ค่าคงที่ (constant)
ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 (X1)
เจตคติต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 (X2)
แรงจูงใจในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0 (X3)
R square = 0.243
F = 26.845
Sig =0.000*

B
1.464
.212
.121
.437

SE
.512
.519
.070
.060

t
2.859
.409
1.730
7.254

Sig.
.005*
.683
.085
.000*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล

1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของครู ภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ นเพราะครู ส่วนใหญ่มี
การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ สร้ างการกระตุน้ ให้นักเรี ยนกระตื อรื อ ร้ น นอกจากนั้นครู ยงั ได้รับการ
สนับสนุ นในการปฏิ บตั ิงานจาก ผูบ้ งั คับบัญชา บุคคลภายนอก และเพื่อนร่ วมงาน อีกทั้งการได้รับการยกย่อง
ชมเชย และการได้รับความไว้วางใจในการทํางาน ทําให้งานมีประสิ ทธิ ภาพและลดภาระให้กบั ครู ผูส้ อน ทําให้
การสอนสะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา 4.0 พบว่า ครู ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจะต้องมีคุณลักษณเมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ สามารถแก้ไขปั ญหาการเรี ยนการสอนได้ ซึ่ งอาจร่ วมคิด
นวัตกรรมกับบุคคลภายยอกองค์กร เพื่อกระตุน้ ความคิดริ เริ่ ม เพื่อผลิตนวัตกรรมให้ดีข้ ึน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิไลลักษณ์ จุลเสริ ม (2552) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนาครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ดา้ นความมุ่งมัน่
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพและด้านการรายงานผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ โรงเรี ยนอัว่ เคี้ยว อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การพัฒนาครู ตอ้ งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งต่อกระบวนการพัฒนาครู และผูบ้ ริ หาร เช่นการ
นําเอากลยุทธ์การอบรมมาใช้ เพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ และฝึ กให้ครู สามารถปฏิ บัติงานได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนั้นครู ยงั ต้องการคําแนะนําส่ งเสริ มการทํางานเพื่อนําเอากลยุทธ์ การพัฒนาระหว่างปฏิ บตั ิงานมาใช้
ควบคู่ กับ การทํา งาน ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ง ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ ธัญ ญรั ศ ม์ จอกสถิ ต ย์ (2553)
ศึกษาวิจยั เรื่ องโมเดลการพัฒนาการปฏิบตั ิงานครู โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินครู ที่เน้นการปฏิบตั ิงานเป็ น
ฐานและการประเมินแบบเสริ มพลังอํานาจ พบว่า การพัฒนาการปฏิบตั ิงานของครู มีเป้ าหมายที่มุ่งสร้างสมรรถนะ
ด้านการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เพื่อบรรลุความก้าวหน้าในอาชีพการงานของครู ในอนาคต
2. การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 1
อาจเป็ นเพราะการใช้นวัตกรรมเป็ นเครื่ องมื อในการจัดการเรี ยนการสอน อี กทั้งกําลังเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการนํา
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นวัตกรรมไปใช้ในการเรี ยนการสอน และเผยแพร่ วิธีการสอนเรี ยนการสอนโดยใช้นวัตกรรมให้เพื่อนครู และ
บุคคลอื่นๆ เมื่อมีโอกาส ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา 4.0 พบว่า ประเทศไทยกําลังผลักดันพัฒนาประเทศ
ตามแนวทาง Thailand 4.0 ซึ่ งการเรี ยนการสอนต้องจัดการศึ กษาให้สอดคล้องกับยุค 4.0 ด้วย เพื่อให้ ผูเ้ รี ยน
สามารถนําองค์ความรู ้มาพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆมาตอบสนองความต้องการของสังคม ซี่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Baurain (2013) ได้ศึกษาโปรแกรมพัฒนาการเล่าเรื่ องของครู ในการสัมมนาผูส้ าํ เร็ จ การศึกษาของเวียดนาม
พบว่า การพัฒนาครู ทุกหลักสูตรจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมืออาชีพจากประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับ ดังนั้น การ
พัฒนาครู จะไม่ได้อยูเ่ พียงการสร้าง ทักษะเท่านั้นแต่ตอ้ งเป็ นกระบวนการหลายมิติไม่วา่ จะเป็ นการใช้นวัตกรรม
การเผยแพร่ วิธีการเรี ยนการสอน เพื่อกระตุน้ ให้สร้างเรื่ องราวจากประสบการณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ต่อไป อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดิ เรก พรสี มา (2559) ได้ทาํ การศึ กษาครู ไทย 4.0 กล่าวว่า ครู ผูส้ อนควรต้องจัด
การศึกษา/จัดการเรี ยนรู ้ไปในทิศทางเชิงสร้างสรรค์ ให้มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถ
มี ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้ าง นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ เมื่ อใดที่ ผูเ้ รี ยนมี ความสุ ขและสนุ กกับ
การเรี ยนรู ้ และคิดว่าสิ่ งใดยิ่งยากสิ่ งนั้นยิ่งท้าทาย นั่นแสดงว่าการยกระดับคุณภาพการศึ กษาของชาติป ระสบ
ความสําเร็ จแล้ว ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนขอนําเสนอ ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ “การจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยน
ในยุค Thailand4.0
3. จากการวิเคราะห์ตวั แปรที่สัมพันธ์และส่ งผลต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู
สถานศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค พบว่า เจตคติต่อการใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 และ แรงจูงใจ
ในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนสอนในยุค 4.0 มีความกับพันธ์กบั การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ซึ่ ง
ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ 2 อาจเป็ นเพราะเจตคติ ใ นการใช้น วัต กรรมที่ ผ่ า นมา ไม่ ว่า จะเป็ น สั ง คมรอบข้า ง
ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาจากการทํางาน ทําให้เป็ นตัวแปรสําคัญในการเรี ยนการสอนยุกปั จจุบนั อีกทั้งยังจะเป็ น
แรงจู ง ใจในการเรี ย นการสอนให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด การศึ ก ษา 4.0 พบว่า ครู ต ้อ งมี ค วามรู ้
ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย
4.0 ดังนั้นครู จะต้องคิดทุกด้านอย่างรอบคอบเพื่อคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมๆ อาจมีความคิดต้นแบบมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้อบรมมา การศึกษา หรื อการพบเห็น เพื่อผลิตหรื อสร้างผลงานนวัตกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อ
นํามาพัฒนาการศึกษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลลักษณ์ จุลเสริ ม (2552) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนาครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ดา้ นความมุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพและด้านการรายงานผลการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ โรงเรี ยนอัว่ เคี้ยว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การมุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ
เกิดจากเจตคติที่ผา่ นมากของครู จึงจะมีแรงจูงใจผลักดันพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนใหม่ๆ ขึ้นมา อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Baurain (2013) ได้ศึกษาโปรแกรมพัฒนาการเล่าเรื่ องของครู ในการสัมมนาผูส้ าํ เร็ จ
การศึ กษาของเวียตนาม พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จะมีเจตคตินวัตกรรมการเรี ยนการสอน
เพิ่มขึ้นและแรงจูงใจจะช่วยทําให้ครู ไม่ได้อยูเ่ พียงการสร้างทักษะเท่านั้นแต่จะสร้างกระบวนการแก้ไขปั ญหาการ
เรี ยนการสอนด้วยนวัตกรรมได้เป็ นอย่างดี

7. ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1) ควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางให้ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ โดยให้
ครู สนุบสนุนให้นกั เรี ยนใช้ความคิดโดยฝึ กการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล การใฝ่ หาความรู ้ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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2) ควรทําระบบเครื อข่ายการเรี ยนรู ้เพื่อให้นักเรี ยนได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง เช่น
สื่ อมวลชน ทุกแขนง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และหน่ วยงานต่างๆ ให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้พฒั นาตนเอง และพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
3) ควรมีการจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกหลักสูตร โดยให้นกั เรี ยนจัดสรรคแบ่งเวลาการทํากิจกรรม
เพื่อเสริ มประสบการณ์ทางสังคมให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการทําวิจยั การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของครู สถานศึกษาเอกชนในกลุ่ม
เครื อไทย-เทค ในลักษณะการวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์เป็ นต้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น
2) ควรทําการศึกษา เพิม่ เติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ ในการวิจยั ที่อาจส่งผลต่อการวิจยั ที่ชดั เจนขึ้น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนขึ้น และสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุ ง การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุค 4.0 ของ
ครู สถานศึกษาเอกชนในกลุ่มเครื อไทย-เทค ให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลมากที่สุด
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การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ และเพื่อเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลอง
หลวง) ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิด
วิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลอง
หลวง) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 23 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง
จํานวนตรรกยะ ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ จํานวน 5
แผน เวลา 29 ชัว่ โมง ใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ 2) แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์เรื่ องจํานวน
ตรรกยะ 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพของแบบฝึ กทักษะอยูใ่ นระดับดีมาก และดีเยีย่ ม ตามลําดับ 3. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ 2 ชุด ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องจํานวนตรรก
ยะ และชุ ดที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มี ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.76 และ 0.73
ตามลําดับ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้
แบบฝึ กทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ ค ณิ ต ศาสตร์ ด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจ อยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งดี และด้า นทัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ ด้านความรู ้
ความเข้าใจ และด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิด
ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คําสําคัญ : การสอนแนะให้รู้คิด, แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง
จํานวนตรรกยะ

ABSTRACT

The objectives of this study were to study of the scholastic achievement on rational numbers, and to
compare the scholastic achievement on rational numbers of Mathayomsuksa 1 students at Thairatwittaya 69
(Khlongluang) school between before learning and after learning through learning management by cognitively
guided instruction with the critical thinking mathematic analytical exercises. The sample used in this study
comprised Mathayomsuksa 1 students at Thairatwittaya 69 (Khlongluang) school, in the first semester of the
2019 academic year, one class consisted of 23 students. The instruments in this study were 1) 5 learning
management plans on rational numbers by cognitively guided instruction with critical thinking mathematical
exercises for 29 hours: ten weeks 2) 2 units of critical thinking mathematical exercises which had a quality on
exercise at a good level and at the excellent level respectively 3) 2 sets of scholastic achievement tests on rational
numbers, the first set was learning comprehension test on rational numbers and the second set was the critical
thinking mathematical analytical test. They were reliabilities on 0.76 and 0.73 respectively. The results of this
study found that 1) the scholastic achievement on rational numbers of Mathayomsuksa 1 students at
Thairatwittaya 69 ( Khlongluang) school after learning through learning management by cognitively guided
instruction with the critical thinking mathematical analytical exercises in the comprehension aspect was fairly
well , and in the critical thinking mathematical analytical aspect was fairly well. 2) the scholastic achievement on
rational numbers on comprehension aspect and mathematical skill through learning management by cognitive
guided instruction with critical thinking mathematical analytical exercises was higher at the .05 level of statistical
significance.
KEYWORDS: Cognitive guided instruction, Critical thinking Mathematical analytical exercises,
Scholastic achievement on rational numbers

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิ การ จัดทําขึ้นโดยคํานึ งถึงการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะที่
จําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็ นสําคัญ นัน่ คือ การเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะด้านการคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่ อสารและการร่ วมมือ ทั้งนี้
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่ประสบความสําเร็ จนั้น จะต้องเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรื อสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 1)
จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) พบว่า ปี การศึ กษา 2561 วิชาคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.76 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน วิชาคณิ ตศาสตร์
ในระดับประเทศ เท่ากับ 30.04 แสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ ควรเร่ งพัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรี ยนตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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แนวทางในการปรับปรุ งการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ ถือเป็ นหน้าที่ของครู โดยตรง ครู ผสู ้ อนต้อง
คํานึงถึงระดับความสามารถและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้แบบการสอนแนะให้รู้คิดโดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะประกอบ ถือเป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะจากประสบการณ์จริ ง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง และสามารถคิดวิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ปัญหาได้
การจั ด การเรี ยนการสอนตามหลั ก การสอนแนะให้ รู้ คิ ด (Cognitive Guided Instruction: CGI)
(Carpenter,T.P. et al. 2000: 1) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นวิธีการสอนที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ค รู ส ามารถจัด การเรี ย นการสอนให้ นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ อ ย่า งเข้า ใจเหตุ ผ ลทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้ เพราะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ อยู่บนพื้นฐานความคิดความเข้าใจของนักเรี ยน เน้นให้
นักเรี ยนสร้างความรู ้ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยมีครู เป็ นผูแ้ นะแนวทางให้นักเรี ยนคิดอย่างต่อเนื่ อง จนเกิดการ
เรี ยนรู ้ในเนื้อหา มีงานวิจยั หลายชิ้นสรุ ปผลการวิจยั ไว้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความเข้าใจคณิ ตศาสตร์ ได้ดว้ ยตนเอง ทําให้นกั เรี ยนรู ้จกั การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และ
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ ถือเป็ นสื่ อหรื อนวัตกรรมที่จาํ เป็ นอย่างหนึ่ ง ที่จะทําให้
การจัดการเรี ยนรู ้บรรลุผล อีกทั้งยังสามารถช่วยในการฝึ กความชํานาญในทักษะต่าง ๆ จนเกิดความคิดรวบยอดใน
เรื่ องที่ฝึกและสามารถนําทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ จะเห็นได้วา่ การสร้างแบบฝึ กทักษะประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการทางด้านการเรี ยนรู ้ ความชํานาญ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาได้ดียง่ิ ขึ้น (วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี. 2548:63)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการนําวิธีการสอนตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ
การคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เป็ นแนวทางหนึ่ งที่ใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวน
ตรรกยะ ที่อยูใ่ นสาระจํานวนและพีชคณิ ต เพราะเป็ นสาระที่สาํ คัญและนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน เป็ นเรื่ องที่ใกล้
ตัวนักเรี ยน โดยทําการวิจยั กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการ
จัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง ฝึ กให้นกั เรี ยนคิด สามารถคิด
วิเคราะห์และให้เหตุผลได้ โดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ ในการนําเสนอสถานการณ์ และ
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับชี วิต ประจํา วัน เพื่ อ ให้นัก เรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ และสามารถนํา ความรู ้ ม าประยุก ต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ
การคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิด
ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับ
การใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องจํานวนตรรกยะ
1. ความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องจํานวนตรรกยะ
2. ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์

1. ขั้นนําเสนอปั ญหา
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา
3. ขั้นนําเสนอคําตอบ
4. ขั้นอภิปรายและสรุ ป

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ได้ทาํ การทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองชนิด แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน (One Group Pretest-Posttest Design) ดังนี้
T1
X
T2
เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ
การคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ที่
กําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) จากการจับฉลาก โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ม มีนกั เรี ยนจํานวน 23 คน
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ
การคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนตรรกยะ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องจํานวนตรรกยะ ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ ก
ทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 15 แผน คิดเป็ นเวลา 29 ชัว่ โมง มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก (x�=4.00)
(2) แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์เรื่ องจํานวนตรรกยะ ประกอบด้วย ชุดแบบฝึ กทักษะ
การคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ จํานวน 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องจํานวนเต็ม หน่ วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องทศนิยมและเศษส่วน แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก (x�=4.17) หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (x�=4.67)
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 แบบทดสอบ
ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่า IOC รายข้อ ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.33 –
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0.77 ค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.73 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76 และชุดที่ 2 แบบทดสอบแสดงวิธี
ทํา จํานวน 3 ข้อ มีค่า IOC รายข้อ ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความยาก (PE) ระหว่าง 0.58 – 0.60 ค่าอํานาจจําแนก
(D) ระหว่าง 0.21 – 0.43 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ
ทดสอบด้านความรู ้ความเข้าใจ และด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนที่ เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องจํานวนตรรกยะ ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิด
ร่ ว มกับ การใช้แ บบฝึ กทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ค ณิ ต ศาสตร์ เป็ นเวลา 29 ชั่ว โมง ทดสอบหลัง เรี ย น โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ ซึ่งเป็ นชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรี ยน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตพิ ื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเพื่ อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติเปรี ยบเที ยบ โดยใช้ The willcoxon Matched Pairs SignedRanks Test (ไพฑูรย์ โพธิสาร และสุนนั ท์ ศลโกสุม. 2561: 13-14)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการสอนแนะให้ รู้ คดิ ร่ วมกับการใช้ แบบฝึ กทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
คณิ ตศาสตร์ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการ
สอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ จําแนกตามด้านของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ด้าน
n
k
ระดับคุณภาพ
x�
SD
ความรู ้ความเข้าใจ
23
30
19.61
3.94
ค่อนข้างดี
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
23
15
9.87
2.05
ค่อนข้างดี
รวม
23
45
29.48
5.72
ค่อนข้างดี
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้
แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี (x� = 29.48) เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง
ด้านความรู ้ความเข้าใจและด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี (x� = 19.61 และ x� =
9.87) ตามลําดับ
5.2 การเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนไทยรั ฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ระหว่ างก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักการสอนแนะให้ รู้ คิด
ร่ วมกับการใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์
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ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิด
ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ ดังตารางที่ 2 – 3
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
หลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนน
ลําดับที่
ผลต่าง
X
Y ของคะแนน ของความ
(ก่อน) (หลัง) D = Y-X แตกต่าง
8
15
7
5.5
13
21
8
9
9
10
1
1
10
16
6
3
12
22
10
16.5
8
19
11
19.5
7
15
8
9
12
21
9
13.5
10
16
6
3
10
19
9
13.5
13
24
11
19.5
8
17
9
13.5

ลําดับเครื่ องหมาย
บวก

T

นักเรี ยน
คนที่

ลบ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0*

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คะแนน
ลําดับเครื่ องหมาย
ผลต่าง
ลําดับที่
X
Y ของคะแนน ของความ
บวก
ลบ
(ก่อน) (หลัง) D = Y-X แตกต่าง
13
21
8
9
+
16
27
11
19.5
+
9
15
6
3
+
11
19
8
9
+
13
25
12
22
+
13
21
8
9
+
13
24
11
19.5
+
12
21
9
13.5
+
12
19
7
5.5
+
11
21
10
16.5
+
10
23
13
23
+
รวม
T+ = 276 T- = 0

T

0*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิด
ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)ระหว่างก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนน
ผลต่าง
ลําดับที่
X
Y ของคะแนน ของความ
(ก่อน) (หลัง) D = Y-X แตกต่าง
2
6
4
16
9
2
7
2
4
6
2
2
7
11
4
16
8
11
3
7.5
3
7
4
16
5
9
4
16
6
10
4
16
5
8
3
7.5
5
10
5
22
8
12
4
16
4
7
3
7.5

ลําดับเครื่ องหมาย
บวก
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

T

นักเรี ยน
คนที่

ลบ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คะแนน
ลําดับเครื่ องหมาย
ผลต่าง
ลําดับที่
Y ของคะแนน ของความ
X
บวก
ลบ
(ก่อน) (หลัง) D = Y-X แตกต่าง
9
11
2
2
+
10
13
3
7.5
+
4
8
4
16
+
8
11
3
7.5
+
8
13
5
22
+
9
12
3
7.5
+
7
11
4
16
+
7
10
3
7.5
+
8
11
3
7.5
+
6
10
4
16
+
6
11
5
22
+
รวม
T+ = 276 T- = 0

T

0*
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ อ งจํา นวนตรรกยะ ด้า นทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
หลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้
ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับค่อนข้างดี
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
คณิ ตศาสตร์ มี ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเริ่ มจากให้นักเรี ยนศึ กษาปั ญหาจากแบบฝึ กทักษะ มี ครู เป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนํา และชี้ แนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อนักเรี ยนหาคําตอบได้แล้ว จะมีการอภิปรายคําตอบที่แตกต่างกัน
เนื่ องจากหลักการทางคณิ ตศาสตร์ สามารถเรี ยงลําดับการคิดคํานวณได้หลายรู ปแบบ อีกทั้งความคิดของนักเรี ยน
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน การอภิปรายสรุ ปคําตอบร่ วมกันเป็ นแนวทางให้นกั เรี ยนได้มีการอธิ บายที่ มาของ
คําตอบ เพื่อนักเรี ยนจะได้ทราบถึงเหตุผลของผูอ้ ื่นที่ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งครู มีการยอมรับในเหตุผลตลอดจนมี
การคิดคําตอบของตนเองไว้หลายแนวทางเช่นกัน การจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนคิดเชิงเหตุผล
คิดอย่างมีระบบ ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนําหลักการต่าง ๆ
ไปใช้แก้ปัญหาในชี วิตจริ งได้ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี พฒั นาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์ (อ้างอิงในสุ รางค์
โค้วตระกูล. 2541: 47-59) ซึ่ งสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งมีอายุระหว่าง 12 – 13 ปี จะมีการพัฒนา
ความรู ้ ความเข้าใจในระดับสู ง สามารถคิ ดแก้ปัญหาอย่างมี เหตุผล และมี ระบบได้ในเวลาเดี ยวกัน สามารถ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ สอดคล้องกับเนื้ อหาได้ และนําหลักการต่าง ๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกุลกาญจน์ สุ วรรณรักษ์ (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ และเจตคติ
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการชัง่ และการตวงของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โดยการสอนแนะให้รู้คิด
(CGI) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิ ตศาสตร์กบั ชีวติ ประจําวัน พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรื่ องการชัง่ และการตวงของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยการสอนแนะ
ให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิ ตศาสตร์ กบั ชีวิตประจําวัน สู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนแนะให้รู้คิดว่าเป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนที่จะช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คิดแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง ทําให้สนับสนุน
และพัฒนาความเข้าใจของนักเรี ยน โดยการจัดการเรี ยนการสอนควรมีการเชื่ อมโยงกับชี วิตประจําวัน เพื่อให้
นักเรี ยนเห็นความสําคัญ เห็นคุณค่าของเนื้อหา และนําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้
การใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ ท้ งั 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้ เป็ นสื่ อประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิด ซึ่ งมีการนําเสนอปั ญหาในรู ปแบบของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใกล้ตวั นักเรี ยน
เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจปั ญหา และมองเห็นคุณค่าของการเรี ยน มีการเรี ยงลําดับความยากง่ายของปั ญหา อีก
ทั้งมี ความสอดคล้องและต่อเนื่ องกันของหลักการต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึ กษาและทบทวนความรู ้ ในสิ่ งที่
นักเรี ยนได้เรี ยนมาแล้ว สอดคล้องกับลักษณะแบบฝึ กที่ดี สุจินดา พัชรภิญโญ. (2548: 57) ได้กล่าวไว้วา่ แบบฝึ กที่
ดีจะต้องเรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก มีคาํ สั่ง และอธิ บายที่ชดั เจน มีเนื้ อหารู ปแบบที่น่าสนใจ เพื่อไม่ให้นกั เรี ยน
เบื่ อหน่ายในการเรี ยนและนักเรี ยนสามารถนําสิ่ งที่เรี ยนไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในชี วิตประจําวัน สอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของอนุรักษ์ เร่ งรัด (2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องการประยุกต์ 1
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหา สําหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังใช้แบบฝึ กทักษะ สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึ กทักษะ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องจํานวนตรรกยะ ด้านความรู ้ความเข้าใจ และด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
คณิ ตศาสตร์ สูงขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอน
แนะให้รู้คิด มีหลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาความเข้าใจของนักเรี ยน โดยเน้นที่ความสําคัญระหว่างทักษะและ
การแก้ปัญหา ฝึ กให้นักเรี ยนลงมือทํากิ จกรรม เพื่อสามารถสร้างความรู ้ เชื่ อมโยงปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง พบว่า
นักเรี ยนให้ความสนใจในการแก้ปัญหาเป็ นอย่างดี ในระหว่างการคิดหาคําตอบมีการพูดคุยกับเพื่อนร่ วมชั้นถึง
การจิ นตนาการสถานการณ์ต่าง ๆ ในปั ญหาที่ ได้รับ มีกระบวนการคิดอย่างเป็ นเหตุผล และเป็ นระบบมากขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ธารัตน์ สมรรถการ (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบการสอนแนะ
ให้รู้คิด (CGI) เรื่ องวิธีเรี ยงสับเปลี่ ยนและวิธีจัดหมู่ ที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบการสอนแนะให้รู้คิด
(CGI) เรื่ องวิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่ สู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 16.20 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 81.00
การใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นสื่ อที่ช่วยให้นกั เรี ยน
สามารถฝึ กคิดวิเคราะห์ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีหลักการ มีเหตุผล คิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน
อี กทั้งเป็ นสื่ อที่ ช่วยกระตุน้ ให้นักเรี ยนสนใจในการแก้ปัญหา เนื่ องจากมี การนําเสนอปั ญหาในรู ปแบบของ
สถานการณ์ที่ใกล้ตวั นักเรี ยน มีการใช้ภาพประกอบ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนเข้าใจได้ง่าย พบว่านักเรี ยน
ให้ความสนใจในการแก้ปัญหา และเกิดความสนุกสนานในการทําแบบฝึ กทักษะ รวมถึงคิดวิเคราะห์แนวทางใน
การแก้ปั ญ หาได้ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี พ ัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของบรู เ นอร์ (อ้า งอิ ง ในชัย วัฒ น์
สุ ทธิ รัตน์. 2552: 27-28) ได้สรุ ปไว้วา่ พัฒนาการทางสติปัญญาเกิดจากการเรี ยนรู ้จากสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดได้จะต้องผ่าน
กระบวนการกระทํา กระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการใช้สัญลักษณ์ มีการฝึ กให้เด็กปฏิ บตั ิจริ ง โดยใช้สื่อเป็ น
รู ป ธรรม สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของนงลัก ษณ์ ฉายา (2558) ได้ท ํา การวิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นาแบบฝึ กทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 พบว่านักเรี ยนที่ เรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ด้วยแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์เรื่ องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผสู ้ อนควรมีการเตรี ยมคําตอบที่แตกต่างกันของแบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์
ให้มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
(2) ขั้นตอนการอภิปรายผลของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ตอ้ งเชื่อมโยงให้นกั เรี ยนคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับคําตอบที่แตกต่างกัน โดยการอภิปรายแต่ละครั้งครู ควรชี้แนะให้นกั เรี ยนทุกคนได้อภิปราย
คําตอบของตนเองเชิงวิเคราะห์
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการสอนแนะให้รู้คิด สามารถเลือกศึกษาได้ในทุก
ช่วงวัยของผูเ้ รี ยน โดยเริ่ มตั้งแต่ระดับปฐมวัย
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การเลือกสายการเรี ยนที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่ตรงกับความถนัดของนักศึกษา ส่ งผลให้นกั ศึกษาบางส่วน
สําเร็ จการศึกษาล่าช้า นักศึ กษามีผลการเรี ยนไม่ผ่าน เนื่ องจากไม่ใช่วิชาที่ตนเองถนัด งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อค้นหาเทคนิ คการจําแนกที่เหมาะสมในการเลือกสายการเรี ยนที่เหมาะสมของนักศึกษา 2) เพื่อพัฒนา
แบบจําลองการเลือกสายการเรี ยนที่เหมาะสมของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคการจําแนก และ 3) เพื่อนําเสนอวิธีการ
เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาเลือกสายการเรี ยนที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ข้อมูล
ผลการเรี ยนรวม ผลการเรี ยนรายวิชาแกน ผลการเรี ยนวิชาเฉพาะด้าน ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ของหลักสู ตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 126 คน จากนั้นจึ งทําการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของ
เทคนิ คการจําแนกข้อมูล ได้แก่ J48, Random Forest, Naïve Bayes และ REPTree เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการ
เลือกสายการเรี ยน ลดปั ญหาในการเรี ยนของนักศึกษา และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มโอกาสในการได้งานทําหลังจาก
จบการศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพด้านความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy) และประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวม (F-Measure) ผลจากเปรี ยบเทียบพบว่า เทคนิค Naïve Bayes เป็ นเทคนิควิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้
งานกับแบบจําลองที่ใช้ในการเลือกสายการเรี ยน โดยความถูกต้องแม่นยํา ที่ 50.98 และประสิ ทธิ ภาพโดยรวม ที่
0.514 ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั นี้ คือ ควรทําการศึกษาและเลือกใช้แอตทริ บิวต์ที่เหมาะสม
คําสําคัญ: การจําแนก, ต้นไม้ตดั สิ นใจ, นาอีฟเบย์, การเลือกสายการเรี ยน

ABSTRACT

Selection an inappropriate major or not match to student's ability causes some students graduate late.
Some students gain failed grade because they are not good at the selected subject. The objectives of this research
are 1) to find the suitable classification technique for appropriated major selection 2) to develop a model for
appropriated major selection using classification technique as well as 3) to present the method for solving
students' problems in selecting the inappropriate major. Data using in the experiment were GPA, Core and
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Specific requirement subject’ s grade of year 3 and 4 student who study in Computer Science Department at Suan
Dusit University for 126 records. Then, the comparison in term of efficiency of each data classification technique
as follow J48, Random Forest, Naïve Bayes and REPTree was done in order to find the suitable method to apply
with major selection, reduce the problems of learning, moreover, increase the opportunity to get a job after
graduated. The researchers compared the efficiency of each method using accuracy rate and F-Measure. From
the comparison, the result shown that Naïve Bayes is the most suitable technique to be used as the model with
accuracy rate at 50.98 and F-Measure at 0.514. The suggestion from this research is that the study and selection
of suitable attributes should be conducted.
Keywords: Classification, Decision Tree, Naïve Bayes, Major Selection

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั ญหาที่พบบ่อยสําหรับนักศึกษาที่จะต้องทําการเลือกสายการเรี ยนหรื อวิชาเอก คือ การเลือกสายการ
เรี ยนที่ ไม่เหมาะสมกับตนเอง ส่ งผลให้นักศึ กษาบางส่ วนสําเร็ จการศึ กษาล่าช้า นักศึ กษามีผลการเรี ยนไม่ผ่าน
เนื่องจากไม่ใช่วิชาที่ตนเองถนัด นักศึกษาบางส่วนที่คน้ พบความถนัดหรื อความสามารถของตนเองหลังจากเลือก
สายการเรี ยนจะแก้ปัญหาโดยการเลือกเรี ยนคร่ อมสาย โดยจะต้องเรี ยนวิชาในสายที่เลือกไว้ในตอนแรก 5 รายวิชา
และเลือกเรี ยนในสายที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริ งเพียง 2 วิชา ทําให้นกั ศึกษาไม่ได้เรี ยนตามความถนัดที่แท้จริ งของ
ตนเอง รวมทั้งทําให้นกั ศึกษาเสี ยโอกาสและเวลาในการทํางาน เนื่องจากจะต้องไปศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมเพื่อให้
มี คุ ณ สมบัติ ที่ เ พี ย งพอต่ อ การทํา งานในสายที่ ต นเองถนัด และตรงกับ ความสามารถที่ แ ท้จ ริ ง งานวิจัย นี้ ได้
ทําการศึกษา พัฒนา พร้อมทั้งนําเสนอเครื่ องมือที่สามารถใช้เป็ นตัวช่วยแนะนําและนําเสนอแนวทางประกอบการ
ตัดสิ นใจให้นกั ศึกษาเข้าใจเห็นถึงความสามารถที่แท้จริ งของตนเอง และสามารถเลือกสายการเรี ยนได้เหมาะสม
ตามความถนัด เพื่อลดปั ญหาในการเรี ยนของนักศึ กษา และเป็ นการเพิ่มโอกาสในการได้งานทําหลังจากจบ
การศึ กษา โดยได้นาํ เทคนิ คการจําแนกมาใช้ในการค้นหาสายการเรี ยนที่ เหมาะสมสําหรับนักศึ กษา เนื่ องจาก
นักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่สามารถเลือกสายการเรี ยนเอง ไม่มนั่ ใจ ไม่รู้ถึงความถนัดและความสามารถที่แท้จริ งของ
ตนเอง จึงตัดสิ นใจเลือกสายการเรี ยนตามกลุ่มเพื่อนและความชื่นชอบอาจารย์ผสู ้ อนเป็ นหลัก
การประยุกต์ใช้งานเทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล เพื่อการสกัดความรู ้จากฐานข้อมูลที่ ได้รับความนิ ยม
อย่างแพร่ หลาย เช่น ด้านธุรกิจ การเงิน การแพทย์ เนื่ องจากสามารถดึงเอาความรู ้มาใช้ประกอบการตัดสิ นใจใน
การทํางานได้ในทุกส่ วนของงานได้อย่างหลากหลายและเห็นผลได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเริ่ มมีการนําเทคนิคการ
ทําเหมืองข้อมูลมาใช้ในการทําวิจยั ทางด้านการศึ กษาเพิ่มมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล
สามารถตอบปั ญหาและค้นพบความรู ้ใหม่จากฐานข้อมูลที่มีอยูม่ ากมายและซับซ้อนได้ดี โดยเฉพาะเทคนิ คการ
จําแนก (Classification) ซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่งในการทําเหมืองข้อมูลที่นิยมนํามาใช้จาํ แนกหรื อทํานายผลกลุ่มประชากร
จากพฤติกรรมได้อย่างแม่นยําและมีความถูกต้องในระดับสู ง ในบทความนี้ได้รวบรวมตัวอย่างงานวิจยั ที่เป็ นการ
นําเอาเทคนิ คเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้กบั งานด้านการศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการตัดสิ นใจดําเนิ นงานต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เทคนิคการจําแนกมีกระบวนการในการสร้างแบบจําลองเพื่อจัดการข้อมูลให้อยู่
ในกลุ่มที่กาํ หนดมาให้ ตัวอย่างเช่น จัดกลุ่มนักเรี ยนว่า ดีมาก ดี ปานกลาง หรื อไม่ดี โดยพิจารณาจากประวัติและ
ผลการเรี ยน หรื อ แบ่ ง ประเภทของลูก ค้า ว่า เชื่ อถื อได้หรื อ ไม่ โดยอาศัย การเรี ย นรู ้ แ บบมี ผูส้ อน (Supervised
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Learning) ซึ่ งเทคนิ คในประเภทนี้ จะเน้นการเรี ยนรู ้จากข้อมูลที่มีอยูใ่ นอดีตเพื่อนํามาสร้างโมเดลสําหรับทํานาย
หรื อคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลสอน (Training Data) จะประกอบด้วยข้อมูลนําเข้าและผลที่ตอ้ งการ
ผลจากการเรี ยนรู ้จะอยู่ในรู ปแบบฟั งก์ชนั ที่ให้ค่าต่อเนื่ องหรื อการทํานายประเภทของวัตถุ ตัวอย่างเทคนิ คการ
เรี ยนรู ้แบบมีผูส้ อน ได้แก่ Naïve Bayes, Decision Tree และ Neural Networks เป็ นต้น ปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้
เทคนิคการจําแนกในงานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่ หลาย เช่น 1) ด้านธุรกิจ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การทําวิจยั ตลาด
เพื่อหาความต้องการของลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์จนได้ขอ้ มูลที่สามารถนํามาประกอบการตัดสิ นใจในการส่ งเสริ ม
การขาย 2) ด้านธนาคารและการเงิ น การวิเคราะห์ เครดิ ตของลูกค้า การตัดสิ นใจให้สินเชื่ อแก่ ลูกค้า การจัด
โปรโมชัน่ ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุน 3) ด้านการแพทย์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลความเจ็บป่ วยและอาการของโรคต่าง ๆ
เป็ นต้น และ 4) ด้านการศึ กษา การค้นพบความรู ้ใหม่ ที่ สามารถนํามาสนับสนุ นการตัดสิ นใจทํางานทางด้าน
การศึกษาได้ดียงิ่ ขึ้น (สายชล สิ นสมบูรณ์ทอง, 2558)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาได้มีการนําเอาเทคนิคการจําแนกมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ
อย่างแพร่ หลาย ดังเช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรี ยน นักศึกษา โดยใช้ เทคนิค Classification และ Decision
Tree เพื่อวางแผนจัดการเรี ยนการสอน จัดทําแผนการรั บสมัครในอนาคต ตลอดจนการตัดสิ นใจในการวาง
แผนการผลิตบัณฑิต เป็ นต้น (วีณา คงพิษ และ จรัญ แสนราช, 2558) (ธี ระพงศ์ สังข์ศรี , 2557) (บุญมา เพ่งซ่วน,
2548) (สุณี รักษาเกียรติศกั ดิ์, 2552) การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาในการเรี ยนที่ไม่ตรงตาม
สาย ความถนัด และความสามารถของตนเองของนักศึกษา โดยใช้เทคนิค Classification ร่ วมกับ Decision Tree Kmean Neural Network และ Association Rule โดยพบว่าเทคนิคเหมืองข้อมูลสามารถช่วยในการแก้ปัญหาได้และ
ยังสามารถนํามาใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนางานและการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีรูปแบบเดียวกันได้ (กฤษณะ ไวยมัย
และคณะ, 2554) (สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ และคณะ, 2559) (อนันต์ ปิ นะเต และคณะ, 2559) การทํานายผลการศึกษา
รวมทั้งสถานภาพของนักศึกษา ด้วยเทคนิ ค Classification รวมทั้ง MLP SVM และ Decision Tree (มานิ ตา สองสี
และคณะ, 2556) (ศิริกาญจนา พิลาบุตร, 2559) (เสกสรรค์ วิลยั ลักษณ์ และคณะ, 2558) รวมไปถึงการจําแนกข้อมูล
การเลือกอาชีพอัตโนมัติดว้ ยเทคนิ คเหมืองข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาโครงสร้างหลักสู ตรหรื อวางแผนการศึ กษา
ให้กบั นิ สิต โดยทําการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพในการจําแนกข้อมูลของเทคนิ คเหมืองข้อมูลแบบต่าง ๆ การ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภพในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลการเรี ยนของนักศึกษา (ชัชชฎา วันดี และคณะ,
ม.ม.ป.) (เยาวภา ภารสําเร็ จ และคณะ, ม.ป.ป.)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อค้นหาเทคนิคการจําแนกที่เหมาะสมในการเลือกสายการเรี ยนที่เหมาะสมของนักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองการเลือกสายการเรี ยนที่เหมาะสมของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคการจําแนก
3. เพื่อนําเสนอวิธีการเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาเลือกสายการเรี ยนที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและตัวอย่ าง
นักศึ กษาหลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต
จํานวน 126 คน ซึ่งคิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มประชากรทั้งหมด
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3.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผลการเรี ยนรวม ผลการเรี ยนรายวิชาแกน ผลการเรี ยนวิชาเฉพาะด้าน
ตัวแปรตาม ได้แก่ สายการเรี ยนที่เหมาะสม
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบสอบถามผลการเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรม WEKA 3.8.3
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสายการเรี ยนและผลการเรี ยนของนักศึกษา จัดทําโดยใช้แบบสอบถามผลการ
เรี ยนรวมและผลการเรี ยนในรายวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน ของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา จํานวน 9 รายวิชา ได้แก่ แคลคูลสั และเรขาคณิ ต
วิเคราะห์, หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ , การเขียนโปรแกรมเบื้ องต้นสําหรับนักวิทยาศาสตร์ , โครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริ ท่ ึม, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, ฐานข้อมูลเบื้องต้น, คอมพิวเตอร์กราฟิ ก, การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ และการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ โดยทั้ง 9 รายวิชาที่ เลื อกใช้ในงานวิจัยนี้ ได้จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเห็นตรงกันว่าเป็ นรายวิชาเหล่านี้ มีโอกาสที่จะส่ งผล
ต่อความสําเร็ จในการเลือกสายการเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาหลังจากที่เลือกสายการเรี ยนแล้ว เนื่องจากทั้ง
9 รายวิชานั้นถือเป็ นวิชาเบื้องต้นที่ให้ความรู ้พ้ืนฐานสําคัญที่เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเชิงลึกของแต่ละสายการเรี ยน
3.5 การเตรียมข้ อมูล
จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา มาทําความสะอาดและตรวจสอบ
ความถูกต้อง และทําการแปลงรู ปแบบของข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในการจําแนก
ได้ ตามขั้นตอนของการทําเหมืองข้อมูลซึ่งประกอบด้วย
1. Pre-Processing เป็ นขั้นตอนในการเตรี ยมข้อมูลให้เหมาะสม โดยทําการเลือกข้อมูลที่จะนํามาทํา
เหมืองข้อมูลจากข้อมูลทั้งหมด จากนั้นนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งาน
ร่ วมกับเหมืองข้อมูลได้
2. Data Mining เป็ นขั้นตอนในการเลือกเทคนิ ควิธีที่เหมาะสมสําหรับใช้งานร่ วมกับข้อมูลที่ผ่าน
การ Pre-Processing เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ ตอ้ งการ โดยเทคนิ คในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้น
ได้แก่ Clustering, Association Rules และ Classification
3. Post-Processing เป็ นขั้นตอนในการนําผลลัพธ์ที่ได้จากการทําเหมืองข้อมูลมาพิจารณาว่าถูกต้อง
และตรงตามความต้องการหรื อไม่ และอาจมีการปรับแก้และนําข้อมูลกลับเข้าสู่กระบวนการทําเหมืองข้อมูลใหม่
เพื่อให้ได้ผลตามที่ตอ้ งการอย่างแท้จริ ง
ผลลัพท์จากการเตรี ยมข้อมูลก่อนนําเข้าสู่ ข้ นั ตอนเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของเทคนิ คการจําแนก ดัง
ตารางที่ 1 – 4
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1
2
3
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ชื่ อสายการเรียน
Networking
Database
Multimedia

ตารางที่ 2 ผลการเรี ยนรวม (GPA)
ระดับผลการเรียนรวม
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.00 แต่ต่าํ กว่า 3.50
มากกว่าหรื อเท่ากับ 2.50 แต่ต่าํ กว่า 3.00
มากกว่าหรื อเท่ากับ 2.00 แต่ต่าํ กว่า 2.50
ตํ่ากว่า 2.00

การอ้ างถึงข้ อมูล
high
medium_high
medium
medium_low
low

ตารางที่ 3 รายวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
4121404
แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์
4121501
หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
4121307
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสําหรับนักวิทยาศาสตร์
4121203
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ท่ ึม
4124112
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
4122312
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
4122311
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
4122510
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4122209
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 4 ผลการเรี ยน (Grade)
ผลการเรียน
A
B+, B
C+, C
D+, D
F, I

การอ้ างถึงข้ อมูล
excellent
good
fairly
poor
fail

1489

การอ้ างถึงข้ อมูล
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี้ ใช้โปรแกรม WEKA 3.8.3 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการสร้างแบบจําลองผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการ
Split Test ในการแบ่งข้อมูลด้วยการสุ่ มออกเป็ น 2 ส่ วน โดยข้อมูล 60% ใช้ในการสอนและข้อมูล 40% ในการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเทคนิคการจําแนก เทคนิ คการจําแนกที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ จํานวน 4 วิธี ได้แก่ J48, Random
Forest, Naïve Bayes และ REPTree เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ร้ อ ยละของความถู ก ต้อ งแม่ น ยํา (Correctly Classified
Instances) และหาเทคนิควิธีที่เหมาะสมสําหรับนํามาใช้สร้างแบบจําลอง
1. J48 เป็ นเทคนิ คที่นิยมนํามาใช้ในการจําแนกข้อมูลแบบมีผูส้ อน (Supervised Learning) ในการ
สร้ างต้นไม้ภายใต้วิธีการแบบ Top - Down Recursive Divide and Conquer ที่ ทาํ การพิจารณาชุ ดข้อมูลสําหรับ
เรี ยนรู ้ ด้วยการแบ่ งข้อมูลออกเป็ นส่ วนย่อยในระหว่างกระบวนการสร้ างต้นไม้ตดั สิ นใจ โครงสร้ างต้นไม้น้ ี
สามารถนําไปใช้สาํ หรับการคัดแยกกลุ่มข้อมูล (Classification) วิธีการสร้างแบบจําลองด้วยต้นไม้ตดั สิ นใจจะเริ่ ม
จากการคัดเลือกแอตทริ บิวต์ที่มีความสัมพันธ์กบั คลาสซึ่งเป็ นผลลัพธ์มากที่สุดเป็ นโหนดบนสุดของต้นไม้ แต่ละ
โหนดจะแสดงคุณสมบัติที่ใช้ในการทดสอบและแต่ละกิ่งจะแสดงผลของการทดสอบและใบของต้นไม้จะแสดง
ถึงคลาสหรื อการแบ่งคลาส ต้นไม้ตดั สิ นใจช่วยในการแปลงเป็ นกฎในการแบ่งคลาส
2. Random Forest เป็ นแบบจํา ลองประเภท Ensemble Learning ที่ เ กิ ด จากการสร้ า งแบบจําลอง
หลาย ๆ แบบ และนํามารวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้แบบจําลองที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี การสุ่ มเลือกใช้ขอ้ มูลและแอ
ตทริ บิวต์ โดยใช้วธิ ีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเลือกแล้วใส่ กลับ (Sampling with Replacement) จากนั้นจึงสร้างเป็ น
ต้นไม้ตดั สิ นใจ ส่วนข้อมูลที่ไม่ถูกเลือก เรี ยกว่า Out-of-Bag (OOB) จะถูกนํา มาใช้ในการทดสอบต้นไม้ตดั สิ นใจ
3. Naïve Bayes ใช้หลักความน่าจะเป็ นในการจําแนกข้อมูล ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานของ Bayes' Theorem
และสมมติ ฐานที่ ให้การเกิ ดของเหตุการณ์ ต่าง ๆ เป็ นอิ สระต่อกัน (Independence) หลักการทํางานของ Naïve
Bayes เริ่ มจากวิเคราะห์หาความน่าจะเป็ นของสิ่ งที่ ยงั ไม่เคยเกิ ดขึ้น โดยการคาดเดาจากสิ่ งที่ เคยเกิ ดขึ้นมาก่อน
และเป็ นเทคนิ คในการแก้ปัญหาแบบจําแนกประเภทที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไขความน่าจะเป็ น โดยกําหนดให้ P(h) ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์
h และ P(h|D) คือ ความน่าจะเป็ นที่จะเกิด เหตุการณ์ h เมื่อเกิดเหตุการณ์ D จากตัวแปรที่กาํ หนดและแนวคิดของ
Bayes' Theorem ทําให้สามารถทํานายเหตุการณ์ที่พิจารณาได้จากการเกิดของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
4. REPTree หรื อ Reduced Error Pruning Tree เป็ นเทคนิ คการจําแนกข้อมูลที่ใช้ Regression Tree
Logic โดยการสร้างต้นไม้หลาย ๆ ต้นที่ แตกต่างกัน จากนั้นจึงทําการคัดเลือกต้นที่ดีที่สุดมาเป็ นตัวแทน และมี
กระบวนการตัดกิ่งโดยใช้ค่า Mean Square Error เพื่อลดข้อผิดพลาดในการตัดกิ่ง REPTree ใช้ชุดข้อมูลการตัดกิ่ง
(Pruning Set) ที่แยกออกจากชุดข้อมูลฝึ ก (Training Set) เพื่อประเมินความถูกต้อง ทําให้การจําแนกมีอตั ราความ
ผิดพลาดน้อย เมื่อนําไปใช้กบั ตัวอย่างที่ไม่เคยเห็น

5. สรุ ปผลการวิจัย
เดียวกัน

ผลจากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเทคนิ คการจําแนก จํานวน 4 วิธี โดยใช้ขอ้ มูลชุด

1. ความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy) พบว่า Naïve Bayes มีความถูกต้องแม่นยําในการวิเคราะห์ผลที่สุด
โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 50.98 ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy)
2. ความแม่นยําของโมเดล (Precision) ในการกําจัดข้อมูลที่ ไม่เกี่ ยวข้องออกไปได้มากน้อยเพียงใด
พบว่า Naïve Bayes มีสามารถในการกําจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ ยวข้องออกไปได้ดีที่สุด โดยมีค่า Precision ที่ 0.521 ดัง
ตารางที่ 5
3. ความครบถ้วนของโมเดล (Recall) ว่ามีความประสิ ทธิ ภาพในการจําแนกข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับแต่ละ
คลาสออกมาได้มากหรื อน้อย พบว่า Naïve Bayes มีประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยมีค่า Recall เท่ากัน ที่ 0.510 ดังตาราง
ที่ 5
4. ประสิ ทธิภาพโดยรวม (F-Measure) ที่คาํ นวนได้จากค่า Precision และ Recall โดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่า
ระหว่าง 0 - 1 ค่าที่ เข้าใกล้ 1 หมายถึง การมีประสิ ทธิ ภาพจําแนกกลุ่มสู งและมีความถูกต้องในการพยากรณ์สูง
พบว่า Naïve Bayes มีค่า F-Measure สูงสุด ที่ 0.514 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ประสิ ทธิภาพของเทคนิคการจําแนก โดยพิจารณารวมทุกคลาส
Model
Precision
Recall
F-Measure
J48
0.466
0.417
0.461
Random Forest
0.480
0.451
0.455
Naïve Bayes
0.521
0.510
0.514
REPTree
0.514
0.471
0.476
ผลการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพโดยรวม พบว่า Naïve Bayes เป็ นวิธีการที่ ดีที่สุด ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้
เลือก Naïve Bayes มาใช้ในการพัฒนาแบบจําลองการเลือกสายการเรี ยนที่เหมาะสมของนักศึกษา

6. อภิปรายผล

จากการดําเนิ นการวิจยั ที่ ได้ทาํ การศึ กษาและเปรี ยบเที ยบเทคนิ คการจําแนก จํานวน 4 วิธี ได้แก่ J48,
Random Forest, Naïve Bayes และ REPTree พบว่า ผลที่ได้จากการทดลองเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ที่ ต้ งั ไว้ คื อ การค้นหาเทคนิ ควิธีที่เหมาะสมสําหรั บการนํามาพัฒนาเป็ นแบบจําลองการเลื อกสายการเรี ยนที่
เหมาะสมของนักศึ กษา หลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนําเสนอวิธีการแก้ปัญหา
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นักศึกษาเลือกสายการเรี ยนที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง แบบจําลองที่ได้จากการใช้เทคนิค Naïve Bayes ให้ผลลัพธ์ที่
ดีที่สุด โดยมีค่าความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy) ที่ 50.98 และประสิ ทธิภาพโดยรวม (F-Measure) ที่ 0.514 ในขณะ
ที่ แบบจําลองที่ได้จากเทคนิ ค J48 และ REPTree มีค่าความถูกต้องแม่นยําเท่ากันที่ 47.05 และเทคนิ ค Random
Forest มีค่าความถูกต้องแม่นยําน้อยที่สุด ที่ 45.09
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ เทคนิคการจําแนกด้วยวิธี Naïve Bayes จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากเทคนิคต่าง ๆ ที่
ผูว้ ิจยั ใช้ในการทดลอง จํานวน 4 วิธี แต่ยงั คงมีค่าความถูกต้องแม่นยําอยู่ในระดับที่ ไม่สูง ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อ
ความน่าเชื่อถือของแบบจําลอง ผูว้ ิจยั เห็นว่าอาจจะเป็ นผลที่เกิดจากการเลือกแอตทริ บิวต์ จํานวนที่เหมาะสมของ
แอตทริ บิ ว ต์ ที่ ใ ช้ใ นการทดลอง รวมทั้ง จํา นวนของชุ ด ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการทดลองที่ น้ อ ยและอาจจะไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั คลาสอย่างแท้จริ ง ดังนั้น เมื่อข้อมูลผ่านกระบวนการหาความน่าจะเป็ นด้วยเทคนิค Naïve Bayes
จึ งทําให้ได้ผลลัพท์ที่หลากหลายและเมื่อนํามาใช้ทดสอบกับข้อมูลชุดทดลองจึ งได้ค่าความถูกต้องแม่น ยําใน
ระดับที่ไม่สูงมาก นอกจากนี้ การเลือกแอตทริ บิวต์และจํานวนของแอตทริ บิวต์ที่ใช้ในการทดลอง อาจจะมีผลต่อ
ความถูกต้องแม่นยําในการจําแนกข้อมูลของเทคนิ คอื่น ๆ เช่น เทคนิ ค J48 เนื่ องจากแอตทริ บิวต์ที่เลือก ถือเป็ น
ปั จจัยสําคัญต่อการค้นหาสัมพันธ์และสร้างแบบจําลอง หรื อเทคนิ ค Random Forest และ REPTree ที่ ใช้แอตทริ
บิวต์ในกระบวนการสร้างต้นไม้ ก่อนนํามาใช้เป็ นแบบจําลอง เป็ นต้น

7. ข้ อเสนอแนะ

จากผลการทดลอง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการศึกษาและค้นหาแอตทริ บิวต์หรื อตัวแปรต้น รวมทั้ง
จํานวนของแอตทริ บิวต์ที่เหมาะสมในการนํามาใช้สร้างแบบจําลอง เพื่อให้ได้ค่าความถูกต้องแม่นยําที่เหมาะสม
ในการจําแนกข้อมูลที่มีความแม่นยําและใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร และพัฒนาต่อยอดเป็ นระบบที่สามารถใช้งาน
ได้กบั นักศึกษาหลักสูตรอื่น หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
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การสอน เพื่อส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x�) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั พบว่ า
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีต่อนิ ทานสามารถสรุ ปผลวิจยั ได้ว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี
ความคิดเห็นต่อนิทานโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19
2. การหาประสิ ทธิภาพของหนังสื อนิทาน ผลที่ได้ 79.30/79.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด 60
คน พบว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
คําสําคัญ : “การใช้นิทานประกอบการจัดการเรี ยนรู ้” , “ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ”

ABSTRACT

The purposes of this study were: to 1) create and monitor the quality of English storybooks in learning
and teaching for promoting reading English, 2) to determine the effectiveness of English storybooks in learning
and teaching. and 3) study the effects from the opinion questionnaire for student English major level 2 for 60
students. The evaluation of storybooks in learning and teaching for promoting reading English and a questionnaire
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was used on the student’ opinion of storybooks. Statistical analysis was used to analyze by using the average
mean and the standard deviation (S.D.).
The results of this study were as follows:
1. The analysis of experts’ opinion on the story showed that that the experts’ opinion on the fabled
storybooks with the total of an average mean was 4.19.
2. Results of effectiveness of English storybooks was 79.30/79.41
3. Results of analysis of student English major level 2 for 60 students found that students’ opinion on
the fabled storybooks with the total of an average mean was 4.46.
Key words: “Learning by using the fabled storybooks”, “English reading skills”

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ความเจริ ญทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว สังคมแห่ งโลกาภิวฒั น์ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพสังคมที่
เป็ นอยู่ตอ้ งเตรี ยมคนให้สามารถเผชิ ญกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงการศึ กษาจึงเป็ นเครื่ องมือที่ สําคัญและมี
บทบาทต่อการพัฒนาประเทศให้มีความรุ่ งเรื องทั้งต้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญาความรู ้และคุณธรรม สามารถ
ดํารงชี วิตอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อ ย่างมี ความสุ ข ประเทศไทยนับเป็ นประเทศหนึ่ งที่ มีความสําคัญต่อการพัฒ นา
การศึกษา จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
2542 : 11 ) มาตรา 42 และมาตรา 43 โดยให้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาคน ให้โอกาสทุกคนได้รับ
การศึกษา อย่างทัว่ ถึง และให้มีเสรี ภาพทางวิชาการส่ งเสริ มให้ มีการคิดค้นหารู ปแบบวิธีการการจัดการเรี ยนการ
สอนใหม่ ๆ การวิจยั อันจะนําไปสู่ การพัฒนาการศึ กษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึ งได้เกิ ดพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเป็ นกรอบ และแนวปฏิบตั ิในการพัฒนาการศึกษา
สังคมโลกปั จจุบนั การเจริ ญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สร้างสภาพโลกที่ ไร้พรมแดน ทําให้
การติดต่อสื่ อสารระหว่างประเทศสามารถดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ ว ในการติดต่อสื่ อสารภาษา ถือว่าเป็ นเครื่ องมือ
ที่ สาํ คัญยิ่งในการแลกเปลี่ยนความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และการเรี ยนรู ้วิทยาการอื่น ๆ ตลอดจนการประกอบอาชีพ
การที่นกั เรี ยนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารได้น้ นั นักเรี ยน จําเป็ นต้องฝึ กฝนทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนไป พร้อม ๆ กัน อีกทั้งยัง สามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง
(บัญชา อึ้งสกุล. 2545: 53) ซึ่งในบรรดา ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการฟังเป็ นทักษะที่สาํ คัญยิง่ ของมนุษย์ และเป็ น
พื้นฐานสําคัญที่จะพัฒนา ความสารถในทักษะอื่น (Oxford. 1993: 205) ซึ่ งหมายความว่า ในลําดับแรก นักเรี ยน
ต้องมี ความสามารถในการฟัง เพราะเมื่อฟังเข้าใจแล้วจะมีผลต่อการพัฒนาทักษะการพูด การอ่าน และ การเขียน
นอกจากนี้ ลันส์สทีน (Lundsteen. 1976: 213) ได้กล่าวว่า การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน ของคนเราใช้ทกั ษะการฟัง
มากที่สุด สอดคล้องกับ มอร์ เลย์ (Morley. 1991: 82) กล่าวว่า การฟังเป็ น ทักษะรับสารที่สาํ คัญในการสื่ อสารใน
ชีวติ ประจําวัน ซึ่งใช้กนั มากที่สุดถึงร้อยละ 50 ในขณะที่ทกั ษะ การพูดใช้ร้อยละ 25 ทักษะการอ่านร้อยละ 15 และ
ทักษะการเขียนมีเพียงร้อยละ 10
แม้ว่า ทัก ษะการฟั งจะมี ความสํา คัญดังได้ก ล่ า วมาแล้ว แต่ จ ากการศึ ก ษางานวิจัย การจัดการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษของ จารุ พรรณ เพ็งศรี ทอง (2544: 173-75) พบว่า นักเรี ยนได้รับการฝึ กทักษะ การฟั งน้อยมากเมื่อ
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เปรี ยบเที ยบกับทักษะอื่น การจัดการเรี ยนรู ้ ส่วนใหญ่เน้นการฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะ ใน
ระดับประถมศึ กษา ผลจากการสังเคราะห์งานวิจยั การสอนภาษาอังกฤษ ของ พันธณี ย ์ วิหคโต (2546: 26-27)
พบว่า ครู ในระดับประถมส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 86 ไม่จบวิชาเอก ภาษาอังกฤษโดยตรง จึงขาดความรู ้ความเข้าใจใน
เนื้อหา และขาดทักษะการสอน โดยเฉพาะด้านการสอนฟังและพูด
จากประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ที่สอนภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน ภาษา
ที่ ใช้ในชั้นเรี ยน ขาดความสนใจในการอ่าน เพราะไม่เข้าใจคําศัพท์ และไม่สามารถบอกสาระสําคัญ หรื อตอบ
คําถามของเรื่ องที่ อ่านได้ เหล่านี้ เป็ นผลกระทบต่อทักษะทางภาษาด้านอื่ น ๆ ทําให้การสอนภาษาอังกฤษไม่
ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร และเมื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมการอ่านให้กบั นักเรี ยน พบว่า การจัดกิจกรรมใน
ห้องเรี ยนปกติไม่สร้างแรงจูงใจในการฝึ กทักษะการอ่าน
จากสภาพปั ญหาและความสํา คัญของทัก ษะการอ่ าน ครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษจึ งมี ห น้า ที่ ในการช่ วย
นักเรี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถในด้านการอ่านมากยิ่งขึ้น โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับความสนใจ
ของนักเรี ยน จากการศึกษาพบว่า มีนกั การศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่ า น เทเลอร์ (Taylor. 2000: 4-15) ได้ก ล่ า วว่า นิ ท านสามารถใช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาทัก ษะทาง
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะนํามาสอนแบบบูรณาการทักษะทั้งสี่ หรื อแยกสอนแต่ละทักษะ ก็
ตาม ทั้งนี้ เพราะ เนื้ อเรื่ องในนิ ทานมีการเรี ยงลําดับ เหตุการณ์ ซึ่ งนักเรี ยนสามารถคาดเดาเหตุการณ์การใช้คาํ
เหตุการณ์ที่คล้าย ๆ กัน ช่วยให้นกั เรี ยนจําคําศัพท์ ประโยค รวมทั้งโครงสร้างทางไวยากรณ์ นอกจากนี้ ภาพที่ใช้
ประกอบนิ ทานสามารถสื่ อความหมายได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ อภิญญา เบญจวรรณากร (2540: 45) และประนอม
สุรัสวดี (2541: 29) ซึ่งกล่าวว่า การเล่านิทานสามารถสร้างความก้าวหน้าในการฟังและการอ่าน การจําคําศัพท์ รู ป
ประโยค เพราะเด็กสามารถรู ้ ความหมายจากเรื่ องในนิ ทานภาษาอังกฤษได้ แม้จะยังไม่เข้าใจโครงสร้ างทาง
ไวยากรณ์ อย่างไรก็ตามในการจัด การเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานควรคํานึงถึงรู ปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย ทั้งนี้เพือ่
ดึงดูดความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน จากการศึกษาพบว่านิทานมีหลากหลายรู ปแบบ ครู ผูส้ อนสามารถเล่า
นิ ทานให้น่าสนใจได้หลากหลายวิธี วยุพา ทศศะ (2541: 1-6) ได้ศึกษาผลของการเล่านิ ทาน และนําเสนอการเล่า
นิ ทานแบบต่าง ๆ เช่ น การเล่านิ ทานประกอบการวาดภาพ การเล่านิ ทาน เป็ นภาษาอังกฤษที่ มีการแปลภาษา
พื้นบ้านและภาษาไทย การเล่านิทานประกอบการแสดงละคร และการเล่านิทานโดยการร้องเพลง การศึกษาพบว่า
ครู ผูส้ อนมีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทาน ซึ่ งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในห้องเรี ยนได้อ ย่าง
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การศึกษาของบราวน์ (Brown. 2006: 1) พบว่าการนําบทกลอน การพูดเป็ นจังหวะ บท
เพลงนิ ทานและเรื่ องเล่า มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถด้านการอ่าน
และเข้าใจคําศัพท์ การออกเสี ยงคําและประโยคได้
จากสภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว และจากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประสิ ทธิ ภ าพของการใช้นิ ท านเป็ นกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงนํานิทานมาใช้เป็ นสื่ อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรี ยนโดยหวังว่าผลการวิจยั ที่ได้ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์มาสู่ การปรับปรุ ง
และพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะความสามารถในการอ่านให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารได้อย่างแท้จริ ง
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหนังสื อนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสื อนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสื อนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อส่งเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

3. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

การพัฒนาหนังสื อนิทานภาษาอังกฤษ เป็ นการจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถ
ส่งเสริ มทักษะการอ่าน โดยใช้หนังสื อนิทานเป็ นสื่ อในการพัฒนาความสามารถทางด้านการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ การ
อ่านเป็ นประโยค และการอ่านเป็ นเรื่ องราวได้ ตามกรอบแนวคิด ดังนี้
เพื่อส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
1. ด้านการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
2. การอ่านเป็ นประโยค
3. การอ่านเป็ นเรื่ องราว

การพัฒนาหนังสื อนิทาน
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยน
การสอน

4. สมมุติฐานการวิจัย

การพัฒนาหนังสื อนิทานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ส่งผลให้นกั ศึกษามี
ความสามารถทางการอ่านสูงขึ้น
5. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ แก่
1. โดยคัดเลือกนิทานประกอบภาพ จํานวน 5 เรื่ อง ดังนี้
1. นิทานเรื่ อง The Clever Fish
2. นิทานเรื่ อง The Ants and the Grasshopper
3. นิทานเรื่ อง The fox and the Crow
4. นิทานเรื่ อง The Lion and the Mouse
5. นิทานเรื่ อง The Motner Crab and Her Son
2. แบบประเมินคุณภาพของหนังสื อนิทาน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่ การใช้หนังสื อนิทาน สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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6. วิธีดําเนินการวิจัย

ขั้นที่ 1 สร้างและตรวจสอบคุณภาพหนังสื อนิทาน จํานวน 5 เรื่ อง ดังนี้
1. นิทานเรื่ อง The Clever Fish
2. นิทานเรื่ อง The Ants and the Grasshopper
3. นิทานเรื่ อง The fox and the Crow
4. นิทานเรื่ อง The Lion and the Mouse
5. นิทานเรื่ อง The Motner Crab and Her Son โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. นําข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดขอบเขตเนื้ อหา วัตถุประสงค์และดําเนิ นการพัฒนาหนังสื อ
นิทานเพื่อส่งเสริ มทักษะการอ่าน
2. ออกแบบโครงร่ างหนังสื อนิทาน จัดทํา storyboard และแต่งเรื่ องให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับ
นักศึกษา
3. สร้างหนังสื อนิทานเพื่อส่งเสริ มทักษะการอ่าน ตามแผนที่วางไว้
4. ตรวจสอบคุณภาพหนังสื อนิ ทานโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพโดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพของหนังสื อนิทานเพื่อส่งเสริ มทักษะการอ่าน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนการนําไปทดลองใช้
5. ปรับปรุ งหนังสื อนิทานตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้มีความสมบูรณ์
6. จัดทําหนังสื อนิทานฉบับจริ งเพื่อนําไปใช้ในการเรี ยนเพื่อส่งเสริ มทักษะการอ่าน
ขั้นที่ 2 หาประสิ ทธิภาพของหนังสื อนิทาน จํานวน 5 เรื่ อง ดังนี้
1. นิทานเรื่ อง The Clever Fish
2. นิทานเรื่ อง The Ants and the Grasshopper
3. นิทานเรื่ อง The fox and the Crow
4. นิทานเรื่ อง The Lion and the Mouse
5. นิทานเรื่ อง The Motner Crab and Her Son
1. นําหนังสื อนิ ทานฉบับจริ งเพื่อนําไปใช้ในการเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน และหาประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75
2. ผูส้ อนใช้เป็ นสื่ อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยทดลองใช้หนังสื อนิทานเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้น
1 เดือน
ขั้นที่ 3 ศึกษาผลการใช้หนังสื อนิทาน จํานวน 5 เรื่ อง ดังนี้
1. นิทานเรื่ อง The Clever Fish
2. นิทานเรื่ อง The Ants and the Grasshopper
3. นิทานเรื่ อง The fox and the Crow
4. นิทานเรื่ อง The Lion and the Mouse
5. นิทานเรื่ อง The Motner Crab and Her Son
1. ศึ กษาผลการใช้หนังสื อนิ ทานเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็ นที่มีต่อ
การใช้หนังสื อนิทาน สําหรับสําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สรุ ปผลการใช้หนังสื อนิทานเพื่อส่งเสริ มทักษะการอ่าน พร้อมเขียนรายงาน
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6.1 ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือ
1. สร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพของหนัง สื อ นิ ท านเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการอ่ า น สํา หรั บ สํา หรั บ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเป็ น
แบบสอบถามประเมินค่า (Rating scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนน้อยที่สุด
2. สร้ างแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อ การใช้หนัง สื อนิ ทานเพื่ อ
ส่ งเสริ มทักษะการอ่าน สําหรับสําหรับนักศึ กษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นแบบสอบถาม
ประเมินค่า (Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
3. นําข้อความที่สร้างขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างคําถาม
4. ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญจัดพิมพ์เครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
5. นําเครื่ องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลตามขั้นตอนที่วางไว้
6.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ หาคุ ณภาพของหนังสื อนิ ทานเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน สําหรั บสําหรั บนักศึ กษา
ปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนที่ได้จากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (บุญชม ศรี สะอาด, 2553: 104-106)
2. วิเคราะห์หาระดับความคิดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อหนังสื อนิ ทาน เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
สํา หรั บ สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ช้ ันปี ที่ 2 สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ โดยหาค่ า เฉลี่ ย ( x�) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยรวมคะแนนแล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ซ่ ึงเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด, 2553: 105)
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรี สะอาด, 2553: 105)
เมื่อ

x�
x�

แทน ค่าเฉลี่ย

∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N

แทน จํานวนคะแนน
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2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรี สะอาด, 2553: 106)

เมื่อ

S.D.
X
x�

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนแต่ละจํานวน
แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง

∑ (X - x�) แทน ผลรวมของค่าเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ย
n

แทน จํานวนผูเ้ รี ยน

7. ผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหนังสื อนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่ งเสริมการอ่ าน
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของหนังสื อนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ และศึกษา
ผลการใช้ หนังสื อนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษกับนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพ
ของหนังสื อนิทานจากแบบประเมินคุณภาพของหนังสื อนิทานเพือ่ ส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 60
คน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หนังสื อนิทานเพือ่ ส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ ดาํ เนินการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเครื่ องมือวิจยั ทั้ง 2 ประเภท และมีปรากฏผลสรุปได้ ดงั ตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1
ข้ อการประเมิน

1. ด้านเนื้ อหา
1.1 นิทานมีเนื้ อหาถูกต้อง อ่านและเข้าใจง่าย
1.2 นิ ทานมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผูเ้ รี ยน
1.3 นิ ทานมีความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยน
รวม

2. ด้านการออกแบบ
2.1 ภาพสี สนั สวยงาม เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
2.2 ขนาดตัวอักษรถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
รวม
3. ด้านการใช้ภาษา
3.1 การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
3.2 สื่ อความหมายได้ชดั เจนเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
รวม
4. ด้านการประยุกต์ใช้
4.1 ครู สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน
4.2 นักศึกษาสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้
4.3 นิ ทานไม่ขดั ต่อความมัน่ คงของชาติและคุณธรรมจริ ยธรรม
รวม
รวมเฉลีย่ ทั้งหมด

1500

(S.D.)

แปลผล

x�

4.6

0.5

มากที่สุด

4.3
3.6
4.16

0.5
0.5
0.5

มากที่สุด
มาก
มาก

4.6
4.6
4.6

0.5
0.5
0.5

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.6
4.0
3.8

1.15
1.0
1.07

มาก
มาก
มาก

3.6
4.0
4.6
4.2
4.19

0.5
0
0.5
0.3
0.59

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของหนังสื อนิทาน เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษ จากนั้น จึ ง วิ เ คราะห์ ค ะแนนเฉลี่ ย (x�) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความคิดเห็ นต่อนิ ทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.19 คะแนน และ จากการศึ กษาระดับความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญได้แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบ ด้านการใช้ภาษา ด้านการ
ประยุกต์ใช้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยสุ ดคือด้านการใช้ภาษา โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.8 คะแนน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการออกแบบโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คะแนน ดังตาราง 1
ขั้นตอนที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
หนังสื อนิทาน ผูว้ จิ ยั ได้นาํ หนังสือนิทานเพื่อความสามารถในการอ่านมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
ที่กาํ หนดคือ 75/75 ได้ผลดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการหาประสิ ทธิภาพของหนังสื อนิทานเพื่อส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 75/75
ดังต่อไปนี้
หนังสื อนิทาน
1
2
3
4
5
เฉลีย่

E1
82.18
80.33
77.98
75.72
80.33
79.30

E2
81.25
81.25
77.92
75.42
81.25
79.41

E1/ E2
82.18/81.25
80.33/81.25
77.98/77.92
75.72/75.42
80.33/81.25
79.30/79.41

ความหมาย
สู งกว่าเกณฑ์
สู งกว่าเกณฑ์
สู งกว่าเกณฑ์
เท่ากับเกณฑ์
สู งกว่าเกณฑ์
สู งกว่ าเกณฑ์

ตาราง 2 สรุ ปผลการหาประสิทธิภาพของหนังสื อนิทานเพื่อส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ
หนังสื อนิทานเพื่อความสามารถในการอ่านมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนดคือ 75/75 ผลที่ได้
จากการหาประสิ ทธิภาพ 79.30/79.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 สรุ ปผลการการใช้ของกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โดยใช้นัก ศึ ก ษาจํา นวน 60 คน ที่ ใ ช้ห นัง สื อ นิ ท านเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษ จากนั้น จึ ง วิ เ คราะห์
คะแนนเฉลี่ย (x�) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อนิ ทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 คะแนน จากการศึ กษาระดับความคิดเห็ นของนักศึ กษา ได้แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา
ด้านการใช้ภาษา ด้านภาพ ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยสุ ดคือด้านเนื้ อหาโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คะแนน และข้อประเมินค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อประเมินที่วา่ รู ปภาพมีสีสนั สวยงามเหมาะกับ
เนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน ได้ผลดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3
ข้อการประเมิน
1. นักศึกษาอ่านเนื้อหาแล้วเข้าใจง่าย
2. นักศึกษาสามารถนําความรู ้จากการอ่านนิทานไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
3. นักศึกษามีความสุข สนุกกับการอ่านนิทาน
4. นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษา อ่าน พูด
5. นักศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
6. นักศึกษามีความเพลิดเพลินกับเล่มนิทาน
7. นักศึกษาชอบรู ปภาพการ์ตูนในนิทาน
8. รู ปภาพมีสีสนั สวยงามเหมาะกับเนื้อหา
9. ตัวละครในการ์ตนู มีบทบาทที่สอดคล้องกับเนื้อหา
10. นักศึกษามีความรู ้ทางภาษาอังกฤษเพิม่ มากขึ้น
รวม

4.40
4.50
4.50
4.52
4.50
4.50
4.36
4.50
4.46
4.44
4.46

x�

(S.D.)

แปลผล

0.64
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด

0.58
0.54
0.54
0.61
0.72
0.61
0.61
0.64
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตาราง 3 สรุ ป ผลการการการใช้ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งของนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช า
ภาษาอัง กฤษ โดยใช้นัก ศึ ก ษาจํา นวน 60 คน ที่ ท ํา แบบสอบถามการใช้ห นัง สื อ นิ ท านเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษ พบว่านักศึ กษามีความคิดเห็นต่อนิ ทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน ข้อที่ มีคะแนน
มากที่สุด คือ นักศึกษา ได้ฝึกทักษะทางภาษา การอ่าน การพูด ดังตาราง 3

8. อภิปรายผล

ผลการวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนาหนังสื อนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เพื่ อส่ งเสริมการ
อ่ านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ” พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
นิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คะแนน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (เรไร ไพรวรรณ์ .2546) ว่าด้วยลักษณะ
ของนิ ทานที่ดี คือมีตวั ละครที่เป็ นจริ ง ไม่ได้หมายความว่าเอาตัวจริ งเป็ นตัวละคร แต่ให้มีลกั ษณะจริ งจัง เป็ นไป
ได้บ้างมี อุปนิ สัยชัดเจนน่ าสนใจชวนติดตาม เด็กจะเอาใจไปผูกกับตัวละครนั้น และติ ดตามอย่างตั้งใจเพราะ
ลักษณะที่เป็ นจริ งซึ่ งเป็ นจริ งอย่างที่เด็กจะไม่ สนใจไม่เอาใจไปผูกและเลิกฟัง และการใช้ภาษาให้เหมาะกับเนื้อ
เรื่ อง ให้น่าสนใจ เป็ นภาษาที่ ตื่นเต้นและเหมาะสม และสอดคล้องกับ (วรรณี ศิ ริสุนทร .2532) ว่าด้วยลักษณะ
ของนิ ทานที่ดี กล่าวคือ การเลือกใช้คาํ พูด เพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจของผูฟ้ ังจากภาพประกอบและการใช้
ภาษาถิ่นควรใช้เมื่อจําเป็ นและต้องใช้อย่างระมัดระวัง จากการศึ กษาระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญได้แบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบ ด้านการใช้ภาษา ด้านการประยุกต์ใช้ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยสุดคือด้านการใช้ภาษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 คะแนน ซึ่งอาจจะมา
จากคําศัพท์ภาษาอังกฤษบางคําอาจจะเลือกมาใช้ในการแปลนิ ทานเป็ นคําศัพท์ที่ยากเกินไปทําให้นกั ศึกษาเข้าใจ
ภาษาได้ยาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการออกแบบโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ
(เรขา ทองสวัสดิ์ .2516) กล่าวว่า การวาดภาพประกอบในนิ ทานนั้นจะสนุ กสนาน และน่าสนใจมากขึ้น เพราะ
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นอกจาก เสี ยงที่ได้ยินแล้วเด็กยังได้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวของลายเส้น ซึ่ งประกอบเป็ นภาพที่ดูคล้ายมีชีวิต และ
สามารถเคลื่อนไหวได้ ทําให้เด็กเกิดจิตนาการ มีใจจดจ่ออยูก่ บั เรื่ องราวที่เล่าโดยตลอด
ผลการวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนาหนังสื อนิทานภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เพื่ อส่ งเสริมการ
อ่ านภาษาอังกฤษ ของนักศึ กษาปริญญาตรี ช้ั นปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ” พบว่านักศึ กษามีความคิดเห็นต่อ
นิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์
พบว่า ข้อประเมิ นที่ ว่า นักศึ กษาชอบรู ปภาพการ์ ตูนในนิ ทานที่ มีค่าเฉลี่ ยของความคิดเห็ นน้อยสุ ด คื อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คะแนนอาจเป็ นเพราะภาพการ์ ตูนในนิ ทานอาจจะไม่เป็ นการ์ ตูนสมัยใหม่จึงทําให้นกั ศึกษา
ให้คะแนนน้อยสุ ด และข้อประเมินค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อประเมินที่ว่ารู ปภาพมีสีสันสวยงามเหมาะกับเนื้ อหา
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน สอดคล้องกับ (วรรณี ศิริสุนทร. 2532) ว่าด้วยลักษณะของนิ ทานที่ดี กล่าวคือ
ภาพที่มีสีสนั สวยงามจะกระตุน้ และเร้าความสนใจในนิทาน

9. สรุ ปผลการทดลอง

จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีต่อนิ ทาน สามารถสรุ ปผลวิจยั ได้ว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี
ความคิดเห็นต่อนิ ทานโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คะแนน จากการศึกษาระดับความคิดเห็ น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญได้แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบ ด้านการใช้ภาษา ด้านการประยุกต์ใช้
ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยของความคิดเห็ นน้อยสุ ดคื อด้านการใช้ภาษา โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.8
คะแนน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการออกแบบโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คะแนน
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด
60 คน พบว่าครู มีความคิดเห็ นต่อนิ ทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.46 คะแนน จากการศึ กษาระดับความ
คิดเห็ นของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อประเมินที่ว่า นักศึ กษาชอบรู ปภาพการ์ ตูนในนิ ทานที่มีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นน้อยสุดคือโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คะแนน และข้อประเมินค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อประเมินที่วา่
รู ปภาพมีสีสนั สวยงามเหมาะกับเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน

10. ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. การเลือกประเภทนิ ทาน ควรเลือกให้สอดคล้องกับวัยของนักศึ กษา ถ้าหากนิ ทานเป็ นเรื่ องยาว
ครู ผูส้ อนควรแบ่ ง นิ ท านเป็ นตอนๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้นัก ศึ ก ษาสามารถจดจํา ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความคิ ด รวบยอด และ
รายละเอียดได้ดีกว่าการฟังเรื่ อง หรื อข้อความยาว นอกจากนี้ การแบ่งนิ ทานที่เป็ นตอนๆ ทําให้ผูส้ อนสะดวกใน
การจัดเตรี ยมเนื้อหา และกิจกรรมการฟังได้อย่างเหมาะสม
2. ครู ผูส้ อนควรฝึ กการร้องเพลง ทําท่าทางประกอบ ในนิ ทาน หรื อฝึ กการเล่านิ ทานก่อนการสอน
ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการสอน และดึงดูดใจนักศึกษาให้ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
3. ในการปฏิ บัติกิจกรรม ครู ควรอธิ บายให้นักเรี ยนเข้าใจถึ งวิธีการอย่างชัดเจน มี การสาธิ ตและ
ตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
4. ผูส้ อนควรเตรี ยมความพร้อมของเครื่ องเล่น รวมทั้งสื่ ออุปกรณ์ต่าง ก่อนสอนทุกครั้ง เพื่อความ
สมบูรณ์ของอุปกรณ์ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะได้สามารถแก้ไขได้ทนั เวลา
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5. นักศึ กษาควรมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ เสนอแนะ และปรับปรุ งเรื่ องการหาอุปกรณ์ประกอบฉาก
เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายนักแสดง ทั้งนี้เพื่อให้ผแู ้ สดงเกิดความภาคภูมิใจ และเหมือนอยูใ่ นสถานการณ์จริ งมากขึ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบและพัฒนาหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (2) ศึกษาประสิ ทธิผลของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา ดังนี้
2.1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง 2.2) เปรี ยบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระภู มิ ศ าสตร์ เรื่ อง ลัก ษณะทางกายภาพของจั ง หวัด พัท ลุ ง ของนั ก เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
และ 2.3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นต่ อ การเรี ย นโดยใช้ห นัง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งทะเลน้อยบ้านเรา
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนอนุ บาลควนขนุ น จังหวัดพัทลุง ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562 จํานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อย
บ้านเรา (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติมเรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา จํานวน 8 แผน
เวลา 20 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของ
จังหวัดพัทลุง มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.85 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้หนังสื ออ่าน
เพิ่มเติม เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Statistics) ผลการวิจยั พบว่า (1) หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้าน
เรา มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 88.64 / 80.20 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ในสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัท ลุง จํานวนร้ อยละ 93.34 อยู่ในระดับดี ข้ ึ นไป
(3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ จากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
หลังเรี ยนสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเราในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : หนังสื ออ่านเพิ่มเติม ทะเลน้อย นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนอนุบาลควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
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ABSTRACT

The research objectives were (1) to design and develop supplementary reading books on Thale Noi Ban
Rao for students in Prathomsuksa 4 (2) to finding the effectiveness of supplementary reading books on Thale Noi
Ban Rao which was divided into 3 dimensions 2.1) to assess learning achievement of students in Prathomsuksa
4 in the title of Phatthalung’s physical geography from Thale Noi Ban Rao supplementary reading books 2.2) to
compare Prathomsuksa 4 students in learning achievement before and after learning Phatthalung’ s physical
geography toward Thale Noi Ban Rao supplementary reading books 2.3) to finding a satisfaction of students in
Prathomsuksa 4 toward Thale Noi Ban Rao supplementary reading books. The sample was a class of 30 students
in Prathomsuksa 4 from Anuban Khuan Khanun school, Primary educational Phatthalung service area 1 on the
1st semester of academic year 2019. It was simple random sampling. The research instruments were (1) Thale
Noi Ban Rao supplementary reading books (2) 8 instructional plans from Thale Noi Ban Rao supplementary
reading books which took a total of 20 hours. (3) The geography test on the title of Phatthalung’s physical
geography which has reliability value of 0.85 (4) A satisfaction of questionnaire on studying by using Thale Noi
Ban Rao supplementary reading books. The analytic al statistics were percentage, arithmetic means, standard
deviation, and sample (t-test Dependent Statistics). The research findings were summarized as follows; 1) The
efficiency of Thale Noi Ban Rao supplementary reading books was 88.64/ 83.20 which was as standard as the
criteria. (2) The learning achievement in the title of Phatthalung ’s physical geography from Thale Noi Ban Rao
supplementary reading books was 93.34 percent which was up to the high level. (3) The learning achievement
after students studying with Thale Noi Ban Rao supplementary reading books was higher with statistical
significance level at .01 (4) The satisfaction of students toward the use of Thale Noi Ban Rao supplementary
reading books were in high .
Keywords: supplementary reading books, Thale Noi. Students in Prathomsuksa 4 at Anuban Khuan khanun school

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553
ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึ กษาที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มุ่งพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนในทุก ๆ ด้าน
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ใฝ่ รู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง คิดเป็ น ทําเป็ น รวมทั้ง
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานอย่างเป็ นระบบและการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และในมาตรา 23
ได้บัญ ญัติ ไ ว้ว่า การจัดการศึ ก ษาต้องให้ความสําคัญ ทั้ง ความรู ้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละบู รณาการ
ตามความเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองและสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การ
ดํารงชีวติ การเมืองการปกครอง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ชีวติ จริ งของตนเอง
ในท้องถิ่น ตลอดจนให้มีความรักความผูกพัน มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีวติ ิในสังคม
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นอกจากนี้ กรอบยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งเกิดในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2578) ซึ่งเป็ นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้ าหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ซึ่ งยุทธศาสตร์ ชาติที่จะใช้เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้
เพื่อมุ่งสู่ วิสัยทัศน์และทิ ศทางการพัฒนาประเทศ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” เป็ นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ในส่ ว นของมาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตัว ชี้ ว ดั กลุ่ ม สาระ
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้อง
กับแผนดังกล่าวเพื่อเป็ นการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคนรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ให้มีความชัดเจน และมีความเป็ นสากลยิง่ ขึ้น
สาระภูมิศาสตร์ เป็ นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถบูรณาการกับศาสตร์
อื่นๆ ได้ เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ รวมทั้งจะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั ประเทศ
ไทย และพื้นที่ต่างๆ ของโลกเกิดภาวะวิกฤตด้านกายภาพ ด้านสิ่ งแวดล้อม และมีผลกระทบอย่างรุ นแรงมากขึ้น
เรื่ อยๆ นอกจากนั้นกระแสโลกาภิวตั น์ ความทันสมัยของวิทยาการและเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นเทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีมากขึ้น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการสร้างความ
ยัง่ ยืน ซึ่ งการเรี ยนรู ้เพียงสาระสําคัญของสาระภูมิศาสตร์ ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
และบางครั้งเกิ ดขึ้นโดยคาดการณ์ไม่ได้ ผูเ้ รี ยนจึ งต้องมีทกั ษะ กระบวนการ และความสามารถทางภูมิศาสตร์
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ประกอบกัน
ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ครู ผสู ้ อนจะต้องมีการจัดการเรี ยนรู ้สาระภูมิศาสตร์ ที่จะช่วยให้ผูเ้ รี ยน
เข้า ใจลัก ษณะทางกายภาพของโลก ปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งมนุ ษ ย์กับ สิ่ ง แวดล้อ มที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การสร้ า งสรรค์
วิถีการดําเนิ นชี วิตเพื่อให้รู้เท่ าทัน ปรั บตัวตามการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ
กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ตามสาเหตุและปั จจัย อันจะนําไปสู่การปรับใช้ในการดํารงชีวติ ตามเป้ าหมายของการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ ซึ่งการ
จัดกิ จกรรมภาคสนามจะเป็ นการส่ งเสริ มการรู ้ เรื่ องภูมิศาสตร์ เป็ นอย่างดี เนื่ องจากกิ จกรรมดังกล่าวเป็ นการ
บูรณาการความรู ้ทางภูมิศาสตร์ในประเด็นต่างๆ ผ่านกระบวนการและการใช้ทกั ษะทางภูมิศาสตร์ในการตอบและ
แก้ไขประเด็นและ/หรื อปั ญหาที่ผสู ้ อนได้ต้ งั ขึ้นด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งในพื้นที่หนึ่งๆ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์ ให้ผูเ้ รี ยนจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
คํานึงถึงความเหมาะสมของสื่ อการเรี ยนรู ้ที่มีความสอดคล้องกับวัยและความสนใจของผูเ้ รี ยน ซึ่งการจัด การ
เรี ยนรู ้สาระภูมิศาสตร์ ที่เน้นการเรี ยนรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์ โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติมที่ มีเนื้ อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นของตนเอง และการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ต้ งั คําถาม สื บค้นข้อมูล และ
ปฏิ บัติ จ ริ ง จึ ง เป็ นการพัฒ นาผู ้เ รี ย นให้ มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู ้ และคํา ตอบที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ บนพื้นผิวโลก และสามารถดํารงตนอยูใ่ นวิถีของการเป็ นพลเมืองโลกที่ดี ตลอดจน
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง และด้วยเหตุดงั กล่าวจึงเป็ นความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความตระหนักในการรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ปี ที่ 4

(1) เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา

(2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา ดังนี้
2.1) ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที 4 จากการใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
2.2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
พัทลุง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม
เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
2.3) ศึ ก ษาความพึ งพอใจต่ อการเรี ย นโดยใช้หนัง สื ออ่ า นเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งทะเลน้อยบ้า นเรา ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนา
หนังสื ออ่ านเพิม่ เติม
เรื่ อง ทะเลน้ อยบ้ านเรา
บทที่ 1 สภาพทางภูมิศาสตร์
ของตําบลทะเลน้อย
บทที่ 2 วิถีชีวติ และภูมิปัญญา
ของชุมชนทะเลน้อย
บทที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ
ของตําบลทะเลน้อย
บทที่ 4 สถานที่สาํ คัญ
ของตําบลทะเลน้อย
บทที่ 5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในตําบลทะเลน้อย

ประสิ ทธิภาพ
ของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา

การจัดการเรียนรู้ จากการ
ใช้ หนังสื ออ่ านเพิม่ เรื่ องทะเลน้ อยบ้ านเรา
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
1. แนะนําหนังสื ออ่านเพิม่ เติม
เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการสอน
3. ทบทวนความรู ้เดิมเชื่อมโยงความรู ้ใหม่
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนอ่านบทเรี ยนในหนังสื อ
2. ครู อธิบายเนื้อหาในบทเรี ยนเพิ่มเติมและ
ตั้งคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรี ยน
3. นักเรี ยนสรุ ปเนื้อหา
4. นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ครู เฉลยแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
และอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้
ในรู ปแบบแผนที่คิด (Mind Mapping)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประสิ ทธิผล
ของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ในสาระภูมิศาสตร์
2. ความพึงพอใจต่อการเรี ยน
โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม
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สมมติฐานของการวิจยั
1. หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อ ง ลัก ษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา ของ
นักเรี ยนร้อยละ 80 อยูใ่ นระดับดีตามเกณฑ์ของการประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มี ต่ อการจัดเรี ยนโดยใช้หนังสื ออ่ านเพิ่ มเติ ม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
อยูใ่ นระดับมาก จากมาตรวัด 5 ระดับ

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึ่งเชิงทดลอง (Quasi - Experimental Research) ใช้รูปแบบการวิจยั แบบกลุ่มเดียว
โดยได้ทาํ การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One Group Pretest - Posttest Design)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนอนุบาลควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 4 ห้องเรี ยน รวม 120 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนอนุ บาลควนขนุ น
จังหวัดพัทลุง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน ได้จากการสุ่ มแบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยการจับฉลาก จํานวน 30 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ประสิ ทธิภาพของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
2. ประสิ ทธิผลของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง
2.2 ความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) หนังสื ออ่านเพิม่ เติม เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่สร้างขึ้น
เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลัก ษณะทางกายภาพของจัง หวัดพัท ลุง ประกอบด้วย
เนื้อหา 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของตําบลทะเลน้อย บทที่ 2 วิถีชีวติ และภูมิปัญญาของชุมชนทะเล
น้อย บทที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติของตําบลทะเลน้อย บทที่ 4 สถานที่ สําคัญของตําบลทะเลน้อย และบทที่ 5
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในตําบลทะเลน้อย ทุกบทประกอบด้วยเนื้ อหา แบบฝึ กหัด แบบทดสอบท้ายบท และ
การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นจากการทดลองใช้กบั นักเรี ยน
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติมเรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา มีลกั ษณะ
เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ร่วมกับหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา โดยได้จดั ทําเป็ นแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ในหน่วยมหัศจรรย์พทั ลุง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ย 6 หน่วย ดังนี้ หน่วยย่อยที่ 1 รอบรู ้
พัทลุง หน่วยย่อยที่ 2 กายภาพพัทลุง หน่วยย่อยที่ 3 มองดูพทั ลุงเปลี่ยนแปลง และหน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนพัทลุง
รวมจํานวน 8 แผนการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาเรี ยนรวม 20 ชัว่ โมง
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(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
พัท ลุ ง เป็ นแบบทดสอบวัดผลการเรี ย นรู ้ ก่ อนและหลัง การใช้หนังสื อ อ่า นเพิ่ มเติ ม เรื่ อ ง ทะเลน้อ ยบ้านเรา
เป็ นแบบทดสอบชนิดตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ ท่ากับ 0.85
(4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา
โดยเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่ อง มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า จํานวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ดําเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ผูว้ ิจยั
สร้างขึ้นไปทดสอบกับนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่างก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ทะเลน้อย
บ้านเรา และเก็บผลการทดสอบไว้เปรี ยบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรี ยน
2. จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จํานวน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง
3. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยนหลังจากเรี ยนจบในแต่ละบทเรี ยน และบันทึกคะแนนเก็บ
ไว้
4. ดําเนิ นการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุงไปทดสอบกับนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื อ
อ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา
5. สอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา โดยใช้เกณฑ์ 80/80 สถิติจาํ นวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบที (t – test dependent)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ผลการออกแบบและพัฒ นาหนัง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งทะเลน้อ ยบ้า นเรา สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 สภาพทางภูมิศาสตร์ ของตําบลทะเลน้อย บทที่ 2 วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาของชุมชนทะเลน้อย บทที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติของตําบลทะเลน้อย บทที่ 4 สถานที่สาํ คัญของ
ตําบลทะเลน้อย และบทที่ 5 การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมในตําบลทะเลน้อย เมื่อนําหนังสื ออ่านเพิ่มเติมไปใช้จริ งกับ
กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 88.68/ 80.66
5.2 การศึกษาประสิ ทธิผลของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา ดังนี้
5.2.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที 4 จากการใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเราผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที 4
จากการใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา พบว่ามีนกั เรี ยนร้อยละ 93.34 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ในสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุงอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไปตามเกณฑ์
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ตารางที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที 4 จากการใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ
คะแนนเต็ม
จํานวน
ร้อยละ
ร้อยละสะสม
การเรี ยนรู ้ของ สพฐ.
คุณภาพ
(30)
(คน)
80 – 100
ดีเยีย่ ม
24.00 - 30.00
23
76.67
76.67
70 – 79

ดี

21.00 - 23.99

5

16.67

93.34

60 – 69

พอใช้

18.00 - 20.99

1

3.33

96.67

50 – 59

ผ่าน

15.00 - 17.99

1

3.33

3.33

0 - 49

ไม่ผา่ น

0 - 14.99

0

0

100

30

100

รวม

จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
พัทลุง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที 4 จากการใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเราผลการศึกษา
พบว่านักเรี ยนร้อยละ 93.34 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
พัทลุงอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไปตามเกณฑ์
5.2.2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
พัทลุง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัด การเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออ่าน
เพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
ผลการเรียนรู้
ก่ อนเรียน

N
30

x�
13.70

S .D.
2.29

หลังเรียน

30

24.97

2.11

t

p

20.53

.000

จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที 4 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5.2.3 การศึ กษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติ ม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง
ทะเลน้อยบ้านเรา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 จากมาตรวัด 5 อันดับ
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6.1 ผลการพัฒนาหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4
ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นมีค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 88.68/ 83.23 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ข้อค้นพบดังกล่าว ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าเป็ นผลมาจากกระบวนการสร้างหนังสื ออย่างเป็ นระบบ
โดยเริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้ างหนังสื ออ่านเพิ่มเติ ม นอกจากนี้
หนังสื ออ่านเพิ่มเติมที่ผวู ้ ิจยั ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้
อีกทั้งมีการนําเรื่ องราวของท้องถิ่นที่ใกล้ตวั นักเรี ยนมาจัดทําเป็ นหนังสื ออ่านเพิ่มเติมที่มีสอดคล้องกับ มาตรฐาน
ตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เพื่อปลูกฝั งให้นักเรี ยนเกิ ดความรั ก ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และผ่านการประเมิ นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการพัฒนาหนังสื อ และนําหนังสื ออ่านเพิ่มเติมไปหาประสิ ทธิภาพตามขั้นตอนการหา
ประสิ ทธิ ภาพจึ งทําให้หนังสื อมีคุณภาพเหมาะสมในการใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนหรื อการศึ กษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมของนักเรี ยน สอดคล้องกับวาสิ นี พ้องพงษ์ศรี (2552 : 91) ซึ่ งได้พฒั นาหนังสื ออ่านเพิ่มเติมเรื่ อง
ตํานานเมืองสระบุรี สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่าหนังสื ออ่านเพิ่มเติม มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 91.66/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที 4 จากการเรี ยนโดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ องทะเลน้อยบ้านเรา พบว่านักเรี ยนร้อยละ 93.34 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุงอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไปตามเกณฑ์ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า หนัง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งทะเลน้อ ยบ้า นเราที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ นหนัง สื อ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 เนื่ องจากมีข้ นั ตอนการสร้างอย่างเป็ นระบบ คือ 1) การศึกษาหลักสู ตรแกนกลาง
สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) 2) ศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับตําบลทะเลน้อยในด้านต่างๆ โดย
พิจารณาเนื้ อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางสาระ
ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) 3) ศึ กษาหลักการ ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้ างหนังสื ออ่านเพิ่ มเติ ม
4) ออกแบบหนังสื ออ่านเพิ่มเติ มและดําเนิ นการสร้ างหนัง สื อ อ่านเพิ่มเติ ม ตามที่ ได้ออกแบบไว้ และ 6) หา
ประสิ ทธิ ภาพของหนังสื ออ่านเพิ่มเติมตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 80/80 ประกอบกับมีการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ น
ขั้นตอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และเนื้อหาของหนังสื ออ่านเพิ่มเติมยังเป็ นเรื่ องราวภายในท้องถิ่นของตนเอง
6.3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดพัทลุงหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้
โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติ มประกอบกับการเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและจดจําเนื้ อหาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
มีข้ นั ตอนการสอนที่ชดั เจนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จึงทําให้นกั เรี ยนสนใจ สนุกสนาน และมีความสุ ขในการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนนักเรี ยนได้มีโอกาสฝึ กปฏิ บตั ิกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทําให้ให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
อย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงขึ้น สอดคล้องกับธีรศักดิ์ เสื อจุย้ (2554 : 44)
ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ท้องถิ่นลําลูกกา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความพึงพอใจของนักเรี ยน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจากการใช้
หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ท้องถิ่นลําลูกกา สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นโดยใช้ห นัง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งทะเลน้อ ยบ้า นเรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง
1513

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ทะเลน้อยบ้านเรา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.57 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากการสร้างหนังสื ออ่านเพิ่มเติมเรื่ อง ทะเลน้อยบ้านเรา มีการสร้างอย่างเป็ นขั้นตอน ผูว้ ิจยั ได้
แบ่งเนื้ อหาออกเป็ นบทๆ โดยในแต่ละบทจะมีภาพถ่ายที่ สอดคล้องกับเนื้ อหาประกอบจึงทําให้นกั เรี ยนเข้าใจ
เนื้ อหาของแต่ละบทได้ง่ายขึ้น มีการใช้ภาษาง่ายต่อการอ่านและทําความเข้าใจ นอกจากนี้ ยงั ได้มีการออกแบบ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ฝึกปฏิ บัติ และเรี ยนรู ้ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับสุ กุล ธี ร์
จรั สศรี สุนทร (2551 : 108) ได้พฒ
ั นาหนังสื ออ่านเพิ่มเติมเรื่ องการอนุ รักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า หนังสื ออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 93.91/84.83
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าก่อนเรี ยนและนักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อหนังสื ออ่านเพิ่มเติมในระดับ มากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) เป็ นแนวทางในการสร้ างหนังสื อเพื่อเป็ นสื่ อการสอนสําหรั บครู ผูส้ อนที่ ประสงค์จะจัด ทํา
หนังสื ออ่านเพิ่มเติมสําหรับนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบและมีสาระสําคัญต่างๆ ที่สอดคล้องกับบทเรี ยน
(2) สามารถนําหนังสื ออ่านเพิ่มเติมเรื่ องทะเลน้อยบ้านเราไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับวิธีการ
สอนอื่นๆ ได้ เช่น วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง วิธีการสอบแบบสื บเสาะ วิธีการสอนแบบโครงการ เป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมี ก ารสร้ า งหนังสื อ อ่า นเพิ่ม เติ มในรู ป แบบอื่ นๆ ที่ น่ า สนใจ เช่ น หนัง สื อ การ์ ตูน หนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้มีหนังสื ออ่านเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรี ยน
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ โปรแกรม Moodle
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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อหาประสิ ทธิภาพของเว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม
Microsoft Excel (2) เพื่ อศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ (3) เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดย
ใช้โปรแกรม Moodle ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดดอนมะโนรา(รังสิ ยานุกลู ) จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
มี 4 ฉบับ ได้แก่ (1) เว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การใช้
โปรแกรม Microsoft Excel (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
และ (4) แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหว่างเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x�) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)
ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test
ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพของเว็บช่ วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.11/80.17 (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น เรื่ อ ง การใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel ของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้โ ปรแกรม
Moodle อยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 80.17 และ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft
Excel ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ประสิ ทธิภาพของเว็บช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ABSTRACT

The objectives of this study were 3 items which are (1) to find out the efficiency of Web- Based
Instruction on Microsoft Excel program (2) to study the students’ learning achievement on using Microsoft Excel
program and ( 3) to compare the students’ learning achievement on using Microsoft Excel program for
Prathomsuksa 6 students through Moodle program between pre-test and post-test. The sample of this study was
20 students in Watdonmanora (Rangsiyanukul) school from one section. The instruments used in this study
comprised 4 sets which were (1) Web- Based Instruction on using Microsoft Excel program (2) the lesson plans
on using Microsoft Excel program ( 3) a learning achievement test on using Microsoft Excel program and
(4) formative performance evaluation form during the course of using Microsoft Excel program. Data were
analysed by percentage, mean (x�) and Standard Deviation (SD) and nonparametric statistic by Wilcoxon Signed–
Rank Test.
The study revealed that (1) the efficiency of Web- Based Instruction on using Microsoft Excel program
for Prathomsuksa 6 students through Moodle program had an efficiency of 82.11/80.17 (2) the students’ learning
achievement on Microsoft Excel program for Prathomsuksa 6 students through Moodle program was at the
excellent level (80.17%) and (3) learning achievement on Microsoft Excel program for Prathomsuksa 6 students
through Moodle program in the post-test was higher than pre-test with the statistical significance level of .05.
Keywords: Efficiency of Web-Based Instruction, Learning achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในการจัด การเรี ย นรู ้ ที่เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ผูเ้ รี ย นจะต้อ งอาศัย กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ หลากหลาย
เป็ นเครื่ องมื อที่ จะนําพาตนเองไปสู่ เป้ าหมายของหลัก สู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่จาํ เป็ นสําหรั บผูเ้ รี ยน อาทิ
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการวิจยั กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิ สัย
ซึ่ งกระบวนการเหล่านี้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กฝนและพัฒนา เพราะจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี บรรลุเป้ าหมายของหลักสู ตร ดังนั้น ผูส้ อนจําเป็ นต้องศึกษาทําความเข้าใจกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลื อกใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ผูส้ อนต้องศึ กษา
หลักสู ตรของสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสาระการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแล้วพิจารณาการออกแบบการเรี ยนรู ้โดยเลือกใช้วิธีสอนและ
เทคนิ คการสอน สื่ อหรื อแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มศักยภาพและบรรลุตาม
เป้ าหมายที่กาํ หนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 20)
การจัด การเรี ย นการสอนจึ ง ถื อ ว่า มี ความจํา เป็ นที่ จะต้อ งใช้สื่ อ การเรี ยนรู ้ ม าเป็ นเครื่ องมื อ ส่ งเสริ ม
สนับ สนุ น การจัด การเรี ย นรู ้ ให้ผูเ้ รี ย นเข้าถึ ง ความรู ้ ทัก ษะกระบวนการ และคุ ณ ลัก ษณะตามมาตรฐานของ
หลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สื่ อการเรี ยนรู ้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี
และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลา
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน การจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรื อ
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ปรับปรุ งเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่ อต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบตัวเพื่อนําไปใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ที่สามารถส่งเสริ มการ
สื่ อสารให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่าง
แท้จริ ง ซึ่ งการเรี ยนผ่านอินเทอร์ เน็ตเป็ นวิธีการสอนรู ปแบบหนึ่ งที่ครู ผูส้ อนนิ ยมนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อให้ทนั ต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.22)
การเรี ยนผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตมี ประโยชน์ต่อการศึ กษาเป็ นอย่างมากทั้งตัวผูเ้ รี ยนและระบบการศึ ก ษา
วงการศึกษาของไทยได้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนดังจะเห็นได้จากสถานศึกษาหลาย
แห่ งได้เริ่ มโครงการพัฒนาบทเรี ยน CAI/CBT เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนในลักษณะต่างๆ ทั้งการสอนเสริ มใน
กรณี ที่ผูเ้ รี ยนขาดเรี ยน เรี ยนไม่ทันเพื่อน หรื อสอนแทนครู ในกรณี ท่ี เนื้ อหาสลับซับซ้อน ซึ่ งกล่าวได้ว่า เป็ น
แนวความคิดที่ทนั สมัยและสอดคล้องกับสาระหลักที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารและการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งประมาณการไว้วา่ จํานวนผูใ้ ช้ในอินเทอร์ เน็ตปั จจุบนั ทัว่ โลกมีเกินกว่า 1,500 ล้านคน พัฒนาการ
ของบทเรี ยน CAI/CBT จึงปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนําเสนอ เป็ นบทเรี ยนที่นาํ เสนอผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
สอดคล้องกับการใช้งานและกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ช้บทเรี ยน (มนต์ชยั เทียนทอง, 2544, น. 60)
จากการศึกษาข้อมูลรายงานผลการเรี ยน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดดอนมะโนรา(รังสิ ยานุกูล) พบว่า นักเรี ยนบางส่ วนไม่เข้าใจการสร้างตารางคํานวณโดยเฉพาะการใช้ฟังก์ชน่ั
การทํางานที่ มีเงื่ อนไขที่ซับซ้อนและไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ ความรู ้พ้ืนฐานแตกต่างกัน คนที่เรี ยน
อ่อนตามคนที่เรี ยนเก่งไม่ทนั ถ้าสอนช้าคนที่เรี ยนเก่งก็เกิดความเบื่อหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 70 ของนักเรี ยนทั้งหมด
จํานวน 20 คน ทําให้ครู ผสู ้ อนต้องนําวิธีการสอนโดยใช้เว็บช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moodle
มาใช้ในการสอน เนื่ องจากเว็บช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม Moodle มีเทคนิคการนําเสนอเป็ นตัวกระตุน้ ที่น่าสนใจ
ทําให้นักเรี ยนสามารถประเมินผลการเรี ยนได้ทนั ที หลังจากที่ นักเรี ยนเรี ยนจบบทเรี ยนแล้ว อีกทั้งยังสามารถ
ทบทวนความรู ้ได้ตลอดเวลา เพื่อส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยนให้มีความสนใจและมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ช่วยเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อนําเสนอข้อมูลสารสนเทศของนักเรี ยน และถือว่าเว็บช่วยสอน
โดยใช้โปรแกรม Moodle เป็ นการนําเทคโนโลยีทางด้านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมาใช้เพื่อให้นักเรี ยน มีความรู ้
ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานด้านต่างๆ ตามลักษณะงานอาชีพ (ธนิดา ศิรดาโชติการ,
2562, สัมภาษณ์)
จากความเป็ นมาและความสําคัญของการเรี ยนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ทําให้ครู ผสู ้ อนต้องนําเว็บช่วย
สอน โดยใช้โปรแกรม Moodle มาใช้ในการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ดึงดูดความสนใจ การนําเสนอ
ด้วยภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ ว ด้วยวิธีที่ง่ายๆ เปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนหรื อนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาที่เรี ยนได้ ครู ผสู ้ อนสามารถนําสื่ อการเรี ยน
การสอนโดยใช้เว็บช่วยสอนไปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น รวมไป
ถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สามารถกําหนดเป็ นนโยบายในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อนให้เป็ นแนวทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐาน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของเว็บช่ วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อง การใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel ของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle
(3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิภาพของเว็บช่วยสอน

ตัวแปรอิสระ
การเรี ยนผ่านเว็บช่วยสอน
โดยใช้โปรแกรม Moodle

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi- Experimental Research) ที่ กลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยหาประสิ ทธิ ภาพของเว็บ
ช่วยสอน วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และทําการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
4.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดดอนมะโนรา(รังสิ ยานุ
กูล) จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 20 คน
4.3 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ได้แก่ ตัวแปรอิสระ มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การเรี ยนผ่านเว็บช่วยสอน เรื่ อง
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้โปรแกรม Moodle ส่วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ ประสิ ทธิภาพ
ของเว็บช่วยสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 จํานวน 6 เดื อน (พฤษภาคม-ตุลาคม
2562) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิ จกรรมการ
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เรี ยนการสอนโดยใช้เว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระยะที่ 3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ระหว่างเรี ยน และระยะที่ 4 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มี 4 ชุด ได้แก่
(1) เว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดําเนินการโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านวิชาการ
ครู ผสู ้ อนด้านการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
ความเหมาะสมของเว็บช่วยสอน ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
นําไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 แบบ 1 : 1 กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศาลเจ้าอาม้า จํานวน 3 คน โดยสุ่ ม
จากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของเนื้อหา ความสามารถในการใช้เว็บช่วย
สอน เวลาที่ใช้ ความเข้าใจของนักเรี ยน พบว่าเนื้อหาที่ทาํ ส่วนใหญ่นอ้ ยเกินไปหรื อยาวเกินไป ทําการปรับเนื้อหา
ให้ส้ ันอ่านแล้วเข้าใจง่าย และปรับปรุ งแก้ไข ออกแบบเนื้ อหาให้ดูน่าสนใจและมีความชัดเจนก่อนนําไปทดลอง
ใช้ครั้งที่ 2 ทดลองใช้ครั้งที่ 2 แบบกลุ่มย่อยกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศาลเจ้าอาม้า จํานวน 9 คน
โดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คน เพื่อแน่ใจว่าเว็บช่วยสอนที่สร้างขึ้น นักเรี ยนสามารถเข้าใจและ
เรี ยนรู ้ได้ พบว่าเวลาทําแบบฝึ กหัดไม่มีการกําหนดระยะเวลาการส่ งงาน ปรับปรุ งแก้ไข กําหนดเวลาการส่ งงาน
ก่อนนําไปทดลองใช้ครั้งที่ 3 และทดลองใช้ครั้งที่ 3 แบบภาคสนามกับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
ศาลเจ้าอาม้า จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 12 คน เพื่อแน่ ใจว่าเว็บช่วยสอนที่สร้างขึ้น นักเรี ยนสามารถ
เข้าใจและเรี ยนรู ้ได้ ผลการทดลองพบว่าเว็บช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพ (E1 / E2) = 82.11/80.17 ได้ปรับปรุ งแก้ไข
ตามคําแนะนําผูเ้ ชี่ยวชาญและการนําไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดําเนิ นการโดย ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านวิชาการ ครู ผสู ้ อนด้านวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่ สุด มาก ปานกลาง
น้อ ย และน้อ ยที่ สุ ด ผลการประเมิ น ของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่ า เฉลี่ ย ผลการประเมิ น โดยรวมมี ความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดําเนินการโดย
การนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จํานวน 30 ข้อ ไปเสนอให้
ผู ้เ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 3 คน ทํา การตรวจเพื่ อ ประเมิ น ความถู ก ต้อ งเหมาะสม จากนั้น ดํา เนิ น การแก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index
of Item-Objective Congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ที่ ปรั บปรุ งแล้ว ไปทําการทดลองใช้กับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
วัดดอนมะโนรา(รังสิ ยานุกลู ) ที่ผา่ นการเรี ยนเนื้อหานี้มาแล้ว จํานวน 6 คน ตรวจสอบแบบทดสอบแล้วคํานวณค่า
ความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.33 – 0.67 และค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.33-1.00 และหาค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .926
(4) แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหว่างเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดําเนินการ
โดยนํา แบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านระหว่า งเรี ย น เรื่ อ ง การใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel ไปเสนอให้
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นวิช าการ ครู ผูส้ อนด้า นคอมพิ ว เตอร์ จํา นวน 3 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมและแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหว่างเรี ยน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเกณฑ์การประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์ในการให้คะแนน
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แบบรู บริ กส์ (Scoring Rubrics) โดยกําหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพของงานเป็ น 3 ระดับ คื อ ดี (3) พอใช้(2) และ
ปรับปรุ ง(1) แบ่งออกเป็ น 5 ข้อ ดังนี้ 1) ความถูกต้องของผลงาน 2) ความสวยงามของผลงาน 3) ความชัดเจนของ
ตัว อัก ษร 4) การใช้ค ํา และตัว สะกด และ 5) ผลงานเสร็ จ ตามเวลาที่ ก ํา หนด จากนั้น ดํา เนิ น การแก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index
of Item-Objective Congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ดําเนิ นการทดสอบก่ อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง เรื่ องการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel ที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จํานวน 30 ข้อ
(2) ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน 18 ชัว่ โมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ดําเนินการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
(3) ดําเนินการเก็บผลการปฏิบตั ิงานระหว่างเรี ยน ตลอดภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
(4) ดําเนิ นการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เรื่ อง การใช้โปรแกรม
Microsoft Excel ที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จํานวน 30 ข้อ
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของเว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยนํา
คะแนนของนักเรี ยนทุกคนที่ได้จากการทําแบบประเมินก่อนเรี ยนทุกชุดมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยร้อยละ เทียบกับ
คะแนนจากการทําแบบประเมินหลังเรี ยนของนักเรี ยนทุกคนมารวมกัน แล้วหา ค่าเฉลี่ยร้อยละตามเกณฑ์การหา
ประสิ ทธิภาพ 80/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยเว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft
Excel โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยเว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ระหว่างก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิ ติที่ไม่ใช้พารามิ เตอร์ (Nonparametric Statistic) ด้วยวิธี Wilcoxon
Signed–Rank Test

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพของเว็บช่ วยสอน เรื่ อง การใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ โปรแกรม Moodle
จากการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle จํานวน 4 แผนการเรี ยนรู ้ ใช้เวลา 18 ชัว่ โมง พร้อมเก็บคะแนน
ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพของเว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6โดยใช้โปรแกรม Moodle
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
SD
E
เกณฑ์ประสิ ทธิภาพ
x�
ระหว่างเรี ยน (E1)
20
30
24.63
2.45 82.11(E1)
80
หลังเรี ยน (E2)
20
30
24.05
3.69 80.17(E2)
80
ประสิ ทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 82.11/80.17
จากตารางที่ 1 พบว่า เว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle มี คะแนนระหว่างเรี ยน (E1) คิ ดเป็ นร้ อยละ 82.11 และคะแนนหลังเรี ยน (E2)
คิดเป็ นร้อยละ 80.17 ดังนั้น เว็บช่วยสอน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle มีประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.11/80.17 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80
ตอนที่ 2 การศึ กษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ โปรแกรม Moodle ระหว่ างก่ อนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โดยใช้โปรแกรม Moodle
จํานวนนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน เกณฑ์
ระดับ
จํานวน จํานวนคนคิด
SD
ร้ อยละ
x�
(คน)
เป็ นร้ อยละ
23 – 30 75 – 100
ดีมาก
13
65.00
26.46
1.33
71.52
15 – 22 50 – 74
ดี
7
35.00
19.57
1.90
28.48
7 – 14 25 – 49
พอใช้
0
0
0
0
0
0–6
0 – 24
ควรปรับปรุ ง
0
0
0
0
0
20
100
100
รวม
24.05
3.69
80.17
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของ
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้โ ปรแกรม Moodle ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี ม าก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 80.17
โดยอยูใ่ นระดับ ดีมาก จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 และอยูใ่ นระดับ ดี จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00
ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง การใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ โปรแกรม Moodle
จากการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง การใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle ผลลัพธ์ที่ได้ถูกนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
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ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparamagnetic Statistics) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–
Rank Test ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของ
นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
SD
T
p-value
x�
ก่อนเรี ยน
20
30
19.55
3.46
10.72*
.000
หลังเรี ยน
20
30
24.05
3.69
P*< .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม
Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

1. ประสิ ท ธิ ภ าพของเว็บ ช่ ว ยสอน เรื่ อง การใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.11/80.17 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะได้มีการ
ออกแบบเว็บช่วยสอนที่มีการจัดเมนูและเรี ยงเนื้ อหาเป็ นลําดับขั้นตอน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้เนื้ อหาบทเรี ยนได้
ด้วยตนเอง สามารถทบทวนเนื้ อหาได้ตลอดเวลาที่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยผูเ้ รี ยนสามารถ
เข้าไปที่เมนูของการแนะนําการใช้งานบทเรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในเนื้ อหาบทเรี ยนแต่ละหน่วยการเรี ยนมากขึ้น
และสามารถเลือกเรี ยนได้ตามต้องการ นอกจากนั้นยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนให้ช่วยเหลือกันและ
ให้คาํ แนะนําแก่กนั รวมถึงผูเ้ รี ยนกับครู ผสู ้ อน จึงทําให้เว็บช่วยสอนมีประสิ ทธิภาพใช้ในการเรี ยนการสอนได้เป็ น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจจิมา บํารุ งนา (2557 , น. 75-76) ที่ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนาการสอนผ่าน
เว็บด้วยการเรี ยนรู ้ แบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพของสอนผ่านเว็บด้วยการเรี ยนรู ้ แบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ ที่ ได้ทาํ การสร้างและพัฒนามี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ จากการหาประสิ ทธิ ภาพได้ค่าร้อยละของคะแนนระหว่างเรี ยนเท่ากับ
81.92 (E1) และร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 80.83 (E2) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สายชล ศรี พูล (2555, น. 5) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อใช้ในรู ปแบบการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือเทคนิ ค TAI เรื่ อง งานเกษตรน่ารู ้สาํ หรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านปางเกี๊ ยะ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6
จํานวน 22 คน ผลการวิจยั ว่า ประสิ ทธิ ภาพของบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อใช้ในรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โดยใช้โปรแกรม Moodle อยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 80.17 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะได้มีการนําเว็บช่วยสอนมา
ใช้ในการเรี ยนการสอนและได้มีการจัดเรี ยงเนื้อหาเป็ นลําดับขั้นตอน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจ สนใจในการเรี ยน
เมื่อไม่เข้าใจเนื้ อหาส่ วนใดสามารถย้อนกลับไปทบทวนเนื้ อหาบทเรี ยนเพิ่มเติมในเนื้ อหาส่ วนนั้น จนผูเ้ รี ยนมี
1522

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ความรู ้ ค วามเข้า ใจเนื้ อ หาสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง เปิ ดโอกาสให้ ผู ้เ รี ย นได้เ รี ย นตามความสามารถ
นอกเหนื อจากในห้องเรี ยนยังสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเองจากสถานที่ใดหรื อเวลาใดก็ได้เมื่อมีการเชื่ อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณี รัตน์ บุญท้วม (2554, น. 116) ที่ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการใช้
บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตแบบร่ วมมือเทคนิ คกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ลําดับและ
อนุกรมอนันต์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
บทเรี ย นบนเครื อข่า ยอิ นเตอร์ เน็ ต แบบร่ ว มมื อ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่ วมมือ (x� = 15.33 , SD = 2.55) สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน (x� = 11.55 , S.D. = 2.74)
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมศักดิ์ ศรี รุ่งเรื อง (2552, น. 3) ที่ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
บนเครื อข่ายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นปะถมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน 21 คน โรงเรี ยนชุ มชนบ้านหมากค่า อําเภอแกดํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง การใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Moodle หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะมีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยการนําเว็บช่วยสอนมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยน
สามารถเข้าไปทบทวนเนื้ อหาบทเรี ยนได้ตนเองได้ตลอดเวลาจากสถานที่ใดหรื อเวลาใดก็ได้ ตามความสามารถ
และความสนใจของตนเอง จนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาบทเรี ยนสามารถทํากิจกรรมได้ด้วย
ตนเองเป็ นผลทําให้ผลการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สําเนา หมื่นแจ่ม
(2550, น. 66) ที่ ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเว็บรายวิชาเทคโนโลยีการศึ กษาสําหรับ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเว็บกับนักศึ กษาที่ เรี ยนด้วยวิธีการสอนปกติพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนของ
นักศึ กษาที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเว็บกับนักศึ กษาที่ เรี ยนด้วยวิธีการสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสนา แสงศรี (2555, น. 98-99) ที่ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนา
บทเรี ยนบนเว็บช่วยสอนแบบการเรี ยนรู ้เป็ นทีมเพื่อส่ งเสริ มความสามัคคีสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5
ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนบนเว็บช่วยสอนแบบการเรี ยนรู ้เป็ นทีม
เพื่อส่ งเสริ มความสามัคคี สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ได้ผลการทดสอบหลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ครู ผสู ้ อนควรมีการปรับปรุ งเว็บช่วยสอนโดยการทําคลิปวีดีโอใส่ในเนื้ อหาบทเรี ยนแต่ละบทเรี ยน และ
นําสื่ อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในเนื้ อหาบทเรี ยนเพื่อให้นักเรี ยนได้สามารถเข้าไปศึ กษาและสามารถทําตาม
ขั้นตอนได้ รวมทั้งการกําหนดระยะเวลาในการส่งแบบฝึ กหัดให้ชดั เจน โดยกําหนดเงื่อนไขร่ วมกับนักเรี ยน
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการพัฒนาเว็บช่วยสอนโดยเฉพาะในส่ วนเนื้ อหาบทเรี ยนให้สอดคล้องกับโปรแกรมเวอร์ชนั่ ปั จจุบนั
เพื่อให้โปรแกรมที่เรี ยนมีความทันสมัยทันยุคปั จจุบนั

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ กรุ ณาเสี ยสละเวลาอันมีค่าในการให้
คําปรึ กษา แนะนําในการจัดทําสารนิ พนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําสาร
นิพนธ์
ขอขอบพระคุณ นางนันทวดี เที ยนไชย ว่าที่ ร้อยตรี อาํ นาจ อินทรสุ นทร และนางสาวสาวิตรี จรัสศรี
ที่ กรุ ณาเสี ยสละเวลาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมื อและให้คาํ แนะนําในการปรั บปรุ งและแก้ไ ข
เครื่ องมือ
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สื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสํ าหรับผู้เรียนที่บกพร่ องทางการเห็น
EDUCATION AUDIO DESCRIPTION FOR LEARNERS WITH VISUAL
IMPAIRMENT
เสกสรร อามาตย์ มนตรี
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บทคัดย่ อ

สื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็น คือ สื่ อที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนที่ตาบอด
หรื อ สายตาเลื อ นราง เข้า ถึ ง ข้อ มูล โดยนํา มาใช้กับรายการโทรทัศน์เพื่ อการศึ ก ษานํา เสนอสิ่ งต่า งๆ ให้รับรู ้
เหมื อนกับผูเ้ รี ยนปกติ ซึ่ งจะสอดแทรกบทพูดเกี่ ยวกับข้อมูลด้านภาพที่ จาํ เป็ นของรายการที่ ฉากนั้นๆ ที่ ไม่มี
เสี ยงพูดหรื อมีเพียงเสี ยงดนตรี หรื อมีแค่ขอ้ ความ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นรับรู ้ เข้าใจ สื่ อความหมาย
เพิ่มมากขึ้นจากเดิมและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ โดยหลักการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับ
ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางเห็น ประกอบไปด้วย 1) ผูเ้ รี ยน 2) เนื้ อหา 3) กระบวนการผลิต 4) การนําไปใช้ และ 5) การ
ประเมิน
คําสําคัญ: สื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษา, ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็น

ABSTRACT

Educational audio description for Learners with Visual Impairment is media that help learners who are
blind or have low vision to access information. Audio description is used with educational television programs to
enable learners with low vision to perceive the content like a normal learner. The audio description will explain
necessary visual information in the scene that does not have an audio or contain only music or text. This will
enable learners with visual impairment to perceive, understand, and communicate better, thus enhancing learning
efficiency. The production principles of educational audio description for learners with visual impairment consist
of 1) students, 2) content, 3) production processes, 4) usage, and 5) assessment.
Keywords: educational audio description, learners with visual impairment
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สังคมยุคปั จจุ บัน การศึ กษาเรี ยนรู ้ น้ ันได้ขยายวงกว้างครอบคลุมกลุ่มคนทุ กกลุ่มให้มีโอกาสได้รั บ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม่แต่ผทู ้ ี่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อมีความพิการ โดยวิธีการเรี ยนรู ้น้ นั
อาจใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันเพื่อเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของกลุ่มคนนั้นๆเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้เป็ นไป
อย่างราบรื่ นและให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ สูงสุ ด กระบวนการเรี ยนรู ้ และการสอนได้มีการนําสื่ อ และ
เทคโนโลยีมาสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ถือว่าเป็ นสิ่ งสําคัญที่ ใช้ร่วมหรื อบูรณาการออกแบบการเรี ยนรู ้ของผูส้ อน
ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหา ข่าวสาร ความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกๆกลุ่ม ไม่เว้นแม่แต่กลุ่ม
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็นนั้น หมายถึง บุคคลที่สูญเสี ยการเห็ น
ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิ ท แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ (มูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชินูปถัมภ์, 2542)
ประเภทที่ 1. คนตาบอด หมายถึ ง คนที่ สูญเสี ยการเห็ นมากจนต้องสอนให้อ่านอักษรเบรลล์หรื อใช้
วิธีการฟังเทปหรื อแผ่นเสี ยง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยูใ่ นระดับ 6 ส่ วน 60 หรื อ 20
ส่ วน 200 (20/200) ลงมาจนถึงบอดสนิ ท (หมายถึง คนตาบอดสามารถมองเห็ นวัตถุได้ในระยะห่ างน้อยกว่า 6
เมตร หรื อ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุเดียวกันได้ในระยะ 60 เมตร หรื อ 200 ฟุต) หรื อมีลาน
สายตาแคบกว่า 20 องศา (หมายถึง สามารถมองเห็นได้กว้างน้อยกว่า 20 องศา)
ประเภทที่ 2. คนเห็ นเลือนราง หมายถึง คนที่ สูญเสี ยการเห็ นแต่ยงั สามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่ขยาย
ใหญ่ได้หรื อต้องใช้แว่นขยายอ่าน หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยูใ่ นระดับระหว่าง 6 ส่วน
18 (6/18) หรื อ 20 ส่ วน 70 (20/70) ถึง 6 ส่ วน 60 (6/60) หรื อ 20 ส่ วน 200 (20/200) หรื อมีลานสายตาแคบกว่า 30
องศา
จากสถิติจากสถิติขอ้ มูลคนพิการที่ มีบตั รประจําตัวคนพิการทัว่ ประเทศ ทั้งหมด 1,995,767 ราย ซึ่ งมี
จํานวนผูบ้ กพร่ องทางการเห็น 192,604 ราย แบ่งเป็ น ชายจํานวน 91,118 ราย และหญิงจํานวน 101,486 ราย โดย
ยังไม่รวมถึงจํานวนที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ (ข้อมูล ณวันที่ 30 กันยายน 2562) (รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคน
พิการในประเทศไทย, 2562) และสถิติการเข้าศึกษาของผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พบว่ามี จาํ นวน 3,706 คนและอยู่ในระดับอุดมศึ กษา 1,541 คน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2559) (รายงานการศึ กษาไทย,
2561) จากข้อมูลดังกล่าวพบว่ายังมีผบู ้ กพร่ องทางการเห็นที่อยูใ่ นระบบการศึกษาของประเทศ
สําหรับผูบ้ กพร่ องทางการเห็นนั้น การจัดการศึ กษาโดยให้ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นเรี ยนร่ วมกับ
นักเรี ยนทัว่ ไปในโรงเรี ยนปกติจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น
ส่ วนสถานศึกษาเฉพาะความพิการสําหรับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็น อาจจะมีขอ้ ดีในแง่ที่ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ อง
ทางการเห็นมีครู ที่มีความรู ้ดา้ นการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ มีอุปกรณ์และสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนที่
จัดไว้สําหรับผูบ้ กพร่ องทางการเห็ นโดยเฉพาะแต่ตอ้ งใช้ค่าใช้จ่ายในอัตราที่ สูงมาก ดังนั้นการจัดการศึ กษา
แบบเรี ยนร่ วมจะเป็ นการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นให้ได้รับการศึกษามากขึ้น โดยเสี ยค่าใช้จ่ายต่อ
หัวน้อยลง และยังเป็ นการช่วยให้ผูบ้ กพร่ องทางการเห็นได้เผชิญกับสภาพความเป็ นจริ งของสังคมที่จะต้องอยู่
ร่ วมกับคนปกติ และสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมได้อีกด้วย (กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา, 2523)
การเรี ยนรู ้ ของผูท้ ี่ บกพร่ องทางการเห็ นนั้น สื่ อการศึ กษาสําหรั บผูบ้ กพร่ องทางการเห็ นอาจจะยิ่งมี
ความสําคัญมากขึ้นสําหรับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็น เมื่อเข้าเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนปกติในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
ในขณะที่โรงเรี ยนเรี ยนร่ วมแต่ละแห่งอาจจะยังไม่มีความพร้อมเพียงพอในการเตรี ยมสื่ อการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยน
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ที่บกพร่ องทางการเห็นโดยเฉพาะสื่ อหนังสื ออักษรเบรลล์ และสื่ อหนังสื อเสี ยง ซึ่ งเป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการ
สอนที่สาํ คัญสําหรับการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็น (ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2542)
โดยวิธีการเรี ยนรู ้ของกลุ่มผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการเห็นนั้น ผูส้ อนต้องคํานึ งถึงธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
กลุ่มนี้ โดยทัว่ ไปแล้วผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นจะเรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ ผ่านทางการได้ยินและการสัมผัส โดยสื่ อที่
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ จะแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สื่ อประเภทกายสัมผัส (Tactual Aids) และ
สื่ อสื่ อประเภทโสตสัมผัส (Auditory Aids)
1) สื่ อประเภทกายสัมผัส (Tactual Aids) หมายถึงการใช้มือสัมผัสและปลายนิ้ว ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ อง
ทางการเห็นจะรับรู ้การเรี ยนรู ้และรับรู ้จากการสัมผัสวัตถุ สิ่ งของต่าง ได้รับประสบการณ์และจดจําจากสิ่ งที่สมั ผัส
เช่ น การใช้หนังสื อที่ มีอกั ษรเบรลล์ การใช้อุปกรณ์ ประกอบการเรี ยนรู ้ ในรายวิชา เช่ น แผนที่ นูน เครื่ องมื อ
เรขาคณิ ต หุ่ นจําลองแต่สื่อประเภทสัมผัสควรต้องมีลกั ษณะคล้ายของจริ งเพื่อทําให้ผบู ้ กพร่ องทางการเห็นไม่เกิด
ความเข้าใจผิด อีกทั้งการเรี ยนรู ้ โดยการสัมผัสนั้นผูส้ อนสามารถนําวัสดุจริ งหรื อสิ่ งของที่ใช้ประจําวันมาใช้ได้
อีกด้วย
2) สื่ อประเภทโสตสัมผัส (Auditory Aids) ในที่น้ ีหมายถึงการรับรู ้ทางหู (การฟัง) จมูก(กลิ่น) สื่ อ
ประเภทนี้ ช่วยพัฒนาทักษะการฟังให้ผบู ้ กพร่ องทางการเห็นได้เรี ยนรู ้และบอกเสี ยงต่างๆในสภาพแวดล้อมได้
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้เร็ วและง่ายขึ้น เช่น การใช้เครื่ องเสี ยงหรื อการใช้หนังสื อเสี ยง (Daisy) หรื อวิธีการเรี ยนรู ้
โดยใช้วสั ดุจริ งที่เกิดเสี ยงเพื่อการค้นหาหรื อการเรี ยนรู ้ หรื อการใช้กลิ่นในการบอกให้รับรู ้ เป็ นต้น
จากข้อมูลข้างต้นนั้น เห็ นได้ว่าการเรี ยนรู ้ของผูบ้ กพร่ องทางการเห็นนั้นจะใช้วิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อ
ประเภทกายสัมผัสและสื่ อประเภทโสตสัมผัสบูรณาการร่ วมกับเนื้อหาวิชาที่ผสู ้ อนต้องการถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ รี ยนที่
บกพร่ องทางการเห็น โดยเฉพาะสื่ อประเภทโสตสัมผัส ที่มีการใช้หนังสื อเสี ยง ประกอบการเรี ยนรู ้ จึงถือว่าเป็ น
สิ่ งสําคัญสื่ อหนึ่งที่ให้ผเู ้ รี ยนที่บกพร่ องทางเห็นเรี ยนรู ้ก่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ผ่านการฟังเสี ยงของ
เนื้ อหารายวิชานั้นๆ เนื่ องจากผูบ้ กพร่ องทางการเห็นไม่สามารถอ่านได้เหมือนผูเ้ รี ยนปกติ การเรี ยนรู ้โดยการฟัง
ของผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นไม่เพียงมีแต่หนังสื อเสี ยง การดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาก็ยงั สามารถช่วย
ในการเรี ยนรู ้ได้ แต่ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็ นนั้นมีขอ้ จํากัดในการดู ทําให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้ อหาทั้งหมด
เนื่ องจากในรายการโทรทัศน์ท่ัวไปนั้น บางช่ วงไม่มีบทพูดหรื อ มี แต่ เพี ยงเสี ย งดนตรี ประกอบ รายการการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาก็เช่นเดียวกัน จึงทําให้ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นไม่เข้าใจในเนื้ อหาของบางช่วงของ
รายการนั้น
จากข้อมูลการสัมภาษณ์นกั ศึกษาผูบ้ กพร่ องทางการมองเห็น มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช รายหนึ่ง
ได้บอกว่า “ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยยังคงใช้สื่อหลักและสื่ อเสริ มในการเรี ยนการสอนเช่นเดียวกับผูเ้ รี ยนปกติ ซึ่งเป็ น
ความลําบากที่จะให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มนี้ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู ้ได้เท่าเทียมกับผูเ้ รี ยนปกติ ซึ่ งการผลิตสื่ อภาพ
และเสี ยงของมหาวิทยาลัยนั้นยังไม่เคยมีการผลิต “สื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษา” เพื่อให้สอดรับกับความ
ต้องการของนักศึกษาที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็น โดยขณะนี้ สื่อเสริ มของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษา
ปกติที่เผยแพร่ ทางสถานี วิทยุโทรทัศน์ สื่ อดีวีดี สื่ อซี ดีรอม หรื อสื่ อทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นสื่ อภาพและเสี ยงที่ตอ้ ง
รับรู ้ทางตาและหู แล้วส่ งไปยังสมองเพื่อประมวลผลการรับรู ้ภาพและเสี ยงนั้นๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดจินตนาการและ
จดจําได้ดีแต่สําหรับนักศึ กษาที่ มีความบกพร่ องทางการมองเห็ นไม่สามารถมองเห็ นภาพได้ ไม่ว่าจะเป็ นภาพ
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ประกอบการบรรยายในรายการสารคดี ภาพกราฟิ ก ภาพ PowerPoint ฯลฯ จะรับรู ้ได้เพียงการได้ยินเสี ยงเท่านั้น
การรับรู ้จึงด้อยลงและจินตนาการตามบางช่วงไม่ได้ (เสกสรร อามาตย์มนตรี ,2562)
อารดา ครุ จิต (2558) ได้ให้ความหมายของสื่ อเสี ยงบรรยายภาพ โดยทัว่ ไปคือการให้บริ การเพื่อการถึง
ข้อ มู ล ข่ า วสาร เกี่ ย วกั บ การให้ ข ้อ มู ล ด้า นภาพที่ จ ํา เป็ นและสํ า คัญ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้า ใจ
(Comprehension) และความเพลิดเพลิน(Enjoyment) แก่กลุ่มผูม้ ีปัญหาด้านการมองเห็นในการรับชมสื่ อต่างๆทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับคนทัว่ ไป โดยประเภทของเสี ยงบรรยายภาพจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
1) เสี ยงบรรยายภาพสําหรับศิลปะที่อยู่กบั ที่ (Static Visual Art) ได้แก่ ภาพวาด ประติมากรรม การ
แสดงผลงาน ทั้งในพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ เช่น แกลเลอรี่ นิทรรศการ เป็ นต้น
2) เสี ยงบรรยายภาพสําหรับศิ ลปะที่ เคลื่อนไหว (Dynamic Visual Art) ได้แก่ภาพยนตร์ โทรทัศน์
ละครเวที การแสดงดนตรี กีฬา มีความจําเป็ นต้องแทรกเสี ยงบรรยายในช่วงว่างของช่องเสี ยง (sound gap)
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานั้น ถ้ามีการผลิตให้เป็ นสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาที่และนําไปใช้
นั้นก็จะเป็ นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นที่จะช่วยในเรื่ องของการเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ โดยการเผยแพร่ สื่อ
ประเภทนี้ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกกลุ่มเนื่ องจากเทคโนโลยีปัจจุบนั มีส่วนช่วยอํานวยความสะดวก ดังนั้น
หากมีการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพสําหรับผูท้ ี่บกพร่ องทางการเห็นเพิ่มมากขึ้นนั้น จะเป็ นประโยชน์แก่การเรี ยนรู ้
กับกลุ่มผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางเห็นเป็ นอย่างยิ่งและช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้เนื่องจากสามารถจินตการหรื อคิดตามได้
อย่างเข้าใจ ก่อให้เป็ นผลดีต่อการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ใช้เ ป็ นสื่ อ ประเภทรายการโทรทัศน์ เ พื่ อ การศึ ก ษาสํา หรั บการเรี ย นรู ้ ของกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นที่ มี ความ
บกพร่ องทางการเห็น

3. หลักการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสํ าหรั บผู้เรียนทีบ่ กพร่ องทางเห็น

สื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึ กษา คื อ สื่ อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึ กษาที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนที่ มีความ
บกพร่ อ งทางการเห็ น เข้า ถึ ง ข้อมูล ในรายการที่ นํา เสนอสิ่ งต่า งๆ ผ่า นรายการให้รั บรู ้ เหมื อนกับผูเ้ รี ยนปกติ
โดยสอดแทรกบทพูดเกี่ยวกับข้อมูลด้านภาพที่จาํ เป็ น เช่น อากัปกิริยา ลักษณะภายนอกตัวละคร ภาษากาย เสื้ อผ้า
ฉาก เป็ นต้น การให้ความรู ้เกี่ ยวกับฉากๆ นั้น เช่น การบอกความเป็ นไปของเหตุการณ์น้ นั การบอกแหล่งที่มา
หรื อข้อมูลที่เป็ นความรู ้และเกี่ยวข้องกับฉากๆ นั้นและบอกตัวหนังสื อข้อความที่ปรากฎในรายการเพื่อสร้างการ
รับรู ้และเข้าใจ แต่ในความเป็ นจริ งแล้วสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษานั้นไม่เป็ นเพียงแต่สื่อรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา ยังสามารถอยูใ่ นแหล่งการเรี ยนรู ้อื่นๆได้ เช่น การบรรยายภาพในพิพิธภัณฑ์ การบรรยายภาพใน
หนังสื อ งานประติมากรรม งานภาพยนตร์ เป็ นต้น ในบทความนี้ ผเู ้ ขียนขอกล่าวถีงสื่ อเสี ยงบรรยายภาพที่ใช้กบั
งานโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น
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หลักการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพเทางการศึ กษาสําหรับผูบ้ กพร่ องทางเห็น ผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องคํานึ งถึง
ผูเ้ รี ยน เนื้อหา กระบวนการผลิต การนําไปใช้และการประเมิน เป็ นหลักการสําคัญ ที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จ
ของการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพสําหรับผูท้ ี่บกพร่ องทางการเห็นและเกิดประโยชน์สูงสุด แสดงได้ดงั ภาพที่ 1

ผูเรียน

เนื้อหา

กระบวน
การผลิต

การ
นําไปใช

การ
ประเมิน

ภาพที่ 1 หลักการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผูบ้ กพร่ องทางการเห็น
1) ผู้เรียน ในการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผูท้ ี่บกพร่ องทางการเห็นนั้น ผูผ้ ลิต
จะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย ก็คือ ผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเห็ น โดยผูท้ ี่ บกพร่ องทางการเห็นจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มหลักๆ คือกลุ่มผูท้ ี่ตาบอดสนิทและกลุ่มที่มองเห็นเลือนราง ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้จะมีประสบการณ์รับรู ้
ที่แตกต่างกัน เนื่ องจากบางคนอาจจะสู ญเสี ยการมองเห็นมาตั้งแต่กาํ เนิดหรื ออาจจะสู ญเสี ยการมองเห็นกลางคัน
จากอุบตั ิเหตุหรื อการป่ วย จึ งทําให้มีประสบการณ์การรับรู ้ที่แตกต่างกันซึ่ งสิ่ งนี้ จะส่ งผลในการออกแบบสื่ อ
ให้กบั ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็น ดังนั้นผูผ้ ลิตจะต้องวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นในทุกๆ มิติเริ่ ม
ตั้งแต่ ระดับการมองเห็น ระดับการรับรู ้ ประสบการณ์เดิม สติปัญญา ทักษะทางสังคม ความสามารถในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี ข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถวางแผนและใช้ในการออกแบบสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทาง
การศึ กษาได้อย่างสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายและจะก่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากสื่ อได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
2) เนื้อหา การผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผูท้ ี่บกพร่ องทางการเห็นนั้น ผูผ้ ลิต
จะต้องคํานึ งถึ งเนื้ อหาวิชาของกลุ่มเป้ าหมายเพื่อจะนํามาออกแบบสื่ อสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึ กษาต่อ
เนื่ องมาจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย ถ้าเนื้ อหาวิชาของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
เป็ นผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา บางรายวิชา ผูผ้ ลิตอาจจะเลือกรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ที่สอดคล้องกับรายวิชานั้นอยูแ่ ล้วมาทําการผลิตเป็ นรายการสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผู ้
บกพร่ องทางการเห็นได้ โดยเพิ่มเติมเสี ยงบรรยายในช่วงที่ไม่มีบทพูดในฉากนั้นๆลงไป เช่น รายการการ์ตูนหรื อ
เอนิเมชัน่ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้หรื อรายการสารคดีต่างๆ ส่วนใหญ่การเรี ยนในระดับนี้จะเป็ นรายวิชาพื้นฐาน แต่ถา้
ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นระดับอุดมศึกษารายวิชาส่ วนใหญ่จะเป็ นลักษณะวิชาชี พเพื่อใช้เป็ นความรู ้ในการ
ทํางาน ผูผ้ ลิตจะต้องวางแผนออกแบบตั้งแต่เริ่ มต้น โดยลงมือผลิตตั้งแต่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตั้งแต่
เริ่ มต้นให้มีตน้ แบบรายการ จนพัฒนาต่อเนื่องให้เป็ นสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ อง
ทางการเห็น เนื้อหาวิชาจึงมีความสําคัญในการออกแบบสื่ อเสี ยงบรรยายภาพเพื่อการศึกษา เนื่องจากบางรายวิชา
ยากต่อการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพ บางรายวิชามีความเหมาะสมต่อการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพ ยกตัวอย่างเช่น
วิชาประเภทคํานวนอาจจะยากต่อการผลิตเนื่ องจากมีลกั ษณะการเป็ นสัญลักษณ์หรื อเส้นกราฟ ยากต่อการใช้
คําอธิ บายเพียงอย่างเดี ยว วิชาประเภทเสริ มประสบการณ์ อาจจะง่ายต่อการผลิ ตเนื่ องจากเป็ นเหตุการณ์ หรื อ
รู ปภาพที่ใช้คาํ พูดหรื อการบอกเล่าสื่ อความหมายได้
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3) กระบวนการผลิต กระบวนการผลิ ตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพนี้ ยังยึดหลักการผลิ ตรายการวิท ยุ
โทรทัศน์แต่อาจจะแตกต่างในบางรายละเอียด โดยภาพรวมจะต้องดําเนิ นการตามลําดับขั้น จะแบ่งออกเป็ น 2
แบบ คือ (1) กระบวนการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพเพื่อการศึกษาที่ยึดรายการโทรทัศน์เดิม (2) กระบวนการผลิต
สื่ อเสี ยงบรรยายภาพเพื่อการศึกษาที่ผลิตใหม่ แสดงดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาที่ยดึ รายการโทรทัศน์เดิม
(ที่มา: เสกสรร อามาตย์มนตรี ,2561)
จากภาพที่ 2 แสดงถึงกระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการผลิตรายการ ขั้นที่ 2
ขั้นผลิ ตรายการ ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการผลิ ตรายการ โดยในขั้นตอนนี้ จะใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการศึ กษาเดิ มที่
สอดคล้องเนื้อหาวิชามีอยูม่ าทําการวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อเพิ่มเติมเสี ยงบรรยายในช่วงที่ไม่มีบทพูดในฉากนั้นๆ
ลงไป ต้องมีการเขียนบท พากย์เสี ยง บันทึกเสี ยงและตัดต่อให้เป็ นสื่ อเสี ยงบรรยายภาพเพื่อการศึกษา

ภาพที่ 3 กระบวนการผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาที่ไม่ใช้รายการโทรทัศน์เดิม
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จากภาพที่ 3 แสดงถึงกระบวนการผลิตซึ่ งมี 3 ขั้นตอนเช่นเดียวกันแต่จะแตกต่างกันที่กระบวนการ
ผลิตสื่ อเสี ยงบรรยายภาพเพื่อการศึกษาที่ผลิตใหม่น้ นั ผูผ้ ลิตต้องเริ่ มออกแบบวางแผนตั้งแต่เริ่ มเลือกเนื้ อหาวิชา
เพื่อที่ จะออกแบบเป็ นรายการโทรทัศน์ โดยจะต้องมี การคัดเลื อกนักแสดงหรื อผูส้ อนรวมทั้งสถานที่ ถ่ายทํา
รายการและเขียนบทรายการโทรทัศน์ บทเสี ยงบรรยายภาพ ต่อจากนั้นตัดต่อให้เป็ นรายการสื่ อเสี ยงบรรยายภาพ
เพื่อการศึกษา
กระบวนการผลิตทั้ง 2 แบบนั้น ผูผ้ ลิตต้องคํานึ งถึงกลุ่มเป้ าหมายและเนื้ อหาวิชาบางรายวิชาของ
ระดับชั้นอาจสามารถนํารายการโทรัทศน์เพื่อการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ ที่ มีอยู่แล้วมาใช้ได้แต่บาง
รายวิชาของผูเ้ รี ยนที่มีระดับชั้นสู งขึ้นอาจจะไม่มีรายการโทรทัศน์เพื่อการศึ กษาที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องผลิ ตใหม่
ตั้งแต่เริ่ มต้น
4) การนําไปใช้ เป็ นการนําสื่ อเสี ยงบรรยายภาพเพื่อการศึกษาที่พฒั นาเสร็ จสิ้ นแล้วไปใช้แก้ปัญหาหรื อ
สนั บ สนุ น การเรี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช านั้ นๆ ไปใช้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยวิ ธี ก ารนํ า ไปใช้ ผู ้ส อนสามารถใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ หรื อสื่ อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้เป็ นช่องทางของการเผยแพร่ เช่น การใช้ช่องยูทูป การใช้
แอปพลิ เคชันไลน์ เป็ นต้น เพราะในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีสมาร์ ทโฟนมี คุณสมบัติการช่ วยเหลือผูท้ ี่ บกพร่ อง
ทางการเห็น เช่น สมาร์ ทโฟนบางรุ่ นจะมีฟีเจอร์ ของ Accessibility มีฟังก์ชน่ั ที่เรี ยกว่า Screen Reader และ Voice
Assistant ซึ่ งจะช่วยแปลงทุกอย่างที่อยูบ่ นหน้าจอ ไม่วา่ จะเป็ นหรื อรู ปภาพให้กลายเป็ นเสี ยง สามารถอธิ บายสิ่ ง
ต่างๆ ได้อย่างละเอียด ช่วยให้ผบู ้ กพร่ องทางการเห็นสามารถใช้ชีวติ ได้เหมือนปกติ
5) การประเมิน การประเมินจะครอบคลุมถึงการประเมินคุณภาพ ความเหมาะสมของสื่ อเสี ยงบรรยาย
ภาพทางการศึกษา และการประเมินผลการใช้สื่อเสี ยงบรรยายภาพเพื่อการศึกษากับกลุ่มผูเ้ รี ยน โดยการประเมิน
นั้นจะต้องใช้โดยใช้การประเมินแบบบูรณาการ (Intergrated Evaluation Approach) คือ วิธีการแบบกระบวนการ
เชิงพินิจ (Rational Approach) ร่ วมกับวิธีการแบบกระบวนการเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) ผลการประเมิน
จะถูกต้อง เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ดังต่อไปนี้ (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์,2555)
5.1 การประเมิ นคุ ณ ภาพและความเหมาะสมของสื่ อ เสี ย งบรรยายภาพเพื่ อการศึ ก ษา ใช้วิธี ก าร
ประเมินแบบกระบวนการเชิงพินิจ กระบวนการนี้ เป็ นการประเมินเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพโดยใช้หลักความรู ้และ
เหตุผลในการตัดสิ นคุณค่า ในการดําเนิ นการเป็ นการใช้คณะบุคคลที่ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Panel of Experts) เป็ นผู ้
พิจารณาตัดสิ นคุณค่า เช่น การใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของสื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษา จํานวน 5
คน อาจจะเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา 2 คน ด้านอักษรศาสตร์ หรื อนิ เทศศาสตร์ 1 คน ด้านเทคโนโลยีการศึ กษา
1 คนและผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นผูบ้ กพร่ องทางการเห็น 1 คน โดยวิธีการประเมินอาจจะเลือกใช้แบบสอบถามประมาณ
ค่า (Rating Scale) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็ นต้น
5.2 การประเมินผลการใช้สื่อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษากับกลุ่มผูเ้ รี ยน ใช้วิธีการประเมินแบบ
กระบวนการเชิ งประจักษ์ (Empirical Approach) วิธีการนี้ เป็ นการประเมิ นเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพด้วยการนําไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูเ้ รี ยนโดยตรงแล้วนําผลที่ได้ซ่ ึ งเป็ นค่าเชิงปริ มาณเป็ นตัวชี้คุณภาพ เช่น การใช้
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (pretest-posttest) และ การใช้แบบแบบสอบถามประมาณค่าวัดความพึง
พอใจควบคู่กนั
การประเมิ นแบบบู รณาการที่ กล่าวมานั้น เป็ นการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ด้วยเทคโนโลยี (Evalution of
Technology-based Learning) โดยมี องค์ประกอบ (Factors) สําคัญ 6 ประการ ได้แก่ กระบวนการ (Processes)
เนื้ อหาวิชา(Content) และการใช้งาน (Usability) ผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ความครบถ้วนและความ
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สมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมที่จะนําไปใช้งานจริ ง (Availabillity) องค์ประกอบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กบั วิธีการประเมิน เช่นอาจจะเพิ่มองค์ประกอบด้านการยอมรับไปใช้ (Adoption) อันเป็ นผลจากการใช้
มาตรการการเผยแพร่ (Diffisons) เป็ นต้น ดังนั้นผูผ้ ลิ ตต้องยึดถื อปฎิ บัติตามขั้นตอนดังกล่า วเพื่อให้สื่อ เสี ย ง
บรรยายภาพทางการศึ กษามีคุณภาพและสามารถแก้ไขปั ญหาการเรี ยนรู ้และสร้างความเข้าใจ สื่ อความให้กับ
ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นได้อย่างแท้จริ ง

5. สรุ ป

สื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นนั้นเป็ นสื่ อหนึ่ งที่เป็ นช่องทาง
ให้ผเู ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ประกอบรายวิชาหรื อความรู ้น้ นั ๆ โดยเป็ นสื่ อประเภทโสต
สัมผัสที่รับรู ้จากการฟัง โดยลักษณะการนําเสนอเป็ นรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบรายวิชาหรื อความรู ้
ซึ่ งมีเสี ยงบรรยายภาพเพิ่มเติม ในช่วงฉากที่ไม่มีบทพูดหรื อมีเพียงแค่เสี ยงดนตรี ของฉากในรายการนั้น สื่ อเสี ยง
บรรยายภาพทางการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นสื่ อประเภทรายาการ
โทรทัศน์เพื่อการศึ กษา สําหรั บการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเห็ นให้ผูเ้ รี ยนที่ บกพร่ อง
ทางการเห็ น เข้า ใจและรั บ รู ้ ไ ด้ม ากขึ้ น เพื่ อ เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิ ทธิ ผล การใช้สื่อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษานั้นไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่ องของสร้างความเข้าใจเพื่อการ
เรี ยนรู ้น้ นั ยังส่ งผลถึงเรื่ องของความรู ้สึก อารมณ์ และสุ นทรี ยภาพของการรับชมรายการสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Siri Wormnase and Nina Sellaeg (2013) ได้ทาํ การศึ กษาวิจยั ถึ งการอธิ บายเนื้ อหาด้านการศึ กษาด้วยเสี ยง
บรรยายภาพกรณี ศึกษาประสบการณ์ครู ในประเทศยูกนั ดา โดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและสํารวจเกี่ยวกับวิธีการ
สอนของครู ที่บกพร่ องทางสายตา จํานวน 12 คน ในประเทศยูกนั ดา ซึ่ งมีเนื้ อหาวิดีโอการศึ กษาที่บรรยายด้วย
เสี ยงสําหรับครู และนักเรี ยน พบว่า เนื้อหาที่บรรยายด้วยเสี ยงเป็ นส่วนหนึ่ งในการมีส่วนร่ วมและความผูกพันทาง
อารมณ์ กับ สถานการณ์ สํา หรั บ ผูเ้ รี ย นที่ บ กพร่ อ งทางการเห็ น ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่า สื่ อ เสี ย งบรรยายภาพทาง
การศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเห็นนั้นมีส่วนที่ ช่วยเติมเต็มการเรี ยนรู ้และใช้เป็ นสื่ อ ให้กบั ผูเ้ รี ยนที่
บกพร่ องทางการเห็นได้

6. ข้ อเสนอแนะ

1) สื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึ กษานอกจากเป็ นประโยชน์กับกลุ่มผูเ้ รี ยนที่ บกพร่ องทางการเห็ น
ผูเ้ รี ยนปกติสามารถใช้เป็ นแนวทางการเรี ยนรู ้ได้เช่นกัน
2) การศึกษาถึงปั ยจัยเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็นต่อสื่ อเสี ยงบรรยายภาพ
ทางการศึกษาที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายจะช่วยให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเป็ นประโยชน์กบั การผลิตได้เป็ นอย่างมาก
3) ศูนย์บริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disabiliry Support Services : DSS) ทุกมหาวิทยาลัย นอกจาก
มีสื่อที่ เป็ นหนังสื อเสี ยงแล้วควรต้องมีสื่อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนรู ้รายวิชานั้น
ควบคู่กนั ไป จะเป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็นได้
4) การใช้หนังสื อเสี ยงควบคู่กบั สื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาในการบูรณาการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนที่
บกพร่ องทางการเห็น จะช่วยให้การเรี ยนรู ้น้ นั มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นกว่าการเรี ยนด้วยสื่ อใดสื่ อหนึ่ง เนื่องจากจาก
หนังสื อเสี ยงจะเป็ นข้อความเนื้อหาตามแบบหนังสื อ สื่ อเสี ยงบรรยายภาพทางการศึกษาจะเป็ นรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาซึ่งช่วยให้เห็นหรื อรับรู ้สถานการณ์หรื อประเด็นต่างๆที่เสริ มเนื้อหาการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจชัดเจนขึ้น
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รู ปแบบการจัดค่ ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
AN ENGLISH CAMP MODEL IN HIGHER EDUCATION
ดร.เสาวณี ทับเพชร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
E-mail: micle2001@yahoo.com
บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ (1) เพื่อศึ กษารู ปแบบการจัดค่ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
และ (2) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา โดยรู ปแบบการจัดค่ายภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษาที่ประสิ ทธิ ภาพนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) เนื้ อหาค่ายกิจกรรมประกอบด้วย
เนื้อหาพัฒนาด้านการสื่ อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ ด้วยเกม เพลง ละครและอื่นๆ 2)
โครงสร้ างการบริ หารจัดการ เครื่ องมื ออุปกรณ์ ประกอบกิ จกรรมในค่าย การแบ่ งค่ายออกเป็ นกลุ่มพร้ อมชื่ อ
สโลแกน และเพลงประจํากลุ่ม การรวมการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม และกิจกรรมวอล์คแรลลี่ คู่มือผูเ้ ข้ารับ
การอบรม คู่มือวิทยากร สื่ อประกอบการบรรยาย คุณลักษณะของผูจ้ ดั ทําค่าย การประเมินผล ประโยชน์ของการ
ทํา ค่ า ยกิ จ กรรมภาษาอัง กฤษ 3) บุ ค ลากรและคุ ณ ลัก ษณะของบุ คลากร ได้แ ก่ อาจารย์ช าวไทย อาจารย์ช าว
ต่างประเทศ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจําค่าย
คําสําคัญ: รู ปแบบการจัดค่ายภาษาอังกฤษ, อุดมศึกษา, องค์ประกอบการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

ABSTRACT

The purposes of this study were to: 1) study a model of activity for English camp, and 2) to develop
direction for English camp activity in higher education. A model of an effective English camp in higher education
consists of the following components: 1) Activity camp consists of the content for development in
communication, listening, speaking, reading and writing by using recreational activities with games, music,
drama, etc. 2) Management structure Tools and equipment for the activities in the camp. The camp is divided
into groups with the name of the slogan, and the song of the group. The Combining group competition was used
games and activities, Walk Rally Trainees Guide, and Speaker Guide. 3) Personnel and characteristics of the
personnel, including Thai teachers, foreign professors, students, and camp staff.
Keywords: English Camp Model, Higher Education, A Component Of The English Camp.
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รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ได้ให้แนวทางในการปฏิรูปภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยเน้น
การร่ ว มมื อ กับ สถาบัน แคมบริ ด จ์ ประเทศอัง กฤษ สถาบัน คุ ณ วุฒิ วิ ช าชี พ สถาบัน ภาษาของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (เดิม) และสร้างแบบทดสอบใหม่
เพื่อสร้าง มาตรฐานมาตรฐานสากลที่ใช้อธิ บายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา (CEFR-THAI) รวมทั้งศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับเชี่ยวชาญ (CPE: Certificate of Proficiency
in English) ในประเทศไทย นอกจากนี้ มีการเพิ่มทางเลือกการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในระบบจัดการ
เรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษได้ทุกวิชา (English Program: EP) และระบบภาษาอังกฤษนานาชาติ (International
Program: IP) เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ และวิชาหลักได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
การปรับปรุ งหลักสูตรก็เป็ นเรื่ องสําคัญนอกจากเพิ่มชัว่ โมงเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นวันละ 1 ชัว่ โมงแล้ว ยัง
กําหนดคุณลักษณะหลักสูตรใหม่ สร้างคําศัพท์ตามช่วงชั้นเรี ยน กําหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษใหม่
โดยยกมาตรฐานระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากภาษาอังกฤษระดับที่ 1 (A1) เป็ น ภาษาอังกฤษระดับที่ 2 (A2)
และระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาก ภาษาอังกฤษระดับที่สาม (B1) เป็ น ภาษาอังกฤษระดับที่สี่ (B2) สําหรับใน
ระดับอุดมศึ กษา ให้แสดงคุ ณวุฒิภาษาอังกฤษในใบประกาศผลการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ปรั บปรุ งพัฒนา
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์หรื อศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฎทัว่ ประเทศ
การพัฒนาผูส้ อน ก็ให้มีการยกระดับความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อน ให้สอดคล้อง
กับวิธีการเรี ยนรู ้ที่เน้นการสื่ อสาร (CLT) และจัดให้มีการประเมินความรู ้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับผูส้ อน และ
ฝึ กอบรมผูส้ อนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอน เช่น การจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบ
เข้มข้น (Boot Camp) อบรมผูส้ อนชาวไทยระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษา กําลังอยู่ระหว่างดําเนิ นการจัด
อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Boot Camp) เพื่ออบรมผูส้ อนจํานวน 350 คนจากทัว่ ประเทศ เป็ นการอบรมโดย
เจ้าของภาษา เรี ยนอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งมีลกั ษณะจําลองเหมือนใช้ชีวติ อยูต่ ่างประเทศ ผูส้ อน
เหล่านี้จะได้รับการฝึ กวิธีการสอนให้สามารถใช้งานได้จริ ง และจะมีการอบรมผูส้ อนเพิ่มอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน
โดยมีเป้ าหมายว่า จะมีผสู ้ อนที่ผา่ นการอบรมในปี พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งสิ้น 3,000 คน
โครงการผลิตครู ทอ้ งถิ่น (โครงการนักศึ กษาฝึ กงาน ครุ ศาสตร์ /ศึ กษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ) โดย
ดําเนินการโครงการนําร่ องแล้วเสร็ จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2559 และอยูร่ ะหว่างเริ่ มดําเนินการขยายผล จัดทํา
ข้อสอบวัดมาตรฐานผูส้ อนสอนภาษาอังกฤษ ปรับปรุ งระบบการรับชาวต่างชาติเป็ นผูส้ อนภาษาอังกฤษ การ
พัฒนาสื่ อการสอน ส่ งเสริ มให้ผลิตและสรรหา แอบพลิเคชันที่ มีเนื้ อหาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-content
Learning Applications) รวมถึง แบบฝึ กหัด และ แบบทดสอบ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเบื้องต้นได้โดยใช้แอบ
พลิเคชันเอโค ไฮบริ ด (Echo Hybrid) สําหรับนักเรี ยน มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นการผสมผสานมนุษย์กบั เทคโนโลยี
เน้นให้เรี ยนเป็ นหมู่คณะ โดยมีผูส้ อนเป็ นพี่เลี้ยงโดยใช้สื่อภาษาอังกฤษสําหรับประชาชนทัว่ ไปรวม 200 คอลัมน์
คอลัมน์ฉบับพิมพ์ คอลัมน์ไทยรัฐ หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ นอกจากนี้ได้มีการปรับเนื้อหาให้มีการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจําวัน และสาขาอาชีพต่างๆ ทําให้คนไทยทุกคนได้เรี ยนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ทุกเวลา
โดยเน้นการอบรมภาษาอัง กฤษใน 4 กลุ่มอาชี พ คื อ การบริ การ การโรงแรม การท่ องเที่ ยว การแพทย์ และ
สาธารณสุข การค้าและธุรกิจ และผูส้ อนสอนภาษาอังกฤษ (ธเนศพล ธนบุญวัฒน์, 2559)
นอกจากนี้ ยังมีการปฏิ รูปการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ ได้จดั ตั้งศูนย์พฒั นาผูส้ อนด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) เริ่ มดําเนิ นการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั
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เน้นสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศในการเรี ยนให้สนุ กและสร้างการมีส่วนร่ วม เมื่อเรี ยนในห้องเรี ยนแล้ว
สามารถนํากลับไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ ขณะเดียวกัน ผลการดําเนินการพัฒนาผูส้ อนด้านการจัดการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษ สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษดีข้ ึน ทุกวิชาจะดีข้ ึนตามไปด้วย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ กล่าวถึงการพัฒนาต่อยอดโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสําหรับ
ผูส้ อนภาษาอังกฤษของไทย ว่า ผูส้ อนที่ผ่านการอบรมจากโครงการการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) และได้รับการคัดเลือกเป็ นครู ตน้ แบบ จะเป็ นผูท้ ี่ นาํ องค์ความรู ้ เทคนิ คการเรี ยนการสอน
แบบใหม่ ไปถ่ายทอดให้ผสู ้ อนภาษาอังกฤษรุ่ นต่อไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนี้ การศึกษารู ปแบบการจัดค่ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา จึงมีความสําคัญในการพัฒนารู ปแบบ
การจัด ค่ า ยภาษาอังกฤษ เพื่ อ พัฒ นาองค์ป ระกอบแต่ล ะองค์ประกอบเพื่ อให้ก ารจัด ค่า ยภาษาอังกฤษเพื่อให้
พัฒนาการเรี ยนการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา อันเป็ นรากฐานในการเรี ยนการสอนของ
ประเทศไทยต่อไป

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดค่ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
(2) เพื่อแนวทางการพัฒนาการจัดค่ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา

3. รูปแบบกิจกรรมค่ ายภาษาอังกฤษ

รู ปแบบการฝึ กอบรมผู้สอนสอนภาษาอังกฤษ แบบค่ ายกิจกรรม ประกอบด้วย เนื้ อหาค่ายกิ จกรรม
ประกอบด้วย กิจกรรมการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมการแข่งขันระหว่าง กลุ่มด้วยเกม และกิจกรรมวอล์คแรล
ลี่ (Walk Rally)
คุณลักษณะของบุคลากรค่ ายภาษาอังกฤษ ต้องมีความกระตือรื อร้น เข้าใจเนื้ อหาทักษะการสอนแบบ
การสื่ อสาร มีบุคลิกภาพการบันเทิง การเป็ นผูน้ าํ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการสอน ต้องใช้บทบาทสมมุติ การพูดกับตนเอง ทักษะการบรรยาย สถานการณ์การพูด
ค่ ายกิจกรรมประกอบด้ วยโครงสร้ าง การบริ หารจัดการ และเครื่ องมืออุปกรณ์ ลักษณะของค่าย
กิจกรรมแบ่งออกเป็ น กิจกรรมการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม และกิจกรรม
วอล์คแรลลี่
ระยะเวลา การทําค่ายภาษาอังกฤษ ส่ วนใหญ่เป็ นระยะเวลาสั้นๆ 1 วัน ไป-กลับ และ 2-3 วัน หรื อ
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 15 วัน
สถานที่ที่ใช้ จัดค่ ายภาษาอังกฤษ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างเช่น วิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยประจําจังหวัดต่างๆ หรื อเป็ นนอกสถานที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม ประเพณี ที่สาํ คัญ
ของท้องถิ่น
รู ปแบบการสอน
รู ปแบบการจัดทําค่ายภาษาอังกฤษ มีหลายรู ปแบบ ดังนี้ คือ
1. กิจกรรมเกี่ยวกับทักษะการพูด และการเล่นเกม (Speaking activities and games) เน้นกิจกรรมที่ได้ฝึก
ทักษะการพูด และเกมส์เพื่อเพิ่มความสันทนาการ และการทํางานเป็ นทีม
2. การสอนคําศัพท์ (Introducing vocabulary) นําเสนอคําศัพท์ในรู ปแบบต่างๆ และสื่ อที่หลากหลาย
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3. การวางแผนการสอน (Planning for teaching) สลับบทบาทการเป็ นผูส้ อนผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
4. การฝึ กฝนคําศัพท์ และการวางแผนการสอน (Vocabulary practice and lesson planning) โดยให้แสดง
บทบาทสมมุติ ยกตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม และให้วางแผนการสอนโดยการฝึ กใช้คาํ ศัพท์เหล่านั้น
5. การจัดการกิจกรรมต่างๆ และการออกคําสั่ง (Managing activities and giving instructions) ฝึ กการทํา
กิจกรรมโดยฝึ กใช้รูปประโยคที่แตกต่างกันในภาษาอังกฤษ
6. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดีในชั้นเรี ยน (Creating a positive learning environment) การสร้าง
บรรยากาศการเรี ยน โดยเน้นลักษณะทางกายภาพ เช่น สถานที่ จดั ทําค่าย ลักษณะกิ จกรรม และความสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ผูเ้ รี ยนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
7. ไวยากรณ์ สํา หรั บผูเ้ รี ยนระดับอุ ดมศึ กษา (Grammar for higher education) โดยเน้นระดับคําศัพท์
ระดับประโยค โครงสร้างประโยค ที่ตอ้ งผ่านมาตรฐานสําหรับเกณฑ์ในระดับอุดมศึกษา
8. กิ จ กรรมสํ า หรั บ การฝึ กไวยากรณ์ (Activities for grammar practice) การฝึ กทํา แบบฝึ ก และจัด
กิจกรรมสําหรับการฝึ กไวยากรณ์
9. การเล่าเรื่ อง (Storytelling) ฝึ กเล่าเรื่ องราวตามหัวข้อเรื่ องตามเกณฑ์มาตรฐานของระดับอุดมศึกษา
และเพิ่มเติมในหัวข้อที่เป็ นเรื่ องราวของท้องถิ่น
10. การสร้างสรรค์การสอนแบบใช้เอกสารและสื่ อการสอนต้นทุนตํ่า (Make and do) การมอบหมายการ
ทํา สื่ อ และเอกสารให้กับ นัก ศึ ก ษาผู ช้ ่ ว ย และมอบหมายวัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นเบื้ อ งต้น ในการเตรี ย มการทํา ค่ า ย
ภาษาอังกฤษ
11. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ (Assessment for learning) รู ปแบบการประเมินผลตามสมรรถนะ ประเมิน
ตามจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ และผ่ า นเกณฑ์ม าตรฐานของระดับ อุ ด มศึ ก ษา นอกจากนี้ มี ก ารประเมิ น จาก
แบบทดสอบก่อนและหลังผ่านการเข้าอบรมค่ายภาษาอังกฤษ
12. เพลงและบทเข้าจังหวะ (Songs and chants) การเลือกเพลงและบทเข้าให้จงั หวัดให้เข้ากับเนื้ อหาที่
เรี ยนและระดับของนักศึกษา และเป็ นเพลงที่ร่วมสมัย เพื่อการมีส่วนร่ วมและผูเ้ รี ยนเกิดความเพลิดเพลิน ทําให้
ง่ายต่อการเรี ยนรู ้มากขึ้น
13. ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ (Additional literacy in English) เน้นกิจกรรมที่ฝึก
การอ่านและเขียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทั้งสี่ ดา้ นของผูเ้ รี ยน
14. ทักษะการอ่านสําหรับผูเ้ รี ยนระดับชั้นอุดมศึกษา (Reading for primary) บทอ่านที่เหมาะกับผูอ้ ่าน
ในแต่ละระดับ ระดับความยากง่าย และเรื่ องที่น่าสนใจในปัจจุบนั
15. ทักษะการเขียนสําหรับผูเ้ รี ยนระดับชั้นอุดมศึกษา (Writing for primary) หัวข้อที่ผเู ้ รี ยนต้องฝึ ก
ทักษะการเขียน ปรับให้เหมาะกับระดับผูเ้ รี ยน และหัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั
ด้ านไวยากรณ์ สํานวนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน แบบฝึ กหัดที่ใช้กบั หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูใ้ ช้ภาษาอื่น (TESOL) และการอ่านและการเขียน กิจกรรม คือ การทัศนาจรนอกสถานที่ จํานวนครั้งที่ติดต่อกับ
เจ้าของภาษาอังกฤษ โอกาสในการฝึ กพูดในห้องเรี ยนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ขั้นตอนการจัดทําค่ าย ขั้นตอนแรกที มผูจ้ ดั จะทําการละลายพฤติกรรม โดยใช้เพลง การละเล่น เกมส์
ทัก ษะภาษาอัง กฤษ เช่ น Charades, Crossword, Bingo, Hangman, Scramble, และอื่ น ๆ ขั้น ตอนการให้บ ริ ก าร
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ สิ่ งอํานวยความสะดวก คุณภาพการให้บริ การ ขั้นตอนที่สอง เข้าสู่ เนื้ อหาหลักและเนื้อหาที่
จําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษา โดยให้ทาํ กิจกรรมประจําฐานเรี ยนรู ้ต่างๆ ขั้นตอนกิจกรรมรวมกลุ่มใหญ่
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เพื่อให้มีความเป็ นหนึ่งและสรุ ปภาพรวมของกิจกรรมตลอดที่ผา่ นมา ขั้นตอนการผลิตผลงาน ซึ่ งนําการเรี ยนรู ้มา
ผลิตเป็ นผลงานของผูเ้ รี ยน เช่น ละคร กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ ชิ้นงานต่างๆ ขั้นตอนการนําเที่ยวในสถานที่
จริ ง และฝึ กใช้ภาษาในแหล่งท่องเที่ยวนั้นจริ งโดยเน้นการสื่ อสารที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
กิจกรรมเนื้อหาการเรียน ซึ่ งเป็ นเนื้อหาทางด้านการเรี ยนการสอนพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษาอังกฤษ โดยให้ทาํ กิจกรรมที่เน้นการ ฟัง-พูด อ่านและเขียน
บุ คลากร จะมี ทีมบริ หารค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่ งประกอบไปด้วย อาจารย์ผูด้ ู แลค่ายภาษา ผูส้ อนผูช้ ่ วย
อาจารย์ช าวต่ า งชาติ ที ม นัก ศึ ก ษาที่ เ ป็ นผูน้ ํา ค่ า ยและคณะ โดยการจัด กิ จ กรรมให้มี ก ารเล่ น เกมส์ กิ จ กรรม
สนุกสนาน เพื่อสร้างการจัดการชั้นเรี ยน ซคู่มือวิทยากร ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เนื้ อหา ใบ
เนื้อหา ใบงาน ใบทดสอบ เฉลย แบบทดสอบ และภาคผนวก
เอกสารประกอบการจัดทําค่ าย ได้แก่ 1) คู่มือผูเ้ ข้ารับการอบรมประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้ อหา ใบงาน แบบทดสอบ และภาคผนวก 2) สื่ อประกอบการบรรยาย ประกอบ ด้วย เอกสารประกอบการ
บรรยาย คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายโปรเจเตอร์ การนําเสนอโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ (Power Point) เป็ นต้น

ภาพที่ 1 ระดับการเรี ยนรู ้ในค่ายภาษาอังกฤษ
ระดับการเรียนรู้
ระบบ Boot Camp Turbo 1
จะมีระดับของการเรี ยนใน F2F โดยมีการเขียนคําศัพท์ การวางแผนบทเรี ยน การจัดการกิ จกรรม
และการเขียนคําสัง่ นอกจากนั้นจัดให้มีระบบออนไลน์ โดยใช้ การฝึ กอบรมผูส้ อนโดยทบทวนการสอนโดยการ
บันทึกวีดีโอขณะที่สอนเพื่อรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากเพื่อนร่ วมงาน และการสะท้อนคิดบนฐานของการ
เลือกหัวข้อ และมีระบบ PLC โดยการสะท้อนคิดบนฐานของการเลือกหัวข้อ
ระบบ Boot Camp Turbo 2
การเรี ยนตัวต่อตัว กิจกรรมการพูด เพลงและบทกลอน การท่อง การเล่าเรื่ องและการบรรยาย การ
เขียนเพิ่มเติมเป็ นภาษาอังกฤษ ออนไลน์ การฝึ กอบรมผูส้ อนโดยทบทวนการสอนโดยการบันทึกวีดีโอขณะที่สอน
เพื่อรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากเพื่อนร่ วมงานและการสะท้อนกลับขึ้นโดยการเลือกหัวข้อ โดยการสะท้อน
คิดบนฐานของการเลือกหัวข้อ
ระบบ Boot Camp Turbo 3
การอ่านและการเขียน การฝึ กอบรมผูส้ อนโดยทบทวนการสอนโดยการบันทึกวีดีโอขณะที่สอน
เพื่อรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากเพื่อนร่ วมงาน และการสะท้อนกลับการสอนแบบไมโครและการสะท้อน
กลับตามหัวข้อที่เลือก โดยการสะท้อนคิดบนฐานของการเลือกหัวข้อ
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ภาพที่ 2 รู ปแบบการเรี ยนรู ้ 3 ระดับ ในค่ายภาษาอังกฤษ

4. ประโยชน์ ของการจัดค่ ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ผูเ้ รี ยนมีความกังวลกับการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาและอิทธิ พลของ
การศึกษาไทยที่เน้นการสอบและผลการเรี ยนเป็ นหลัก ดังนั้นผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาจึงต้องการมีผลการเรี ยน
ในภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อประโยชน์ในการทํางาน และความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป ในการเข้าร่ วมค่ายภาษาอังกฤษ
นั้น ผูเ้ รี ยนต้องการให้เพื่อนผูร้ ่ วมค่ายได้มีการทํากิจกรรมที่หลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมพูดแบบตัวต่อตัว และ
การทํากิ จกรรมกลุ่ม ซึ่ งทําให้ผูเ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผูเ้ รี ยนมีความ
มัน่ ใจในการสื่ อสารกับชาวต่างชาติ ผูเ้ รี ยนจากสถาบันอื่นๆที่ไม่มีโอกาสใช้ภาษากับชาวต่างชาติมากนัก ทําให้
ขาดความตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการสื่ อ สารกับ ชาวต่ า งชาติ หรื อ บางที ผูเ้ รี ย นไม่ ก ล้า ที่ จ ะสื่ อ สารกับ
ชาวต่างชาติ ประเด็นเหล่านี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยส่งเสริ มการเรี ยนภาษาอังกฤษนอกชั้นเรี ยน และขยาย
ความรู ้สู่ชุมชนหรื อท้องถิ่นต่อไป
มีการศึกษาไม่มากนักเกี่ยวกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเข้าร่ วมกับค่ายภาษาอังกฤษ
การศึกษารู ปแบบการจัดการค่ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ช่วยให้ความกระจ่างมากขึ้น เพราะผูเ้ รี ยน
ควรได้รั บ แจ้ง ให้ท ราบถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องค่ า ยภาษาอัง กฤษเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและทํา ความเข้า ใจใน
องค์ประกอบของการจัดทําค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาที่ตอ้ งมีเพียงพอและหลากหลาย เพื่อช่วยอํานวยความ
สะดวก และทําให้สภาพแวดล้อมของค่ายเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยี ไวไฟ (wi-fi) และอินเทอร์ เน็ตเป็ นสิ่ งที่
จําเป็ นในการค้นคว้าหาความรู ้ซ่ ึ งเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ การมีอินเทอร์ เน็ตในค่ายภาษาอังกฤษ
สามารถส่งเสริ มทัศนคติการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน อีกประเด็นหนึ่งคือทีมงานค่ายภาษาอังกฤษที่ประกอบ
ไปด้วย อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ ทีมผูช้ ่วยนักศึกษา หัวหน้าและคณะประจําตามฐานเรี ยนรู ้ต่างๆ
ต้องทําความเข้าใจ มีการทํางานเป็ นทีม มีการวางแผนเป็ นอย่างดี และทบทวนแผน
การเลือกทีมจัดค่ายหรื อผูฝ้ ึ กสอนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การมีอาจารย์ประจําค่ายทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศจะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนในหลาย ๆ ด้าน ทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกปลอดภัยที่ จะมีอาจารย์ชาวไทยที่
สามารถใช้ภาษาแม่หรื อภาษาไทยได้ในการสื่ อสารทําความเข้าใจ ประการที่สองในขณะเดียวกันโอกาสในการ
สื่ อสารภาษาอังกฤษจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่ออาจารย์ผสู ้ อนเป็ นอาจารย์ชาวต่างชาติ สิ่ งหนึ่ งที่น่าสนใจคือผูเ้ รี ยน
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นิ ยมเข้าร่ วมค่ายภาษาอังกฤษที่ใช้ระยะเวลาเพราะทําให้สามารถฝึ กภาษาอังกฤษได้มากกว่าค่ายภาษาอังกฤษที่ใช้
ระยะที่ ส้ ันกว่า การค้นพบนี้ สอดคล้องกับ Rugasken และ Harris (2009) ซึ่ งการศึ กษาชิ้นนี้ ได้จดั โปรแกรมการ
เรี ยนภาษาอังกฤษเหมือนภาษาที่หนึ่ ง (Immersion program) หรื อใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอนทุก
หน่ วยการเรี ยนรู ้ และในทุกรายวิชา โดยสื่ อสารภาษาอังกฤษในค่ายภาษาอังกฤษเป็ นเวลา 2 สัปดาห์และพบว่า
ผูเ้ รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน เช่น ผูเ้ รี ยนสามารถเขียนประโยคที่ยาวขึ้นและใช้คาํ ศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้น

5. แนวทางปรับปรุงค่ ายภาษาอังกฤษ
มากขึ้น

1. ปรับปรุ งเทคนิคการเรี ยนการสอนรู ปแบบเน้นการสื่ อสาร (Communicative approach) ให้มากขึ้น
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จดั ทําค่ายภาษาอังกฤษให้เป็ นผูฝ้ ึ กสอนที่มีความเชี่ยวชาญ (Master Trainer)
3. นําปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จในการทําค่ายภาษาอังกฤษมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งมากขึ้น

6. สรุ ป

ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาและให้ความสําคัญกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ค่าย
ภาษาอังกฤษเป็ นหนึ่ งในกิจกรรมหรื อเทคนิ คที่นาํ มาใช้อย่างแพร่ หลายทัว่ ประเทศเพื่อเสริ มสร้างความสามารถ
ทางภาษาของผูเ้ รี ยน อย่างไรก็ตามมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ตอ้ งพิจารณาเมื่อใช้รูปแบบค่ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนหรื อสื่ อการเรี ยนการสอนอื่น ๆให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าร่ วมค่าย
ภาษาอังกฤษที่ ดาํ เนิ นการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสัมผัสกับภาษาอังกฤษและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้ น
โดยเฉพาะเนื้อหาที่เน้นพัฒนาด้านการสื่ อสาร ซึ่งการศึกษารู ปแบบการจัดค่ายภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาที่มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) เนื้ อหาค่ายกิจกรรมประกอบด้วย ฟัง พูด อ่าน และ
เขี ยน โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ ด้วยเกม เพลง ละคร และอื่ นๆ 2) โครงสร้ างการบริ หารจัดการ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมในค่าย การแบ่งค่ายออกเป็ นกลุ่มพร้อมชื่อสโลแกนประจํากลุ่ม และเพลงประจํากลุ่ม
การรวมกลุ่มกันเพื่อการแข่งขันระหว่างกลุ่มโดยการใช้เกมส์ และกิจกรรมวอล์คแรลลี่ (Walk Rally) คู่มือผูเ้ ข้ารับ
การอบรม คู่มือ การประเมินผล สื่ อประกอบการบรรยาย ประโยชน์ของการทําค่ายกิ จกรรมภาษาอังกฤษ 3)
บุคลากรและคุณลักษณะของบุคลากรที่จดั ทําค่ายภาษาอังกฤษ วิทยากรประจําค่าย ประจําฐานการ ได้แก่ อาจารย์
ชาวไทย อาจารย์ชาวต่างประเทศ นักศึกษาและ เจ้าหน้าที่ประจําค่ายภาษาอังกฤษ

7. ข้ อเสนอแนะ

การพัฒนาแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตลอดจนวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติเนื้อหาสาระที่
ผูส้ อนได้จดั กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป การใช้เทคนิ คการสอนแบบทําให้ง่ายมากขึ้น (Keep it simple and
short) และใช้ก ารใช้ค าํ สั่ง ที่ ชัด เจนเข้า ใจง่ า ย (clear instructions) หรื อ ใช้ร ะดับ ภาษาในชั้น เรี ย น (Classroom
Language) ในชั้นเรี ยน ตลอดจนการใช้ภาษาท่าทาง (gestures) ภาษากาย (body languages) เช่น สี หน้าท่าทาง และ
อื่นๆ ให้มากยิง่ ขึ้น
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2. การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อนํามา
ประยุก ต์ใ ช้ใ นชั้น เรี ย น กลวิ ธี ก ารจัด การห้ อ งเรี ย น การใช้ก ารเรี ย นรู ้ แ บบจัด ทํา ป้ า ย (Wall-learning) และ
กระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยนเพื่อความหลากหลายในการวัดและประเมินผล
3. เนื้ อหาและเทคนิ คการการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเสี ยง (Phonics) คําศัพท์ (Vocabulary) และ
การเล่าเรื่ อง (Storytelling) และไวยากรณ์ (Grammar) การออกแบบการเรี ยนการสอนและสอนจริ งในชั้นเรี ยน
(Micro-teaching) การให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยน การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูส้ อนภาษาอังกฤษในอุดมศึกษา โดยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้จากการถ่ายทอดจากผูส้ อน
เจ้าของภาษาจากสถาบันภาษาบริ ติชเคาท์ซิล (British Council)
4. การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา การใช้เพลง เกม การใช้บตั รคํา บัตรภาพ การใช้บท
เพลงเข้าจังหวะ (Chants)
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนดนตรี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ระหว่างก่ อนและหลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยนมีนกั เรี ยน 35 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (1)แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มี 10 แผน จํานวน 10 ชัว่ โมง (2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้าน
ความรู ้ความเข้าใจดนตรี มีความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.73 (3)แบบวัดความสามารถปฏิบตั ิการขับร้องและเคลื่อนไหว
ตามจังหวะดนตรี มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ใช้ส ถิ ติ ท ดสอบที (t-test for dependent samples) ผลการวิ จัย พบว่า
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นดนตรี ของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นบ้า นคลองบัว (เอี่ ย มแสงโรจน์)
ภายหลัง จากการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามรู ป แบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจอยู่ใ นระดับ ปรั บ ปรุ ง
ความสามารถปฏิ บตั ิขบั ร้องเพลงอยู่ในระดับคุณภาพดี เยี่ยม ความสามารถปฏิ บตั ิเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
ดนตรี อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยี่ยม เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี ดา้ นความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนสูงขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: เพื่อนช่วยเพื่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี
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ABSTRACT

The objectives of this study were to study the musical scholastic achievement and to compare the
musical scholastic achievement of Prathomsuksa 3 students between before and after learning through leaning
management with peer assisted technique. The data sampling of this study comprised Prathomsuksa 3 at
Banklongbua school (Aiumsaengroj), in the first semester of the 2019 academic year, one class consisted of 35
students collected by Purposive sampling . The instruments of this study were (1) The 10 lesson management
plans with peer assisted technique for 10 hours (2) Achievement test regarding knowledge and understanding
which had reliability at 0.73, and (3) A appraisal performance test in singing and dancing had the Index of Item
Objective Congruence (IOC) at 1.00. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and
compare the score with t-test for dependent samples. The results of this study showed that the musical scholastic
achievement of Prathomsuksa 3 Banklongbua school (Aiumsaengroj) after learning through learning management
with peer assisted technique in comprehension aspect was at a fair improved in the singing performance aspect
was at a fairly good level and in the dancing performance aspect was at fairy good level. The musical scholastic
achievement of Prathomsuksa 3 students at Banklongbua school (Aiumsaengroj) after learning through learning
management with peer assisted technique was higher at the .05 level of statistical significance.
Keywords: Peer assisted technique Musical scholastic achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ดนตรี จัดได้ว่าเป็ นศาสตร์ ทางศิ ลปะอี กแขนงหนึ่ งซึ่ งประกอบด้วยองค์ความรู ้และทักษะการปฏิ บตั ิ
สําคัญด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ประกอบด้วย การฟัง การร้องเพลง การอ่าน เขียนโน้ต การเคลื่อนไหวร่ างกาย
การเล่นเครื่ องดนตรี และการคิดสร้างสรรค์ เสี ยงดนตรี สามารถส่งเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์ เสริ มสร้างความคิด
จิ นตนาการ ช่ วยกระตุน้ ให้มีการแสดงออกในทางสร้ างสรรค์ ส่ งเสริ มให้มีความสัมพันธ์ระหว่างประสาทหู
กล้ามเนื้อมือ ให้สอดคล้องกับการใช้ความคิด ทําให้หายเหนื่อย และช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
สุ นทรี ยรสอันเป็ นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้คนในสังคมยุคปั จจุบนั มี พัฒนาการที่ดีข้ ึน เมื่อมนุษย์มีจิตใจที่สุข
สงบและงดงาม สังคมไม่วา่ จะเป็ นบ้านหรื อชุมชนใดก็ตามจะน่าอยูย่ ง่ิ ขึ้น
ในการเรี ยนการสอนดนตรี น้ นั มุ่งเน้นที่จะสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และมีทกั ษะทางดนตรี อย่างครบถ้วน
ตามหลักสู ตรแต่ติดปั ญหาเรื่ องชัว่ โมงการฝึ กฝนไม่เพียงพอ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนด้านหลักสู ตรมี
ปั ญหาเรื่ องความเหมาะสมของเนื้ อหาวิชาดนตรี ในหลักสู ตรกับชั่วโมงเรี ยนและปั ญหาเกี่ ยวกับภาระงานของ
ครู ผสู ้ อนที่ตอ้ งรับภาระหนัก นอกเหนื อจากงานสอนตามปรกติ ดังเห็นได้จากงานวิจยั ของ ธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์
(2552) ซึ่งพบว่าภาระงานมีผลต่อการสอนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนตํ่า
การเรี ยนดนตรี จาํ เป็ นต้องมีการฝึ กทักษะเพื่อการพัฒนา ครู ไม่สามารถฝึ กทักษะเด็กได้ตลอดเวลาจึงต้อง
นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่ วยเพื่อนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการเรี ยนตามปรกติ Kohn; & Vajda
(1975: 379-390) ได้เ สนอไว้ว่า วิธี ก ารสอนแบบใช้เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นเป็ นวิธี สอนที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้ทาํ
กิจกรรมการเรี ยนเป็ นคู่หรื อกลุ่มย่อย โดยร่ วมกันทํากิจกรรมทุกทักษะ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ทําให้มีปฏิสมั พันธ์กนั ได้ใช้ภาษาในการสื่ อสารเพื่อเจรจาหาความหมายด้วยตนเอง ครู เป็ นเพียงผูท้ าํ
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หน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้คาํ แนะนํา และช่วยจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนโดยให้ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบ
กระบวนการเรี ยนในการช่วยการฝึ กทักษะที่นอกเหนือจากชั้นเรี ยน ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และได้ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันซึ่งตรงกับแนวคิดของ นพดล คําเรี ยง (2549: 53-54) ในเรื่ องการเรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น
เป็ นการสอนที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายบทบาทในการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการได้เรี ยนรู ้
ด้วยตนเองเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การให้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้หมายถึงการให้นกั เรี ยนมายืน
หน้าชั้นแล้วทําหน้าที่แทนครู แต่หมายถึงการให้นกั เรี ยนสอนเพื่อนคนอื่น ๆ และให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากกันและ
กัน โดยมุ่งเน้นเพื่อนช่วยเหลือผูท้ ี่เรี ยนช้าและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า มีปัญหาในด้านความประพฤติและมี
ปั ญหาอื่น ๆ โดยมีความเชื่อว่าวิธีการให้นกั เรี ยนสอนกันเองนั้นนักเรี ยนจะเรี ยนรู ้อะไรต่าง ๆ ได้จากกันและกัน
และการเรี ยนรู ้ เช่ นนี้ ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนช้าเกิ ด การเรี ยนรู ้ ได้ เนื่ องจากภาษาที่ นักเรี ยนใช้พูดสื่ อสารกันสามารถสื่ อ
ความหมายระหว่างกันและกันได้เป็ นอย่างดี โดยมีวิธีการสอนตาม เบนเดอร์ (Bender. 2002: 115-139) คือ 1)ครู
ชี้แจงบอกวัตถุประสงค์ 2)กําหนดขั้นตอนการสอนให้ชดั เจน 3)ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมร่ วมกัน 4)ครู และนักเรี ยน
ช่วยกันสรุ ปประเมินผล ซึ่ งจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรี อย่าง
สร้ างสรรค์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู ้ สึกทางดนตรี อย่างอิ สระ ชื่ นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี วัฒนธรรม เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสากล
ร้องเพลงและเล่นดนตรี ในรู ปแบบต่าง ๆ แสดงความรู ้สึกที่มีต่อดนตรี ในเชิงสุนทรี ยะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรี กบั ประเพณี วฒั นธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ: 2551)
ดังนั้นการเรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนควรได้นาํ มาทําวิจยั เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการเรี ยนวิชาดนตรี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่3 ในด้านความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิทางดนตรี ต่าง ๆ และการเรี ยนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
จะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะอย่างสมํ่าเสมอทําให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในวิชาดนตรี มากขึ้นและสามารถ
เรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลานอกเวลาเรี ยนปกติจากเพื่อนช่วยเพื่อน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว
(เอี่ยมแสงโรจน์) จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างก่อน
และหลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
ขั้นตอน
1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยนขั้นตอน
1.1 บอกจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ประจําหน่วย
1.2 แนะนําเนื้อหาที่จะสอน
1.3 ทบทวนความรู ้เดิมเพื่อเชื่อมโยงความรู ้ใหม่
2.ขั้นสอนหรื อขั้นสาธิต
2.1 ครู สอนความรู ้และสาธิต
2.2 ครู อธิบายเพิ่มเติม
2.3 ครู สาธิตและนักเรี ยนปฏิบตั ิตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี
1. ความรู ้ความเข้าใจ
2. ปฏิบตั ิการขับร้องและการ
เคลื่อนไหวตามจังหวะ

3. ขั้นเพื่อนช่วยเพื่อน
3.1 นักเรี ยนฝึ กทักษะและทํากิจกรรมดนตรี ร่ วมกัน
3.2 ช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่ องให้คาํ แนะนําเพื่อน
4.ขั้นการสรุ ป
4.1 ครู ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิให้ดูเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
4.2 สรุ ปและมอบหมายให้เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะร่ วมกัน
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3โรงเรี ยนบ้าน
คลอบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทําการทดลองโดยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One Group Pretest-Posttest Design) ดังนี้
T1
X
T2
เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้ตามตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสง
โรจน์) สังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร จํานวน1 ห้องเรี ยน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random
Sampling) ด้วยวิธีจบั ฉลาก 1 ห้องเรี ยน มีจาํ นวนนักเรี ยน 35 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ความรู ้ความเข้าใจด้านดนตรี
2. ปฏิบตั ิการขับร้องและการเคลื่อนไหวตามจังหวะ
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4.4 ระยะเวลาที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย จํา นวน 5 เดื อ น (พฤษภาคม-ตุ ล าคม 2562) มี ก ารทดสอบก่ อ นเรี ย น
ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และทดสอบหลังเรี ยน
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง มีจาํ นวน 3 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ได้ดาํ เนินการศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้และ
ตัวชี้วดั ของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนํามาดําเนินการสร้าง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยกําหนดแผนจัดการเรี ยนรู ้ 10 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ประเมิน
แผน ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดนตรี มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี ได้ดาํ เนิ นการสร้างโดยกําหนดโครงสร้างตาม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี เป็ นแบบทดสอบเลือกตอบ ชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 35 ข้อ ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสมและนําไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73
(3) แบบวัดความสามารถปฏิบตั ิการขับร้องเพลงและความสามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ได้
ดําเนินการสร้างแบบประเมินวัดผลการปฏิบตั ิ 2 แบบ คือ 1) แบบประเมินวัดทักษะการปฏิบตั ิการขับร้องเพลง 20
คะแนน 2) แบบประเมินวัดทักษะการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี 20 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินเป็ นแบบ
(Rubrics) ในการให้คะแนนเป็ นรายบุคคล ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดําเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre- test) กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี ดําเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดนตรี ตามรู ปแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน จํานวน 10 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง ระหว่างการสอนในคาบเรี ยนจะแนะนําและมอบหมายให้นกั เรี ยน
ช่วยกันฝึ กทักษะ เมื่อสอนครบ 10 ชัว่ โมงแล้วมีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี ส่วนด้านการขับร้อง
เพลงและการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ใช้การเก็บคะแนนระหว่างเรี ยน
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที (ttest for Dependent Samples)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบ้ านคลองบัว (เอีย่ ม
แสงโรจน์ ) จากจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน ดังตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ดนตรี ดา้ นความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว จากการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จําแนกตามเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ระดับ
คะแนน (35)
จํานวน
สพฐ.
80 – 100
ดีเยีย่ ม
28.00 - 35
3
75 – 79
ดีมาก
26.25 – 27.99
2
70 – 74
ดี
24.50 – 26.24
2
65 – 69
ค่อนข้างดี
22.75 – 24.49
3
60 – 64
พอใช้
21.00 – 22.74
2
55 – 59
ค่อนข้างตํ่า
19.25 – 20.99
3
50 – 54
ตํ่า
17.50 – 19.24
3
0 - 49
ปรับปรุ ง
0.00 – 17.49
17
รวม x� = 16.66 SD = 7.76 ระดับคุณภาพ ปรับปรุ ง

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

8.57
5.71
5.71
8.57
5.71
8.57
8.57
48.57

8.57
14.30
20.01
28.58
34.29
42.86
51.43
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี ดา้ นความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน คุณภาพ
อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง (x� = 16.66 )

ตารางที่ 2 จํานวน ร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี
ด้านความสามารถการขับร้องเพลงของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว
จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จําแนกตามเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ระดับ
คะแนน (20)
จํานวน
สพฐ.
80 – 100
ดีเยีย่ ม
16.00 – 20.00
35
75 – 79
ดีมาก
15.00 – 15.99
0
70 – 74
ดี
14.00 – 14.99
0
65 – 69
ค่อนข้างดี
13.00 – 13.99
0
60 – 64
พอใช้
12.00 – 12.99
0
55 – 59
ค่อนข้างตํ่า
11.00 – 11.99
0
50 – 54
ตํ่า
10.00 – 10.99
0
0 - 49
ปรับปรุ ง
0.00 -9.99
0
รวม x� = 17.45 SD = 0.50 ระดับคุณภาพดีเยีย่ ม

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการปฏิบตั ิทางการเรี ยนดนตรี ดา้ นความสามารถการขับร้องเพลงของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม (x� = 17.45)
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ตารางที่ 3 จํานวน ร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี
ด้านการปฏิบตั ิเคลื่อนไหวประกอบจังหวะของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว
จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จําแนกตามเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
สพฐ.
80 – 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 - 49
รวม

ระดับ

คะแนน (20)

จํานวน

ดีเยีย่ ม
16.00 – 20.00
35
ดีมาก
15.00 – 15.99
0
ดี
14.00 – 14.99
0
ค่อนข้างดี
13.00 – 13.99
0
พอใช้
12.00 – 12.99
0
ค่อนข้างตํ่า
11.00 – 11.99
0
ตํ่า
10.00 – 10.99
0
ปรับปรุ ง
0.00– 9.99
0
x� = 17.74 SD = 0.44 ระดับคุณภาพดีเยีย่ ม

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100

จากตารางที่ 3 พบว่าการปฏิบตั ิทางการเรี ยนดนตรี ดา้ นการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วย
เพื่อนอยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม (x� = 17.74)

ตอนที่ 2 การเปรี ย บเทียบผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นดนตรี ด้ านความรู้ ค วามเข้ า ใจของนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้ านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์ ) ระหว่ างก่ อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
รู ปแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี ดา้ นความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ ยมแสงโรจน์) ระหว่างก่ อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี ดา้ นความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ระหว่างก่อนและหลังจากจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
SD
t
p-value
X�
ก่อนเรี ยน
35
35
13.34
6.04
1.62
.006
หลังเรี ยน
35
35
16.66
7.76
จากตารางที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้าน
คลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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1.ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีของนักเรียนชั้นประถมปี ที่ 3 โรงเรียนบ้ านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์ )
จากการจัดการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่ วยเพื่อน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนด้านความรู ้
ความเข้าใจอยูใ่ นระดับคุณภาพปรับปรุ ง (x� = 16.66) เนื่ องจากมีการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่ ง
เป็ นวิธีการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้แบบเน้นการมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Kohn; & Vajda
(1975: 379-390) ที่เสนอว่าการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นวิธีการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรมการ
เรี ยนเป็ นคู่หรื อกลุ่มย่อย โดยร่ วมกันทํากิจกรรมทุกทักษะ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ทําให้มีปฏิ สัมพันธ์กนั ได้ใช้ภาษาในการสื่ อสารเพื่อเจรจาหาความหมายด้วยตนเอง ครู เป็ นเพียงผูท้ าํ หน้าที่ให้
ความช่ ว ยเหลื อ ให้คาํ แนะนํา และช่ ว ยจัด กระบวนการเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย นโดยให้ผูเ้ รี ย นรั บ ผิ ด ชอบ
กระบวนการเรี ยนเอง แต่ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ในรู ปแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน ในขั้นเพื่อนช่วยเพื่อนครู ได้มอบหมายให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะและทํากิจกรรมดนตรี ร่วมกัน โดยให้
ช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่ องและให้คาํ แนะนําเพื่อน แต่พบว่านักเรี ยนไม่ให้ความร่ วมมือเท่าที่ควร คือนักเรี ยนมีการ
ฝึ กทักษะและทํากิ จกรรมร่ วมกันแค่ระยะเวลาสั้น ๆ เท่ านั้นซึ่ งไม่เป็ นไปตามที่ ครู ได้มอบหมายให้ฝึกทักษะ
ร่ วมกันทั้งในเวลาเรี ยนและนอกเวลาเรี ยน ตามทฤษฎีของ Maheady (1994: 269-289) ที่วา่ การสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน เป็ นกิจกรรมการเรี ยนแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างผูเ้ รี ยนกันเองในลักษณะเด็กเก่งช่วยเด็กที่อ่อนกว่า
Bender (2002: 115-139) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นการสอนที่เน้น
การพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนอ่อน โดยให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มเก่งทําหน้าที่ช่วยสอนหรื อเป็ นการจับคู่ระหว่างผูท้ ี่เรี ยนเก่งกับ
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อน แต่ถา้ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีผลการเรี ยนอยูท่ ี่ระดับตํ่า ทําให้กระบวนการเรี ยนการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนที่จดั ขึ้นไม่มีประสิ ทธิภาพ เนื่องด้วยนักเรี ยนไม่สามารถช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่ องรวมทั้งให้คาํ แนะนํา
แก่เพื่อนได้ ผลการจัดการเรี ยนตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิชาดนตรี ในการสอนครั้งต่อไปจึงควรจัดให้มีการ
เรี ยนซ่ อมเสริ มนอกเวลาเรี ยนปกติเพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจเรื่ องดนตรี เพื่อให้นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน
สอดคล้องกับวิจยั ของ อําไพ สุจริ ตกุล (2526: 42 )ได้ให้แนวคิดไว้วา่ การเรี ยนซ่อมเสริ มเพื่อแก้ปัญหาของนักเรี ยน
ที่ ประสบปั ญหาในการเรี ยนที่ ไม่ผ่านวัต ถุประสงค์ข องการเรี ยนที่ ก ําหนดไว้ และเพื่อช่ วยยกระดับคุ ณ ภาพ
การศึกษาโดยรวมของห้องเรี ยนให้สูงขึ้นให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นแข่งขันกับตนเอง
ด้านความสามารถการขับร้องเพลงของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยม
แสงโรจน์) ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม (x� = 17.45) ด้าน
ความสามารถการเคลื่อนไหวตามจังหวะของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสง
โรจน์) ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม (x� = 17.74) เนื่องจาก
การขับร้องเพลงและการเคลื่อนไหวตามจังหวะเป็ นการแสดงออกที่นกั เรี ยนชอบอยูแ่ ล้วสอดคล้องกับแนวคิดของ
Kohn; & Vajda (1975: 379-390) ที่เสนอว่าการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นวิธีการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
ทํา กิ จ กรรมการเรี ยนเป็ นคู่ห รื อ กลุ่ ม ย่อย โดยร่ ว มกันทํา กิ จกรรมทุ ก ทัก ษะ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ทําให้มีปฏิสัมพันธ์กนั ได้ใช้ภาษาในการสื่ อสารเพื่อเจรจาหาความหมายด้วยตนเอง ครู
เป็ นเพียงผูท้ าํ หน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้คาํ แนะนําและช่วยจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนให้ผูเ้ รี ยน
รับผิดชอบกระบวนการเรี ยนเอง โดยนักเรี ยนมีความถนัดและสนใจอยู่แล้วจึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี
เยีย่ ม
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2. การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีสําหรับนักเรียนชั้นประถมปี ที่3 โรงเรียนบ้ านคลอง
บัว (เอี่ยมแสงโรจน์ ) จากการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ แบบเพื่อน
ช่ วยเพื่อนสู งกว่ าก่ อนเรียนอย่ างมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้วิชาดนตรี แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนโดยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี ดา้ นความรู ้ความเข้าใจสู งขึ้น ผลเป็ นเช่นนี้ เนื่ องด้วยวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นวิธีการที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนช่วยลดความกังวล
ขณะเรี ยนมีการชี้แนะซึ่งกันและกันและมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันของผูเ้ รี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพดล คําเรี ยง (2549: 53-54) ในเรื่ อง
การเรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นเป็ นการสอนที่เกี่ยวกับการได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ Candler (1981,380) ที่วา่ จากการที่นกั เรี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้หลาย
ทางส่งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน และก่อนการดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ควรเริ่ มต้นตั้งแต่การ
บอกจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์รวมทั้งการวัดผลประเมินผลให้นกั เรี ยนทราบซึ่งเป็ นสิ่ ง
ที่ดีที่จะทําให้นกั เรี ยนตั้งใจเรี ยน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การสอนดนตรี ตอ้ งฝึ กทักษะอย่างสมํ่าเสมอ การบรรเลงเป็ นวงต้องอาศัยการฝึ กร่ วมกัน ดังนั้นควรได้
ศึกษาการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อจะใช้ในการเรี ยนวิชาดนตรี ในการรวมวงต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการจัดการเรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ช่วยเพื่อนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
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การศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนสุ เหร่ าบางกะสี
ด้ วยการใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย
A STUDY ON THE ABILITIES OF PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS
AT SURAOBANGKASEE SCHOOL IN READING AND WRITING THAI
LANGUAGE THROUGH READING AND WRITING BY SPELLING THAI
WORDS EXERCISE
นายสมาน บรฮีม
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สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ ได้แก่ (1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน
สะกดคํา ภาษาไทย (2) เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถการอ่ า นและการเขี ย นภาษาไทย และ(3)เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสุเหร่ าบางกะสี ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนสุ เหร่ าบางกะสี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ห้อง 1/1 จํานวนนักเรี ยน 22 คน ใช้วธิ ีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกด
คําภาษาไทย (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทย เรื่ องการอ่านและการเขี ยนสะกดคํา (3) แบบประเมิ น
ความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย (X�) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) และสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน สถิ ติ พ ารามิ เ ตอร์
( Parametric) ด้ว ยวิธี t-test ผลการวิจัย พบว่า (1) แบบฝึ กทัก ษะการอ่ านและการเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย มี
ประสิ ทธิ ภาพ(E1/E2) =92.02/92.88(2) ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย อยูใ่ นระดับ ดีมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 92.86 และ(3) ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย หลังเรี ยนสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย
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ABSTRACT

The objectives of this study comprised 3 points (1) to study the efficiency of reading and writing by
spelling Thai words exercise (2) to examine reading and writing Thai language, and to compare the abilities of
Prathomsuksa 1th students in reading and writing in pre-test and post-test through reading and writing by spelling
Thai words exercise. The population of this study comprised 50 Prathomsuksa 1th students from Suraobangkasee
school under Samutprakan Primary Educational Service Area Office, in the second semester of the 2019 academic
year. The data was selected by Simple Random Sampling within 2 classes. The research instruments were 4 sets
(1) reading and writing by spelling Thai words exercise (2) Thai lesson management plans on reading and writing
by spelling Thai words (3) reading and writing by spelling Thai words assessment. The data was analyzed by
percentage, mean (X�) and standard deviation (SD) and Parametric by t-test. The results showed that (1) reading
and writing by spelling Thai words exercise for Prathomsuksa 1 students during learning (E1 ) was 92.02%, and
in the post-test (E2 ) was 92.88%. So, reading and writing by spelling Thai words exercise for Prathomsuksa 1th
students had the efficiency on E1 / E2 92.02 / 92.88 higher than the criteria 80/80 (2) the abilities of Prathomsuksa
1th students in reading and writing Thai language through learning management with reading and writing by
spelling Thai words exercise was at the excellence level (92.86%) and (3) the abilities of Prathomsuksa 1 students
in reading and writing Thai language in the post-test was higher at the statistically significant .05.
Keywords: Reading and writing Thai spelling exercise, Reading and Writing abilities in Thai

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 ได้มุ่ ง พัฒ นาผู ้เ รี ย นให้มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะสํา คัญ 5 ประการ ได้แ ก่ ความสามารถในการสื่ อ สาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี และได้กาํ หนดสาระหลักของการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2
การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิ ด มี ทักษะกระบวนการทางภาษา มี คุณธรรม และคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์
ตลอดจนสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ (กระทรวงศึ กษาธิ การ,2551ก: 6-12)การอ่านและการเขียนเป็ น
ทักษะที่สาํ คัญในการแสวงหาความรู ้ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพและเป็ นเครื่ องมือ
หนึ่งที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการเรี ยน และยังส่งผลให้การฟัง การพูดและการเขียน
ดี ข้ ึ น รวมถึ ง การนํา ไปใช้ใ นชี วิต ประจํา วัน อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยพัฒ นาความรู ้ ความคิ ด การแก้ปั ญ หาและพัฒ นา
บุคลิกภาพการปรับตัวในสังคมได้
จากการทดสอบการอ่านและการเขียน ปี การศึ กษา 2561 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
สุ เหร่ าบางกะสี จํานวน 62 คน พบว่า มี ระดับร้ อยละ 69.4 (โรงเรี ยนสุ เหร่ าบางกะสี ,2561: 124)ซึ่ งยังถื อว่ามี
ผลสัมฤทธิ์ ที่ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที่กาํ หนด ด้วยเหตุที่นกั เรี ยนมีปัญหาครอบครัว เนื่ องจากพ่อแม่ แยกทาง
กัน ทะเลาะกัน ย้ายสถานที่ทาํ งาน และเป็ นต่างชาติ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนจึงเห็นว่า ควรพัฒนาและหาแนวทางจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น วิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะดังกล่าวของผูเ้ รี ยน เช่น
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แบบฝึ กทักษะการสะกดคําภาษาไทย เพราะแบบฝึ กทักษะการสะกดคําภาษาไทยนั้นจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ
การอ่านการเขียนได้ดียง่ิ ขึ้น สอดคล้องกับความคิดของ (สุวทิ ย์ มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริ ฐ,2550: 53 – 54)
ได้อธิ บายไว้วา่ การนําแบบฝึ กทักษะมาใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน จะช่วยทําให้เข้าใจบทเรี ยนดีข้ ึน เพราะ
เป็ นเครื่ องอํานวยประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ทาํ ให้ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยน เป็ นการฝึ กให้เด็ก
มีความเชื่อมัน่ และสามารถประเมินผลของตนเองได้ เป็ นการฝึ กให้เด็กทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย ช่วยลดภาระครู ช่วยให้เด็กฝึ กฝนได้อย่างเต็มที่ ช่วยพัฒนาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ช่วยเสริ มให้ทกั ษะคงทน ซึ่ งลักษณะการฝึ กเพื่อช่วยให้เกิดผลดังกล่าวนั้นได้แก่ ฝึ กทันทีหลังจากที่เด็กได้เรี ยนรู ้
ในเรื่ องนั้นๆ ฝึ กซํ้าหลายๆครั้ง และเน้นเฉพาะในเรื่ องที่ผิด เป็ นเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนหลังจากจบบทเรี ยนในแต่
ละครั้ง ใช้เป็ นแนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเอง ช่วยให้ครู มองเห็นจุดเด่นหรื อปั ญหาต่างๆของเด็กได้ชดั เจน และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลาของครู
จากความเป็ นมาและความสําคัญของการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย พบว่าปั ญหาส่ วนใหญ่ นักเรี ยน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผูส้ อนจึงได้นาํ แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย มาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย และครู ผูส้ อนนําไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
และการเขียนสะกดคําภาษาไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
(1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสุเหร่ าบางกะสี
(2) เพื่อศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
สุเหร่ าบางกะสี ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย
(3) เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนสุเหร่ าบางกะสี ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน
สะกดคําภาษาไทย

ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานในการวิจัย

(1) แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกด
คําภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป คิดเป็ นร้อยละ 80
(3) ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยการใช้แบบฝึ ก
ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi- Experimental Research) ที่ กลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ความสามารถการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย และทําการเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยผลการวิจยั นํามาเปรี ยบเทียบ
กับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ กษา 2562 โรงเรี ยนสุ เหร่ าบางกะสี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการเขต 2
จํานวน 2 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 50 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ กษา 2562 โรงเรี ยนสุ เหร่ าบางกะสี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการเขต 2
ห้อง 1/1 จํานวนนักเรี ยน 22 คน ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วย
การสุ่ม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ดําเนิ นการโดยนําแบบฝึ กทักษะการ
อ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมและ
ประเมินแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จากนั้นนําผล
การประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ ย
เท่ า กับ 4.76 จากนั้น นํา แบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เรี ยบร้อยแล้ว โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยให้เหมาะสมกับแผนการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 และได้ดาํ เนิ นการแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จากนั้นนําไปทดลองกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างพบว่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน
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สะกดคําภาษาไทยจํานวนนักเรี ยน 22 คนเท่ากับ (E1/E2) =92.02/92.88 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด จากนั้น
นําแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการวิจยั
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย เรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคํา ดําเนิ นการโดย นํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมและประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่ สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่ สุด จากนั้นนําผลการประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.56 เมื่ อทําการปรั บปรุ งให้สมบูรณ์ แล้ว จึ งจัดทําเป็ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านและการเขียนสะกดคํา ฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ในการวิจยั
(3) แบบประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ดําเนิ นการโดยนําร่ าง
แบบประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทยที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่อประเมิ นความสอดคล้องของแบบประเมิ นความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับเนื้ อหาการสอน ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ ากับ 1 นําแบบประเมิ นความสามารถในการอ่านและการเขี ยน
สะกดคําภาษาไทย ที่ผา่ นการปรับปรุ งแล้วไปใช้ในการวิจยั
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการ
เขียนสะกดคําภาษาไทย เป็ นสื่ อกลางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 18 ครั้ง ครั้งละ 1 คาบ
โดยดําเนินการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
(2) ทําการประเมิ นความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทยก่ อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การศึกษาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
(2) การศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ด้วย
การใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทยโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X�) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
(3) การเปรี ยบเทียบความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
1 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทยโดยใช้ สู ตร
t-test

6. สรุ ปผลการวิจัย

6.1 ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสุเหร่ าบางกะสี ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนสุเหร่ าบางกะสี
การทดสอบ
n
SD
เกณฑ์ประสิ ทธิภาพ
X�
22
92.02
9.74
80
ระหว่างเรี ยน (E1 )
22
92.88
2.90
80
หลังเรี ยน (E2 )
จากตารางที่ 1 พบว่า แบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย สํา หรั บ นัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 มีคะแนนระหว่างเรี ยน (E1 ) คิดเป็ นร้อยละ 92.02 และคะแนนหลังเรี ยน (E2 ) คิดเป็ นร้อยละ
92.88 ดังนั้น แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขี ยนสะกดคําภาษาไทย สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1
มีประสิ ทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 92.02 / 92.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80
6.2 ผลการศึ กษาความสามารถการอ่านและการเขี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1
ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนสุเหร่ าบางกะสี
คะแนน
เกณฑ์
ระดับ
จํานวน(คน)
ร้อยละ
X�
23-30
75-100
ดีมาก
20
90.90
28.63
15-22
50-74
ดี
2
9.10
20.50
8-14
25-49
พอใช้
0-7
0-24
ปรับปรุ ง
รวม
22
100
เฉลี่ยรวม
92.86
27.86

SD
1.67
2.12
2.90

จากตารางที่ 2 พบว่ า ความสามารถการอ่ า นและการเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย หลังจากเสร็ จสิ้นการจัดการ
เรี ยนรู ้แล้ว ได้คะแนน 23-30 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ 75-100 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ ดีมาก มีจาํ นวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
90.90 ค่าเฉลี่ย 28.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.67 และมีนกั เรี ยนที่ได้คะแนน 15-22 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ 5074 ซึ่งอยูใ่ นระดับ ดี มีจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.10 ค่าเฉลี่ย 20.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.12
6.3 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนสุเหร่ าบางกะสี ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนสุเหร่ าบางกะสี
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
SD
t
p-value
X�
ก่อนเรี ยน
30
22.09
3.34
12.074*
.000
หลังเรี ยน
30
27.86
2.90
*∝ = .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 22.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.34 หลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 27.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.90 เป็ นผลให้หลังเรี ยนสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

จากการศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
สุเหร่ าบางกะสี ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
(1) แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขี ยนสะกดคําภาษาไทย สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนสุ เหร่ าบางกะสี มีประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 เท่ากับ 92.02/92.88 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด เพราะผูว้ ิจยั ได้นาํ
แบบฝึ กทักษะมาใช้โดยได้กาํ หนดจุดประสงค์ของการเรี ยน คัดเลือกเนื้ อหาที่ สอดคล้องกับจุดประสงค์ ทําให้
นักเรี ยนเข้าใจเนื้อหาได้ดีข้ ึนจดจําความรู ้ได้นานและคงทน มีความน่าสนใจ มีรูปเล่มและภาพประกอบที่สวยงาม
เหมาะสมกับ วัย ของผูเ้ รี ย น มี สี สัน สดใส อัก ษรมี ข นาดที่ พ อเหมาะ สามารถมองเห็ น ได้ชัด เจน มี รูปแบบที่
หลากหลาย นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงเยาว์ ทองกําเนิ ด(2558 :
110) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 อําเภอ เขาชะ
เมา จังหวัดระยอง ผลการวิจยั โดยสรุ ปว่า แบบฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ ต้ งั ไว้โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 82.42/83.19 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน
(2) ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสุ เหร่ า
บางกะสี ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําภาษาไทย อยู่ในระดับ ดี มาก คิดเป็ นร้อยละ
92.86 เพราะผลมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการใช้แบบฝึ กทักษะที่ ตรงตามความเหมาะสมของวัยและระดับ
ความสามารถของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนเกิดองค์ความรู ้ เกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรี ยน มีความ
เข้าใจในบทเรี ยน มีเนื้อหาถูกจัดไว้อย่างเหมาะสม ช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจที่ดีข้ ึน มีโอกาสได้ทบทวนหลาย
ครั้ง นอกจากนั้นแบบฝึ กทักษะยังเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามอัธยาศัยหรื อความสะดวกของตนเอง ซึ่ งทําให้
ผูเ้ รี ยน ได้รับผลสําเร็ จมากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวนิ ดา สวยสะอาด (2555) ได้วิจัยเรื่ องผลการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้เ กมและแบบฝึ กทัก ษะ เรื่ อ งมาตราตัว สะกด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยมี
ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.73 และเมื่อเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพแล้ว อยูใ่ นระดับดีมากทั้ง 15 คน
(3) ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสุเหร่ า
บางกะสี หลัง เรี ยน สู ง ขึ้ น อย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 เพราะการเรี ย นรู ้ ทีล ะน้อยตามขั้นตอนที่ ครู
เตรี ยมการสอนมาแล้ว ทําให้นกั เรี ยนมีกาํ ลังใจที่จะเรี ยนรู ้เนื้ อหาใหม่ต่อไป นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย มีสื่อใน
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การเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามน่ า สนใจ และสามารถดึ ง ดู ด ความสนใจในการเรี ย นรู ้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
รัศมี ประทุมมา (2550 : 82) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึ กทักษะการคิ ดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 91.85/86.33 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห์ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์สูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ควรฝึ กวินยั ให้กบั นักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามขั้นตอน เริ่ มจากการศึ กษาใบความรู ้
จากนั้นจึงลงมือทําแบบฝึ กทักษะ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องจากการเฉลยทีละแบบฝึ ก
(2) ครู ควรให้นกั เรี ยนได้อ่านคําชี้แจง และตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อสร้างนิ สยั รักการเรี ยนรู ้ใหม่ และ
นําไปใช้สอนซ่อมเสริ มให้กบั นักเรี ยนที่มีปัญหาเรื่ องการอ่านและการเขียนภาษาไทยได้
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการสร้างและพัฒนาแบบฝึ กทักษะในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเนื้อหาที่เข้าใจยาก หรื อเนื้อหา
ที่เป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนการสอนในกลุ่มทักษะภาษาไทยในแต่ละระดับชั้นเช่น การฝึ กสะกดคําตามมาตราต่างๆ
ทุกมาตราพร้อมเกมสนุก หรื อบทเรี ยนออนไลน์ในวิชาภาษาไทย

9. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยเรื่ อง การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึ กษาที่ เรี ยนรายวิชาการ
โปรแกรมภาษาคอมพิ ว เตอร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ การศึ ก ษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
พฤติ กรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึ กษาที่ เรี ยนรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ยงใหม่ ประชากรที่ ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ที่ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาการ
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 จํานวน 101 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามที่ศึกษาปั จจัยด้านด้านอาจารย์ผสู ้ อน ปั จจัยจากตัวผูเ้ รี ยน และปั จจัยด้านห้องปฏิบตั ิการทางการเรี ยน
การสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ปั จจัยด้านอาจารย์ผูส้ อนที่เกี่ ยวกับการแจ้งคะแนนการเข้าชั้นเรี ยนส่ งผลมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59
(S.D.=0.62) 2)ปั จจัยของผูเ้ รี ยนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนช่วยให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมเข้า
ชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 (S.D.=0.84) 3)ปั จจัยจากห้องปฏิบตั ิการที่ใช้จดั การเรี ยนการสอนที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน เช่นเครื่ องปรับอากาศ เครื่ องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เช่น Projector
Computer โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นปั จจัยระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.33 (S.D.=0.88)
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน, การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
1562

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ABSTRACT

The objective of this research is to study the factors affecting class attendance behavior of students
studying computer programming in Chiang Mai Rajabhat University. The population of this study was 101
students enrolled in computer programming courses in the second semester of the academic year 2018. The
research instruments were a questionnaire which 3 factor as follows: teacher factors, student factors, and
laboratory factors. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results of the research can be summarized as follows: 1) The factor of the teacher relating to notification of
scores had the highest effect, the average is 4.59 (S.D. = 0.62), 2) The factors of student relating to the relationship
between students and friends helped the students to participate in class at a high level, with a mean of 4.36 (S.D.
= 0.84) and 3) Laboratory factors used in the teaching and learning about the classroom environment such as air
conditioners Electrical appliances and equipment used in teaching and learning such as projector computer, tables
and chairs are very high level factor, the same average is 4.33 (S.D. = 0.88).
Keywords: Behavior Classes, Programming Computer

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พันธกิจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาหลัก ๆ คือมีหน้าที่จดั การเรี ยนการสอน การทําวิจยั การบริ การ
วิชาการ และการทํานุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรม สําหรับในเรื่ องของการผลิตบัณฑิตถือเป็ นภารกิ จที่ สําคัญที่ สุดใน
สถาบันการศึกษา เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชานั้น ๆ (ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์,
2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศสถาบันหนึ่งที่มีหน้าที่ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็ นคนดี มีความรู ้ดี บุคลิกภาพดี สุ ขภาพดี และเป็ นพลเมืองดี ซึ่ งลักษณะการจัดการเรี ยน
การสอนในระดับอุดมศึกษาจะมีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาที่เห็นชัดเจนคือ การเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษา
ซึ่ งนักศึ กษาจะไม่ได้เข้า ชั้นเรี ยนตั้ง แต่เ ช้าจนกระทั่งเย็น และในบางวันอาจจะไม่ มีต ารางวิชาเรี ยนเลย โดย
นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรี ยนในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ สําหรับผูส้ อนจะมีคะแนนใน
ส่ วนของการเช็คชื่ อเข้าห้องเรี ยนในแต่ละวัน ถือเป็ นการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรี ยนของนักศึ กษา เพื่อ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ หน้าที่ของผูเ้ รี ยนที่ดีในการเข้าชั้นเรี ยนทุกครั้งและตรงต่อเวลา (วัฒนพล ชุมเพชร และคณะ
, 2561) การแสดงออกของพฤติกรรมไม่เข้าชั้นเรี ยนมักมาจากสาเหตุภายในเช่น โรคสมาธิ ส้ นั ความผิดปกติดา้ น
การเรี ยนรู ้ การขาดแรงจูงใจด้านการเรี ยน ปั ญหาทางอารมณ์การเจ็บป่ วยทางร่ างกาย ส่ วนสาเหตุภายนอก เช่น
ปั ญ หาครอบครั ว ปั ญ หาที่ โ รงเรี ย น ปั ญ หาการเดิ น ทาง ปั ญ หาการเงิ น คุ ณ ภาพของการสอนของอาจารย์
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา และความสัมพันธ์กบั เพื่อน (จันทนา, 2553; ทิพวรรณ สุ ขใจรุ่ งวัฒนา
และธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, 2553) และการไม่เข้าชั้นเรี ยนจะทําให้นกั ศึกษาไม่มีส่วนร่ วมในห้องเรี ยน ขาดโอกาส
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ขาดความคิดสร้างสรรค์เกี่ ยวกับวิชาที่ เรี ยน ทําให้ความรู ้บางส่ วนขาดหายไป การเรี ยนรู ้ไม่
ต่อเนื่ อง รวมถึงพฤติกรรมดังกล่าวส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาด้วย (วริ นทร เจนชัย จิ ติมนต์
อัง่ สกุล และธรา อัง่ สกุล, 2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยที่เนื้อหาเกี่ยวกับ แนวความคิด
พื้นฐานของภาษาโปรแกรม ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง การรับ และแสดงผล ตัวแปร ตัวปฏิบตั ิการ
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ฟั งก์ชัน คําสั่งควบคุ มและคําสั่งปฏิ บตั ิ การทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวชี้ และการใช้เนื้ อที่ ใน
หน่วยความจํา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชนั สตริ งก์ แถวลําดับประเภทมิติเดียวและสอง
มิติ การเขียนโปรแกรม และการแก้จุดบกพร่ องโปรแกรม การจัดการเรี ยนการสอนมีท้ งั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ และ
จะต้องใช้ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ สําหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และเป็ นรายวิชาที่มีความสําคัญต่อ
นักศึกษาที่เรี ยนหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมและเป็ นพื้นฐานของ
การเรี ย นโปรแกรมภาษาอื่ น ๆ ต่ อ ไป สํา หรั บ การเรี ย นการสอนในรายวิ ช านี้ ผู ้ส อนจะกระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ย น
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเกิดการเรี ยนรู ้ จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผูส้ อนได้เก็บคะแนนพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนให้มีความสนใจในการเข้าชั้นเรี ยนสมํ่าเสมอ
ดัง นั้น งานวิ จัย นี้ ผูว้ ิ จัย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเข้า ชั้น เรี ย นของนัก ศึ ก ษา
ซึ่ งรายวิชาที่มีการสอนร่ วมกันในทีมวิจยั คือ วิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยจะทําการศึกษาปั จจัยด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ปั จจัยจากตัวผูเ้ รี ยน และปั จจัยด้านห้องปฏิบตั ิการทางการเรี ยนการสอน เพื่อจะได้
นําข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมให้นักศึ กษา และ
กระตุน้ ให้นักศึ กษามี ความสนใจและตั้งใจเรี ยนมากขึ้ น ซึ่ งการเข้าชั้นเรี ยนเป็ นประจําจะช่ วยให้นักศึ ก ษามี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนและเพื่อนในชั้นเรี ยนมากขึ้น ทําให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น และยังจะส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึนด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึ กษาที่ เรี ยนรายวิช า การโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยเรื่ อง การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึ กษาที่ เรี ยนรายวิชาการ
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ และนํามาวิเคราะห์ กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ขอ้ มูลทัว่ ไปของ
กลุ่มประชากรที่ ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยจากอาจารย์ผสู ้ อน ปั จจัยจากตัวผูเ้ รี ยน และ
ปั จจัยห้องปฏิบตั ิการที่ใช้จดั การเรี ยนการสอน สําหรับตัวแปรตาม คือ ผลของปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-

ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลทัว่ ไป (เพศ อายุ ชั้นปี และ
จํานวนครั้งที่เข้าเรี ยน)
ปั จจัยจากอาจารย์ผสู ้ อน
ปั จจัยจากตัวผูเ้ รี ยน
ปั จจัยห้องปฏิบตั ิการที่ใช้จดั การเรี ยน
การสอน

ตัวแปรตาม
ผลของปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาการ
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 101 คน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการดําเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบบันทึกการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาตลอด
ภาคการศึ กษา และแบบสอบถามเกี่ ยวกับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาการ
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ โดยแบ่งเนื้ อหา
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี และจํานวนครั้งที่เข้าเรี ยน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเข้า ชั้น เรี ย นของ
นักศึกษาที่เรี ยนรายวิชา การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามชนิด Rating Scale แบ่งเป็ น 5 ระดับ จากนักศึกษามีความคิดเห็นมากที่สุด จนถึงมี
ความคิดเห็นน้อยที่สุด โดยข้อคําถามที่สร้างขึ้นได้นาํ ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบ และประเมินค่า
ความสอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์เฉลี่ยเท่ากับ 0.91 ก่อนที่จะนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนครั้งในการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึ กษา
ตลอดภาคเรี ยนจํานวน 10 ครั้ง และก่อนสิ้นสุดภาคเรี ยนได้นาํ แบบสอบถามให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นสถิติพ้ืนฐานนํามาใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งระดับของความคิดเห็นดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ นผู ้เ รี ยนในรายวิ ช าการโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศ
หญิ งจํานวน 62 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.40 ซึ่ งมากกว่าเพศชายที่ มีจาํ นวน 39 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 38.60 อายุของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 21 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.30 รองลงมาอายุ 18 ถึง
19 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.20 และอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 22 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.90
สําหรับชั้นปี ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรี ยนมากที่สุดจํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.40 รองลงมาชั้นปี ที่ 2 จํานวน 24 คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.80 ชั้นปี ที่ 1 จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.80 และชั้นปี ที่ 4 จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00
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และจํานวนครั้งที่เข้าชั้นเรี ยนมากกว่า 8 ครั้ง จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.10 และ เข้าชั้นเรี ยนระหว่าง 6 ถึง 8
ครั้ง จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.90
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
ค่าเฉลี่ย
2. อายุ
18 – 19 ปี
20 – 21 ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ 22 ปี
ค่าเฉลี่ย
3. ชั้นปี
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ค่าเฉลี่ย
4. จํานวนครั้งที่เข้าเรี ยน
น้อยกว่า 5 ครั้ง
6 – 8 ครั้ง
มากกว่า 8 ครั้ง
ค่าเฉลี่ย

จํานวน

ร้อยละ

39
62
101

38.60
61.40
100.00%

23
67
11
101

28.20
66.30
10.90
100.00%

17
24
57
3
101

17.80
23.80
56.40
3.00
100.00%

0
11
90
101

0.00
10.90
89.10
100.00%

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาการโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกี่ยวกับปัจจัยจากอาจารย์ผสู ้ อน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากอาจารย์ผูส้ อนที่ จะส่ งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาที่ เรี ยน
รายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พบว่า คะแนนการเข้าชั้นเรี ยนส่งผลมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62 รองลงมาเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่มีต่อผูส้ อนเช่น ความรู ้ความสามารถของผูส้ อน ค่าเฉลี่ย 4.51 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 และวิธีการถ่ายทอดความรู ้ของผูส้ อน ค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 สําหรับ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากอาจารย์ผสู ้ อนค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากอาจารย์ผสู ้ อน
รายการประเมิน
1. ความเชื่อมัน่ ที่มีต่อผูส้ อน เช่น ความรู ้ความสามารถของ
ผูส้ อน
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Mean
4.51

S.D.
0.80

แปลผล
มากที่สุด

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับนักศึกษา
3.วิธีการถ่ายทอดความรู ้ของผูส้ อน

4.16
4.46

0.81
0.69

มาก
มาก

4.การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ

4.13

0.77

มาก

5.ความเข้มงวดของผูส้ อน
6.การวัดและประเมินผลของผูส้ อน

3.98
4.33

0.73
0.63

มาก
มาก

7.คะแนนการเข้าชั้นเรี ยน

4.59

0.62

มากที่สุด

4.31

0.72

มาก

ค่าเฉลี่ย

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาการโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกี่ยวกับปั จจัยจากตัวผูเ้ รี ยน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากตัวผูเ้ รี ยนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึ กษากับเพื่อนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.84 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองของนัก ศึ ก ษาค่ า เฉลี่ ย 4.31 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.76 ความคาดหวัง ของผูป้ กครองค่ า เฉลี่ ย 4.08
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เช่น คะแนนสอบกลางภาค ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.80 สําหรับค่าเฉลี่ยรวมของผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากตัวผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากตัวผูเ้ รี ยน
รายการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เช่น คะแนนสอบกลางภาค
2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
3.ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา
4.สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
5.การเดินทางมาเรี ยน
6.ความคาดหวังของผูป้ กครอง
7.การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ย

Mean
4.00
4.36
4.31
3.48
3.70
4.08
3.88
3.97

S.D.
0.80
0.84
0.76
1.12
1.10
0.92
0.97
0.93

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาการโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกี่ยวกับปั จจัยจากห้องปฏิบตั ิการที่ใช้จดั การเรี ยนการสอน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากห้องปฏิบตั ิการที่ใช้จดั การเรี ยนการสอน พบว่า สหภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน
เช่นเครื่ องปรับอากาศ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เช่น Projector Computer โต๊ะ เก้าอี้ เป็ น
ปั จ จัย ระดับ มากต่ อ พฤติ ก รรมการเข้า ชั้น เรี ย น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ 4.33 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.88 และ
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บรรยากาศในการเรี ยนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.78 สําหรับค่าเฉลี่ยรวมแล้วปั จจัยจาก
ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากห้องปฏิบตั ิการที่ใช้จดั การเรี ยนการสอน
รายการประเมิน
Mean
1. สภาพแวดล้อ มของห้อ งเรี ย น เช่ น เครื่ อ งปรั บ อากาศ
4.33
เครื่ องใช้ไฟฟ้า
2. อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เช่น Projector, Computer, โต๊ะ
4.33
, เก้าอี้
3.บรรยากาศในการเรี ยนการสอน
4.30
ค่าเฉลี่ย
4.32

6. อภิปรายผล

S.D.
0.88
0.88
0.78
0.84

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึ กษาที่ เรี ยนรายวิชาการโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 101 คน พบว่า เพศหญิงมากกว่า
เพศชาย อายุอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 21 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และเข้าเรี ยนตลอดภาคเรี ยนมากกว่า
หรื อเท่ากับ 9 ครั้งขึ้นไปมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐฐา สววิบูลย์ (2553) ที่ศึกษาสภาพและปั ญหาการ
จัดการเรี ยนการสอนรายวิชา INT212 (การออกแบบภายใน 2) สาขาวิชาการออกแบบภายในคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ เห็นว่านักศึกษาที่เรี ยนตามแผนการเรี ยนปกติและเรี ยนซํ้าชั้นในส่ วนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ส่ วนมากเข้า
เรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
ผลการศึ กษาปั จจัยจากอาจารย์ผูส้ อนที่ จะส่ ง ผลต่ อพฤติ กรรมการเข้าชั้นเรี ย นของนักศึ กษาที่ เ รี ย น
รายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พบว่า คะแนนการเข้าชั้นเรี ยนส่งผลมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62 ทั้งนี้ การแจ้งคะแนนการเข้าชั้นเรี ยนให้นกั ศึกษาทราบ หรื อปรับเปลี่ยนจากคะแนนเข้าห้องเรี ยน
เป็ นการเก็บคะแนนระหว่างการสอนเช่น การตอบคําถามในชั้นเรี ยน จะช่วยให้นกั ศึกษาได้วางแผนการเรี ยนอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและสนใจเนื้ อหาของรรายวิชา ซึ่ งงานวิจยั ของจันทนา กาญจน์กมล (2553) ได้วิจยั เกี่ ยวกับการ
ปรับพฤติกรรมของนักศึกษาที่ขาดเรี ยนบ่อยวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั คุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา ประจําภาคเรี ยนที่ 1/53 นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการได้รับคะแนนเพิ่มจากการเข้าเรี ยนครบทุกครั้ง
จะสามารถกระตุ ้น ให้นัก ศึ ก ษาเข้า ชั้น เรี ย นมากขึ้ น นอกจากนี้ ความเชื่ อ มั่น ของอาจารย์ผู ้สอน เช่ น ความรู ้
ความสามารถของอาจารย์ผู ้ส อนก็ ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาเข้า เรี ยนมากเช่ น กัน ส่ ว นปั จ จัย ของผู ้เ รี ยนพบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนช่วยให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมเข้าชั้นเรี ยนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.84 แสดงให้เห็ นว่าการเรี ยนในรายวิชานี้ นอกจากการสอนทางวิชาการแล้วควรเพิ่ม
กิจกรรมส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในชั้นเรี ยน และความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษาส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนอย่างมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากนักศึกษาส่ วนใหญ่อยูช่ ้ นั ปี ที่ 3 ซึ่ งมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และปั จ จัย จากห้ อ งปฏิ บัติ ก ารที่ ใ ช้จัด การเรี ย นการสอน พบว่า สภาพแวดล้อ มของห้อ งเรี ย น เช่ น
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เช่น Projector Computer โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นปั จจัย
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ระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ 4.33 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.88 ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากรายวิ ช าการโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ นวิชาที่มีการปฏิบตั ิกบั คอมพิวเตอร์ สิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ จึงส่ งผลอย่างมากที่จะช่วยสนับสนุ
และส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปด้วยความราบรื่ น สะดวก ตามที่วางแผนไว้ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติในการเรี ยนไปในทางที่ดีเป็ นตัวนําไปสู่การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

7. ข้ อเสนอแนะ

(1) ศึกษาปั จจัยอื่นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักศึกษา นอกจาก ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และสิ่ งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน
(2) ศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆ เพิ่มเช่น พฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าชั้นเรี ยนไม่ตรงเวลา พฤติกรรมการส่ ง
งาน เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับอาจารย์ในการปรับการเรี ยนการสอน และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
(3) ควรศึกษาเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ นการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษา และเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
(4) ผูส้ อนควรเสริ มกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนในห้องระหว่างการสอน เพื่อให้นกั ศึกษามีแรงจูงใจในการ
เข้าห้องเรี ยน และกระตุน้ ให้ความสนใจในเนื้อหาที่เรี ยน มากกว่าการบรรยายปกติ
(5) ควรมี กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่ งเสริ มความสัม พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนสลับกับกิ จ กรรมกลุ่มด้านวิช าการ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสนิทสนมกันมากขึ้น เกิดความกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการเรี ยน
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สุรนารี .
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การวิจยั ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริ ง เพื่อส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2) ตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ างของโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่ ง ชี้ ส ภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น การ
ประเมินตามสภาพจริ ง เพื่อส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นวิจัย คื อ ครู ผูส้ อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ร ะดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จํานวน 113 คน กําหนดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ป
ของ Krejcie & Morgan ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามสภาพการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ งเพื่อส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นแบบมาตราส่ วน 5 ระดับ จํานวน 95 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ .99 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม mplus
ผลการวิจยั พบว่า
องค์ ป ระกอบของสภาพการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ เ น้ น การประเมิ น ตามสภาพจริ งเพื่ อ ส่ ง เสริ มทัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ท้ ัง สิ้ น 5 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศ / สภาพแวดล้อม องค์ประกอบที่ 2 สื่ อการเรี ยนการสอน องค์ประกอบที่ 3 ปั จจัย
เบื้องต้น องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ และองค์ประกอบที่ 5 ผลผลิต โดยมีค่านํ้าหนักอยูร่ ะหว่าง 0.919 – 0.993
และตัว บ่ ง ชี้ สภาพการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มี ท้ งั สิ้ น 15 ตัวบ่ งชี้ คื อ องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศ /
สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้คือ 1.1) บรรยากาศทางกายภาพ 1.2) บรรยากาศทางจิตวิทยา มีค่านํ้าหนัก
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องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.886 – 0.922 องค์ประกอบที่ 2 สื่ อการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 2.1)
ลักษณะสื่ อการเรี ยนการสอน 2.2) การใช้สื่อ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.922 – 0.964 องค์ประกอบที่ 3
ปั จจัยเบื้ องต้น ประกอบด้วย 2 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้ 3.1) การวางแผนกิ จกรรม 3.2) การเตรี ยมตัวสอน มี ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.937 – 0.977 องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 4.1) บทบาท
ครู 4.2) กิ จ กรรมที่ จัด 4.3) เวลา 4.4) บทบาทนัก เรี ย น มี ค่ า นํ้าหนัก องค์ป ระกอบอยู่ร ะหว่า ง 0.826 – 0.956
องค์ประกอบที่ 5 ผลผลิต ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 5.1) วิธีการประเมิน 5.2) เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน 5.3)
ผูม้ ี ส่วนร่ วมในการประเมิ น 5.4) การรายงานผล 5.5) ผลที่ คาดหวังในตัวผูเ้ รี ยน มี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.929 – 0.934 และโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่พฒั นาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คําสําคัญ: ตัวบ่งชี้, การประเมินตามสภาพจริ ง, ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์

ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to develop factors and indicator of instructional management
that emphasize authentic assessment to promote mathematical process skills of grade 6 students and 2) to examine
the construct validity of the factor model and indicator of instructional management that emphasize authentic
assessment to promote mathematical process skills of grade 6 students under the Chiang Mai Primary Educational
Service Area Office 2 for 113 persons. The research used the Krejcie & Morgan method to define the sample size
with reliability at 95%. The tool was a 5-rating scale questionnaire asking instructional management that
emphasizes authentic assessment to promote mathematical process skills of grade 6 students, including 95
questions with the reliability at .99. The data collection consisted of basic statistics and Confirmatory Factor
Analysis (CFA) by using the MPlus program.
The result of the research are as follows:
There are 5 factors of instructional management that emphasize authentic assessment to promote
mathematical process skills of grade 6 students, which are factor 1: environment indicators, factor 2: instruction
media indicator, factor 3: input indicators, factor 4: process indicators, and factor 5 product indicators. The weight
was 0.919 - 0.993, and the indicator of instructional management that emphasizes authentic assessment to promote
mathematical process skills of grade 6 students contains 15 indicators as follows: factor 1: environment indicators
consisted of 2 indicators which were 1.1) Physical Atmosphere 1.2) Psychological Atmosphere, while the weight
of the factors was 0.886 – 0.922; factor 2: instruction media indicators consist of 2 indicators which were 2.1)
type of learning media 2.2) media usage, while the weight of the factors was 0.922 – 0.964; factor 3: input
indicators consisted of 2 indicators which were 3.1) planning 3.2 preparation, while the weight of the factors was
0.937 – 0.977; factor 4: process indicators consisted of 4 indicators which were 4.1) roles of teacher 4.2) activities
4.3) time 4.4) roles of student, while the weight of factors was 0.826 – 0.956; factor 5: product indicators consisted
of 5 indicators which were 5.1) approach 5.2) tool 5.3) participator 5.4) report 5.5) result, while the weight of the
factors was 0.929 – 0.934. The factor model and the indicator of instructional management that emphasizes
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authentic assessment to promote mathematical process skills of grade 6 students that had been developed share
consistency with empirical data.
Keywords: Indicator, authentic assessment, mathematical process skills

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ยุคที่ประเทศขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ไปสู่ ความ “มัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน” รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2559 : 10 -11) อธิ บายว่า การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ไม่ใช่เป็ นเพียงการให้ความรู ้กบั คนหรื อผูเ้ รี ยน
เท่านั้น แต่เป็ นการเตรี ยมมนุษย์ให้เป็ นมนุษย์ นัน่ หมายความว่า ในการเรี ยนรู ้ใดๆ ก็ตาม นอกจากความรู ้ที่ผเู ้ รี ยน
จะได้รับแล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่สาํ คัญในการดําเนินชีวิตไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอน
ผูเ้ รี ยนให้มี “ความรู ้คู่คุณธรรมและมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21” ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิด
สร้ างสรรค์ การสร้ างนวัตกรรม การเรี ยน/การทํางานเป็ นที ม การมี ภาวะผูน้ ํา การสื่ อสาร การใช้ขอ้ มูลและ
สารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ และปั ญญาประดิ ษฐ์ การคิดคํานวณ การสร้างอาชี พและการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(ดิ เ รก พรสี ม า, 2559) ซึ่ ง ทัก ษะที่ สํา คัญ ทัก ษะหนึ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นจะต้อ งได้รั บ การพัฒ นาเพื่ อ ให้ส ามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ คือ ทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ เป็ นความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ที่เป็ นทักษะพื้นฐานที่
จําเป็ นในการสร้ างองค์ความรู ้ และศึ กษาหาความรู ้ ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคมศาสตร์ การจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ น้ นั จําเป็ นต้องให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ความเข้าใจ มีทกั ษะความรู ้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่มากพอที่จะสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ
ได้ ดังนั้นครู คณิ ตศาสตร์จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์อย่างแท้จริ ง เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ รู ้จกั ดัดแปลง
ตัวอย่างกิจกรรมแบบฝึ กหัด ตลอดจนหาสื่ ออุปกรณ์ประกอบการสอน เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดความรู ้ความเข้าใจ
อย่างแท้จริ ง การสอนให้รู้จกั คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ นนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญ การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิ ญ
สถานการณ์ ที่ เ ป็ นปั ญ หาจริ ง และร่ ว มกัน คิ ด หาทางแก้ปั ญ หาต่ า งๆ จะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี
ความหมาย (Meaningful Learning) และนําไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ และ
การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (ทิ ศนา แขมมณี , 2556 : 137) ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่ผ่านมาผูเ้ รี ยนจํานวนไม่
น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรื ออ้างอิงเหตุผล การสื่ อสารหรื อการนําเสนอแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์ การเชื่ อมโยงระหว่างเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ กบั สถานการณ์ต่างๆ และความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ปั ญหาเหล่านี้ ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนไม่สามารถนําความรู ้คณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ในชีวิตประจําวันและการในศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 : 1) ซึ่ งทักษะกระบวนการทาง
คณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Skills and Process) เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ ไม่ น้ อ ยไปกว่ า ความรู ้ ห รื อเนื้ อ หา
คณิ ตศาสตร์ที่ถูกเน้นมาโดยตลอด ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เป็ นความสามารถของบุคคลในการที่จะนํา
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็ นเครื่ องมือ (Tool) ของผูเ้ รี ยนในการทําให้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
มีความหมายและมีคุณค่ามากกว่าเป็ นเพียงวิชาที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์และขั้นตอนการแก้ปัญหาในชีวติ (อัมพร
ม้าคนอง, 2554 : 21)
การออกแบบการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์น้ นั จึงเป็ นสิ่ งสําคัญ
ดัง นั้น ครู ผูส้ อนควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ที่ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะ
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กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง มีตวั บ่งชี้ ใดที่ แสดงหรื อสะท้อนให้เห็น ผูว้ ิจยั จึ งมีความ
สนใจที่จะพัฒนาตัวบ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ งที่ส่งเสริ มทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง เพื่อ
ส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(2) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้สังเคราะห์เอกสารเกี่ ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตาม
สภาพจริ ง เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยตัวบ่งชี้ที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศ / สภาพแวดล้อม ด้านสื่ อการเรี ยนการ
สอน ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2543) โดยองค์ประกอบหลักทั้ง 5
ด้าน มีตวั บ่งชี้ ดงั นี้ คือ ด้านบรรยากาศ / สภาพแวดล้อม (environment) มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ บรรยากาศทางกายภาพ
(PHYC) และบรรยากาศทางจิ ตวิท ยา (PSYC) ด้า นสื่ อ การเรี ย นการสอน (instruction media) มี 2 ตัว บ่ ง ชี้ คื อ
ลักษณะสื่ อการเรี ยนการสอน (TYPE) และการใช้สื่อ (USAGE) องค์ประกอบที่ 3 ปั จจัยเบื้องต้น (input) มี 2 ตัว
บ่งชี้ คือ การวางแผนกิจกรรม (PLAN) และการเตรี ยมตัวสอน (PREP) องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ (process) มี
4 ตัวบ่งชี้ คือ บทบาทครู (TECH) กิจกรรมที่จดั (ACTI) เวลา (TIME) และบทบาทนักเรี ยน (STUD) องค์ประกอบ
ที่ 5 ผลผลิต (product) มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ วิธีการประเมิน (APPR) เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน (TOOL) ผูม้ ีส่วนร่ วม
ในการประเมิน (PART) การรายงานผล (REPO) และผลที่คาดหวังในตัวผูเ้ รี ยน (RESU) สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด
เพื่อใช้ในการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั อธิ บาย (explanatory research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 และเพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ างของโมเดลองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง เพื่อส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จํานวน 143 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ ครู ผูส้ อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จํานวน 113 คน กําหนดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ป
ของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรแฝง จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศ / สภาพแวดล้อม (ENVI) สื่ อการเรี ยนการสอน (INST)
ปั จจัยเบื้องต้น (INPU) กระบวนการ (PROC) และผลผลิต (PROD)
ตัวแปรสั งเกตได้ จํานวน 15 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศทางกายภาพ(PHYC) บรรยากาศทางจิ ตวิทยา
(PSYC) ลักษณะสื่ อการเรี ยนการสอน (TYPE) การใช้สื่อ (USAGE) การวางแผนกิจกรรม (PLAN) การเตรี ยมตัว
สอน (PREP) บทบาทครู (TECH) กิจกรรมที่จดั (ACTI) เวลา (TIME) บทบาทนักเรี ยน (STUD) วิธีการประเมิน
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(APPR) เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน (TOOL) ผูม้ ีส่วนร่ วมในการประเมิน (PART) การรายงานผล (REPO) และ
ผลที่คาดหวังในตัวผูเ้ รี ยน (RESU)
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามสภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินเพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 95 ข้อ มี ค่าดัชนี ความสอดคล้องกับนิ ยามที่
ต้องการวัด (Index of item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง .67 – 1 มีค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’ alpha coefficient) เท่ากับ .99
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
1. ทําหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงโรงเรี ยน
2. ทําหนังสื อขออนุญาตผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในการเผยแผ่แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้
ส่ งลิงค์แบบสอบถาม ให้โรงเรี ยนทุกโรงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผ่าน
ระบบ e – office
3. ผูว้ จิ ยั ได้รับผลการตอบแบบสอบถามกลับ และเป็ นแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ครบถ้วนจํานวน
113 ฉบับ ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie & Morgan ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95%
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นําแบบสอบถามที่ ได้มาวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื้ องต้นโดยใช้สถิ ติเชิ งบรรยาย ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการประเมิ นตามสภาพจริ งเพื่อส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ย น
ระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยใช้โ มเดล การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Second order
confirmatory factor analysis : CFA) โดยโปรแกรม mplus เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้างของโมเดลตัว
บ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ งเพื่อส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กับข้อมูลเชิงประจักษ์

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาตัวบ่ งชี้ สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการประเมิ นตามสภาพจริ งเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่าได้ 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศ / สภาพแวดล้อม (environment indicators) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่ งชี้ คือ
1.1) บรรยากาศทางกายภาพ 1.2) บรรยากาศทางจิตวิทยา
องค์ป ระกอบที่ 2 สื่ อ การเรี ย นการสอน (instruction media indicators) ประกอบด้ว ย 2 ตัว บ่ ง ชี้ ดังนี้
2.1) ลักษณะสื่ อการเรี ยนการสอน 2.2) การใช้สื่อ
องค์ป ระกอบที่ 3 ปั จ จัย เบื้ อ งต้น (input indicators) ประกอบด้ว ย 2 ตัว บ่ ง ชี้ ดัง นี้ 3.1) การวางแผน
กิจกรรม 3.2) การเตรี ยมตัวสอน
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องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ (process indicators) ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 4.1) บทบาทครู 4.2)
กิจกรรมที่จดั 4.3) เวลา 4.4) บทบาทนักเรี ยน
องค์ประกอบที่ 5 ผลผลิต (product indicators) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 5.1) วิธีการประเมิน 5.2)
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน 5.3) ผูม้ ีส่วนร่ วมในการประเมิน 5.4) การรายงานผล 5.5) ผลที่คาดหวังในตัวผูเ้ รี ยน
2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
การประเมินตามสภาพจริ งเพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 95.820, df = 85,
p-value = 0.1983, SRMR = 0.041 และเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนี อื่นๆ ร่ วมด้วย พบว่า มีค่า χ 2 / df = 1.127 ซึ่ งมี
ค่าน้อยกว่า 2 ส่วนค่าดัชนี CFI = 0.996 และดัชนี RMSER=0.034 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน
( β ) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.919 - 0.993 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มี
นํ้าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด คือ องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ ( β =0.993) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 ปั จจัย
เบื้องต้น ( β =0.968) ดังภาพประกอบที่ 1
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R =0.881
2

PROD

0.929
0.930

**

0.155

PSYC

0.102

TYPE

0.073

MEDI

0.044

PLAN

0.024

PREP

0.063

TEACH

0.070

ACTI

0.048

TIME

0.187

STUD

0.069

APPR

0.076

TOOL

0.079

PART

0.083

REPO

0.093

RESU

0.083

**

**

0.931
0.932

**

**

0.934

χ 2 = 95.820, df = 85,

PHYS

**

χ 2 /df = 1.127, p-value = 0.1983, SRMR = 0.041, CFI = 0.996, RMSER=0.034

ภาพประกอบที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวบ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตาม
สภาพจริ งเพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ทั้ง นี้ สามารถแสดงค่ า นํ้าหนั ก องค์ ป ระกอบ( β ) ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานของนํ้าหนั ก
องค์ประกอบ (SE) ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ (R 2 ) ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
การประเมินตามสภาพจริ งเพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองได้ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงค่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่ 1 บรรยากาศ / สภาพแวดล้ อม
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บรรยากาศทางกายภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 บรรยากาศทางจิตวิทยา
องค์ ประกอบที่ 2 สื่ อการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ลักษณะสื่ อการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การใช้สื่อ
องค์ ประกอบที่ 3 ปัจจัยเบื้องต้ น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การวางแผนกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การเตรี ยมตัวสอน
องค์ ประกอบที่ 4 กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 บทบาทครู
ตัวบ่งชี้ที่ 8 กิจกรรมที่จดั
ตัวบ่งชี้ที่ 9 เวลา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 บทบาทนักเรี ยน
องค์ ประกอบที่ 5 ผลผลิต
ตัวบ่งชี้ที่ 11 วิธีการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 12 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผูม้ ีส่วนร่ วมในการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การรายงานผล
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลที่คาดหวังในตัวผูเ้ รี ยน

b
1.000
1.000
1.012
0.871
1.000
1.175
0.990
1.000
0.946
1.013
1.000
1.017
0.898
0.960
0.938
1.000
1.029
1.061
1.135
1.090

β

0.919
0.886
0.922
0.936
0.922
0.964
0.968
0.977
0.937
0.993
0.937
0.956
0.826
0.933
0.939
0.929
0.930
0.931
0.932
0.934

SE
0.019
0.024
0.019
0.016
0.016
0.011
0.010
0.007
0.013
0.005
0.011
0.008
0.029
0.010
0.013
0.011
0.011
0.013
0.011
0.013

p-value
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางพบว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบของสภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง
เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.919 - 0.993 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ มีน้ าํ หนัก
องค์ประกอบสู งสุ ด คือ องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ ( β =0.993) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 ปั จจัยเบื้องต้น
( β =0.968) องค์ประกอบที่ 5 ผลผลิต ( β = 0.939) องค์ประกอบที่ 2 สื่ อการเรี ยนการสอน ( β = 0.936) และ
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ( β = 0.919) เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบพบว่า
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศ / สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.886 - 0.922 โดยตัวบ่งชี้ ที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ ที่ 2 บรรยากาศทางจิตวิทยา ( β = 0.922)
และตัวบ่งชี้ที่ 1 บรรยากาศทางกายภาพ ( β = 0.886)
องค์ประกอบที่ 2 สื่ อการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง
0.922 - 0.964 โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การใช้สื่อ ( β = 0.964) และตัวบ่งชี้ที่ 3 ลักษณะ
สื่ อการเรี ยนการสอน ( β = 0.922)
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R2
0.844
0.786
0.850
0.876
0.850
0.929
0.936
0.955
0.877
0.986
0.877
0.915
0.682
0.870
0.881
0.863
0.865
0.867
0.869
0.872
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องค์ประกอบที่ 3 ปั จจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.937 0.977 โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การวางแผนกิจกรรม ( β = 0.977) และตัวบ่งชี้ที่ 6 การ
เตรี ยมตัวสอน ( β = 0.937)
องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.826 0.956 โดยตัวบ่ งชี้ ที่มีค่านํ้าหนักมากที่ สุด คื อ ตัวบ่ งชี้ ที่ 8 กิ จกรรมที่ จัด ( β = 0.956) รองลงมาคื อตัวบ่ งชี้ ที่ 7
บทบาทครู ( β = 0.937) ตัวบ่งชี้ที่ 10 บทบาทนักเรี ยน ( β = 0.933) และตัวบ่งชี้ที่ 9 เวลา ( β = 0.826)
องค์ประกอบที่ 5 ผลผลิต ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.929 - 0.934
โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลที่คาดหวังในตัวผูเ้ รี ยน ( β = 0.934) รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่
14 การรายงานผล ( β = 0.932) ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผูม้ ีส่วนร่ วมในการประเมิน ( β = 0.931) ตัวบ่งชี้ที่ 12 เครื่ องมือที่ใช้
ในการประเมิน และตัวบ่งชี้ที่ 11 วิธีการประเมิน ( β = 0.929)

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากการพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตาม
สภาพจริ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ทั้ง 5
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ ( β = 0.993) เป็ นองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักสู งสุด ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในปั จจุบนั นั้นเป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมกระทํา ผูส้ อนทําหน้าที่
ร่ วมวางแผน จัดกิจกรรม กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ส่ งเสริ มความคิดและอํานวยความสะดวกให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน (ศิ ริชยั กาญจนวาสี ,
2543) สอดคล้องกับ John Dewey (1885, อ้างถึงใน กิตติคม คาวีรัตน์, 2553) ที่กล่าวว่าครู ควรต้องเข้าใจนักเรี ยน
จะทํา ให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความสนใจในการเรี ย น ให้ นัก เรี ย นทํา กิ จ กรรมด้ว ยตนเองในฐานะเป็ นผู ้จัด เตรี ย ม
ประสบการณ์ ต้องจัดให้ตรงกับความสนใจของเด็กด้วยและให้เด็กมีพฒั นาการพร้อมๆ กันทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
ร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. สภาพการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทั้ง 15 ตัวบ่งชี้เป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศ / สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่านํ้าหนักมาก
ที่สุด คือ บรรยากาศทางจิตวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับราตรี ศรี คูณลา (2558) ที่พบว่าปั จจัยระดับห้องเรี ยนที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
บรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน นอกจากนี้สุมน อมรวิวฒั น์ (2530) ยังได้กล่าวว่า บรรยากาศทางจิตวิทยา
หมายถึง บรรยากาศทางด้านจิตใจที่นกั เรี ยนรู ้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็ นกันเอง มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
กัน และมีความรักความศรัทธาต่อผูส้ อน ตลอดจนมีอิสระในความกล้าแสดงออกอย่างมีระเบียบวินยั ในชั้นเรี ยน
องค์ประกอบที่ 2 สื่ อการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ โดยพบว่าตัวบ่งชี้ที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด
คือ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การใช้สื่อ สอดคล้องกับกระทรวงศึ กษาธิ การ (2555) ได้กล่าวว่า สื่ อการเรี ยนรู ้ที่นาํ มาใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ควรมีหลากหลาย ใช้สื่อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และสื่ ออื่นๆ ที่ ช่วยส่ งเสริ มให้การ
เรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็ วรวมทั้งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การ
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แสวงหาความรู ้ เกิดการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ งและต่อเนื่องตลอดเวลา ชิดพงศ์ บาทชารี (2561) กล่าวว่า การ
ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความคิดรวบยอดจากการ
เรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น รวดเร็ วขึ้น มองเห็นสิ่ งที่กาํ ลังเรี ยนรู ้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
องค์ประกอบที่ 3 ปั จจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ โดยพบว่าตัวบ่งชี้ที่มีค่านํ้าหนักมากที่ สุด คือ
ตัวบ่งชี้ ที่ 1 การวางแผนกิ จกรรม พิชยั เสงี่ ยมจิ ตต์ (2542) การวางแผนการสอน คือการวางแนวทางปฏิบตั ิการ
สอนในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์ และเป็ นการใช้ความพยายามที่ต่อเนื่ องโดยอาศัยข้อมูลข่าวสาร และตัวแปรที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อแนวปฏิ บตั ิการสอนที่ ดีและมีความเป็ นไปได้มากที่ สุด อันจะนําไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
มาตรฐานที่กาํ หนดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2542) ได้แบ่งการเตรี ยมการ
สอนเป็ น 2 ลักษณะคือ การเตรี ยมตัวในระยะยาว หมายถึงการศึ กษาและทําความเข้าใจหลักสู ตร ศึ กษาเนื้ อหา
ตํารา เอกสารต่างๆ และการเตรี ยมตัวระยะสั้น หรื อการเตรี ยมตัวจะสอนในแต่ละวัน และบันทึ กการสอนซึ่ ง
โดยรวมแล้ว เป็ นการช่ ว ยครู ใ ห้ไ ด้เ ตรี ย มความพร้ อ มในทุ ก ๆ ด้า นก่ อ นที่ จ ะไปสอนจริ ง เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ การเรี ยนการสอนดําเนินไปได้ดว้ ยดี ประสบความสําเร็ จ ผูเ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ โดยพบว่าตัวบ่งชี้ที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด คือ ตัว
บ่งชี้ ที่ 8 กิ จกรรมที่ จดั เป็ นบทบาทของครู ผูส้ อนในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ตาม
จุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้ บุญช่วย จันทร์ พรหม (2542) กล่าวว่า การสอนเป็ นกระบวนการและพฤติกรรมของครู
ในด้า นต่ า งๆ ที่ จ ะทํา ให้ผูเ้ รี ย นเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไปตามความมุ่ ง หมายที่ ห ลัก สู ต รต้อ งการโดยอาศัย
สถานการณ์ที่เหมาะสม อันจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบที่ 5 ผลผลิต ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ โดยพบว่าตัวบ่งชี้ที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่
15 ผลที่คาดหวังในตัวผูเ้ รี ยน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้กล่าวว่าการกําหนดผล
ที่ตอ้ งการให้เกิดกับนักเรี ยนเป็ นกิจกรรมหนึ่งในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องสามารถนําตัวบ่งชี้ สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ งเพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อันเป็ นผลที่ได้จากการวิจยั นี้ไปใช้
เป็ นสารสนเทศพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยน
ให้สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนเองนําไปสู่ การพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ที่จาํ เป็ น
ต่อการดํารงชีวติ ต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการวิจยั ต่อยอดทั้งในเชิ งการวัดและประเมินผล เพื่อสร้างกรอบการประเมินตามสภาพจริ งด้าน
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนต่อไป
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การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านวิช าภาษาไทยของนัก เรี ย น
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการสอนโดยใช้เทคนิ ค SQ3R และ (2) ศึ กษาเจตคติต่อการอ่าน
วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังการสอนโดยใช้เทคนิ ค SQ3R กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ ก ษา 2562 จํา นวน 1 ห้อ งเรี ย น มี นัก เรี ย น 23 คน ได้ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม ดํา เนิ น การทดลองตาม
แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
(1) แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค SQ3R วิชาภาษาไทย (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่าน และ (3) แบบวัดเจตคติตอ่ การอ่านวิชาภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า (1) ความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ยนรู ้ ด้ว ยเทคนิ ค SQ3R หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรี ยนมีเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยหลังเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: การสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R ความสามารถในการอ่าน เจตคติต่อการอ่าน ภาษาไทย ประถมศึกษา
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to compare Thai language reading abilities of Prathom Suksa
IV students before and after being taught with the use of the SQ3R technique; and (2) to study attitude toward
Thai language reading of Prathom Suksa IV students after being taught with the use of the SQ3R technique. The
research sample consisted of 23 Prathom Suksa IV students in an intact classroom of Dipangkornwittayapat (Wat
Bot) School in Bangkok Metropolis during the first semester of the 2019 academic year, obtained by cluster
sampling. The employed research instruments included (1) learning management plans for Thai language
learning activities with the use of the SQ3R technique; (2) a reading ability test; and (3) a scale to assess attitude
toward Thai language reading. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and ttest. Research findings showed that (1) the post-learning Thai language reading ability of Prathom Suksa IV
students, who were taught with the use of the SQ3R technique, was significantly higher than their pre-learning
counterpart ability at the .05 level; and (2) the students had attitude toward Thai language reading at the high
level.
Keywords: teaching with the use of SQ3R technique; reading ability; attitude toward Reading;
Thai language; Prathom Suksa; Prathom Suksa IV students in an intact classroom of
Dipangkornwittayapat (Wat Bot) School

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การอ่าน เป็ นทักษะทางภาษาที่ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นทักษะ
ที่ สาํ คัญประการหนึ่ งในกระบวนการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชี วิตของมนุษย์ เพราะมนุ ษย์ใช้การอ่านเป็ น
เครื่ องมื อในการแสวงหาความรู ้ ตามความต้องการและความสนใจของตน (บันลื อ พฤกษะวัน, 2538: 10-11)
นอกจากนี้ การอ่ า นยัง เป็ นกระบวนการรั บ สารที่ มี ค วามสํา คัญ มาก เนื่ อ งจากทํา ให้ ผู ้อ่ า นเกิ ด ความเข้า ใจ
ในความหมายที่ ผูเ้ ขียนต้องการสื่ อ อันจะทําให้ผูอ้ ่านเกิ ดองค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ ได้รับประสบการณ์ใหม่
เกิ ดจิ นตนาการ ส่ งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์ และความคิ ดสร้ างสรรค์ทางภาษา อันจะส่ งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ที่ดีต่อไป (กอบกาญจน์ วงศ์วสิ ิ ทธิ์, 2551: 87-90)
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทย ได้กาํ หนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้สาระที่ 1 การอ่าน
ว่า ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการดําเนิ นชีวิต และมีนิสัย
รักการอ่าน โดยกําหนดตัวชี้วดั ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่าน ได้แก่ การ
อ่านออกเสี ยงและการอ่านจับใจความจากสื่ อต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังนิ สัยรักการอ่านและการมีมารยาทในการอ่าน
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 7, 12-13)
จากผลการทดสอบการอ่านของนักเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย โดยสํานักทดสอบ
ทางการศึกษา (2560) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการอ่านของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2559 มีผลการทดสอบอยูใ่ น
ระดับตํ่ากว่าระดับเฉลี่ยระดับชาติ ซึ่ งสุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2555: 2) ได้ให้ความเห็นว่า ปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่
คือนักเรี ยนส่วนมากจับใจความไม่ได้ ไม่สามารถค้นหาแนวคิดและข้อคิดจากเรื่ องที่อ่าน นอกจากนั้นนักเรี ยนยัง
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มีประสบการณ์ทางภาษาน้อย ทําให้อ่านไม่คล่อง รวมถึงมีสื่อในการอ่านน้อย นอกจากนี้ สิ่ งที่ ควรพัฒนาให้
เกิดขึ้นควบคู่ไปกับกับความสามารถในการอ่านคือ เจตคติ เพราะเจตคติเป็ นพื้นฐานสําคัญที่ทาํ ให้ผอู ้ ่านเลือกว่าจะ
อ่านหรื อจะหลีกเลี่ยงการอ่านและสร้างแรงจูงใจให้เกิ ดขึ้นกับผูอ้ ่าน และเจตคติต่อการอ่านของนักเรี ยนยังเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านหรื อผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านของผูเ้ รี ยนด้วย (จีเรี ยง บุญสม, 2543:
4)
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านจึ งควรใช้รูปแบบการสอนและ
เทคนิ ควิธีสอนต่าง ๆ เข้ามาประกอบเพื่อให้เกิ ดผลชัดเจนยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ ยวกับแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน พบว่ามีหลายแนวทาง แนวทางหนึ่ งที่มีงานวิจยั จากในประเทศและต่างประเทศรองรับ
ว่าสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านและสิ่ งเสริ มให้เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจต่อการอ่านของนักเรี ยน
ได้คือ เทคนิค SQ3R
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านภาษาไทย และการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน อันจะทําให้นกั เรี ยนสามารถอ่านจับใจความ
ได้และมีนิสยั รักการอ่าน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย จากการศึ ก ษาขั้น ตอนและผลของการใช้เ ทคนิ ค SQ3R ผู ้วิ จัย เห็ น ว่า เป็ นเทคนิ ค ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านและเพิ่มแรงจูงใจ ความพึงพอใจต่อการอ่าน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ วิจยั
โดยนําเทคนิ ค SQ3R มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านวิชาภาษาไทย ซึ่ งจะส่ งผลให้นกั เรี ยน
สามารถใช้การอ่านเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ รวมถึงการนําไปใช้ประโยชน์
ในชีวติ ประจําวันต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ระหว่างก่อนกับหลังการสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R
(2) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังการสอน
โดยใช้เทคนิค SQ3R

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

เทคนิค SQ3R
เทคนิ ค SQ3R เป็ นเทคนิ ค เกี่ ย วกับ การอ่ า นที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งแพร่ ห ลาย พัฒ นาขึ้ นโดย
ศาสตราจารย์ Francis B. Robinson ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอ่านที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริ กา (เอมอร
เนี ยมน้อย, 2551: 17) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) สํารวจ (Survey) เป็ นการสํารวจหนังสื อโดยอ่านคํานํา
สารบัญ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยในบทต่าง ๆ รวมถึงรู ปภาพ กราฟ แผนภูมิและคําศัพท์ เพื่อดูแนวทางกว้าง ๆ ของ
หนังสื อ (2) ตั้งคําถาม (Question) ผูอ้ ่านตั้งคําถามตนเองเกี่ยวกับเรื่ องที่สาํ รวจมาจากขั้นที่ 1 ว่า มีเนื้ อหาอะไรบ้าง
หัวข้อแต่ละบทนั้นหมายความว่าอะไร (3) อ่าน (Read) เป็ นการอ่านอย่างละเอียด เพื่อหาคําตอบให้กบั คําถามที่ต้ งั
ไว้ พร้อมทั้งหาความคิดหลักของบทนั้น ๆ (4) จดจํา/ท่องจํา (Recite) หลังจากที่ผูอ้ ่านอ่านจบให้พยายามทบทวน
ความจําว่าอ่านอะไรไปบ้าง โดยการเขียนบันทึกเพื่อตอบคําถามหรื อการพูดปากเปล่าโดยเล่าเรื่ องราวและคําถาม
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คําตอบให้เพื่อนฟั งและร่ วมกันตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อให้เกิ ดความจําระยะยาวหรื อเกิ ดการเรี ยนรู ้ที่คงทน
(5) ทบทวน (Review) คือการตรวจสอบความถูกต้องในการจําสิ่ งที่ผา่ นไปแล้ว ( เอมอร เนี ยมน้อย, 2551: 17-18;
Farris, Fuhler & Walther, 2004: 357; & Biringkanae, 2018: 220) จากขั้นตอนการสอนดังกล่าว เทคนิ ค SQ3R
จึงเป็ นเทคนิคที่นกั เรี ยนจะได้พฒั นาความสามารถในการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านจับใจความ และช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน เนื่องจากประสบความสําเร็ จในการอ่านแต่ละครั้ง จากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่า
เทคนิ คนี้ สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสําหรับนักเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึ กษา
เป็ นต้นไป และเพิ่มแรงจูงใจในการอ่าน (Simbolon & Siregar, 2016, Miftahul, 2018 & Biringkanae, 2018)
การศึกษาการสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R ในประเทศไทยเริ่ มจากการสอนอ่านภาษาอังกฤษก่อน ต่อมาจึง
ได้มีการนํามาปรับใช้กบั การสอนอ่านภาษาไทย ดังงานวิจยั ของ อรุ ณี พงษ์ไพบูลย์ (2550) พบว่านักเรี ยนที่เรี ยน
ด้วยวิธี SQ3R มีความสามารถในการอ่านจับใจความสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามคู่มือครู และงานวิจยั ของวาสนา
ไชยชํา (2555) พบว่า นักเรี ยนเข้าใจขั้นตอนการอ่านแบบ SQ3R ดี มาก มีกระบวนการทํางานกลุ่มดี สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น จับใจความสําคัญและสรุ ปประเด็นจากเรื่ องที่อ่านได้ มีความกระตือรื อร้น
ตั้งใจเรี ยน กล้าแสดงออก และสนใจร่ วมกิ จกรรม และมี ผลประเมิ นการอ่านจับใจความอยู่ในระดับที่ ดีมาก
นอกจากนี้ งานวิจัยของสุ จิตรา พรหมเทพ (2560) และสุ ธาทิ พย์ เจริ ญรั ตน์ (2555) ยังพบว่า นักเรี ยนที่ เรี ย น
ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ3R มีความพึงพอใจต่อการสอนอยูใ่ นระดับมาก
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงใช้เทคนิ ค SQ3R ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนในงานวิจยั นี้

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาผลของการใช้เทคนิค SQ3R ที่มีต่อความสามารถในการอ่านและเจตคติต่อการ
อ่านวิชาภาษาไทย มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภาพต่อไปนี้
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย
2. เจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทย

ตัวแปรต้น
เทคนิค SQ3R

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง ผูว้ ิจยั ใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest
Design คือการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design
กลุ่ม
ทดลอง

Pretest
Treatment
O1
X
O1 คือ การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)
X คือ การสอนอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิ ค SQ3R
O2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
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5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
(1) ประชากรในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 2 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน
จํานวน 45 คน จัดชั้นเรี ยนแบบคละความสามารถ
(2) ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัด
โบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจํานวน
23 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ได้แก่ ตัวแปรอิสระมีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การสอนอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค SQ3R ส่วนตัวแปรตาม
มีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ ความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทย
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ เครื่ องมือที่ ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค SQ3R วิชาภาษาไทย และเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ได้แ ก่
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย และแบบวัดเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทย ดังนี้
(1) แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4
จํานวน 10 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 20 ชัว่ โมง เป็ นแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเอง
โดยใช้ บทอ่าน 7 ประเภท ได้แก่ เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ เรื่ องสั้น ๆ นิทานชาดก บทร้อยกรอง บทความ ข่าว
และเหตุการณ์ประจําวันและโฆษณา ตรวจสอบคุณภาพโดยการเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC) พบว่าได้ค่า IOC มีค่าระหว่าง .67 ถึง 1.00 จากนั้นนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1 ห้องเรี ยน แล้วนํามาปรับปรุ งให้สมบูรณ์ต่อไป
(2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านวิช าภาษาไทย เป็ นแบบทดสอบปรนัยเลื อกตอบ
4 ตัวเลือก โดยเป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนจํานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรี ยน จํานวน 30 ข้อ เป็ นข้อสอบ
คู่ขนานที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเองโดยกําหนดโครงสร้างการวัดความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย ได้แก่ การอธิบาย
ความหมายของคําและสํานวนจากเรื่ องที่ อ่าน การอ่านเรื่ องสั้น ๆ และตอบคําถามจากเรื่ องที่ อ่าน การแยก
ข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ การสรุ ป
ความรู ้และข้อคิดจากเรื่ องที่อ่าน ใช้บทอ่าน 7 ประเภท ตรวจสอบคุณภาพโดยการเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) พบว่าได้ค่า IOC มีค่าระหว่าง .67 ถึง 1.00 จากนั้นนําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out)
กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1 ห้องเรี ยน นําผลมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (P)
และค่าอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบเป็ นรายข้อ และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้วธิ ี
แบบคูเดอร์-ริ ชาร์ดสัน ใช้สูตร KR-20 พบว่า แบบทดสอบก่อนเรี ยน มีค่าความยากง่าย 0.26-0.78 และมีค่าอํานาจ
จําแนก 0.21-0.68 มี ค่าความเชื่ อมัน่ 0.65 แบบทดสอบหลังเรี ยน มี ค่าความยากง่ าย 0.35-0.74 และมี ค่าอํานาจ
จําแนก 0.20-0.65 มีค่าความเชื่อมัน่ 0.7
(3) แบบวัดเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทย เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ระดับเจต
คติ 3 ระดับ จํานวน 20 ข้อที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง ตรวจสอบคุณภาพโดยการเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ หาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) พบว่าได้ค่า IOC มีค่าระหว่าง .67 ถึง 1.00 และกําหนดนํ้าหนักและเกณฑ์การวัดเจตคติเป็ น
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รายข้อและรายฉบับ โดยรายฉบับกําหนดเกณฑ์ 2.50–3.0 หมายความว่า อยูใ่ นระดับ มาก 1.50–2.49 หมายความ
ว่า อยูใ่ นระดับ ปานกลาง และ1.00–1.49 หมายความว่า อยูใ่ นระดับ น้อย
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สร้างและหาคุณภาพของเครื่ องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่ องมือ ได้แก่ แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค SQ3R แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านและแบบวัดเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยที่สร้างขึ้น โดยผูว้ จิ ยั นําเครื่ องมือดังกล่าว
ไปใช้กับตัวอย่างประชากรคือนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนที ปังกรณ์ วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 23 คน
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านวิชาภาษาไทยก่อนและหลังการทดลอง
โดยใช้ก ารทดสอบค่า ที (t–test) แบบ Dependent Samples และหาค่า เฉลี่ ย ของคะแนนเจตคติ ต่อการอ่ า นวิชา
ภาษาไทย วิเคราะห์รายข้อและทั้งฉบับ สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที

6. สรุ ปผลการวิจัย

6.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่ านวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ระหว่ างก่ อนและหลังการสอนโดยใช้ เทคนิค SQ3R มีคะแนน 30 คะแนน ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ระหว่างก่อนกับหลังการสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R
การทดสอบความสามารถ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
x�
ในการอ่ านวิชาภาษาไทย
ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน
* < .05

23

30

23

30

16.13
19.3

t

5.02
5.53

11.39*

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย
ใช้เทคนิค SQ3R หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.2 ระดับเจตคติต่อการอ่ านวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 4 หลังการสอน โดยใช้
เทคนิค SQ3R (1) ระดับเจตคติต่อการอ่ านวิชาภาษาไทยรายข้ อ ผลปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงระดับเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นรายข้อ
ข้ อ

ข้ อความ

1

ในวันที่มีเรี ยนการอ่านวิชาภาษาไทย ฉันจะรี บ
เข้าห้องเรี ยนโดยเร็ ว
การอ่านวิชาภาษาไทย มีความจําเป็ นต่อฉันมาก
ฉันเลือกอ่านโดยใช้เทคนิ ค SQ3R แทนการใช้วิธีอื่น
ในการเรี ยนการอ่านวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิค SQ3R
ฉันจะบอกเพื่อนให้ทาํ ตามคําแนะนําของครู ทุกขั้นตอน
เมื่อครู ให้ฉนั ตั้งคําถามจากการอ่านวิชาภาษาไทย
ฉันจะพยายามทําให้ได้แม้จะยากสักเพียงใด
เมื่อฉันได้ฝึกการสํารวจเรื่ องที่อ่านก่อนการอ่านวิชาภาษาไทย
โดยใช้เทคนิ ค SQ3R แล้ว ฉันจะประยุกต์ใช้กบั วิชาอื่น
การอ่านอย่างรอบคอบ ทําให้ฉนั ตอบคําถามจากเรื่ องได้
การหาความหมายของคําหรื อสํานวนจากบทอ่านทําให้
เสี ยเวลาในการอ่าน
การเล่าเรื่ องที่อ่านให้เพื่อนฟั งไม่ได้ช่วยให้ฉนั เข้าใจ
เรื่ องที่อ่านได้ดีข้ ึน
ปัญหาในการอ่านของฉันแก้ไขไม่ได้
เมื่อครู ตรวจใบงานจากการอ่านโดยใช้เทคนิ ค SQ3R ของฉัน
แล้วปรากฏว่าฉันทําผิด ฉันรู ้สึกเฉย ๆ
ฉันดีใจมากที่ครู ให้ฝึกอ่านจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ
การอ่านโดยการใช้เทคนิค SQ3R ช่วยฉันแก้ปัญหา ในการ
อ่านได้
ฉันจะสมัครเข้าร่ วมในกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านที่ทาง
โรงเรี ยนจัดขึ้น
ฉันไม่อยากไปโรงเรี ยนในวันที่มีกิจกรรมการเรี ยนการสอน
การอ่านวิชาภาษาไทย
การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิค SQ3R น่าเบื่อหน่าย
สู ้การอ่านวิธีอื่น ๆ ไม่ได้
การอ่านวิชาภาษาไทยทําให้เสี ยเวลาดูการ์ ตูน
การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิค SQ3R ยุง่ ยาก ปวดหัว
ควรแก้ปัญหาการอ่านโดยวิธีอื่นดีกว่า
การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิค SQ3R ยาก
รอถามเพื่อนดีกว่า
ฉันเรี ยนการอ่านวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิ ค SQ3R เป็ น
เวลานานแล้ว ฉันอยากเรี ยนวิชาอื่นมากกว่า

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ระดับเจตคติ
S.D.
x�
2.52
49.0

ความหมาย
เห็นด้วย

2.62
2.52
2.65

35.0
49.0
35.0

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

2.65

66.0

เห็นด้วย

2.60

25.0

เห็นด้วย

2.65
48.1

62.0
50.0

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

48.1

49.0

ไม่เห็นด้วย

74.1
65.1

34.0
34.0

ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ

56.2
70.2

53.0
45.0

เห็นด้วย
เห็นด้วย

47.2

45.0

ไม่แน่ใจ

48.1

49.0

ไม่เห็นด้วย

34.1

63.0

ไม่เห็นด้วย

43.1
52.1

59.0
45.0

ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ

39.1

58.0

ไม่เห็นด้วย

39.1

58.0

ไม่เห็นด้วย

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้เทคนิค SQ3R มีระดับเจตคติตอ่ การอ่านวิชาภาษาไทย ดังนี้
(1) เห็ น ด้ว ยกับ ข้อ ความที่ 1-7 และ 12-13 ข้อ ความที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ เจตคติ ม ากที่ สุ ด ได้แ ก่ ข้อ ความที่ 13
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(2) ไม่แน่ใจกับข้อความที่ 10-11, 14 และ 18 และ (3) ไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ 8-9, 15-17 และ 19-20 ข้อความ
ที่มีค่าเฉลี่ยระดับเจตคตินอ้ ยที่สุด ได้แก่ ข้อความที่ 16
(2) ระดับเจตคติต่อการอ่ านวิชาภาษาไทยรวมทั้งฉบับ ผลปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงระดับเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 รวมทั้งฉบับ
ข้ อความ

รวม

ระดับเจตคติ
S.D.
x�
2.56
45.0

20 ข้ อ

ความหมาย
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้เทคนิค SQ3R มีเจตคติตอ่ การอ่านวิชาภาษาไทยได้คะแนน
เฉลี่ย 2.56 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ระดับคะแนนเทียบกับเกณฑ์ที่กาํ หนดจะได้คะแนน อยูใ่ นระดับ
2.50-3.0 ซึ่งหมายความว่า นักเรี ยนมีเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยอยูใ่ นระดับ มาก

7. อภิปรายผล

1. ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านโดยใช้เทคนิ ค SQ3R ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ มีการปรับแก้ไขแล้วนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือ
ก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง ผลจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้
การสอนอ่านโดยใช้เทคนิค SQ3R ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากขั้นตอนของ
เทคนิค SQ3R ทําให้ผเู ้ รี ยนได้สาํ รวจบทอ่านก่อนเริ่ มอ่านจริ ง สร้างความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับกฎแห่ง
ความพร้อม (Law of readiness) ของ ธอร์นไดค์ ได้แก่ “การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้อม
ทั้งร่ างกายและจิตใจที่จะเรี ยนและได้รู้จริ ง ๆ” (วรรณี โสมประยูร, 2553: 79) ผูเ้ รี ยนมีการอ่านที่มีเป้ าหมายมากขึ้น
เพราะเป็ นการอ่านเพื่อตอบคําถามที่ตนเองได้ต้ งั คําถามไว้ สอดคล้องกับ การเรี ยนรู ้โดยมีจุดมุ่งหมาย (Purposeful
learning) ซึ่ งผูเ้ รี ยนที่ทราบว่าตนเองมีความต้องการจะเรี ยนรู ้เรื่ องใด ผูเ้ รี ยนจะมีความสนใจและตั้งใจเรี ยน ทําให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ง่ายและได้ผลดี (วรรณี โสมประยูร, 2553: 81) มีการค้นหาคําศัพท์และสํานวนในเรื่ องที่ อ่าน
ก่อนอ่าน และได้มีการแลกเปลี่ยนคําถามกับเพื่อนทําให้ได้แนวคําถามและคําตอบที่กว้างขวางกว่าการทํางานเพียง
คนเดี ยว นอกจากนี้ ในขั้นตอนการท่ องจํา (Recite) ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ นักเรี ยนตอบคําถามที่ ต้ งั ไว้ นักเรี ยนที่ มี
ปั ญหาในการเขียน สามารถใช้การพูดกับเพื่อนได้ ทําให้รู้สึกประสบความสําเร็ จในการอ่าน ส่ งผลให้มีความ
พยายามในการอ่านมากขึ้น (Biringkanae, 2018) สอดคล้องกับผลของการวิจยั การนําเทคนิ ค SQ3R ไปใช้เพื่อ
พัฒนาการอ่านของนักเรี ยนที่ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษามา ได้แก่ งานวิจยั ของอรุ ณี พงษ์ไพบูลย์ (2550) และงานวิจยั ของ
วาสนา ไชยชํา (2555) พบว่าเทคนิค SQ3R ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านจับใจความเพิ่มขึ้น
การเลือกสื่ อบทอ่านมาประกอบการสอนอ่านน่ าจะเป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ ทาํ ให้ผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมุติฐาน เนื่ องจากหลักสู ตรได้กาํ หนดตัวอย่างประเภทของการอ่านจับใจความจากสื่ อต่าง ๆ ทําให้บทอ่านมี
ความหลากหลาย นักเรี ยนได้รับประสบการณ์ ในการอ่ านและตั้งคําถามจากบทอ่านที่ มีล ักษณะแตกต่ า งกัน
สามารถจําแนกบทอ่านประเภทต่าง ๆ ได้จากการสํารวจ (Survey) ก่อนเริ่ มอ่าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บัญชา
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ธรรมบุตร (2560) พบว่า นักเรี ยนป.4 อยูใ่ นวัยอยากรู ้อยากเห็น เมื่อใช้เทคนิค SQ3R ที่มีความหลากหลายของบท
อ่าน ทําให้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการอ่าน จึงมีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ผูว้ ิจัย พบข้อ สัง เกตเกี่ ยวกับคะแนนสอบหลัง เรี ย นของผูเ้ รี ย นมี ค่า เฉลี่ ย เพิ่ มขึ้ นจากก่ อ นเรี ย นไม่สูง
เท่าที่ควร ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนโดยมีบทอ่านที่หลากหลายถึง 7 ประเภท บางบทอ่านได้ฝึกฝน
เพียงครั้งเดียวไม่ได้มีการฝึ กฝนซํ้า จึงยังไม่เกิดความสามารถในการอ่านจับใจความ สอดคล้องกับกฎแห่งการฝึ ก
(Law of exercise) ของธอร์นไดค์ ว่า การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นและคงอยูไ่ ด้ต่อไป ถ้ามีการฝึ กหรื อกระทําซํ้า ๆ อยูเ่ สมอ
โดยเฉพาะการสอนวิชาภาษาไทยซึ่งเป็ นวิชาทักษะ (วรรณี โสมประยูร, 2553: 81) นอกจากนี้ ยังอาจเป็ นเพราะบท
อ่านในแบบทดสอบมีจาํ นวน 9 บทอ่านในเวลาสอบ 1 ชัว่ โมง ทําให้ประสิ ทธิภาพในการทําแบบทดสอบลดลง
2. ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยอยูใ่ นระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยข้อที่
มากที่สุด ได้แก่ ข้อคําถามที่ 13 การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิ ค SQ3R ช่วยฉันแก้ปัญหาในการอ่านได้ และ
คะแนนเฉลี่ยที่นอ้ ยที่สุดได้แก่ขอ้ คําถามที่ 16 การอ่านวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิ ค SQ3R น่ าเบื่ อหน่าย สู ้วิธีอื่น
ไม่ได้ อาจจะเป็ นเพราะว่าขั้นตอนของเทคนิ ค SQ3R มีความน่าสนใจสําหรับนักเรี ยนและทําให้นกั เรี ยนประสบ
ความสําเร็ จในการอ่าน สอดคล้องกับการสังเกตของผูว้ จิ ยั ในขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่านักเรี ยนให้
ความร่ วมมือในกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็ นอย่างดี มีความพยายามในการตั้งคําถามที่มีจาํ นวนข้อและมีหลากหลาย
เพิ่มขึ้น สามารถอ่านบทอ่านที่ ยาวขึ้นกว่าบทอ่านในครั้งแรก ๆ สามารถหาข้อคิดที่ได้จากเรื่ องที่อ่านได้มากขึ้น
ในการอ่านครั้งต่อ ๆ มา โดยการที่ นักเรี ยนรู ้สึกประสบความสําเร็ จในการอ่านทําให้เกิ ดเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณันท์ขจร กันชาติ (2551) พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนความสนใจในการอ่านภาษาไทย
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนโดยสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Miftahul (2018) พบว่า การใช้วิธีสอน SQ3R ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้นและส่ งผลต่อระดับ
คะแนนแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมการสอนตามขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R ที่ถูกต้อง อาจมีการ
เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนการเรี ยนเนื้อหาจริ งเพื่อทําความเข้าใจกับนักเรี ยนเกี่ยวกับขั้นตอนของกิจกรรม
การเรี ยนการสอน จัดเตรี ยมสื่ อและอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานและมีจาํ นวนที่เพียงพอกับผูเ้ รี ยน
(2) ครู ผสู ้ อนควรทบทวนและปรับบทอ่านให้เป็ นปัจจุบนั โดยฉพาะบทอ่านประเภท บทความ
ข่าว โฆษณา เพื่อให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และผูเ้ รี ยนนําความรู ้และข้อคิดจากการอ่านไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาผลของเทคนิค SQ3R ที่มีต่อความสามารถในการอ่านโดยใช้บทอ่านอื่น ๆ ที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น เช่น สารคดี บทความเชิงโน้มน้าวใจ
(2) ควรศึกษาผลของเทคนิค SQ3R ที่มีต่อความคงทนของความสามารถในการอ่าน โดยทําวิจยั
ระยะยาว มีการติดตามผลการวิจยั และทําซํ้า
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจําลองสําหรับทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยน
วิช าการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง อ็อ บเจกต์ว่า อยู่ใ นระดับดี หรื อไม่ ดี โดยใช้โ ครงข่า ยประสาทเที ย มแบบเติ มเต็ม
(Complementary Neural Networks) ซึ่ งแบบจําลองนี้ จะใช้ค่าเป้ าหมายแบบจริ งและค่าเป้ าหมายแบบเท็จในการ
ฝึ กสอนเปรี ยบเทียบกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้ อนไปข้างหน้า (Feed Forward Neural Networks) ที่ ใช้ค่า
เป้ าหมายแบบจริ งเพียงอย่างเดี ยวในการฝึ กสอน ผลการทดลองพบว่า ผลการทํานายด้วยแบบจําลองนี้ มีความ
แม่นยําร้อยละ 75.27 ซึ่ งดี กว่าวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้ อนไปข้างหน้าโดยใช้ค่าเป้ าหมายแบบจริ งเพียง
อย่างเดี ยวเท่ านั้นซึ่ งมี ความแม่นยําร้ อยละ 72.20 และดี กว่าเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) ซึ่ งมี ความ
แม่นยําร้อยละ73.96 นอกจากนี้ ยงั พบว่าปั จจัยด้านระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิเขียนโปรแกรมนอกห้องเรี ยนของ
นักศึกษาเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์การเรี ยนในงานวิจยั ครั้งนี้
คําสําคัญ: โครงข่ายประสาทแบบเติมเต็ม โครงข่ายประสาทแบบป้อนไปข้างหน้า ผลสัมฤทธิ์การเรี ยน
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ABSTRACT

This research purpose is to create a model for predicting student performance in object oriented
programming course that is good or not by using Complementary Neural Networks. This model applies truth
target values and false target values in training which is compared with Feed Forward Neural Networks that use
only truth target values in Coaching. The results show that the accuracy of this model is 75.27% which is better
than Feed Forward Neural Networks trained using only truth target values that provides 72.20% accurate.
This model is also better than Decision Tree which gives 73.96 % accurate. Furthermore, it is also found that
practice time for coding is the most important factor for student performance in this research.
Keywords: Complementary Neural Networks, Feed Forward Neural Networks, Student performance

1. บทนํา

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ ไม่จาํ กัดการรับ และไม่บงั คับ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน ในบางครั้งจึงอาจส่ งผลให้เกิดผลการเรี ยนที่ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จทางการศึกษา
อย่างมีประสิ ทธิภาพอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น นักศึกษาไม่บงั คับว่าจะต้องเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่งก่อนที่จะมา
เรี ยนอีกวิชาหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นจึงมีนกั ศึกษาบางส่ วนที่ไม่ได้เรี ยนตามลําดับแผนการศึกษา บางคนเข้าชั้น
เรี ยนไม่สมํ่าเสมอ บางคนเรี ยนเฉพาะทฤษฎีในชั้นเรี ยนแต่ไม่ฝึกปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ และบางคนส่ งการบ้าน
ไม่ครบ นอกจากนี้นกั ศึกษามีอายุที่แตกต่างกัน วุฒิการศึกษาก่อนที่จะมาเรี ยนที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็มี
ความแตกต่างกันมากทําให้ความรู ้เดิมแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเป็ นสาเหตุให้นกั ศึกษาบางคนไม่สามารถ
สอบผ่านวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ หรื อบางคนสามารถสอบผ่าน แต่ได้ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนตํ่ามากและ
ขาดทักษะ จึ งเป็ นปั ญหาทําให้นกั ศึกษาเลิกเรี ยนกลางคัน หรื อย้ายคณะเรี ยน ส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีความจําเป็ นต้องการโปรแกรมเมอร์เป็ นจํานวนมากในการพัฒนางานทางด้านดิจิทลั
สําหรั บวิชาการเขี ยนโปรแกรมเชิ งอ็อบเจกต์ เป็ นวิชาภาคบังคับของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ได้ โดยเนื้ อหา
ของวิชานี้ มีท้ งั ทฤษฎี และปฏิ บตั ิ ซึ่ งนักศึ กษาต้องมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่สาํ คัญ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะและเครื่ องมือรวมทั้งคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อแก้ปัญหาและเขียน
โปรแกรมตามไวยากรณ์ ของภาษาโปรแกรมได้ ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะที่ แตกต่างจากวิชาอื่ น แต่ในปั จจุ บนั
นักศึ กษามีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนตํ่ามาก ดังนั้นเพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่ มีความพร้อมสําหรับปฏิ บตั ิงานได้และมี
ศักยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้มีลกั ษณะประจําเหมาะกับงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั จึงเห็นควรอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาแบบจําลองเพื่อที่ จะ
สามารถทํานายได้วา่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชานี้มีโอกาสที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนอยูใ่ นระดับดีหรื อไม่ดี
อย่างไร โดยสามารถนําผลทํานายนี้ ไปพัฒนาการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะประจําของนักศึกษาใน
แต่ละกลุ่มต่อไป
บทบาทสําคัญในการนําการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine Learning) มาใช้พยากรณ์ หรื อทํานายผลสัมฤทธิ์
การเรี ยนของนักศึกษาดังแสดงในตาราง ที่ 1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยน
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ตารางที่ 1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยน
เทคนิคที่นาํ เสนอ
หัวข้องานวิจยั
เบย์อย่างง่าย (Naive Bayesian)
Devasia et al. (2016) ทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนของนักศึกษาจาก
Amrita School of Arts and Sciences โดยผลลัพธ์ดีกว่าการใช้เทคนิค
การถดถอย (Regression) ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) และ
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural networks)
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบ Yıldız และ Baba (2014) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้
คลุมเครื อ (fuzzy decision support ห้องปฏิบตั ิการของนักศึกษาวิศกรรม เปรี ยบเทียบกับวิธีการประเมิน
system)
โดยเพื่อน การประเมินแบบกลุ่ม และการประเมินตัวเอง ซึ่งพบว่า
เทคนิคที่ใช้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ต้นไม้บีเอฟ (BFTree)
Sa et al. (2014) ทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนวิชา TMC1013 System
Analysis and Design ของนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมาเลเซีย ซาราวัก
ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
Pandey และ Taruna (2016) ได้ทาํ นายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนของ
เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest
นักศึกษาซึ่งผลลัพธ์ของการทํานายมาจากการโหวตผลลัพธ์ของทั้ง
Neighbors) และเครื่ องมือประมาณ สามเทคนิค
แบบรวมการพึ่งพาหนึ่งเดียว
โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก
Bendangnuksung และ Prabu (2018) ทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนของ
(Deep Neural Network)
นักศึกษา โดยพบว่าเทคนิคนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้เทคนิคต้นไม้
ตัดสิ นใจ โครงข่ายประสาทเทียม และเบย์อย่างง่าย
โครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย Iyanda et al. (2018) ทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนของนักศึกษาภาควิชา
ทัว่ ไป (Generalized Regression
วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัย Obafemi
Neural Network)
Awolowo พบว่าผลลัพธ์ในการทํานายดีกว่าการใช้เทคนิคประสาท
เทียมแบบหลายชั้น (Multilayer Perceptron)
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเกิดขึ้น Okubo et al. (2018) ทํานายคะแนนสอบของนักศึกษา โดยพบว่าถ้า
ซํ้า (Recurrent Neural Network)
อาจารย์คนเดียวกันไม่ได้อยูใ่ นชุดข้อมูลฝึ กสอนและทดสอบ ความ
ถูกต้องของการทํานายจะน้อยลง
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลาย Al-Sudani และ Palaniappan (2019) ทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนของ
ชั้น (Multi-Layer Perceptron)
นักศึกษาและพบว่าเทคนิคนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยํากว่าเทคนิค
เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ต้นไม้ตดั สิ นใจ และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
นอกจากนี้ Asiah et al. (2019)ได้สํา รวจงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการทํา นายผลสัม ฤทธิ์ การเรี ย นของ
นัก ศึ ก ษา และพบว่า ลัก ษณะประจํา ที่ ถู ก ใช้บ่ อ ยในงานวิ จัย คื อ CGPA เพศ การเข้า ชั้น เรี ย น และคะแนน
การประเมิ น จะเห็ นได้ว่ามี งานวิจัยหลายงานที่ มีการใช้โครงข่ายประสาทเที ยมในการทํานายผลสัมฤทธิ์ ใน
การเรี ย นของนัก ศึ ก ษา และในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมาได้มี ก ารพัฒ นาปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยประสาทเที ย มให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถนําไปใช้ทาํ นายในงานด้านต่างๆโดยเฉพาะโครงข่ายประสาทเที ยมแบบ
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เติ ม เต็ม (Complementary Neural Network, CMTNN)ได้ถูก คิ ดขึ้ น โดย Kraipeerapun และ Fung (2009) และได้
นํา ไปใช้ใ นการทํา นายงานด้า นต่ า งๆ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ เ ช่ น การทํา นายการเป็ นโรคพาร์ กิ น สั น ใน
Kraipeerapun และ Amornsamankul (2015)
จากข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับโครงข่ายประสาทเทียมข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะทํานายผลสัมฤทธิ์
การเรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ดว้ ยโครงข่ายประสาทเที ยมแบบเติมเต็ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึ กษาที่ เรี ยนวิชาการเขี ยนโปรแกรมเชิ ง อ็อบเจกต์ของภาควิช าวิทยาการคอมพิ วเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย สภาพทัว่ ไป
พฤติกรรมการเรี ยน สภาพแวดล้อมและความรู ้เดิ ม โดยการศึ กษาในครั้งนี้ สามารถขยายผลไปประยุกต์ใ ช้กับ
รายวิชาอื่นๆ ได้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแบบจําลองสําหรับทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนของนักศึกษาในการเรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรม
เชิงอ็อบเจกต์วา่ ดีหรื อไม่ดี

3. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง

3.1 โครงข่ ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้ างหน้ า (Feed Forward Neural Networks)

รู ปที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้ อนไปข้างหน้า
โครงข่ายประสาทเที ยมแบบป้ อนไปข้างหน้าประกอบด้วย ชั้นนําเข้า (Input layer) ชั้นซ่ อน (Hidden
layer) และชั้นผลลัพธ์ (Output layer) โดยโหนดในแต่ละชั้นของโครงข่ายประสาทเทียมนี้ ถูกเชื่อมต่อกันด้วยค่า
นํ้าหนัก (Weight) ที่แตกต่างกัน ดังรู ปที่ 1 โดยโครงข่ายประสาทเทียมนี้ ถูกนําไปประยุกต์ใช้งานร่ วมกับวิธีการ
เรี ยนรู ้แบบแพร่ ยอ้ นกลับ (Back propagation learning algorithm) ซึ่งเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้แบบมีการสอน (Supervised
learning) โดยการประมวลผลหรื อฝึ กสอนให้กบั โครงข่ายด้วยชุดข้อมูลฝึ กสอนซึ่ งทราบคําตอบที่ถูกต้องอยูแ่ ล้ว
เมื่อชุดข้อมูลเหล่านั้นถูกป้ อนเข้าไปในชั้นนําเข้า (Input layer) จะมีการคํานวณผลรวมของผลคูณระหว่างข้อมูล
นําเข้ากับค่านํ้าหนัก ผลลัพธ์ท่ีได้น้ ี จะถูกส่ งไปยังชั้นซ่อน (Hidden layer) ในชั้นซ่อนนี้ เป็ นการนําผลที่ได้จากชั้น
นําเข้ามาประมวลผลด้วยฟั งก์ชนั ส่ งผ่าน(Transfer function) ผลลัพธ์ที่ได้จากชั้นซ่ อนนี้ จะส่ งต่อไปประมวลผล
ร่ วมกับค่านํ้าหนักด้วยฟั งก์ชนั ส่ งผ่านอี กครั้งในชั้นผลลัพธ์ โดยผลการคํานวณที่ ได้ในชั้นผลลัพธ์น้ ี ถือว่าเป็ น
ผลลัพธ์ของโครงข่ายประสาทเที ยมนัน่ เอง จากนั้นนําผลลัพธ์ไปคํานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนจากคําตอบที่
ถูกต้อง พร้อมปรับค่านํ้าหนักใหม่ แล้วส่ งค่าความคลาดเคลื่อนกลับไปยังชั้นก่อนหน้าจนกระทัง่ ถึงชั้นนําเข้า
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เริ่ มต้นอีกครั้ง กระบวนการนี้ จะถูกทําซํ้าๆจนกระทัง่ ได้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยและโครงข่ายประสาทเที ยมมี
ประสิ ทธิภาพตามที่กาํ หนดไว้
3.2 โครงข่ ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม (Complementary Neural Networks: CMTNN)

รู ปที่ 2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม (CMTNN)
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม (Kraipeerapun และ Amornsamankul, 2015) เป็ นโครงข่ายประสาท
เทียมอีกรู ปแบบหนึ่ง ประกอบด้วย 2 โครงข่ายคือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบจริ ง (Truth neural networks) และ
โครงข่ายเทียมประสาทแบบเท็จ (Falsity neural networks) โดยทั้งสองมีโครงสร้างแบบเดียวกันและถูกฝึ กด้วย
ข้อมูลฝึ กสอนชุดเดี ยวกัน โดยโครงข่ายประสาทเที ยมแบบจริ งถูกฝึ กสอนเพื่อทํานายผลลัพธ์แบบจริ ง (Truth
output) ใช้ค่าเป้ าหมายแบบจริ ง (Truth target) ส่วนโครงข่ายประสาทเทียมแบบเท็จถูกฝึ กสอนเพื่อทํานายผลลัพธ์
แบบเท็จ (Falsity output) ใช้ค่าเป้ าหมายแบบเท็จ (Falsity target)
ในกรณี การจําแนกข้อมูลออกเป็ นสองคลาส โดยกําหนดคลาสแรกให้ค่าเป้ าหมายการระบุคลาสค่าเป็ น
“1” และคลาสที่ สองให้ค่า เป้ า หมายการระบุ คลาสค่า เป็ น “0” โดยค่ า เป้ า หมายสํา หรั บ คลาสแรกกํา หนดค่า
เป้ า หมายแบบจริ ง มี ค่ า เท่ า กับ 1 ส่ ว นค่ า เป้ า หมายแบบเท็ จ มี ค่ า เท่ า กับ 0 ในทางตรงกันข้า มคลาสที่ สองถูก
กําหนดค่าเป้ าหมายแบบจริ งเป็ น 0 ส่ วนค่าเป้ าหมายแบบเท็จเป็ น 1 วิธีการคํานวณผลลัพธ์ของโครงข่ายประสาท
เทียมแบบเติมเต็ม (CMTNN output) นี้ ทาํ ได้โดยการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าผลลัพธ์แบบจริ งกับผลลัพธ์แบบเท็จ
ในกรณี ผลลัพธ์แบบจริ งมีค่ามากกว่าค่าผลลัพธ์แบบเท็จ ผลลัพธ์ที่ได้ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็มนี้จะ
เป็ น 1 แต่ถา้ ผลลัพธ์แบบเท็จมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับค่าผลลัพธ์แบบจริ งแล้วผลลัพธ์ของโครงข่ายประสาทเทียม
แบบเติมเต็มจะเป็ น 0 สําหรับการกําหนดค่าเชิงเทคนิคในโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้เพื่อสร้างโครงข่ายประสาท
เที ยมแบบเติมเต็มนั้น ไม่ได้ถูกกําหนดไว้อย่างแน่ นอนตายตัว จะขึ้นอยู่กบั ลักษณะประจําของข้อมูลที่ตอ้ งการ
จําแนก ดังรายละเอียดในรู ปที่ 2 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม

4. วิธีดําเนินการวิจัย

แบบจําลองสําหรับทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนในงานวิจยั นี้ ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โครงข่ายประสาทเที ยม
แบบเติ มเต็ม ประกอบด้วยการกําหนดค่ าเป้ าหมายแบบจริ งและค่ าเป้ าหมายแบบเท็จ ในการฝึ กสอนให้กับ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้ อนไปข้างหน้านี้ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการทํานายในครั้งนี้ จะถูกนําไปเปรี ยบเที ยบกับ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โครงข่ายประสาทเที ยมแบบป้ อนไปข้างหน้าที่ ใช้เฉพาะค่าเป้ าหมายแบบจริ งในการ
ฝึ กสอนเท่านั้น ซึ่งมีหลักการพื้นฐานของวิธีการจําแนกรายละเอียดดังนี้
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4.1 การรวบรวมและเตรียมข้ อมูล
ตารางที่ 2 ลักษณะประจําทั้ง 11 ประการ ของข้อมูลที่นาํ เข้าในแบบจําลอง
ลําดับที่ ลักษณะประจํา (attribute)
ลําดับที่
ลักษณะประจํา (attribute)
1
เพศ
7
จํานวนการบ้านที่ส่ง
2
อายุ
8
การเรี ยนวิ ช าที่ ต้ อ ง เรี ยน มา ก่ อ น
(prerequisite)
3
วุฒิการศึกษาสูงสุด
9
การทํางานขณะเรี ยน
4
คณะที่สงั กัด
10
การเรี ย นเพี ย งลํา พัง หรื อ รวมกลุ่ ม กับ
เพื่อนในชั้นเรี ยน
5
จํานวนเทอมที่ลงทะเบียนเรี ยน
11
ระยะเวลาการปฏิ บัติ เ ขี ย นโปรแกรม
6
จํานวนครั้งที่เข้าเรี ยน
นอกห้องเรี ยน
ในงานวิจยั นี้ ข้อมูลถูกรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของผูท้ ี่เคยเรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิ ง
อ็อบเจกต์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2561
จํานวน 134 คน โดยข้อมูลถูกแบ่งเป็ นประเด็นดังต่อไปนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
- ข้อมูลด้านการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษาสูงสุด คณะที่สงั กัด
- ข้อมูลการเรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ได้แก่ จํานวนเทอมที่ลงทะเบียนเรี ยน จํานวนครั้งที่เข้า
เรี ยน การเรี ยนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Prerequisite) จํานวนการบ้านที่ส่ง เกรดที่ได้รับ
- ข้อมูลพฤติกรรมและสถานะของผูเ้ รี ยน ได้แก่ การทํางานขณะเรี ยน การเรี ยนเพียงลําพังหรื อรวมกลุ่ม
กับเพื่อนในชั้นเรี ยน ระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิเขียนโปรแกรมนอกห้องเรี ยน
ทั้งนี้ แบบสอบถามถูกประเมินในลักษณะความเข้าใจของคําถามและคําตอบเท่านั้น และประเด็นข้อมูล
คําถามดังกล่าวข้างต้น ได้ถูกกําหนดลักษณะประจํา (attribute) เป็ นทั้งหมด 11 ลักษณะประจํา ดังในตารางที่ 2
เพื่อทํานายค่าเป้ าหมาย โดยกําหนดให้เกรด A, B+, B, C+ และ C จัดเป็ นผลสัมฤทธิ์การเรี ยนที่ดี ส่วนเกรด D+, D
และ F จัดเป็ นผลผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนที่ ไม่ดี และนําไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลองซึ่ งการคัดเลือก
ลักษณะประจํานั้นจะถูกดําเนิ นการด้วยกระบวนของโครงข่ายประสาทเทียม สําหรับข้อมูลของการทดลองจะถูก
จัดแบ่งเฉลี่ยเป็ น 10 ชุด ใช้เทคนิ ค 10-fold cross-validation ซึ่ งข้อมูลแต่ละชุดถูกแบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วน
สําหรับฝึ กสอน และส่วนสําหรับทดสอบ
4.2 แบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์การเรียน
งานวิจยั ในครั้งนี้ ได้สร้างแบบจําลองแบ่งเป็ น 2 แบบ เพื่อทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน และผลลัพธ์ของ
การทํานายทั้งสองแบบจะถูกนํามาเปรี ยบเทียบกันเพื่อเที ยบหาประสิ ทธิ ภาพทั้งสองแบบจําลองต่อไป ในกรณี
แบบจําลองที่หนึ่ ง ถูกสร้างโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้ อนไปข้างหน้า ประกอบด้วย จํานวนโหนด
(Node) ในชั้นนําเข้ากําหนดเป็ นทั้งหมด 11 โหนด จํานวนโหนดในชั้นซ่อนเป็ น 22 โหนด และจํานวนโหนดใน
ชั้นผลลัพธ์จาํ นวน 1 โหนด ดังในรู ปที่ 3 โดยมีค่าเป้ าหมายเป็ น 2 ค่า คือค่า “1” และ “0” โดยความหมายค่า 1 คือ
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนดี และค่า 0 คือผลสัมฤทธิ์การเรี ยนที่ไม่ดี
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สําหรับแบบจําลองที่สองถูกสร้างโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทแบบเทียมเติมเต็ม ประกอบด้วย โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบจริ ง และโครงข่ายประสาทเทียมแบบเท็จผสมผสานกับแบบจําลองแรก (โครงข่ายประสาท
เทียมแบบป้ อนไปข้างหน้า) โดยโครงโครงข่ายประสาทแบบจริ งและแบบเท็จนี้ ถูกสร้างขึ้นในทํานองเดี ยวกับ
แบบจําลองที่ หนึ่ ง โดยทั้งสองโครงข่ายจะแตกต่างกันตรงการกําหนดค่าเป้ าหมาย สําหรั บค่าเป้ าหมายของ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบจริ งถูกกําหนดให้มีค่าเท่ากับค่าเป้ าหมายของแบบจําลองที่หนึ่ ง นัน่ คือค่าเป้ าหมาย
เป็ น 1 คือผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนดี และค่าเป้ าหมายเป็ น 0 คือผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนไม่ดี ในทางตรงกันข้ามโครงข่าย
ประสาทเที ยมแบบเท็จ ค่าเป้ าหมาย 0 คือผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนดี และค่าเป้ าหมาย 1 คือผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนไม่ดี
ดังในรู ปที่ 4 แบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนโดยใช้แบบจําลองที่สอง

รู ปที่ 3 แบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนโดยใช้ รู ปที่ 4 แบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนโดยใช้
โครงข่ายประสามเทียมแบบป้ อนไปข้างหน้า
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม
นอกจากนี้ เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) ยังถูกใช้ทาํ นายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนเพื่อเปรี ยบเที ยบ
กับแบบจําลองทั้งสองอีกด้วย
4.3 การวัดประสิทธิภาพ
แบบจําลองทั้งสองแบบจะถูกวัดประสิ ทธิ ภาพการทํางานในรู ปของร้อยละความถูกต้องในการทํานาย
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยน ซึ่งมีวธิ ีการคํานวณดังสมการที่ (1)
กําหนดให้

𝑐𝑐𝑐𝑐 = (𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑛𝑛) × 100

𝑐𝑐𝑐𝑐 คือ ร้อยละความถูกต้องในการทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน

(1)

𝑐𝑐𝑐𝑐 คือ จํานวนรายการข้อมูลที่ถูกทํานายได้ถูกต้อง
𝑛𝑛 คือ จํานวนรายการข้อมูลทั้งหมดที่ถูกทํานาย

5. ผลการทดลองและการอภิปรายผล

จากการทดลองโดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น 10 ชุดด้วยเทคนิ ค 10-fold cross validation ข้อมูลแต่ละชุดถูก
นําเข้าสู่ แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้ อนไปข้างหน้า และต้นไม้
ตัดสิ นใจ ประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลองทั้งสามถูกวัดค่าในรู ปแบบร้อยละของค่าความถูกต้อง ดังแสดงในรู ปที่ 5
ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของความถูกต้องในการทํานายมีค่าเท่ากับ 75.27 72.20 และ73.96 ตามลําดับ ซึ่งโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบเติมเต็มมีค่าความถูกต้องสูงกว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้ อนไปข้างหน้า ร้อยละ 3.07 และ
มีค่าความถูกต้องสู งกว่าต้นไม้ตดั สิ นใจ ร้อยละ 1.31 นอกจากนี้ พบว่าผลการทํานายจากชุดข้อมูลที่ 1 และ 5 ของ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็มให้ผลลัพธ์ดีที่สุด ผลการทํานายจากชุดข้อมูลที่ 2 4 6 8 ของต้นไม้ตดั สิ นใจ
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ร้ อยละความถูกต้ อง

ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด และไม่มีขอ้ มูลชุดใดที่ โครงข่ายประสาทเที ยมแบบป้ อนไปข้างหน้าทํานายได้ดีกว่าอี ก สอง
เทคนิ ค และสังเกตได้ว่าผลการทํานายจากชุดข้อมูลที่ 7 9 10 ของต้นไม้ตดั สิ นใจนั้นมีความถูกต้องน้อยกว่าอีก
สองเทคนิ คด้วย โดยเมื่อพิจารณาผลการทํานายของโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็มในแต่ละชุดข้อมูลทั้ง 10
ชุ ด พบว่า ไม่ มี ข ้อ มูล ชุ ดใดที่ ให้ผลลัพ ธ์ ต่ าํ ที่ สุ ด เมื่ อเที ยบกับอี ก สองเทคนิ ค ด้ว ยเหตุน้ ี ผลลัพ ธ์ ของโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบเติมเต็มจึงมีค่าเฉลี่ยความถูกต้องมากที่สุด ดังนั้นการใช้ค่าเป้ าหมายแบบจริ งและแบบเท็จใน
การทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนจึงให้ผลลัพธ์ค่าร้อยละของความถูกต้องในการทํานายสู งกว่าการใช้ค่าเป้ าหมาย
แบบจริ งเพียงอย่างเดียว
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แบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนโดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม
แบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนโดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้ างหน้ า
แบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนโดยใช้ ต้นไม้ ตดั สินใจ

รู ปที่ 5 ร้อยละความถูกต้องในการทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยน 10 ชุด
นอกจากนี้ ประสิ ทธิภาพแบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม
ยังถูกวัดด้วย ค่า F-Measure ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยพบว่าแบบจําลองนี้สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนที่ดี
ได้แม่นยํามากกกว่าผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนที่ไม่ดี และเกิดกรณี ทาํ นายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนเป็ นดีท้ งั หมดในข้อมูลชุด
ที่ 2 3 6 7 8 9 และ 10 ทําให้ไม่สามารถคํานวณค่า F-Measure ของผลสัมฤทธิ์การเรี ยนที่ไม่ดีได้
ตารางที่ 3 F-Measure ของแบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์การเรี ยนที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยน
ชุดข้อมูล
1
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7
8
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10
ดี
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จากการพิจารณาผลในรู ปที่ 6 ค่านํ้าหนักทั้ง 11 ลักษณะประจําซึ่ งเป็ นผลรวมของค่านํ้าหนักทั้งหมดที่
เชื่อมต่อกับแต่ละลักษณะประจําในโครงข่ายประสาทเทียมแบบเติมเต็ม สําหรับโครงข่ายประสาทแบบจริ งของ
ข้อมูลทั้ง 10 ชุด โดยพิจารณาเฉพาะค่าที่เป็ นค่าบวกเท่านั้น(กราฟแท่งดํา) พบว่า ลักษณะประจําลําดับที่ 11 คือ
ระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิเขียนโปรแกรมนอกห้องเรี ยนมีค่านํ้าหนักมากที่สุด รองลงมาคือลักษณะประจําลําดับที่ 6
คือจํานวนครั้งที่เข้าเรี ยน และลักษณะประจําลําดับที่ 9 คือการทํางานขณะเรี ยน ตามลําดับ ในกรณี พิจารณาในรู ปที่
7 ค่านํ้าหนักทั้ง11 ลักษณะประจําสําหรับโครงข่ายประสาทเทียมแบบเท็จ พบว่า ลักษณะประจําลําดับที่ 9 คือการ
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ทํางานขณะเรี ยนมีค่านํ้าหนักมากที่สุด รองลงมาคือลักษณะประจําลําดับที่ 11 คือระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิเขียน
โปรแกรมนอกห้องเรี ยน และลักษณะประจําลําดับที่ 3 วุฒิการศึกษาสูงสุด ตามลําดับ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักของลักษณะประจําทั้ง 11 ลักษณะประจําในโครงข่ายประสาทเที ยม
แบบเติมเต็ม รวมทั้งแบบจริ งและแบบเท็จ สามารถสรุ ปได้วา่ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนที่ดีน้ นั
ส่ วนมากมีลกั ษณะประจําดังต่อไปนี้ คือ วุฒิการศึ กษาสู งสุ ดในระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โดยเรี ยนในระบบปกติ
(ไม่ ใ ช่ กศน.) หรื อ เป็ นนัก ศึ ก ษาที่ จบปริ ญญาตรี มาแล้ว นัก ศึ ก ษาเรี ย นอย่า งเดี ย วไม่ไ ด้ทาํ งานในขณะเรี ยน
นักศึ กษาเข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนทุกครั้ง และฝึ กปฏิ บตั ิเขียนโปรแกรมนอกห้องเรี ยนมากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
และยังพบว่าลักษณะประจําลําดับที่ 7 จํานวนการบ้านที่ส่ง กับลักษณะประจําลําดับที่ 8 การเรี ยนวิชาที่ตอ้ งเรี ยน
มาก่อนนั้นส่งผลกระทบไม่มากต่อผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้นกั ศึกษาจะส่งการบ้านหลายครั้ง
หรื อเคยลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาที่ ตอ้ งเรี ยนมาก่อนแล้ว แต่อาจจะไม่ทาํ ให้ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนดี ได้ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะนักศึกษาไม่ได้ทาํ การบ้านด้วยตนเอง หรื ออาจเคยลงทะเบียนเรี ยนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนแล้วแต่ยงั สอบไม่
ผ่านจึงไม่มีความรู ้พ้นื ฐานเพียงพอ

รู ปที่ 6. ค่านํ้าหนักของลักษณะประจําในโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบจริ ง

รู ป ที่ 7.ค่ า นํ้า หนัก ของลัก ษณะประจํา ในโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบเท็จ

6. สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั นี้ ได้เสนอการสร้างแบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนของนักศึ กษาที่ เรี ยนวิชาการเขียน
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์วา่ อยูใ่ นระดับดีหรื อไม่ดี โดยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับผูเ้ รี ยนนําเข้าแบบจําลอง ได้แก่ ข้อมูลส่ วน
บุคคล ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลการเรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และข้อมูลพฤติกรรมและสถานะของ
ผูเ้ รี ยน จากผลการวิจัยพบว่าแบบจําลองวิธีโครงข่ายประสาทเที ยมแบบเติ มเต็มซึ่ งประกอบด้วยทั้งโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบจริ งและแบบเท็จให้ผลการทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนได้แม่นยําดีกว่าวิธีโครงข่ายประสาท
เทียมแบบป้ อนไปข้างหน้าและต้นไม้ตดั สิ นใจ นอกจากนี้ผลการทํานายงานวิจยั นี้ สามารถนําไปวางแผนการเรี ยน
การสอน หรื อผูส้ อนสามารถให้คาํ แนะนําแก่ผเู ้ รี ยนในรุ่ นต่อไปได้ โดยปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรี ยน
วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ในระดับที่ดีน้ นั นักศึกษาควรมีลกั ษณะประจําได้แก่ ระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิ
เขียนโปรแกรมนอกห้องเรี ยนมากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ การทํางานขณะเรี ยนต้องน้อย จํานวนครั้งที่เข้าเรี ยน
สามารถเข้าเรี ยนได้ทุกครั้ง และวุฒิการศึกษามีพ้ืนฐานความรู ้เพียงพอจากการจบมัธยมปลายหรื อจบปริ ญญาตรี
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7. ข้ อเสนอแนะ

ผลการวิจยั นี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแบบจําลองทํานายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนในรายวิชาอื่นๆได้
โดยกําหนดลักษณะประจําให้เหมาะสมสําหรับแต่ละวิชา และการนําโครงข่ายประสาทเที ยมไปบูรณาการกับ
เทคนิคอื่นๆ ในการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจะทําให้ผลการทํานายมีความแม่นยําดียงิ่ ขึ้นกว่าเดิม
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พรหมคีรี ให้เป็ นที่รู้จกั แก่บุคคลภายในและภายนอก จังหวัดนครศรี ธรรมราชอย่างแพร่ หลาย โดยผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์
ต่างๆ หรื อสังคมออนไลน์
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ABSTRACT

This research " Homestay potential development to promote natural tourism, Ban Phrom Lok, Phrom
Khiri District Nakhon Sri Thammarat” This research examines to study the potential and standard of homestay
tourism in natural tourist attractions. Phrom Khiri District Nakhon Sri Thammarat. This study used quantitative
methods Field data were collected using questionnaires from people and sample groups. And use SPSS program
to find the average and percentage.
The results revealed accommodation is constantly being repaired to satisfy service providers most
valuable, food and nutrition standards most valuable , Safety standards most valuable, management standard most
valuable, value added standard most valuable Marketing promotion standards The most valuable, standard
environment most valuable , Tourism activities standards most valuable .The sample consisted of 253 tourists,
100 villagers, considering gender, age, marital status, education level, primary occupation. Research suggestions
subdistrict administration organizations should pay more attention to Baan Phrom Lok Homestay Group, Phrom
Khiri District. And promoted and support group expansion By beginning with the area that is ready first and
providing a budget to support further knowledge creation Nakhon Si Thammarat Tourism There should be public
relations of Ban Phrom Lok Homestay Group in Phrom Khiri District. To be known to internal and external
persons Nakhon Si Thammarat province is widely Through various publications or online communities.
Keywords: Development, Potential, Homestay, Tourism

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ความสําเร็ จของการท่องเที่ยวไทยหรื อยุคทองของการท่องเที่ยว เพิ่งจะเริ่ มในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (2530-2534) โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี แรกของแผนฯ ประมาณ 50,000 ล้าน
บาท และเพิม่ เป็ น 100,000 ล้านบาทในปี สุดท้ายของแผนฯ ความสําเร็ จดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากกลยุทธ์การตลาด
ที่ประกาศให้ปี 2530 เป็ นปี แห่งการท่องเที่ยวไทย ทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวในปี นั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34 และ
ต่อมา ในปี 2531 เพิ่มขึ้ นอี กร้ อยละ 58 ในปี 2534 รายได้จากการท่ องเที่ ยวเท่ ากับสองในสามของสิ นค้าออก
ประเภทเกษตรกรรม และมี มูลค่าใกล้เคียงกับรายได้จากการส่ งออกสิ่ งทอและเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป ซึ่ งเป็ นสิ นค้า
หัตถกรรมที่มีการส่ งออกสู งสุ ด อย่างไรก็ตามข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวกับลักษณะการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย
คื อ การเพิ่ ม ของรายได้ต้ ัง แต่ ปี 2524 เป็ นต้น มา ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลมาจากการเพิ่ ม จํา นวนนัก ท่ อ งเที่ ย ว และ
ระยะเวลาที่อยูใ่ นประเทศไทย แต่ค่าใช้จ่ายต่อวันที่คิดในราคาคงที่แทบจะมิได้เพิ่มขึ้นเลย
ภายใต้การปรับตัวของผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวนั้น การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานและช่ วยใน
เรื่ องการตลาดเป็ นสิ่ งจําเป็ น ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวทัว่ โลกได้นาํ เทคโนโลยีมาช่วยในการดําเนิ นธุรกิจ
และกลายเป็ นปั จจัยสําคัญที่ผลักดันธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. 2542)
นครศรี ธรรมราช เป็ นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุ ราษฎร์ ธานี ) ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 780 กิ โลเมตร มีจงั หวัดที่ อยู่
ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุ ราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช เป็ นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งใน
ด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ ง ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
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นครศรี ธรรมราชมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง มาไม่นอ้ ยกว่า 1800 ปี มาแล้ว หลัก ฐานทางโบราณคดี
และหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ ยนื ยันได้ ว่านครศรี ธรรมราช มีกาํ เนิ ดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7
เป็ นอย่างน้อย แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดนครศรี ธรรมราช
การกําหนดตําแหน่ งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด จากกรอบนโยบายและศักยภาพ โอกาส ข้อจํากัด จังหวัด
นครศรี ธรรมราชจึงกําหนดตําแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศน์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
ว่า “นครแห่ งอารยธรรม น่ าอยู่ น่ าเที่ ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยัง่ ยืน” (ชลิดา ริ นทร์ พรหม และคณะ,
2550)
เดิ มอําเภอพรหมคีรี อยู่ในการปกครองของอําเภอเมื องนครศรี ธรรมราช เมื่ อวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ.
2517 กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ตาํ บลพรหมโลก ตําบลบ้านเกาะ ตําบลอินคีรี และตําบลทอนหงส์ต้ งั เป็ น
กิ่งอําเภอพรหมคีรี และยกฐานะให้เป็ น อําเภอพรหมคีรี เมื่ อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 การปกครองส่ วน
ภูมิภาค อําเภอพรหมคีรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 ตําบล 39 หมู่บา้ น สถานที่สาํ คัญ ได้แก่ 1.วัดเขาขุนพนม
พระเจ้าตากสิ นมหาราช ที่ต้ งั หมู่ที่3 ตําบลบ้านเกาะ ตําบลพรหม อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช วัดเขา
ขุนพนมสันนิ ษฐานว่ามีความสัมพันธ์กบั ประวัติศาสตร์ ของเมืองนครโดยตลอด แต่มีการบันทึกหลักฐานไว้นอ้ ย
ในตอนปลายสมัยสมเด็จเจ้ากรุ งธนบุรีตามประวัติศาสตร์บนั ทึกว่า สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรีทรงพระวิกลจริ ต สติ
ฟั นเฟื อน เพราะสําคัญว่าทรงบรรลุโสดาบันทรงบันคับพระสงฆ์ช้ นั ผูใ้ หญ่ให้กราบไหว้พระองค์เป็ นการใหญ่
2.นํา้ ตกพรหมโลก อยูต่ าํ บลพรหมโลก ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4016(นครศรี ธรรมราช-พรหม
คีรี) ถึงกม.ที่20 มีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวง 4123 อีกประมาณ 5 กม.จัดว่าเป็ นนํ้าตกขนาดใหญ่ที่มีลานหิ นกว้าง
และสวยงามแห่ งหนึ่ ง มีตน้ นํ้าจากเทือกเขานครศรี ธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิ น4หนาน (ชั้น)ได้แก่ หนานบ่อ
นํ้าวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว หนานวังอ้ายแล สายนํ้าไหลผ่านหมู่ไม้นานาพันธุ์ริมเชิ งเขา แล้วไหลไป
เป็ นคลองท่าแพและลงสู่อ่าวไทยที่ตาํ บลปากพูน 3.นํา้ ตกอ้ ายเขียว ตําบลทอนหงส์ ห่างจากอําเภอเมือง ประมาณ
30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 4016 ใช้เส้นทางเดียวกับนํ้าตกพรหมโลก แต่เลยไปจนถึงกิโลเมตรที่ 24 มี
ทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ต้นนํ้าเกิดจากเขาหลวงเช่นกัน มีท้ งั หมด 15 ชั้น เช่น หนานช่องไทร หนานบัง
ใบ หนานไม้ไผ่ หนานเสื อผ่าน หนานบุปผาสวรรค์ หนานหิ นกอง หนานหัวช้าง หนานไทรกวาดลาน หนานฝา
แฝด สภาพทัว่ ไปยังคงเป็ นป่ าทึบ สองข้างทางเข้านํ้าตกเป็ นสวนพลู ชาวนครเรี ยกว่า “พลูปากหราม” เพราะมีรส
เผ็ดร้อน กลิ่นหอม การเดินทางไปชมนํ้าตกควรจะไปในช่วงหน้าฝนเพราะนํ้าจะไหลแรงเป็ นสายสี ขาวจากผาสูง
ดูสดชื่น และหากจะชมทิวทัศน์ยอดเขาหลวงซึ่งมีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,835 เมตร ควรไปชมที่น้ าํ ตกแห่งนี้
4.เรื อ นรั บ รองเมื อ งนคร สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ นที่ ประทับ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯลฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่ เสด็จมาทรงงานที่เมืองนครศรี ธรรมราช ตั้งอยู่ในบริ เวณสวน
ผลไม้เก่าแก่ตระกูล ทองสมัคร ซึ่ งสร้างถวายในนามของชาวเมืองนครศรี ธรรมราชบริ เวณโดยรอบแวดล้อมไป
ด้วยไม้ผลพื้นเมืองหลากชนิด และยังได้รับการตกแต่งด้วยไม้ประดับส่งให้เกิดความร่ มรื่ นโดยทัว่ ไป เรื อนรับรอง
เมืองนครเปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าชมได้ทุกวัน เว้นวันพุธและเวลาที่พระราชวงศ์เสด็จประทับ 5.ศู นย์ วิทยาศาสตร์
เพื่ อ การศึ กษา ที่ ต้ งั หมู่ 3 ตํา บลบ้า นเกาะ ตํา บลพรหมโลก อํา เภอพรหมคี รี จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช ศู นย์
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม โดยจัดใน
รู ป แบบของนิ ท รรศการด้า นวิ ท ยาศาสตร์ พ้ื น ฐานทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ดาราศาสตร์ แ ละอวกาศ
เทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ โดยเน้นในเรื่ องใกล้ตวั สัมผัสได้เรี ยนรู ้จากของจริ ง สร้างความสุนกสนาน ตื่นเต้นเร้า
ใจ และนําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้ (สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช, 2542)
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ชุ มชนบ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคี รี จังหวัดนครศรี ธรรมราช ชุ มชนเก่ าแก่ เชิ งเขาหลวงที่ อุด ม
สมบูรณ์ท้ งั พืชผักผลไม้หมากพลู สิ่ งเหล่านี้ สะท้อนออกมาในรู ปของกิ นอันหลากหลายละลานตา โดยเฉพาะ
อาหารคํ่าของกินพื้นบ้านปั กษ์ใต้ และผลไม้นานาชนิด มานอนโฮมสเตย์ และเล่นนํ้าใสของธารนํ้าตกพรหมโลก
กิ จ กรรมที่ ใ ห้นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ร่ ว ม ได้แ ก่ นํ้า ตกพรหมโลก นํ้า ตกใหญ่ ข องภาคใต้ สวนสมรม และผลไม้
หลากหลาย บรรยากาศหมู่บา้ นโบราณ และวัดเขาขุนพนม
การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เป็ นการท่องเที่ยวอีกรู ปแบบหนึ่ งของการท่องเที่ยว ที่ นักท่องเที่ยวจะต้องพัก
รวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดี ยวกัน โดยมีห้องพักหรื อพื้นที่ ใช้สอยภายในบ้านเหลือสามารถนํามาดัดแปลงให้
นัก ท่ อ งเที่ ยวได้พ กั ชั่ว คราว ซึ่ ง มี จ ํา นวนไม่ เกิ น 4 ห้อ ง มี ผูพ้ กั รวมกัน ไม่ เกิ น 20 คนโดยมี ค่ า ตอบแทน และ
จัดบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกตามสมควร อันมีลกั ษณะเป็ นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริ ม ซึ่ งเป็ นไป
ตามบทนิ ยามคําว่า “โรงแรม” แห่ งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และได้ข้ ึนทะเบียนกับกรมการท่องเที่ ยว
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกําหนด เพื่อเป็ นการรับประกันโฮมสเตย์ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความมัน่ ใจเมื่อไป
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กาํ หนดให้มีการประเมิน “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”
เพื่อตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ในประเทศไทย ประกอบกับเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน ในปี 2558 อี กทั้งอาเซี ยนได้มีการกําหนดมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซี ยนร่ วมกัน เพื่อใช้เป็ นมาตรฐาน
ประเมินเดียวกันทัว่ อาเซี ยน เพิ่มการรับประกันมาตรฐานโฮมสเตย์ และเพิ่มความมัน่ ใจให้นกั ท่องเที่ยวว่าได้ไป
เที่ ย วโฮมสเตย์ที่ ไ ด้รับ มาตรฐานในระดับ สากล นอกจากนี้ ยัง ให้ค วามใส่ ใ จในเรื่ อ งการอนุ รัก ษ์ทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผ่านการท่องเที่ยวสี เขียว (Green Tourism)
ดังนั้นผูว้ ิจยั มีความสนใจศึ กษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ บ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพและ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่อยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และเพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารการ
จัด การการพัฒ นาศัก ยภาพโฮมสเตย์ บ้า นพรหมโลก อํา เภอพรหมคี รี จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช เป็ นพื้ นที่
กรณี ศึกษา ซึ่งการพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ของบ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี ยังเป็ นพื้นที่ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ได้
มีการยอมรับ หรื อรู ้จกั มากนัก เพราะปั จจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวเข้าไปพักโฮมสเตย์ของบ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี
ปี ละไม่ เ กิ น 1,000 คน (จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ป ระกอบการ) แต่ ใ นพื้ น ที่ บ้า นพรหมโลก อํา เภอพรหมคี รี
มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็ นที่ยอมรับในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพราะมีความโดด
เด่ น ในเรื่ อ งของทรั พ ยากรธรรมชาติ ความสมบู ร ณ์ ข องสิ่ ง แวดล้อ มและความบริ สุ ท ธิ์ ของอากาศ มี ค วาม
หลากหลายทางด้านชีวภาพ ตลอดจนมีทศั นี ยภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม ผลลัพธ์จากการทําวิจยั ครั้งนี้ ทําให้ได้
ข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ให้เกิดการพัฒนาที่พกั ให้มีมาตรฐานอยูเ่ สมอ เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวมีขอ้ มูลความรู ้และทราบ
ถึงมาตรฐานที่พกั โฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช มากยิง่ ขึ้น จึงจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ในการทําวิจยั นี้ข้ ึนมา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาศักยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่อยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
โฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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3.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ้านพรหม
โลก อําเภอพรหมคี รี จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร การศึ กษาครั้งนี้ คือ ประชาชนและนักท่องเที่ ยวทัว่ ไปบริ เวณ โฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กลุ่มตัวอย่ าง การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไป ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในพื้นที่ชุมชน โฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเลือกแบบเจาะจง ได้จาํ นวนทั้งสิ้น 253
คน
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ในการศึกษา ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนําเสนอโดยใช้สถิ ติ ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
2.เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ น ใช้สถิ ติ t-test ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ย 2 กลุ่ม และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
การศึ กษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ บ้านพรหม
โลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ใช้วิธีการศึกษาวิจยั ในเชิงปริ มาณ (quantitative research ) โดย
ดําเนินการวิจยั ตามลําดับ ดังนี้
1.สํ า รวจข้อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแบบโฮมสเตย์ บ้า นพรหมโลก อํา เภอพรหมคี รี จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
2.ศึ ก ษาศัก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแบบโฮมสเตย์ บ้า นพรหมโลก อํา เภอพรหมคี รี จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
3.ประเมินศักยภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประกอบด้วย 8 ด้าน (กรอบดัชนีช้ ีวดั คุณภาพมาตรฐานการจัดการ Home Stay ไทย : กรมการท่องเที่ยว)
3.1 ที่พกั
3.2 อาหารและโภชนาการ
3.3 ความปลอดภัย
3.4 การจัดการ
3.5 กิจกรรมท่องเที่ยว
3.6 สภาพแวดล้อม
3.7 มูลค่าเพิม่
3.8 การส่งเสริ มการตลาด
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการประเมินศักยภาพ มาตรฐานทั้ง 8 ด้าน ของโฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วย ข้อคําถามแบบปลายปิ ด และปลายเปิ ด จํานวน
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ ยวกับข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของประชาชน จํานวน 6 ข้อ ดังนี้ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการอยูใ่ นจังหวัด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นข้อคําถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 คําถามการแสดงความคิดที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ บ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ เป็ นแบบสัมภาษณ์ของการท่องเที่ยว บ้าน
พรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยมีรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ศึกษาลักษณะ รู ปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา โดยการสํารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเอกสาร ต่าง ๆ เพื่อเป็ นข้อมูลความรู ้พ้ืนฐานในการเขียนเค้าโครงวิจยั และเป็ นข้อมูลประกอบ การศึ กษา
ค้นคว้า รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ และวารสารต่างๆ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความสําคัญของการท่องเที่ยวรู ปแบบโฮมสเตย์และ มาตรฐานของ
โฮมสเตย์ไทย รวมถึงข้อมูลลักษณะการบริ หารจัดการโฮมส รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ
นักท่องเที่ ยวที่ เดิ นทางมาท่องเที่ ยว ตลอดจนการสัมภาษณ์ถึงรู ปแบบการบริ หารจัดการผูน้ าํ ในชุมชนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว
3. ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูลที่ ได้มา โดยนําข้อมูลที่ได้จากเอกสารมาสรุ ปสาระสําคัญ และนํา
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
(SPSS for Windows: Statistical Package for Social Science) และการสั ม ภาษณ์ ใ ช้ วิ ธี ก ารถอดความจากการ
สัม ภาษณ์ ที่ บัน ทึ ก ไว้ใ นแบบสัม ภาษณ์ และนํา มาวิเ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) สรุ ป สาระสํา คัญ ตาม
ขอบเขตด้านเนื้อหา
4. นําแบบสอบถาม เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุ งแก้ไข
5. นําแบบสอบถามที่ สร้ างและผ่านผูท้ รงคุณวุฒิ การพิจารณาแล้วไปตรวจสอบความเที่ ยงตรง
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
6. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด้ ไ ปวิ เ คราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item Objective
Congruence) ซึ่งมีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.99
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้กบั นักท่องเที่ยว จํานวน 30 คน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีสมั ประสิ ทธิ์แอลฟ่ า โดยใช้สูตรของครอนบาค จาก
การทดสอบได้พบว่า ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีสมั ประสิ ทธิ์แอลฟ่ า แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .938
8. นําแบบสอบถามไปใช้เป็ นแบบสอบถามในวิจยั
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4. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาการพัฒนาศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก อําเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช สามารถสรุ ปตามดัชนีช้ ีวดั คุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ ได้ดงั นี้
สรุปผลข้ อมูลพื้นฐาน
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 50.7 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 49.3 มีอายุ
ระหว่าง 15 – 24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 67.2 รองลงมา อายุระหว่าง 25- 34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 11.9 และอายุระหว่าง 35
-44 ปี และ45 - 54 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.4 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 76.1 รองลงมา สถานภาพสมรส คิด
เป็ นร้อยละ 23.9 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 76.1 รองลงมา ปวช./ปวส./อนุปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ
13.4 และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 7.5 โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นๆ(นักเรี ยน/นักศึกษา/ ลูกจ้าง
ชัว่ คราว) คิดเป็ นร้อยละ 61.2 รองลงมา พนักงานเอกชน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 22.4 และข้าราชการ/
พนักงานราชการ คิดเป็ นร้อยละ 14.9 และมีรายได้ต่อเดือน 3,000 – 6,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 50.7 รองลงมา มี
รายได้ต่อเดือน มากกว่า 15,001 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.9 และมีรายได้ต่อเดือน 6,001 - 9,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
14.9
สรุ ปผลการพัฒนาศั กยภาพศั กยภาพแหล่ งท่ องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้ านพรหมโลก ตามมาตรฐาน
โฮมสเตย์
1. มาตรฐานด้านที่พกั จากการวิจยั พบว่า มีการกําจัดแมลงที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอยูเ่ สมอโดยใช้ภูมิ
ปั ญญาชาวบ้าน มีค่ามากที่สุด
2. มาตรฐานด้า นอาหารและโภชนาการ จากการวิจัย พบว่า อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นเครื่ อ งครั ว สะอาด ถู ก
สุขลักษณะ มีค่ามากที่สุด
3. มาตรฐานด้านความปลอดภัย จากการวิจยั พบว่า มีการดูแลและซ่อมแซมล๊อคต่างๆในที่พกั เพื่อความ
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ มีค่ามากที่สุด
4. มาตรฐานด้านการจัดการ จากการวิจยั พบว่า มีการกําหนดข้อปฏิบตั ิสาํ หรับนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิด
ปั ญหาที่ขดั ต่อวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี มีค่ามากที่สุด
5. มาตรฐานมูลค่าเพิ่ม จากการวิจยั พบว่า มีโอกาสได้เผยแพร่ วฒั นธรรมของชุมชน มีค่ามากที่สุด
6. มาตรฐานด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากการวิจยั พบว่า มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ มีค่ามาก
ที่สุด
7. มาตรฐานด้านสภาพแวดล้อม จากการวิจยั พบว่า พื้นที่ หลักยังคงสภาพเดิ มของชุมชนและยังรักษา
วัฒนธรรมและประเพณี ของตน มีค่ามากที่สุด
8. มาตรฐานด้านกิ จกรรมท่องเที่ ยว จากการวิจยั พบว่า มีกิจกรรมชมแหล่งท่องเที่ ยว เช่น สวนสมรม
นํ้าตกพรหมโลก มีค่ามากที่สุด

5. อภิปรายผล

ผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามดัชนีช้ ีวดั คุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ พบว่า
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1. มาตรฐานด้านที่พกั โครงสร้างบ้านพักที่มีความมัน่ คง มีระดับคุณภาพมาก บ้านพักมีอากาศถ่ายเท
สะดวก และแสงสว่างส่ องเข้าถึง มีคุณภาพอยูร่ ะดับปานกลาง เครื่ องนอนสะอาด อยูร่ ะดับปานกลาง มีการดูแล
สภาพแวดล้อมบริ เวณบ้าน มีระดับคุณภาพมาก
2. มาตรฐานด้านอาหารและโภชนาการ มีอาหารปรุ งมาอย่างดี มีระดับคุณภาพปานกลาง ภาชนะที่ใช้
สะอาดและปลอดภัย มีระดับปานกลาง ห้องครัวมีสภาพที่ไม่มีกลิ่น มีน้ าํ ดื่มและนํ้าใช้ที่สะอาด มีระดับคุณภาพ
มาก อุปกรณ์เครื่ องใช้ในครัวสะอาดถูกสุ ขลักษณะ มีระดับคุณภาพมาก มีร้านอาหารในชุมชน มีระดับคุณภาพ
ปานกลาง
3. มาตรฐานด้านความปลอดภัย มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย มีระดับคุณภาพปานกลาง มีความ
พร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีระดับคุณภาพปานกลาง มีการดูแลและซ่อมแซมล็อคต่างๆในที่พกั เพื่อ
ความปลอดภัยอยูเ่ สมอ มีระดับคุณภาพปานกลาง
4. มาตรฐานด้านการจัดการ มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านจัดการในรู ปของชมรม มีระดับคุณภาพปาน
กลาง มีคณะกรรมการบริ หารโครงการ มีระดับคุณภาพปานกลาง มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและบริ การ
ต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวทราบชัดเจน มีระดับคุณภาพปานกลาง
5. มาตรฐานด้านมูลค่าเพิ่ม มีร้านขายของที่ระลึกในชุมชน มีระดับคุณภาพปานกลาง มีผลิตภัณฑ์โดย
ชาวบ้านและใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่นผลิต มีระดับคุณภาพปานกลาง มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน
ในด้านการให้บริ การที่ประทับใจ มีระดับคุณภาพปานกลาง
6. มาตรฐานด้านการส่งเสริ มการตลาด มีคู่มือและเอกสารเผยแพร่ การท่องเที่ยวเป็ นของตนเอง มีระดับ
คุณภาพปานกลาง
7. มาตรฐานด้านสภาพแวดล้อม มีแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท มีระดับคุณภาพปานกลาง มีการดูแล
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ ยว และชุ มชนอยู่เสมอ มี ระดับคุณภาพปานกลาง มี สถานพยาบาลไปรษณี ย ์
ธนาคาร ไม่ไกลเกินไป มีระดับคุณภาพปานกลาง
8. มาตรฐานด้านกิจกรรมท่องเที่ยว มีกิจกรรมท่องเที่ยว เก็บผลไม้สวนสมรม เล่นนํ้าตก มีคุณภาพระดับ
คุณภาพมากที่สุด

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรให้ความสําคัญกับกลุ่มโฮมสเตย์ บ้านพรหมโลก และส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้เกิดการขยายกลุ่ม โดยเริ่ มจากพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนและจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้าง
องค์ความรู ้ต่อไป
(2) ควรกําหนดนโยบายกลุ่มที่ชดั เจน และเสทอภาคกัน เพื่อเป็ นการกระจายรายได้สู่สมาชิกภายใน
กลุ่ม ให้มีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งภายใน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
(3) การท่องเที่ ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช ควรมีการส่ งเสริ ม การประชาสัมพันธ์ กลุ่มโฮมสเตย์
บ้านพรหมโลก ให้เป็ นที่รู้จกั แก่บุคคลภายใน และภายนอกจังหวัด โดยผ่านสื่ อต่างๆ ป้ ายต่างๆ เป็ นต้น
(4) ควรจัดทํา การวิจยั เชิงปฏิบตั ิอย่างมีส่วนร่ วม โดยให้สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่น องค์กรจังหวัด
อําเภอ และชุมชน ร่ วมกันทําการศึกษาในเรื่ องความต้องการของชุมชนกับการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร จัดการ

1610

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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งานวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาลักษณะประชากรศาสตร์ ทว่ั ไปของนักท่ องเที่ ยวสู ง อายุ
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย กรณี ศึกษา เมืองพัทยาและเมืองหัวหิ น 2) เพื่อศึกษา
แรงจูงใจด้านปั จจัยดึงดูดและปั จจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพํานักระยะยาวใน
ประเทศไทย ใช้ระเบียบการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงสํารวจพื้นที่ศึกษาและใช้แบบสอบถาม
นักท่ องเที่ ยวสู งอายุที่เดิ นทางมาพํานักระยะยาวในประเทศไทยจํานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดื อน
มิถุนายน 2562 โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเบี่ยงเบนมาตารฐาน
การวิเคราะห์ ปัจจัยด้วยการหมุนแกนแบบ Varimax การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งอนุ มาน โดยใช้สถิ ติ independent
T-Test และ One – Way Anova เพื่อหาค่าความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 และการวิเคราะห์เนื้อหานําเสนอเป็ นความเรี ยง ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชายที่ มีอายุระหว่างช่วงอายุ 50-54 ปี นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่เดิ นทางมาจากประเทศสหราชอาณาจักร มีระดับ
การศึกษาในระดับอนุปริ ญญาหรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อปี $50,001-$100,000 ดอลลาร์ หรื อคิดเป็ น
เงิ นไทยจะอยูท่ ี่ ประมาณ 1,500,000 – 3,000,000 บาท และส่ วนใหญ่ที่เดิ นทางมาพํานักระยะยาวจะมีสถานภาพ
สมรส ในด้านปั จจัยผลักดัน พบว่า โดยรวมนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติมีแรงจูงใจทางด้านปั จจัยผลักดันมาก
ที่ สุดในคือ 1) เพื่อรักษาสุ ขภาพ 2) เพื่อใช้เวลาพักผ่อนหลังเกษียณอย่างสงบ 3) เพื่อพบเจอวัฒนธรรมใหม่ๆ
4) เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง 5) เพื่อเข้าถึงแหล่งธรรมชาติที่แท้จริ ง ตามลําดับ ในด้านปั จจัยดึง พบว่า โดยรวม
นักท่องเที่ ยวสู งอายุชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย ได้แก่ 1) สุ ขอนามัยและความ
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สะอาด รองลงมาคือ 2) ความหลากหลายของกิจกรรม 3) เงื่อนไขการทําวีซ่าพํานักระยะยาว 4) ความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยว 5) ความสะดวกในการเดินทาง ตามลําดับ
คําสําคัญ: นักท่องเที่ยวสูงอายุ, พํานักระยะยาว

ABSTRACT

The objective of this research is 1) to study the general demographic characteristics of foreign tourists
who travel to Thailand for a long stay in Thailand A case study of Pattaya and Hua Hin 2) To study the motivation
of attracting factors and the driving factors of foreign tourists traveling to Thailand for long-term stay. Use survey
research regulations Collecting data by surveying the study area and using questionnaires for elderly travelers
traveling to stay in Thailand for 400 persons. Data was collected in June 2019 by using data analysis, using
frequency and percentage values. Arithmetic mean deviation Analysis of factors by varimax rotation of axes by
determining the level of statistical significance at 0.05 and content analysis presented as a sort the research found
that most foreign tourists are males aged between the ages of 50-54 years. Most tourists travel from the United
Kingdom. Have an education level at a diploma level or under a bachelor's degree Average annual income
$ 50,001- $ 100,000 or equivalent to Thai money will be around 1,500,000 - 3,000,000 baht and most of the longterm travelers will have marital status. In the driving factor it was found that by including the elderly tourists,
foreigners traveling to stay in Thailand, for example 1) hygiene and cleanliness, followed by 2) diversity of
activities 3) long stay visa conditions 4) variety of 5) Travel convenience, respectively. The results of motivation
analysis by gender Income and status of foreign tourists traveling to Thailand for long-term stay in the push factor,
it was found that when considering gender it was found that male tourists gave higher average motivation levels
than females. By giving priority to motivation for self-esteem continuing in revenue, the research found that older
tourists, foreigners with income below $ 20,000, provide the highest average level of motivation. And the
importance of motivation to learn the most different cultures and in terms of status, it was found that elderly
tourists, foreigners who were widowed Giving the average of the highest motivation level And the importance of
motivation to travel in the most exotic places In terms of pull factors, it was found that the population in terms of
sex Income and status of foreign tourists traveling to Thailand for long-term stay the level of importance of the
overall motivation of the sample group At a high level When considering gender, it was found that male tourists
gave the highest level of motivation. By giving the most importance to the cost of living incentives in Thailand
By giving priority to the motivation of the quality of accommodation later, when considering the status, it was
found that the elderly, foreigners who were widowed Giving the average of the highest motivation level and the
importance of motivation in the beauty of the tourist attraction as much as possible.
Keywords: elderly tourists, long stay
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งในการนําเงินตราต่างประเทศเข้ามา
กระตุน้ สภาพเศรษฐกิจของไทยโดยเร่ งด่วน และถือเสมือนเป็ นวาระแห่ งชาติ ซึ่ งการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
กลุ่มนักท่ องเที่ ยวหลังเกษียณ อายุ 50 ปี ขึ้ นไป ได้ดาํ เนิ นการจัดโครงการ และกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มให้
ประเทศไทยเป็ นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว รวมถึงการขยายกลุ่มตลาดไปยังนักท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ
(Niche Market/Segment) ในการเดินทางให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นที่ผา่ นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการ
ส่งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทําให้จาํ นวนนักท่องเที่ยวมีอตั ราการขยายตัวที่ดีมาโดยตลอด สามารถเพิ่มจํานวน
นักท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางเข้ามาประเทศไทยได้มากขึ้ นทุ กปี แต่อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณาจากวันพักเฉลี่ ย ของ
นักท่องเที่ยวทัว่ โลกกลับพบว่ามีแนวโน้มลดลง ในส่วนของประเทศไทยพบว่าในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา จํานวนวันพัก
เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.43 ต่อปี ทําให้รายได้ท่ีได้รับจากการท่องเที่ยวอาจมิได้เพิ่มขึ้นใน
สัด ส่ ว นมากเท่ า ที่ ค วรจะเป็ น การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย จึ ง พิ จ ารณาเห็ น ว่า การขยายตลาดไปยัง กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่สามารถใช้เวลาในการพํานักนานวัน จะเป็ นการเพิ่มระยะเวลาและจํานวนเงินในการใช้จ่ายได้มาก
ขึ้น (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ลองสเตย์, 2559)
จากแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของผูส้ ู งอายุและการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพของกลุ่มนักท่องเที่ยวผูส้ ู งอายุ
โดยมีการเดินทางเพื่อพํานักระยะยาวและรักษาสุ ขภาพ จึ งทําให้การท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวผูส้ ู งอายุเป็ น
ตลาดหนึ่ งที่ มี แนวโน้มการเติ บโตเพิ่ ม มากขึ้ นเรื่ อ ย ๆ อยู่ต ลอดระยะเวลา อัน เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้าง ประชากรจึงนําไปสู่ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ภายใต้การท่องเที่ยวของกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มี
รู ปแบบการท่องเที่ยวแบบไม่เร่ งรี บหรื อท่องเที่ยวแบบเนิ บช้า โดยไม่สร้างผลกระทบและทําลายทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต่อไป ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นปั ญหาในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ถึง
แรงจูงใจของนักท่องเที่ ยวสู งอายุชาวต่างชาติที่พาํ นักระยะยาวในประเทศไทย การท่องเที่ยวคุณภาพจึงเป็ นกล
ยุทธ์หนึ่งที่จะทําให้นกั ท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสนใจต่อการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
อันเกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม คุณภาพที่นบั ว่าเป็ นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Tourists) ที่มีความสนใจในการ
เข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยว เน้นการรับรู ้หรื อการทํากิจกรรมการท่องเที่ยวพิเศษร่ วมกันอย่างลึกซึ้ ง ดังนั้นความสําคัญ
ของการท่องเที่ยวคุณภาพ นับเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ของแนวคิดการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่เป็ นการท้าทายไป
จากรู ปแบบเดิมที่เป็ นแบบการท่องเที่ยวมวลชน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ทวั่ ไปของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพํานัก
ระยะยาวในประเทศไทย กรณี ศึกษาเมืองพัทยาและเมืองหัวหิ น
(2) เพื่อศึ กษาแรงจูงใจด้านปั จจัยดึ งดูดและปั จจัยผลักดันของนักท่องเที่ ยวสู งอายุชาวต่างชาติที่เดิ น
ทางเข้ามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย กรณี ศึกษาเมืองพัทยาและเมืองหัวหิ น
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
แรงจูงใจของนักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติทพี่ าํ นักระยะ
ยาวในประเทศไทย
ปัจจัยผลัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลักษณะทางประชากร
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพก่อนเกษียณ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพสมรส

1.เพื่อพักผ่อน
2.เพื่อใช้เวลาที่มีค่ากับเพื่อน/ครอบครัว
3.เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง
4.เพื่อเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่แตกต่าง
5.เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่

ปัจจัยดึง

1.ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
2.ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว
3.ทะเลและชายหาด
4.สภาพอากาศ
5.อาหารไทย
6.ค่าครองชี พในประเทศไทย
7.ความหลากหลายของกิจกรรม
8.ความเป็ นมิตรไมตรี ของผูค้ นในท้องถิ่น
9.คุณภาพของสถานที่พกั แรม
10.ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว
11.ความสะดวกในการเดินทาง
12.สุ ขอนามัยและความสะอาด
13.ชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์
14.เงื่อนไขวีซ่าสําหรับการพํานักระยะยาว
15.ความพร้อมทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ด้านเนื้อหาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสู งอายุชาวต่างชาติที่
พํานักระยะยาวในประเทศไทย โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั ดังนี้
1) การวิ จั ย เอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ แ ละทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตํารา หนังสื อ เอกสาร รายงานวิจยั เว็บไซต์ ของหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาที่สอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และทบทวนบริ บทการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาวในประเทศไทย
2) การวิจยั เชิ งปริ มาณ ในการนําเครื่ องมือแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลตัวอย่างของนักท่ องเที่ ยว
จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยมีข้ นั ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
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1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยความถี่และค่าร้อยละ
2) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว วิเคราะห์ดว้ ยความถี่
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรเป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ ยวสู งอายุชาวต่างชาติอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไปที่
พํานักระยะยาวในประเทศไทย ในพื้นที่อาํ เภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไปที่พาํ นักระยะยาวในประเทศไทย โดยทําการศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจในด้านปั จจัยผลักและปั จจัยดึง
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลาย
ปิ ดภาษาอังกฤษ ที่สร้างขึ้นจากการทบทวนงานวรรณกรรม ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ ยว
สู ง อายุช าวต่ า งชาติ ข้อ มู ล เกี่ ย วข้อ งกับ แรงจู ง ใจนัก ท่ อ งเที่ ย วสู ง อายุช าวต่ า งชาติ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วสู ง อายุ
ชาวต่างชาติที่พาํ นักระยะยาวในประเทศไทย โดยแบบสอบถามจะมีลกั ษณะดังนี้
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-end Questionnaire) ที่ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบเติมข้อความ (Fill in the Blank) โดยอยูใ่ นส่ วนของข้อมูล
ส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ และแรงจูงใจของนักท่องเที่ ยว
สู งอายุชาวต่างชาติ ที่เดิ นทางเข้ามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open-end
Questionnaire) ที่ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบอย่างอิสระในเรื่ องของภูมิลาํ เนา และข้อเสนอแนะอื่นๆ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้นกั ท่องเที่ยวเป็ นผูใ้ ห้คะแนนของข้อมูล
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสู งอายุชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย โดยใช้
มาตราวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) (อัศวิน แสงพิกลุ , 2556, น. 181)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง โดยจะนําแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในช่วง
เดื อ น ตุ ล าคม ถึ ง ธั น วาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ภายในเมื อ งพัท ยา ชลบุ รี และหั ว หิ น
ประจวบคีรีขนั ธ์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive)
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยความถี่และค่าร้อยละ
2. เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว วิเคราะห์ดว้ ยความถี่และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มแรงจูงใจเป็ นกลุ่มใหญ่ดว้ ยการหมุนแกนแบบ
Varimax
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ส่ วนที่ 1 ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ทวั่ ไปของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพํานัก
ระยะยาวในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีดงั นี้ เพศ เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
แบ่งเป็ นเพศชายจํานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67 และเป็ นเพศหญิง จํานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามอายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่า อายุส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงอายุ 50-54 ปี จํานวน 119 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือ ช่วงอายุ มากกว่า 65 ปี ขึ้นไป จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ช่วงอายุ 60-64
ปี จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 และช่วงอายุ 55-59 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามสัญชาติ พบว่า สัญชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ
ที่ เข้ามาพํานักระยะยาวในประเทศไทยมากที่สุด คืออังกฤษ จํานวน 149 คน คิดเป็ น 37.4 รองลงมาคือ สัญชาติ
นอร์เวย์ จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3 สัญชาติออสเตรเลียจํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3 สัญชาติเนปาล
จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 สัญชาติเยอรมัน จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 สัญชาติฟินแลนด์ จํานวน 15
คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 สัญชาติอินเดีย จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5 สัญชาติไอริ ช, โปแลนด์,รัสเซียน จํานวน
12 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 3 สัญชาติ ออสเตรี ย, ฟิ ลิ ปปิ นส์ จํานวน 9 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.3 สัญชาติ แคนนาเดี ยน,
มาเลเซี ย จํา นวน 8 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 2 สัญ ชาติ อิ ต าลี่ จํา นวน 5 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.3 สัญ ชาติ เ บโทเนี ย,
สวิสเซอร์ แลนด์ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 สัญชาติบลั กอเรี ย จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ .5 สัญชาติอิงลิช,
สเวดิส จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ .3 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาทางด้านระดับการศึกษา พบว่า มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริ ญญาหรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
มากที่สุด จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5
ระดับปริ ญญาโท จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 ระดับปริ ญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 และอื่น ๆ
จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาทางด้านอาชี พ มีอาชี พส่ วนใหญ่พบว่าพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 158 คิดเป็ นร้อยละ
39.5 รองลงมาคือเจ้าของกิ จการ จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.8 อาชี พอื่น ๆ จํานวน 59 คิดเป็ นร้อยละ 14.8
อาชีพนักวิชาชีพเฉพาะด้าน จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8 อาชีพพ่อบ้าน/แม่บา้ น จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.8 และอาชีพข้าราชการ จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยต่อปี พบว่า มีราย $50,001-$100,000 ดอลลาร์ มากที่ สุด จํานวน 210 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ มีราย $20,000-50,000 ดอลลาร์ จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 มีรายได้ ตํ่ากว่า
$20,000 จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8 และมีรายได้มากกว่า $100,000 ดอลลาร์จาํ นวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.8 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาทางด้านสถานภาพสมรส พบว่า มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จํานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.3 รองลงมาคือสถานภาพโสด จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8 สถานภาพหย่าร้างจํานวน 23 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.8 และสถานภาพหม้าย จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3 ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจด้ านปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันของนักท่ องเทีย่ ว
สู งอายุชาวต่ างชาติทเี่ ดินทางเข้ ามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยถึงระดับปั จจัยผลักดันที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวพํานักระยะยาวใน
ประเทศไทย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปัจจัยผลักดันทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจเลือกเดินทางมา
ท่ องเทีย่ วพํานักระยะยาว
เพื่อใช้เวลาพักผ่อนหลังเกษียณอย่างสงบ
เพื่อใช้เวลาที่มีค่ากับเพื่อน/ครอบครัว
เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง
เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่
เพื่อพบเจอวัฒนธรรมใหม่ๆ
เพื่อรักษาสุขภาพ
เพื่อหลีกอากาศร้อนจัด/หนาวจัด ในประเทศตัวเอง
เพื่อพบปะผูค้ น/หาเพื่อนใหม่
เพื่อได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่
เพื่อเข้าถึงแหล่งธรรมชาติที่แท้จริ ง
ค่ าเฉลีย่ รวม

x�

4.31
4.22
4.40
4.34
4.37
4.27
3.98
4.12
4.33
4.37
4.27

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากที่ นักท่ องเที่ ยวได้รู้จักและความมี ชื่อเสี ยงของประเทศไทย ปั จจัย
ผลักดันที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดิ นทางมาท่องเที่ ยวพํานักระยะยาวในประเทศไทยมากที่ สุดคือ เพื่อความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (x� = 4.40) รองลงมาคือเพื่อพบเจอวัฒนธรรมใหม่ ๆ และเพื่อเข้าถึงแหล่งธรรมชาติที่แท้จริ ง
(x� = 4.37) เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่ (x� = 4.34) เพื่อได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ (x� = 4.33) เพื่อ
ใช้เ วลาพัก ผ่อนหลังเกษี ยณอย่า งสงบ (x� = 4.31) เพื่ อ รั ก ษาสุ ขภาพ (x� = 4.27) เพื่ อ ใช้เวลาที่ มี ค่า กับเพื่ อน/
ครอบครัว (x� = 4.22) เพื่อพบปะผูค้ น/หาเพื่อนใหม่ (x� = 4.12) และเพื่อหลีกอากาศร้อนจัด/หนาวจัด ในประเทศ
ตัวเอง (x� = 3.98) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยถึงระดับปั จจัยดึงที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวพํานักระยะยาวใน
ประเทศไทย
ปัจจัยดึงทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจเลือกเดินทางมา
ท่ องเทีย่ วพํานักระยะยาว

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว
ทะเลและชายหาด
สภาพอากาศ
อาหารไทย
ค่าครองชีพในประเทศไทย
ความหลากหลายของกิจกรรม
ความเป็ นมิตรไมตรี ของผูค้ นในท้องถิ่น
คุณภาพของสถานที่พกั แรม
ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว
ความสะดวกในการเดินทาง
สุขอนามัยและความสะอาด
ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์
เงื่อนไขการทําวีซ่าพํานักระยะยาว
ความพร้อมทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาล
ค่ าเฉลีย่ รวม

x�

4.30
4.21
4.39
4.33
4.50
4.12
4.25
4.51
4.41
4.20
4.31
4.20
4.29
4.16
4.36
4.30

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากที่ นักท่องเที่ ยวได้รู้จักประเทศไทย ทําให้เกิ ดปั จจัยดึ งที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ ยวพํานักระยะยาวในประเทศไทยมากที่สุดคือ ความเป็ นมิตรไมตรี ของผูค้ นใน
ท้องถิ่น (x� = 4.51) รองลงมาคืออาหารไทย (x� = 4.50) คุณภาพของสถานที่พกั แรม (x� = 4.41) ทะเลและชายหาด
(x� = 4.39) ความพร้อมทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาล (x� = 4.36) สภาพอากาศ (x� = 4.33) ความสะดวกใน
การเดิ นทาง (x� = 4.31) ความหลากหลายของแหล่งท่ องเที่ ย ว (x� = 4.30) ชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ (x� = 4.29)
ความหลากหลายของกิจกรรม (x� = 4.25) ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว (x� = 4.21) สุขอนามัยและความสะอาด
(x� = 4.20) ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวและเงื่อนไขการทําวีซ่าพํานักระยะยาว (x� = 4.16) และค่าครองชีพ
ในประเทศไทย (x� = 4.12) ตามลําดับ

6. อภิปรายผล

จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวสู งอายุชาวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย กรณี ศึกษา เมืองพัทยาและเมืองหัวหิ น
จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่พาํ นักระยะยาวในประเทศไทย
กรณี ศึกษา เมืองพัทยาและเมืองหัวหิ น พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ โดยรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่
เป็ นเพศชายที่มีอายุระหว่างช่วงอายุ 50-54 ปี นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นชาวอังกฤษ มีระดับการศึกษาในระดับ
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อนุ ปริ ญญาหรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อปี $50,001-$100,000 ดอลลาร์ และส่ วนใหญ่ที่เดิ นทางมา
พํานักระยะยาวจะมีสถานภาพการสมรส ตามลําดับ ผลการวิจยั ข้างต้นสอดคล้องกับ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ
อรไท โสภารั ตน์, (2555) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง “การพํานักระยะยาวของคนญิ ปุ่นในจังหวัดเชี ยงใหม่ : การ
วิเคราะห์ปัจจัยกําหนดในช่วงก่อนและหลังการพํานัก” พบว่า 3 ใน 4 ของผูพ้ าํ นักระยะยาวที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาเป็ นเพศชาย ถึงร้อยละ 90 มีอายุอยูใ่ นช่วง 60-69 ปี ในด้านสถานภาพสมรส มากกว่า 4 ใน 5 หรื อ ร้อย
ละ 87.5 เป็ นผูท้ ี่สมรสแล้วและยังคงสถานภาพสมรสอยู่ และส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวที่มีบุตรแล้ว
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจทั้งสองด้านคือด้านปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงของ
นักท่ องเที่ ยวสู งอายุชาวต่างชาติ ที่เดิ นทางเข้ามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย ในด้านปั จจัยผลักดัน พบว่า
โดยรวมนักท่องเที่ ยวสู งอายุชาวต่างชาติมีแรงจูงใจทางด้านปั จจัยผลักดันมากที่ สุดใน 3 ด้าน คือ 1) เพื่อรักษา
สุขภาพ 2) เพื่อใช้เวลาพักผ่อนหลังเกษียณอย่างสงบ 3) เพื่อพบเจอวัฒนธรรมใหม่ๆ ตามลําดับ ในด้านปั จจัยดึง
พบว่า โดยรวมนัก ท่ อ งเที่ ย วสู ง อายุช าวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข้า มาพํา นัก ระยะยาวในประเทศไทย ได้แ ก่ 1)
สุขอนามัยและความสะอาด รองลงมาคือ 2) ความหลากหลายของกิจกรรม 3) เงื่อนไขการทําวีซ่าพํานักระยะยาว
ตามลําดับ ผลการวิจยั สอดคล้องกับ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และอรไท โสภารัตน์, (2555) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง
“การพํานักระยะยาวของคนญิปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์ปัจจัยกําหนดในช่วงก่อนและหลังการพํานัก”
ปั จจัยกําหนดต่อการพํานักระยะยาวของนักท่ องเที่ ยวญี่ ปุ่นในจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นปั จจัยกําหนดที่ ได้มีการ
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ปั จจัยเกี่ยวกับค่าครองชีพ ที่ต่าํ กว่าค่าครองชีพในประเทศ
ญี่ ปุ่น ความเป็ นมิ ตรและลักษณะของคนเอเซี ย อาหารไทยและวัฒนธรรม ความปลอดภัยและความมัน่ คงต่อ
ร่ างกายและทรัพย์สิน ความสงบและความมัน่ คงในประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงความสะดวกในการท่องเที่ยว ลัดณา ศรี อมั พรเอกกุล, (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง การท่องเที่ยว
คุณภาพเพื่อนักท่องเที่ยวผูส้ ูงอาย กล่าวว่า สําหรับประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงสิ่ งแวดล้อม และนิเวศ รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวผูส้ ู งอายุที่มีกาํ ลังซื้ อสู งและมีเวลาสําหรับการ
ท่ องเที่ ยวได้ ยาวนานกว่านักท่องเที่ ยวกลุ่มอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อรักษาและดึ งดูดนักท่องเที่ ยวกลุ่มคุณภาพเหล่านี้
ภาครัฐควรมุ่งเน้นยกระดับการท่องเที่ยวให้ทดั เทียมและให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการ ท่องเที่ยวต่อไป
ได้และยังเป็ นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีข้ ึนได้อีกด้วย
จากการศึกษาข้างต้นทําให้ทราบเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผูส้ ูงอายุในประเด็น และค่านิยม
เพื่อสามารถนําเสนอแก่หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดชลบุรีและประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อ
นําไปใช้ในการกําหนดแผนการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ และวัฒนธรรม โดยสามารถจําแนกแรงจูงใจ
ของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเพพาะกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนี้ ยงั ไม่
รับการตอบสนองอย่างชัดเจน จึงเป็ นโอกาส สําหรับ Niche Market.

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) เพื่อให้ผูป้ ระกอบการทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการทางด้านโรงแรม
นําผลการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ นําไปใช้เพื่อเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับ
การที่จะพัฒนาและปรับปรุ งตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ
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(2) เพื่อเป็ นองค์ความรู ้ในการต่อยอดงานวิจยั และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของรัฐบาลจะได้มีการ
ผลักดันและให้ส่งเสริ มสนับสนุนนโยบายในเรื่ องของการท่องเที่ยวแบบลองสเตย์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึ กษาเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวอเมริ กนั กับกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาว
ยุโรป และกลุ่มนักท่ องเที่ ยวชาวเอเชี ย ซึ่ งเป็ นสามกลุ่มที่ สําคัญที่ สุด เพื่อให้ทราบถึ งความแตกต่างในด้า น
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสู งอายุชาวต่างชาติที่พาํ นักระยะยาวในประเทศไทย ซึ่ งปั จจุบนั นี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
อเมริ กนั มีจาํ นวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย
(2) ควรมีการศึ กษาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาในเรื่ องของการพํานักระยะยาวของ
นักท่องเที่ยวสู งอายุชาวต่างชาติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทย เพื่อรัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจะได้
นําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาทางด้านธุรกิจและพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณความอนุเคราะห์จาก ดร.ชมพูนุช วิจิตรถาวร ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรศิ ลป
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บทคัดย่ อ

รู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิ จเปลี่ ยนไปภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่ งผลให้ตราสิ นค้าต่างๆ
ประสบปั ญหาอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว ทําให้เหล่าบรรดานักธุรกิจ นักการตลาด และเจ้าของกิจการ
ต้องคํานึ งถึงการวางแผนการตลาดใหม่ หนึ่ งในกลยุทธ์สําคัญในการประกอบสร้างตราสิ นค้าท่องเที่ยว คือการ
ตระหนักถึงการสร้างความแตกต่างบนโลกออนไลน์ดว้ ยนวัตกรรมเชิงรุ กเพื่อสร้างสร้างความลึกซึ้งของการตลาด
และการสร้างจุดยืนอย่างชัดเจน ยิง่ ไปกว่านั้นจะต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานของการตลาด
ดังนั้นบทความนี้ มีความประสงค์ที่จะแสดงตัวอย่างของแบรนด์ระดับโลกที่ ประสบความสําเร็ จด้วย
แนวคิดและหลักการของแผนการตลาดรู ปแบบใหม่โดยแบรนด์ท่องเที่ ยวสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
ธุรกิจของตัวเองอย่างลงตัว ทั้งนี้ กระบวนการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจะต้องสร้างจุดเด่นด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความแตกต่าง โดยนวัตกรรมนั้นจะต้องสอดคล้องกับปั ญหาของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นอยูใ่ นทุกวัน
คําสําคัญ: การท่องเที่ยว, ตราสิ นค้า, การตลาดเชิงรุ ก, นวัตกรรมการบริ การเชิงรุ ก

ABSTRACT

Human lifestyle has been changed under technology improvement. So, many brands have a lot of
problems especially, the tourism brand. Businessmen, marketer and owner have to rethink about the new
marketing plans. One of the most important strategy to create tourism brand is how to make a brand in different
with the other on online with proactive innovation. And create the positioning,. Therefore, this article academic
has purpose to show the example of successful brand with use the concepts and principles of modern marketing
so, tourism brand can apply to your business. So, the tourism brand processes are made from unique innovation.
At last the innovation must relate the consumer’s problem.
Keywords: Tourism brand, Creativity, Approach Marketing, Approach Innovative
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1. บทนํา

ณ ปั จจุบนั สภาวะสังคมที่เต็มไปด้วยความวุน่ วายทั้งเรื่ อง เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงอุตสาหกรรม สิ่ ง
เหล่านี้ มีจุดกําเนิ ดมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ทุกสิ่ งทุกอย่างสามารถถ่ายโอนแล้วเก็บรวบรวมเป็ นข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมี สิทธิ์ เลื อก หรื อคัดกรองข้อมูลก่ อนจะตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้บ ริ ก าร
ด้วยเหตุน้ ี ทาํ ให้ธุรกิ จต่างๆประสบปั ญหาอย่างมากในเรื่ องการเข้าใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะธุ รกิ จการ
ท่องเที่ยวเอกชนที่มีนกั ท่องเที่ยวใช้บริ การลดน้อยลงขึ้นทุกปี ปั ญหาเหล่านี้ส่งผลให้บรรดาเจ้าของธุรกิจต้องก้าว
ผ่านจุดซบเซาด้วยการให้ความสําคัญกับกลยุทธ์เรื่ องนวัตกรรมการบริ การเชิงรุ กและการตลาดเชิงรุ ก
นวัตกรรมเป็ นหัวใจสําคัญในการวางแผนการสร้างตราสิ นค้าการท่องเที่ยวให้มีความแตกต่างจากตรา
สิ น ค้า อื่ น ๆ โดยทํา หน้า ที่ ข ับ เคลื่ อ นองค์ก รให้ ก้า วเข้า สู่ ยุค ดิ จิ ทัล ดัง นั้น นวัต กรรมจึ ง เป็ นแรงผลัก ดัน ให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกต้องไม่หยุดอยูก่ บั ที่เพื่อการดํารงให้มีชีวติ รอดต่อไป
ดังนั้นบทความนี้ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้นวัตกรรมเชิงรุ กและการตลาดรู ปแบบใหม่เพื่อ
ยกระดับตราสิ นค้าท่องเที่ยว David Aakker (2015) กล่าวว่าการสร้างแบรนด์ทว่ั ๆไปคือสร้างให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั แต่
การสร้างให้ผบู ้ ริ โภคจดจําได้ตอ้ งสร้างด้วยนวัตกรรมที่มาจากความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะแตกต่างเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคไม่พิจารณาแบรนด์อื่น ๆ ในท้องตลาด จากการกล่าวของ ชยุต ภวภานันท์กลุ และ ณสรัญ มหิ ทธิชาติกุล
(2558) การเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ให้กบั นวัตกรรมในตลาด ผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึงความอยากรู ้อยากเห็น ชอบทดลอง
และนวัตกรรมใหม่จะมีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนแบรนด์อื่น ๆ อย่างเช่นกรณี ตวั อย่าง
ของสํานักข่าวซิ นหัวประเทศจีนเปิ ดตัวผูป้ ระกาศข่าวหุ่นยนต์ หรื อผูป้ ระกาศข่าวสมองปั ญญาประดิษฐ์Artificial
Intelligence (AI) โดยครั้งนี้ สาํ นักข่าวซิ นหัวได้สร้างความแตกต่างโดยนําหลักการของเทคโนโลยีมาต่อยอดด้วย
การใช้นวัตกรรมเชิงรุ กเพื่อต้องการตอบสนองต่ออุตสาหกรรมสื่ อในปั จจุบนั

รู ปภาพประกอบที่ 1: ผูป้ ระกาศข่าวปั ญญาประดิษฐ์ (ที่มา : Workpoint, /561)
จากกรณี ตวั อย่างส่ งผลให้สํานักข่าวซิ นหัวได้ถือเป็ นผูส้ ร้างผูป้ ระกาศหุ่ นยนต์ตวั แรกของโลก และยัง
ได้รับความสนใจที่ดีจากประชาชนชาวจีนรวมถึงการแก้ไขปั ญหาสภาวะทางสังคมในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการราย
ข่าวให้ดียิ่งขึ้น ความสําเร็ จครั้งนี้ เห็ นได้ชดั ว่าการนํานวัตกรรมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์จะส่ งผลให้
การตลาดมีการก้าวกระโดดไปข้างหน้าและตราสิ นค้าจะเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อฟื้ นฟูและเพิ่มมูลค่าให้กบั ตราสิ นค้าท่องเที่ยวด้วยการนําเสนอรู ปแบบการตลาดและนวัตกรรม
การบริ การเชิงรุ กที่เป็ นกุญแจสําคัญในการเพิ่มขีดความสามรถให้การท่องเที่ยวในประเทศไทย
2.2 เพื่อยกระดับให้กบั ตราสิ นค้าในอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยวด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กผ่าน
ช่องทางออนไลน์รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างในธุรกิจ

3. ตราสิ นค้ า

ตราสิ นค้า (Brand) หมายถึงเป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างที่สินค้ามอบให้ท้ งั สิ่ งที่จบั ต้องได้ (Tangible) เช่น โลโก้
บรรจุภณ
ั ฑ์ และยังครอบคลุมถึงสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible) เช่น คํามัน่ สัญญา อารมณ์ความรู ้สึก ความคุน้ เคย
ประสบการณ์ ถ้าสิ นค้าใดสามารถหยิบยืน่ ให้ผบู ้ ริ โภคได้ท้ งั ความพึงพอใจทางด้ายกานภาพที่จบั ต้องได้และความ
พึงพอใจในด้านอารมณ์ความรู ้สึกที่อาจสัมผัสไม่ได้ ถือได้วา่ สิ นค้านั้นมี “ตราสิ นค้า” วิทวัส ชัยปาณี (2548) แบ
รนด์เป็ นมุมมองของผูบ้ ริ โภคเป็ นความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคเมื่อได้ยนิ หรื อเห็นสัญลักษณ์ผบู ้ ริ โภคจะรับรู ้ทนั ทีวา่ ตรา
สิ นค้านี้ ทาํ อะไรได้บา้ ง เช่น ตราสิ นค้าคิทแคท ผูบ้ ริ โภครับรู ้โดยอัตโนมัติว่าเป็ นช็อกโกแลต ดังนั้นผูบ้ ริ โภค
สามารถจดจําแบรนด์ได้หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการสร้างกลยุทธ์ของแต่ละองค์กร
แบรนด์เป็ นสิ่ งสําคัญในการสร้างธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จโดยเฉพาะธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งอย่าง
ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยสังเกตุจากจํานวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ละปี ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รู ปภาพประกอบที่ 2: รายงานประจําปี (ที่มา : สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560)
จากจํานวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวดังกล่าวส่ งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทํารายได้เข้าประเทศ
มากถึงสองล้านๆบาทในปี 2560 ที่ผ่านมา (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2560) และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อย ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยิ่งมีนักท่องเที่ ยวแห่ เข้ามามากเท่าไรยิ่งมี การแข่งขันทางการตลาดสู งมากเท่านั้น
หมายความว่าเจ้าของธุรกิจจะทําทุกวิถีทางในการดึงนักท่องเที่ยวให้เป็ นลูกค้าของตัวเอง นักท่องเที่ยวมีสิทธิ์ ทีจะ
เลือกใช้บริ การบริ ษทั ท่องเที่ยวอะไรก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั พวกเขารู ้จกั บริ ษทั มากน้อยเพียงใด แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเรื่ อง
แบรนด์ของ (Kapferer, 2005) กล่าวว่าการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันขึ้นอยู่กบั พื้นฐานการตลาดของ
แบรนด์น้ นั และจะนําไปสู่ การจดจําได้ของผูบ้ ริ โภค เป้ าหมายสําคัญของการสร้างแบรนด์ในทุก ๆอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ มีการแข่งขันสู งอย่างธุ รกิ จการท่องเที่ ยวก็คือ ต้องทําให้คนจําแบรนด์ได้ แบรนด์ที่
แข็งแกร่ งจะทําให้ผูบ้ ริ โภคทราบถึ งความแตกต่างของแบรนด์น้ ันกับคู่แข่ง และผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ การใช้
บริ การของลูกค้าที่แบรนด์ปรารถนา
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4. การท่ องเที่ยว

(กรมการท่องเที่ยว, 2558) เม็ดเงินกว่าแสนล้านบาทที่ประเทศไทยได้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเติบโตอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะในปี 2555 ที่ผา่ นมารายรับจากการ
ท่องเที่ยวจัดอยูใ่ นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน สามารถสร้างรายได้และมีการจ้างงานกว่า 1.9 ล้านคนจากจํานวน
นักท่ องเที่ ยวต่างชาติ ที่เดิ นทางเข้ามาประเทศไทย (The Travel & Tourism Competitive ของ World Economic
Forum WEF, 2556) จากรายงานของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อธิ บดีกรมการท่องเที่ยว ซึ่ งรายได้ดงั กล่าวมา
จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภท อาทิ เช่น ที่พกั อาหาร โรงแรม กิจกรรมระหว่างทาง ดังนั้น
การใช้จ่ายของผูเ้ ดินทางแต่ละครั้งจึงมีจาํ นวนค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ยต่อคน 4,500-5,500 บาท (สุพล ศรี พนั ธุ,์ 2557)
กล่าวว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นร้อยละ 8 - 9 ในปี
สิ่ งที่ทาํ ให้ประเทศไทยมีรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยว คือ ประเทศไทยเป็ นที่รู้จกั และยอมรับในการ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนํา มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีระดับราคาที่หลากหลาย (พรศิริ สโนหาญ
,2550) แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็ วในขณะที่พฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าหรื อ นักท่องเที่ยวจํานวน
มากเปลี่ยนไปโดยสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกอย่างและย่อขนาดเพื่อสามารถพก
ติดตัวไปได้ทุกโอกาส การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวซบเซาลงอย่างมาก
สื บเนื่ องจากนั ก ท่ อ งเที่ ยวสามารถเป็ นไกด์ นํ า ทางเองได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งเสี ยเงิ น จํ า นวนมากพึ่ งทั ว ร์
จากพฤติ ก รรมดัง กล่ า วนัก ท่ องเที่ ย วสามารถหาสถานที่ กิ จ กรรม วิว หรื อ ร้ า นอาหารผ่า นแอปพลิ เคชันบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน

รู ปภาพประกอบที่ 3 : Skyscanner (ที่มา : Adventureinyou, 2017)
(พรศิ ริ มโนราญ , 2550) กล่าวว่าธุ รกิ จการท่องเที่ ยวมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ แตกต่างจากธุ รกิ จสิ นค้าอุปโภคและ
บริ โภคทัว่ ไป สื บเนื่องจากผูบ้ ริ โภคไม่เคยยึดติดกับการบริ การท่องที่ยวของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง หมายความว่า
ผูบ้ ริ โภคจะเปลี่ยนแปลงการรับบริ การทุกครั้งตามที่ตนเองรู ้จกั หรื อสนใจเท่านั้นทําให้ผปู ้ ระกอบการ เจ้าของการ
กิ จการท่ องเที่ ยวต้องคํานถึ งถึ งการสร้ างแบรนด์อย่างไรให้ผูบ้ ริ โภครู ้จัก และกลายเป็ นลูกค้า ส่ งผลให้ธุรกิ จ
ประเภทการท่องเที่ ยวมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ แตกต่าง โดยตีความหมายของคําว่าลักษณะเฉพาะตัวที่ แตกต่างคือ
“การสร้างแบรนด์ให้แตกต่างด้วยการตลาดเชิงรุ ก”
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หมายถึ งการสร้ างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ มีเป้ าหมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์บางอย่าง โดยสรรค์สร้าง
โอกาสในการแย่งชิงหรื อส่ วนแบ่งทางการตลาด โดยทัว่ ไปการตลาดเชิงรุ กจะเหมาะสมกับตลาดที่มีการแข่งขัน
สูงในอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากกลยุทธ์ดงั กล่าวมักมีตน้ ทุนในเรื่ องค่าใช้จ่ายสูงทําให้การลงทุนเพื่อแย่งชิงพื้นที่
ในตลาดจะต้องคุม้ ค่ากับการเสี ยค่าใช้จ่าย
ณ ปั จจุบนั การตลาดเชิงรุ กมีการเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะการตลาดเชิงรุ กที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบรนด์โดยปรับเปลี่ยนจากการทําการตลาดออฟไลน์สู่ ออนไลน์ดว้ ยกลยุทธ์ที่เป็ นเอกลักษณ์มากขึ้นเพื่อต้องการ
พัฒ นาศัก ยภาพให้แก่ แบรนด์ (เสรี วงษ์ม ณฑา ,2561) ได้ก ล่ า วถึ ง ยุทธ์ ศาสตร์ ก ารตลาดออนไลน์เชิ งรุ กเพื่อ
ยกระดับแบรนด์ดงั นี้
5.1 สร้างสรรค์เรื่ องราวเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์และน่าสนใจสําหรับลูกค้า
5.2 ใช้พ้ืนที่ของดิจิทลั เป็ นส่วนหนึ่งของการสื่ อสารการตลาดออนไลน์โดยสร้างช่องทางสื่ อออนไลน์ให้
หลากหลายเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด สื่ อจะช่วยส่ งเสริ มให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ วและขยายไปได้
กว้างไกลมากยิง่ ขึ้น
กระบวนการคิดการทําการตลาดออนไลน์เชิ งรุ กมีแนวคิดและทฤษฎี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคกับแบรนด์เป็ นจํานวนมาก สังเกตได้จากนักวิชาการหลายท่านกล่าวว่าในยุคนี้แบรนด์ต่าง ๆใช้พ้นื ที่ของ
ดิจิทลั เป็ นส่วนหนึ่งของการตลาดออนไลน์เป็ น ซึ่งกลยุทธ์ดงั กล่าวไม่ได้คาํ นึงผูบ้ ริ โภค หมายความแบรนด์ระดับ
โลกไม่ได้ใช้พ้ืนที่ดิจิทลั เป็ นการตลาดตออนไลน์ตรงกันข้ามการตลาดออนไลน์ถูกทําให้กลายเป็ นสิ่ งมีชีวิตและ
เชื่อมโยงคุณค่าของตนเองเข้ากับชีวิตประจําวันของผูบ้ ริ โภค (ปิ ยชาติ อิศรภักดี ,2559) ทําให้นกั การตลาดจึงต้อง
ประยุกต์กลยุทธ์เพื่อก่อให้เกิ ดสายสัมพันธ์ที่เป็ นเอกลักษณ์แตกต่างที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภคและทําให้ผบู ้ ริ โภคจดจําได้
ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงนํากลยุทธ์การตลาดออนไลน์เชิ งรุ กต่าง ๆในยุคปั จจุบนั ที่ จะช่วยยกระดับตราสิ นค้าท่องเที่ยวสู่
ระดับโลกและสร้างความแตกต่างในเชิงรุ กทางแบรนด์ดงั นี้
สร้างสรรค์อย่างลงตัว
ณ สภาพสัง คมที่ เ ต็ม ไปด้ว ยข้อ มูล ข่า วสาร มี โ ฆษณาทั้งออนไลน์แ ละออฟไลน์จาํ นวนมาก ทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคเลือกที่ จะปิ ดกั้นตัวเอง ประกอบกับผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ์ ที่ จะเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ทําให้แบรนด์ที่สร้าง
การตลาดออกมาเป็ นจํานวนมากเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ยากขึ้น ดังนั้นแบรนด์ตอ้ งตระหนักถึงความสําคัญในการ
สร้างสิ่ งดึงดูดความสนใจให้อยูใ่ นสายตาและการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคได้
จากกรณี การสร้างแคมเปญ Share a coke ของบริ ษทั Coca Cola ที่ตอ้ งการส่งมอบความสุขให้กบั คนรอบ
ข้างโดยโค้กได้สร้างพื้นที่ส่วนบุคคลให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ดื่มโค้กในรู ปแบบของชื่อ หรื อคนพิเศษ เช่น พ่อ แม่ น้อง
แฟน แคมเปญนี้ ได้ถูกแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วลงบนสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยผูบ้ ริ โภคนําเสนอรู ปของ
ตัวเองกับกระป๋ องโค้ก ซึ่ งการสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของโค้กได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับประสบการณ์ใหม่ในการส่งมอบความสุขให้กบั คนรอบข้างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกได้พดู ถึง
กันข้าวทวีป และ ทําให้เกิดปรากฏการณ์ติดแฮชแท็ก(#)รวมถึงการโพสต์รูปมากถึง 6 แสนรู ป ดังนั้นการกระทํา
ของโค้ก ได้ส ร้ า งพฤติ ก รรมใหม่บ นโลกแห่ งโซเชี ย ลมี เดี ยให้แ ก่ ผูบ้ ริ โ ภคได้ร่ ว มกิ จกรรม และร่ ว มแบ่ งปั น
ความสุข ทั้งนี้ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากกลยุทธ์ที่เรี ยกว่า “สร้างสรรค์อย่างลงตัว” และเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์
การตลาดออนไลน์เชิงรุ กที่ขบั เคลื่อนแบรนด์สู่ระดับโลก
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รู ปภาพประกอบที่ 4 : sharecoke (ที่มา : Bandile.khumaio Instagram, 2018)
ถึงแม้ว่าการตลาดออฟไลน์จะถูกลดบทบาทลงอย่างมากแต่สิ่งหนึ่ งที่ทาํ ให้การตลาดออฟไลน์ไม่จาง
หายไปก็คือพฤติกรรมที่แตกต่างของผูบ้ ริ โภค (Kevin Lane Keller, 2017) ดังนั้นนักการตลาดอาจนําพฤติกรรมที่
แตกต่างของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าออฟไลน์มาสู่ ช่องทางออนไลน์ได้ดว้ ยการตลาดออนไลน์เชิงรุ ก “โชว์รูม
มิ่ง” มาปรับใช้ กรณี ตวั อย่างการบริ การออฟไลน์สู่ออนไลน์ของซู เปอร์ มาร์ เก็ต Tesco ในประเทศเกาหลีใต้คน
เกาหลีใต้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างหนักและมีเวลาว่างน้อยมากในแต่ละวัน การซื้ อของใช้ของกินเข้าบ้านเป็ น
เรื่ องลําบากมาก Tesco จึงสร้างซูเปอร์มาร์ เก็ตเสมือนจริ งเพื่อแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมดังกล่าวโดยนําชั้นวางสิ นค้า
ติดตามผนังอาคารสถานที่สาธรณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีเวลาเดินเข้าห้างเพื่อจับจ่ายซื้อของสามารถ
โหลดแอปพลิเคชัน Homeplus แล้วใช้สมาร์ ตโฟนสแกนรู ปสิ นค้าที่ตอ้ งการระหว่างรอรถไฟกลับบ้าน Tesco จะ
จัดส่งสิ นค้าที่สแกนทั้งหมดถึงหน้าบ้าน

รู ปภาพประกอบที่ 5 : Subway-Virtual Store (ที่มา : Fiveminutemarketing, 2013)
จากกรณี ตวั อย่างสรุ ปได้วา่ โชว์รูมมิ่งทําให้ลูกค้าได้ชม และเลือกสิ นค้าแบบเสมือนจริ งเป็ นการนําส่วน
ที่ ดี ที่ สุ ดของประสบการณ์ ออฟไลน์ ม าสู่ ช่ องทางออนไลน์ และช่ วยแก้ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นกั บ การ
ชอปปิ้ งออนไลน์อีกด้วย ทั้งนี้การตลาดออนไลน์เชิงรุ กโชว์รูมมิ่งทําให้นกั การตลาดมองเห็นภาพลูกค้าใช้ช่องทาง
ออนไลน์ แ ละออฟไลน์ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ งในอดี ต ทํา ไม่ ไ ด้ นัก การตลาดสามารถมองเห็ น ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เช่ น
ประชากรศาสตร์ ความถี่ในการชอป ช่วงเวลา เวลา รวมถึงผลิตภัณฑ์หรื อโปรโมชัน่ ที่ลูกค้าชื่นชอบ และประวัติ
การจับจ่าย ซึ่ งการตลาดออนไลน์เชิงรุ กดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีเกี่ยวกับนักการตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับตราสิ นค้าท่องเที่ ยว เพราะทําให้นักการตลาดวางแผนและบริ หารช่องทางเข้าถึงลูกค้าได้อย่างเต็มที่ แ ละมี
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ประสิ ทธิ ภาพ ข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยให้นกั การตลาดวางแผน จัดทริ ปโปรโมชัน่ และข้อเสนอแบบเรี ยลไทม์
ที่ลูกค้าต้องการโดยนําเสนอผ่านการติดรู ป ติดราคาที่ชดั เจนเพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อบริ การได้สะดวกและง่ายขึ้น

6. นวัตกรรมการบริการเชิ งรุ ก

(วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ และอาทิ ตยา อรุ ณศรี โสภณ, 2553) การเปลี่ยนแปลงบริ บทที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั
แสดงให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจใด ๆมิได้ถูกขับเคลื่อนด้วยที่ดิน แรงงาน และทุนอีกต่อไป แต่ระบบเศรษฐกิจจะ
ถูกขับเคลื่อนด้วยความรู ้และนวัตกรรมใหม่ ๆในการก่อให้เกิดผลผลิต ประเทศพัฒนาแล้วต่างให้ความสําคัญต่อ
นวัตกรรม เพราะนวัตกรรมสามารถสร้างรายได้และเศรษฐกิ จอย่างมหาศาล รวมถึงก่อให้เกิ ดอาชี พและธุ รกิ จ
ใหม่ๆ (วิเชียร สุขสร้อย, 2553) จากผลการศึกษาด้านนวัตกรรมของ (Hult et al., 2004) พบว่านวัตกรรมในองค์กร
หรื อธุ รกิ จทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงที่ มีอิทธิ พลต่อการดําเนิ นงานและเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ ขบั เคลื่อนให้
อุตสาหกรรมต่าง ๆประสบความสําเร็ จ ทั้งนี้ ยงั กล่าวถึงอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่มีการแข่งขันสู งและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ทําให้องค์กรในอุตสาหกรรมจําเป็ นต้องมี ก ารสร้ า งสรรค์น วัต กรรมเพื่อ ชิ งความได้เปรี ย บใน
การตลาด นวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่ขบั เคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึงนวัตกรรมมีความหลากหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั
อุตสาหกรรมที่นกั การตลาดจะเลือกใช้ ทั้งนี้ผเู ้ ขียนให้ความสําคัญกับนวัตกรรมประเภทการบริ การเชิงรุ กเนื่องจาก
บทความครั้งนี้ ตอ้ งการยกระดับตราสิ นค้าท่องเที่ยวด้วยการตลาดเชิงรุ กและนวัตกรรมเชิงรุ ก (นฤดี จิยะวรนันท์
2555 และ มาโคตะ ยูซูอิ, 2555) ได้สรุ ปความหมายของนวัตกรรมการบริ การเชิ งรุ กว่า คื อการบริ การใหม่ที่มี
ลักษณะของการปฏิ รูปจากเดิ ม โดยเกิ ดจากแนวคิดที่ มีผูด้ าํ รงชี วิตเป็ นจุดเริ่ มต้น และคํานึ งถึงปั จจัยทางสังคม
โครงสร้างของระบบที่เป็ นอยูแ่ ละการให้ความสําคัญกับคน รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภค
(สมนึ ก เอื้ อจิ ระพงษ์พนั ธ์, 2553) ได้ศึกษาการให้คาํ นิ ยามของคําว่านวัต กรรมเชิ งรุ กในขอบเขตการตลาด /
ประเด็นดังนี้
1. ความใหม่ (Newness) เป็ นสิ่ งที่ถูกพัฒนาขึ้นอาจจะมีลกั ษณะเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การ โดยจะ
เป็ นการปรับปรุ งจากของเดิมหรื อพัฒนาขึ้นใหม่ให้เป็ นรู ปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม
2. การใช้ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) นวัตกรรมคือการใช้ความรู ้
และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งสิ่ งที่ถือว่าเป็ นนวัตกรรมได้น้ นั จะต้องเกิดจากการใช้ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์
เป็ นพื้นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดการเลียนแบบหรื อการทําซํ้า
นวัตกรรมการบริ การเชิงรุ กสามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นสิ่ งแปลกใหม่อยูใ่ นรู ปแบบผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การ
ที่นาํ มาพัฒนาจากของเดิมที่มีอยูเ่ พื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดของผูบ้ ริ โภค นวัตกรรมอาจจะขึ้นอยูก่ บั
พื้นฐานหลักการของเทคโนโลยีที่ขบั เคลื่ อนด้ว ยความคิ ด สร้ างสรรค์กรณี ตวั อย่างของแบรนด์เครื่ องสํา อาง
L'Oréal ที่นาํ นวัตกรรมการบริ การเชิงรุ กมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาวะสังคมและความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดย
นักการตลาดทราบถึงปั ญหาที่สําคัญที่สุดในการซื้ อเครื่ องสําอางออนไลน์พบว่า ลูกค้าไม่สามารถทดลองสิ นค้า
ด้วยตนเองจึ งนึ กภาพไม่ออกว่าใช้แล้วจะเป็ นอย่างไร L'Oréal จึ งพัฒนาแอพ Make up Genius ที่ ใช้เทคโนโลยี
ความจริ งเสมือน (Augmented Reality) เข้ามาช่วยแอพจะทําหน้าที่ เหมือนกระจกเงาเสมือนจริ งให้ลูกค้าเลื อก
เครื่ องสําอางที่ตอ้ งการ จากนั้นแอพจะแสดงให้เห็นว่าเครื่ องสําอางนั้นจะเป็ นอย่างไรเมื่ออยูบ่ นในหน้าของลูกค้า
ภาพที่อยูใ่ นแอพสามารถแชร์ลงโซเชียลมีเดีย
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รู ปภาพประกอบที่ 6 : L'Oréal Makeup Genius App (ที่มา : Technews, 2015)
ดังนั้นผูป้ ระกอบการ นักการตลาด และเจ้าของการท่องเที่ยวสามารถนํากลยุทธ์นวัตกรรมการบริ การเชิง
รุ กของแบรนด์ L'Oréal มาประยุกต์ใช้ในแผนการตลาด โดยส่วนใหญ่การวางแผนท่องเที่ยวเป็ นเรื่ องยุง่ ยากเพราะ
หมายถึงการเดินทางที่ผบู ้ ริ โภคไม่เคยไปมาก่อน นวัตกรรมการบริ การเชิงรุ กจะนําเสนอการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การจองตัว๋ ที่ พกั ร้านอาหาร หรื อโรงแรมผ่านระบบเสมือนจริ ง (Augmented Reality) โดยแอพลิเคชันจะ
แสดงสถานที่ ท่องเที่ ยว ร้านอาหาร จองตัว๋ และอื่น ๆในรู ปแบบจําลองโดยที่นักท่องเที่ยวจะปรากฎอยู่ในแอพ
เสมือนนักท่องเที่ยวอยูใ่ นสถานที่น้ นั แล้ว นวัตกรรมการบริ การเชิงรุ กจะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจใช้บริ การ
ได้ง่ายขึ้น และเห็นภาพชัดเจนยิง่ ขึ้นผ่านภาพเสมือนจริ ง
จากตัวอย่างข้างต้นการนําปั ญหาของสังคมมาสร้างเป็ นโอกาสเพื่อสร้างความแตกต่างให้แบรนด์โดย
บูรณาการอุปสรรคของผูบ้ ริ โภคกับช่องทางออนไลน์เข้าด้วยกันเพื่อผลักดันให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้
รวดเร็ วและง่ายขึ้นและช่องทางออนไลน์จะส่งผลให้เกิดความสนิทสนมระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภค Philip Kotler
(2017) ทั้งนี้ แรงพลักดันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์โดยนําแนวคิดนวัตกรรมการบริ การเชิงรุ กมาประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

7. สรุ ป

อุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วเป็ นหนึ่ ง ในธุ รกิ จที่ ป ระสบปั ญ หาจากการเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคทําให้แบรนด์ท่องเที่ยวต่าง ๆของประเทศไทยซบเซาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของภาครัฐหรื อบางรายต้อง
ปิ ดตัวลง ปั ญหาเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการท่องเที่ยวมองหากลยุทธ์บางอย่างที่ทาํ ให้ธุรกิจยังคงเดิ น
ต่อไปข้างหน้าได้ แบรนด์ที่ตอ้ งการยกระดับต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มนําเสนอปั ญหาของผูบ้ ริ โภคมาสร้างเป็ นโอกาสโดย
การนํากลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กมาแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นจนนําไปสู่ การเริ่ มต้นธุรกิจอีกครั้ง เป้ าหมายของการสร้าง
แบรนด์ท่องเที่ยวไม่ใช่การสร้างสายสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคแบบฉาบฉวย หมายความว่าผูบ้ ริ โภคมาใช้บริ การแล้วก็
จบกันไป หากแต่เป็ นการสร้างความสนิทสนมจนกลายเป็ นลูกค้าประเภทจงรักภักดีในท้ายที่สุด แบรนด์ท่องเที่ยว
จะเข้าไปอยู่ในความทรงจํา และผูบ้ ริ โภคจะจดจําได้หรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั การเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
สิ นค้าด้วยนวัตกรรมการบริ การเชิงรุ กเพื่อสร้างความแตกต่างให้กบั แบรนด์ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั แสดงจุดยืน
อย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไร และมีรูปแบบการดําเนินชีวติ เป็ นอย่างไร ถ้าแบรนด์ท่องเที่ยวต้องการดําเนิ น
ต่อไป และเข้าถึงรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของ
สภาวะสังคม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรี ยนรู ้ที่จะนําเครื อข่ายสังคม
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โลกออนไลน์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคซึ มซับการแสดงออกรวมถึงจะส่ งผลให้รู้จกั
แบรนด์การท่องเที่ยว และจดจําได้
ดังนั้นบทความวิชาการครั้งนี้จึงบอกเล่าเนื้ อหา เทรนด์กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กและนวัตกรรมการบริ การ
เชิ งรุ กที่ ประสบความสําเร็ จอย่างสู งสุ ดในพื้นที่ การทําสงครามระหว่างแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้นักการตลาด
ผูป้ ระกอบการ และผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวได้นําไปประยุกต์ใช้ และปรั บตัวให้ทัน
ก่อนใคร

8. ข้ อเสนอแนะ

บทความนี้ กล่าวถึงการยกระดับตราสิ นค้าท่องเที่ ยวด้วยกลยุทธ์รูปแบบใหม่ที่ประสบความสําเร็ จจาก
อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ โดยนํากลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับรากฐานของการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย การตลาดและนวัตกรรมเชิงรุ กเป็ นปั จจัยสําคัญที่ขบั เคลื่อนการท่องเที่ยวให้คงอยู่รอดและยังสามารถเจาะ
กลุ่มตลาดลูกค้าทั้งใหม่และเก่าได้อีกด้วย
8.1 ผูบ้ ริ หาร นักการตลาด รวมถึงเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวควรมีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลาเพื่อทําให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกประทับใจกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8.2 ธุรกิจการท่องเที่ยวที่กาํ ลังพัฒนาและปรับกลยุทธ์ใหม่ควรมุ่งเน้นที่การตลาดและนวัตกรรมการ
บริ การเชิงรุ กที่ขบั เคลื่อนด้วย ความแปลกใหม่ ทันสมัย และสร้างสรรค์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคจดจําแบรนด์ในฐานะ
ผูน้ าํ นวัตกรรมการบริ การ
8.3 ธุรกิจท่องเที่ยวนอกจากจะขายเกี่ยวกับการบริ การเพื่อสร้างความประทับใจแล้ว ยังต้องรักษา
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคกลายเป็ นลูกค้าที่จงรักภักดี ดังนั้นการใช้การตลาดและนวัตกรรมเชิงรุ ก
เพื่อยกระดับตราสิ นค้าท่องเที่ยวควรครอบคลุมการสื่ อสารทั้งรู ปแบบช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้าง
สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเพิ่มโอกาสการติดต่อจากลูกค้ามากขึ้น
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การท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ กบั การรับรู้ การเห็นคุณค่ า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุรักษ์
ชุมชนป่ าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ECOTOURISM WITH PERCEPTION, APPRECIATION, PARTICIPATION
OF RESTORATION AND CONSERVATION, MANGROVE FOREST
COMMUNITY, BANG KHUN THIAN DISTRICT, BANGKOK
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
E-mail: nithipat798@yahoo.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การรับรู ้ การเห็นคุณค่า
การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนป่ าชายเลน 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู ้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนป่ าชายเลน 3) เพื่อศึกษาแนว
ทางการฟื้ นฟูและอนุ รักษ์วิถีชีวิตชุ มชนชาวประมงชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน 4) เพื่อศึ กษาปั ญหาและแนว
ทางแก้ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชนป่ าชายเลน พื้ น ที่ วิจัย คื อ ชุ ม ชนป่ าชายเลน เขตบางขุน เที ย น กรุ ง เทพมหานคร
ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนป่ าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ประธานชุ มชน ประชาชน ภูมิปัญญาท้องถิ่ น เจ้าหน้าที่ ภาครั ฐ
ผูป้ ระกอบการ เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ แบบสัง เกต แบบสัม ภาษณ์ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนป่ าชายเลน ได้แก่ พันธุ์ไม้ในป่ าชายเลน สัตว์ที่
พบในป่ าชายเลน ชุมชนชาวประมงป่ าชายเลนบางขุนเทียน ศูนย์ศึกษาป่ าชายเลน พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเขตบางขุน
เที ยน ศูนย์รวมอาหารทะเลบางขุนเที ยน 2) การรับรู ้ การเห็ นคุณค่า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ และการ
ท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ชุมชนป่ าชายเลนของนักเรี ยนในชุ มชน ทุ กด้านมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ด้านการรั บรู ้
เกี่ ยวกับอัตลักษณ์ชุมชน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (𝑥𝑥̅ =4.38) รองลงมา คือ ด้านการรับรู ้เกี่ ยวกับวิถีชีวิตชุมชน (𝑥𝑥̅ =4.32)
ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล (𝑥𝑥̅ =4.24) ด้าน
การเห็ นคุณค่าป่ าชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่ งทะเล (𝑥𝑥̅ =4.23) ด้านการรับรู ้เกี่ ยวกับป่ าชายเลน
(𝑥𝑥̅ =4.11) ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการฟื้ นฟูแ ละอนุ รั ก ษ์ป่าชายเลนและวิถี ชี วิต ชุ ม ชนชาวประมงชายฝั่ งทะเล
(𝑥𝑥̅ =4.04) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู ้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ชุมชนป่ าชายเลน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ระดับชั้นที่ศึกษา ระยะเวลาที่พกั อาศัยอยูใ่ น
ชุมชน รายได้ต่อเดือนของครอบครัว การเข้าร่ วมกิจกรรมฟื้ นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งมีค่าสถิติ F เท่ากับ 2.759
– 7.736 3) แนวทางการฟื้ นฟูและอนุรักษ์วถิ ีชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล และป่ าชายเลน ได้แก่ การส่งเสริ ม
อาชีพการทําประมงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริ มวิธีการจับสัตว์น้ าํ ที่ถูกวิธี การปลูกป่ าชายเลนเพิ่มเติม การมี
ระบบกําจัดขยะและของเสี ยที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ การปลูกฝั งจิ ตสํานึ กของ
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เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป การป้ องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล 4) ปั ญหาของชุมชนป่ าชายเลนมีดงั นี้ การกัด
เซาะชายฝั่งทะเล สารพิษและนํ้าเน่าเสี ย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีแนวทางแก้ไขปั ญหาของชุมชนป่ าชาย
เลน ได้แก่ การมีระบบการบําบัดนํ้าเสี ยที่มีประสิ ทธิภาพ การพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่ วมจากประชาชน การจัดทํา
เขื่อนกั้นคลื่นทะเล การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อัตลักษณ์ชุมชน ชุมชนป่ าชายเลน

ABSTRACT

The purposes of this research were to: 1) study ecotourism resources, perception, appreciation,
participation of restoration and conservation, ecotourism in mangrove forest community; 2) study the factors
affect to perception, appreciation, participation of restoration and conservation, ecotourism in mangrove forest
community; 3) study guidelines of restoration and conservation of way of life of inshore fishery community and
mangrove forest; 4) study threat and solution guidelines of mangrove forest community. Research area was
mangrove forest community, Bang Khun Thian district, Bangkok. Research population was people of mangrove
forest community, Bang Khuntian district, Bangkok. Research samples were basic education students. Key
informants were head of community, people in community, local wisdoms, local leaders, officers of public sector,
and business sector. Research instruments were observation form, interview form, and questionnaire. Statistics
for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and analysis of variance.
Research results were: 1) ecotourism resources were plants, animals, inshore fishery community,
mangrove forest, learning center of mangrove forest, local museum, seafood cuisine and restaurants; 2) students
of community were perception, appreciation, participation of restoration and conservation, and ecotourism of
mangrove forest community in all factors were high level of mean. Perception of community identity factor was
the highest mean (𝑥𝑥̅ =4.38), the second was perception of community way of life factor (𝑥𝑥̅ =4.32), perception of
ecotourism of mangrove forest and way of life of inshore fishery community factor (𝑥𝑥̅ =4.24), appreciation of
mangrove forest and way of life of inshore fishery community factor (𝑥𝑥̅ =4.23), perception of mangrove forest
factor (𝑥𝑥̅ =4.11), participation of restoration and conservation of mangrove forest and way of life of inshore
fishery community (𝑥𝑥̅ =4.04), respectively. Demographic factors of students in mangrove forest community
effected to perception, appreciation, participation of restoration and conservation, and ecotourism in significant
level of .05 were class level, year of living in community, family income per month, participation of restoration
and conservation activity, F statistic were 2.759 – 7.736; 3) the solutions of restoration and conversation of way
of life of inshore fishery community and mangrove forest were enhancement of fishery with environment
conservation, enhancement of fishery with appropriate method, planting for mangrove forest, setting the
efficiency system of waste treatment, enhancement of ecotourism, cultivating awareness of student and people of
mangrove forest community, prevention of coastal erosion; 4) the crisis problems of mangrove forest community
were coastal erosion, toxic and waste water, development of infrastructure. The solutions of this problem were
efficiency system of toxic and waste water treatment, the mangrove forest community development based on
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people participation, construction of coastal erosion dam, enhancement of ecotourism for the development of
community economy.
Keywords: ecotourism, community identity, mangrove forest community

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ป่ าชายเลนเป็ นทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่มีคุณค่า เป็ นแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่และที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น้ าํ
มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็ นแนวป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากคลื่นทะเลและลมพายุ ป้ องกันการ
พังทลายของดินบริ เวณชายฝั่ง ตลอดจนการฟอกนํ้าและอากาศให้บริ สุทธิ์ ป่ าชายเลนบางขุนเทียนเป็ นป่ าชายเลน
เพียงแห่ งเดี ยวของกรุ งเทพมหานคร มีเส้นทางคมนาคมสะดวกและเหมาะสมสําหรับการไปท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ และเรี ยนรู ้ระบบนิ เวศป่ าชายเลน ป่ าชายเลนแห่ งนี้ ได้รับผลกระทบจากปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
แต่ยงั มีระบบนิ เวศที่อุดมสมบูรณ์ท้ งั ด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่าชายเลน ชุมชนมีวิถีชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์ มีภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการระบบนิ เวศป่ าชายเลน และการทําผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ในเขตป่ าชายเลน
นอกจากนั้น ชุมชนป่ าชายเลนบางขุนเที ยนมีพ้ืนที่ ติดทะเลอ่าวไทย จึ งเป็ นที่ สําหรับจัดประชุม อบรมสัมมนา
แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอาหารทะเล มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ
ปั จจุบนั ชุมชนป่ าชายเลนบางขุนเทียนประสบปัญหาที่หลากหลาย ได้แก่ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล นํ้าเค็ม
ไหลเข้าสู่ นากุง้ หอย ปู ปลา มีน้ าํ เสี ยและสารพิษระบายมาสู่ ชุมชน ทําให้สัตว์น้ าํ ที่ เลี้ยงเป็ นอาชี พหลักเสี ยหาย
อย่างหนัก ทําให้ประชาชนอพยพออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง แต่เนื่ องจากเป็ นชุมชนป่ าชายเลนที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร จึงมีนกั เรี ยน นักศึกษา และประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างสมํ่าเสมอ การวิจยั ครั้งนี้ จึงได้
สนใจศึกษาว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนมีผลต่อการรับรู ้เกี่ ยวกับชุมชน การตระหนักในคุณค่า
ของชุมชน การร่ วมกันฟื้ นฟู อนุรักษ์ระบบนิเวศ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ชุมชน มากน้อยเพียงใด
ตลอดจนสามารถนําการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาเป็ นกลไกในการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนและการเห็นคุณค่าใน
ชุมชนของตนเองมากน้อยเพียงใด ซึ่งในงานวิจยั ของ กาญจนากร สามเมือง (2551) พบว่า ชุมชนมีการนําทุนต่างๆ
ทั้งที่เป็ นนามธรรมและรู ปธรรม ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนทรัพย์ ทุนแรงงาน มาใช้ในการดําเนิ นงาน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันและบริ บทของชุมชน เป็ น
ตัวกําหนดลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การสํานึ กในหน้าที่ของตัวเองในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์และฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชน การสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน การให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความศรัทธา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากกระแสของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อการรับรู ้เรื่ องราวต่างๆ ของชุมชน
การเห็นคุณค่าวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การเข้ามามีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟู และอนุรักษ์ชุมชนป่ า
ชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ของเยาวชนและประชาชนในชุมชนครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
(1) เพื่อศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การรับรู ้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนป่ าชายเลน
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(2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนป่ าชายเลน
(3) เพื่อศึกษาแนวทางการฟื้ นฟูและอนุรักษ์วถิ ีชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล และป่ าชายเลน
(4) เพื่อศึกษาปั ญหา และแนวทางแก้ไขปั ญหาของชุมชนป่ าชายเลน

3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

การวิจยั ครั้งนี้มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่สาํ คัญดังนี้ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชน และการท่องเที่ยว
เชิ งอนุ รักษ์ สาระสําคัญมีดงั ต่อไปนี้ วัฒนธรรม (culture) หมายถึง สิ่ งที่ มนุ ษย์สร้างขึ้น กําหนดขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่
มนุ ษย์ทาํ ตามสัญชาตญาณของตนเอง เช่น สิ่ งของเครื่ องใช้ อาคาร บ้านเรื อน วัฒนธรรมเป็ นระบบในสังคมที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ซึ่ งไม่ได้เป็ นระบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและตาม
สัญชาตญาณ เช่น ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี คติความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม
เป็ นระบบสัญลักษณ์ต่างๆ ในสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา แล้วจึงสอนให้คนรุ่ นหลังๆ ได้เรี ยนรู ้หรื อนําไปปฏิ บตั ิ
เช่น ภาษา พิธีกรรม วัฒนธรรมจึงต้องมีการเรี ยนรู ้และมีการถ่ายทอด วัฒนธรรมมีองค์ประกอบที่สาํ คัญดังนี้ องค์
มติ องค์พิธีการ องค์การ และองค์วตั ถุ สุเทพ วิสิทธิเขต (2553, หน้า 12-13) กล่าวว่า วัฒนธรรมทางสังคมของกลุ่ม
ชนในท้องถิ่นเป็ นสิ่ งที่ดี บ่งบอกถึงความเจริ ญงอกงามที่ควรสื บทอดกันต่อๆ ไป ที่เห็นได้ชดั กับชาวชนบทหรื อ
คนพื้นบ้าน ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมอันบริ สุทธิ์ ที่ เกิ ดจากภูมิปัญญาของกลุ่มชนในพื้นบ้านของเขาเอง ซึ่ งได้มาจาก
วิธีการมุขปาฐะ (oral literature) กระทัง่ กลายมาเป็ นวัฒนธรรม (culture) หรื อจารี ตประเพณี (tradition) ที่ปลูกฝัง
อยู่คู่กบั ชาวบ้านท้องถิ่นชนบทมาถึงปั จจุบนั งามพิศ สัตย์สงวน (2547, หน้า 53) กล่าวว่า วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อ
มนุษย์ที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกันในสังคมเดียวกัน ทําความตกลงกันว่าจะยึดระบบไหนดี เพื่อว่าสมาชิกของสังคม
จะได้เข้าใจตรงกัน และยึดระบบเดี ยวกัน ระบบที่ สมาชิ กในสังคมได้ตกลงในความหมายแล้ว เรี ยกว่า “ระบบ
สัญลักษณ์” วัฒนธรรมจึงเป็ นระบบสัญลักษณ์ในสังคมมนุษย์ ที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วสอนให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้
หรื อนําไปปฏิบตั ิ วัฒนธรรมจึงต้องมีการเรี ยนรู ้และมีการถ่ายทอด
อัตลักษณ์ (identity) เป็ นลักษณะเฉพาะที่ แสดงถึงความเป็ นตัวตน หรื อสิ่ งซึ่ งแสดงถึงลักษณะทางชาติ
พันธุ์ของกลุ่มชนอันเกิ ดจากการมีปฏิ สัมพันธ์ต่อกัน ทําให้สมาชิ กในสังคมต้องพยายามปรับตัวและดํารงตนให้
สอดคล้องเหมาะสม ก่อให้เกิดเป็ นกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ิ ธรรมเนียมประเพณี ของสังคม มีการปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
และมีการพัฒนาจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมการดํารงชีวติ ของคนในสังคม อัตลักษณ์เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เรารู ้สึกว่าเป็ นพวกเรา
แตกต่างจากเขา พวกเขา หรื อคนอื่น อัตลักษณ์ไม่จาํ เป็ นต้องมีหนึ่ งเดี ยว แต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาเป็ นตัวเรา พวกเรา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม อัตลักษณ์จึง
จําเป็ นต้องมี กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ เกิ ดขึ้ นควบคู่กันไป การสร้ างอัตลักษณ์ ทางชาติ พนั ธุ์ เกิ ดขึ้ นภายใต้
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อน หลากหลาย ไม่หยุดนิ่ง ก่อให้เกิดการหยิบยืมและผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหว่างกัน (ชาติชาย อนุกลู , 2554, หน้า 44-45)
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (conservative tourism/ ecotourism) คือ การเดินทางไปท่องเที่ยว พักผ่อน และ
ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ย งั แหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางวัฒนธรรม โดยมี ก ารปฏิ บัติ ตนที่ ดี ที่
เหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ ยวแห่ งนั้น ไม่ก่อให้เกิ ดการรบกวนต่างๆ หรื อสร้างความเสี ยหายแก่แหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดรายได้แก่ชุมชน เป็ นการสร้าง
เศรษฐกิ จฐานราก อนุ รักษ์และสื บทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น อัตลักษณ์ ชุมชน และทรัพยากรทางการ
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ท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน กรวิกา ไชยวงศ์ และคณะ (2556, หน้า 12-13) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรื อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) เป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ
และแหล่ ง วัฒ นธรรมอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การรบกวนหรื อความเสี ยหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แต่มีวตั ถุประสงค์อย่างมุ่งมัน่ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรี ยนรู ้ และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ นั อีกทั้ง
ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และได้รับการผลักดันและส่งเสริ มให้เป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง สามารถนําไปสู่ การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ที่เหมาะสมกับบริ บทของชุมชนป่ าชายเลนบางขุน
เทียน กรุ งเทพมหานคร ได้ดงั ต่อไปนี้
ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ชุมชนป่ าชายเลน
1. ระดับชั้นที่ศึกษา
2. ระยะเวลาที่พกั อาศัยอยู่
ในชุมชน
3. รายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัว
4. การเข้าร่ วมกิจกรรมฟื้ นฟู
และอนุรักษ์ป่าชายเลน

1. การรับรู ้เกี่ยวกับป่ าชายเลน
2. การรับรู ้เกี่ยวกับวิถีชีวติ ชุมชน
3. การรับรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชน
4. การรับรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวติ ชุมชน
ชาวประมงชายฝั่งทะเล
5. การเห็นคุณค่าป่ าชายเลนและวิถี
ชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล
6. การมีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟูและ
อนุรักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวติ ชุมชน
ชาวประมงชายฝั่งทะเล

1. แนวทางการฟื้ นฟูและ
อนุรักษ์วถิ ีชีวติ ชุมชน
ชาวประมงชายฝั่งทะเล
2. แนวทางการฟื้ นฟูและ
อนุรักษ์ป่าชายเลน
3. ปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญหาของชุมชนป่ าชายเลน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้

5. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ งนี้ ดํ า เนิ น การด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี (mixed method research) ซึ่ ง
ประกอบด้วยการวิจยั เชิงประมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ พื้นที่ที่ศึกษา คือ ชุมชนป่ าชายเลน แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีพ้นื ที่ป่าชายเลนจํานวน 3,351.79 ไร่ ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนป่ าชาย
เลน ประมาณ 700 ครัวเรื อน และนักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 764 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2558) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน 371 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Krejcie และ Morgan (1970)
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ประธานชุมชน 6 คน ประชาชน 15 คน ข้อมูลครัวเรื อน 63 ครัวเรื อน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 12
คน ผูบ้ ริ หารและครู ของโรงเรี ยนในชุมชน 4 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จํานวน 3 คน ผูป้ ระกอบการในชุมชน 10 คน
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เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับวิถีชีวิต การประกอบอาชี พ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี สภาพทั่วไปและปั ญหาของชุ มชน ซึ่ งตรวจสอบความสมบู ร ณ์ แ ละเหมาะสมของ
เครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรู ้ การเห็ นคุณค่า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและ
อนุรักษ์ชุมชนป่ าชายเลน ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และ
ทดลองใช้แบบสอบถามโดยทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนโรงเรี ยนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จํานวน 40
คน แล้ววิเคราะห์ค่าความเที่ยงมีค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ 0.917 ระยะเวลาในการดําเนิ นการ
วิจยั ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์
แบบจําแนกประเภท การวิเคราะห์แบบอุปนัย และการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์มูลเชิงปริ มาณมีสถิติดงั นี้ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

6. สรุ ปผลการวิจัย

ข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตสภาพทัว่ ไปของชุมชน การสัมภาษณ์ประธานชุมชน ประชาชนในชุมชน
ผูบ้ ริ หารและครู ของโรงเรี ยนในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง ผูป้ ระกอบการในชุมชน
ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ และการสอบถามด้วยแบบสอบถามกับนักเรี ยนในชุมชนที่เป็ นเยาวชนรุ่ นต่อไปที่
ต้องอยูอ่ าศัยและพัฒนาชุมชนในอนาคต สามารถสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ได้ดงั ต่อไปนี้
ทรัพยากรท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนป่ าชายเลน มีดงั นี้ 1) พันธุ์ไม้ในป่ าชายเลน ได้แก่ แสมทะเล แสม
ขาว แสมดํา โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ 2) สัตว์ที่พบในป่ าชายเลน ได้แก่ นก 64 ชนิ ด เป็ นนกประจําถิ่น 32
ชนิ ด นกอพยพ 20 ชนิ ด และนกที่ เป็ นทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพ 12 ชนิ ด ลิงแสม โลมาปากขวด โลมาหัว
บาตรหลังเรี ยบ โลมาอิรวดี ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง งูหลาม งูเหลือม งูไซ งูหัวกระโหลก เหี้ ย ปลาตีน 3) ชุมชน
ชาวประมง เป็ นพื้นที่ที่มีป่าชายเลนที่ อุดมสมบูรณ์ ภายในชุมชนประกอบไปด้วยคลองต่างๆ สําหรับใช้ในการ
คมนาคมขนส่ ง การเดินทางภายในชุมชนจึงเดินทางด้วยเรื อเป็ นหลัก อาชีพหลักของประชาชน คือ การเพาะเลี้ยง
กุง้ หอย ปูทะเล และปลากะพง 4) ป่ าชายเลนบางขุนเทียน มีการปรับปรุ งพื้นที่เพื่อป้ องกันการพังทลายของชายฝั่ง
ปลูกสร้างสวนป่ า และเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีเส้นทางเดินและปั่ นจักรยานศึกษาธรรมชาติและ
พืชพรรณป่ าชายเลน ซึ่ งสะพานไม้น้ ี จะทอดยาวจากชุมชนชายทะเล-บางขุนเทียน ออกไปสู่ ทะเลอ่าวไทย จึงเป็ น
เส้นทางท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติที่สาํ คัญของชุมชน 5) ศูนย์ศึกษาป่ าชายเลน เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ธรรมชาติป่าชาย
เลนบางขุนเทียน ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ 50 ไร่ โรงเรี ยนคลองพิทยาลงกรณ์ เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ธรรมชาติชายทะเลที่ให้ขอ้ มูล
ทางกายภาพ ระบบนิ เวศชายฝั่ง 6) พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเขตบางขุนเที ยน ตั้งอยูท่ ี่โรงเรี ยนคลองพิทยาลงกรณ์ เป็ น
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้เรื่ องราวของท้องถิ่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในจัดแสดง
วิถีชีวิตชาวบางขุนเทียน 7) ศูนย์รวมอาหารทะเลบางขุนเทียน เส้นทางบางขุนเทียนชายทะเล เส้นทางจากชุมชน
ป่ าชายเลนไปสมุทรปราการ และเส้นทางจากชุมชนป่ าชายเลนไปสู่ จงั หวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ล้วนเต็ม
ไปด้วยร้านอาหารทะเลที่มีบรรยากาศของป่ าชายเลน บ่อเลี้ยงกุง้ ปู ปลา และหอย
การรับรู้ การเห็นคุณค่ า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุรักษ์ และการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ ชุมชนป่ าชายเลน
การวิจยั ส่ วนนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนในเขตพื้นที่ชุมชนป่ าชายเลน จํานวน 371 คน เนื่ องจากเป็ นคนรุ่ น
ต่อไปของชุมชน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥𝑥̅ =4.38) รองลงมา คือ ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับวิถีชีวติ ชุมชน (𝑥𝑥̅ =4.32) ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล (𝑥𝑥̅ =4.24) ด้านการเห็นคุณค่าป่ าชาย
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เลนและวิถีชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล (𝑥𝑥̅ =4.23) ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับป่ าชายเลน (𝑥𝑥̅ =4.11) ด้านการมีส่วน
ร่ วมในการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล (𝑥𝑥̅ =4.04) ตามลําดับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ การเห็นคุณค่ า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุรักษ์ และการท่ องเที่ยวเชิงอนุ
รักษ์ ชุมชนป่ าชายเลน การวิจยั ส่ วนนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลกับเยาวชนในเขตพื้นที่ชุมชนป่ าชายเลน จํานวน 371 คน
ซึ่งการเปรี ยบเทียบการรับรู ้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่ วมฟื้ นฟูและอนุรักษ์ชุมชนป่ าชายเลน ตามปั จจัยส่วนบุคคล
ของนักเรี ยนในชุมชนป่ าชายเลน ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นที่ ศึกษา ระยะเวลาที่ พกั อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้ต่อเดื อนของ
ครอบครัว การเข้าร่ วมกิจกรรมฟื้ นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ส่ งผลต่อการรับรู ้เกี่ยวกับป่ าชายเลน วิถีชีวิตชุมชน
อัตลักษณ์ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล การเห็นคุณค่าป่ า
ชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล การมีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวิต
ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าสถิติ F เท่ากับ 2.759 – 7.736
แนวทางการฟื้ นฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ วิถี ชี วิต ชุ ม ชนชาวประมงชายฝั่ ง ทะเล และป่ าชายเลน ผลจากการ
สัม ภาษณ์ ป ระธานชุ มชน ประชาชน เจ้า หน้า ที่ ภ าครั ฐ และผูท้ ี่ มีส่ ว นเกี่ ยวข้องต่า งๆ ประกอบกับข้อ มูลจาก
แบบสอบถามนักเรี ยนในชุมชน สามารถสรุ ปเป็ นแนวทางการฟื้ นฟูและอนุรักษ์วิถีชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่ง
ทะเล ดังนี้ 1) การส่ งเสริ มอาชีพการประมงในเชิงอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมและอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์น้ าํ ควบคู่ไปกับการ
เป็ นอาชี พที่ สามารถเลี้ยงดูครอบครั วได้ 2) การให้ความรู ้เกี่ ยวกับวิธีการจับสัตว์น้ าํ ที่ ถูกต้องและมีมาตรการที่
เข้มงวดในการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื น 3) การปลูกป่ าชายเลนเพิ่มเติมและเป็ นการปลูกป่ าทดแทนที่ถูกวิธีและสามารถเพิ่ม
พื้นที่ป่าได้อย่างแท้จริ ง 4) การมีระบบการจัดการขยะ นํ้าเสี ย นํ้ามีสารพิษเจือปน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลเสี ยหาย
อย่างมากต่อป่ าชายเลนและสัตว์น้ าํ ทั้งสัตว์น้ าํ ที่เลี้ยงในบ่อและมีอยูต่ ามธรรมชาติ 5) การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิง
อนุ รักษ์อย่างยัง่ ยืน 6) การส่ งเสริ มการปั่ นจักรยานเพื่อสุ ขภาพในเส้นทางป่ าชายเลน 7) การปลูกฝั งจิตสํานึ กให้
เยาวชนและประชาชนในชุมชนได้รัก เห็นคุณค่าและร่ วมกันดูแลรักษาป่ าชายเลน วิถีชีวติ และชุมชนป่ าชายเลน
ปัญหาและแนวทางแก้ ไขปัญหาของชุมชนป่ าชายเลน ชุมชนป่ าชายเลนบางขุนเทียนมีปัญหาหลายอย่าง
และล้วนเป็ นปั ญหาวิกฤติ ดังนี้ 1) การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 2) พื้นที่ป่าชายเลนถูกทําลาย 3) นํ้าทะเลกลืนพื้นที่เลี้ยง
สัตว์น้ าํ 4) สารพิษและนํ้าเสี ย 5) การสร้างถนนยกระดับผ่านพื้นที่ ป่าชายเลน เพื่อให้ชุมชนยังสามารถคงอยูไ่ ด้
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ อาชีพการจับสัตว์น้ าํ อาชีพการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ เส้นทางจักรยานเพื่อสุ ขภาพและ
การท่องเที่ ยว แหล่งท่องเที่ ยวและแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับป่ าชายเลนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ สามารถคงอยู่กับ
ชุมชน ฟื้ นฟูและอนุรักษ์ได้ จึงนําเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาในชุมชนดังนี้ 1) การตรวจสอบสาเหตุของนํ้าเสี ย การ
ปล่อยสารพิษ และหามาตรการแก้ไข โดยเฉพาะการบําบัดนํ้าเสี ยของโรงงาน บ้านเรื อน และร้านค้า 2) ภาครัฐและ
ท้องถิ่นเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3) การวางหิ นถมเป็ นเขื่อนและ
ทําเขื่อนกั้นคลื่นทะเล 4) การส่งเสริ มการทําอาชีพประมง การท่องเที่ยว และการทําธุรกิจร้านอาหารทะเล

7. อภิปรายผล

ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนป่ าชายเลนบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ พันธุ์ไม้ในป่ าชาย
เลน เช่น แสมทะเล แสมขาว แสมดํา โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ชะคราม สัตว์ที่พบในป่ าชายเลน เช่น นก
หลากหลายชนิ ด สัตว์ทะเล ปลาตีน ชุมชนชาวประมงป่ าชายเลนบางขุนเทียนที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ นานาชนิด
ศูนย์ศึกษาป่ าชายเลนในชุมชนที่ มีที่พกั ที่ จดั ประชุมสัมมนา การเข้าค่ายพักแรม พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเขตบางขุน
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เทียน ศูนย์รวมอาหารทะเลบางขุนเทียนที่มีวตั ถุดิบสดและมีคุณภาพ ซึ่ งถือว่าเป็ นทรัพยากรสําหรับการท่องเที่ยว
ที่ มี คุ ณ ค่า และดึ งดู ดใจของประชาชนทั่ว ไป ดัง ที่ นัน ท์น ภัส อิ ท ธิ ช าญสี ห์ (2554) ศึ ก ษาพบว่า กระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาทรัพยากรป่ าชายเลน ได้แก่ การถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุมชน ปราชญ์ ผูร้ ู ้ และการ
ถ่ายทอดกันเองของชาวบ้าน ส่วนแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีดงั นี้ การเพิ่มความหลากหลายในการใช้
ประโยชน์ การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาทรัพยากรป่ าชายเลน การจัดตั้งศูนย์แสดงสิ นค้าชุมชน
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้เรื่ องราวต่างๆ ในชุมชน การเห็นคุณค่าชุมชนของตนเอง การมีส่วนร่ วม
ฟื้ นฟูและอนุ รักษ์วฒั นธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ชุมชนป่ าชายเลน ที่ เก็บ
ข้อมูลจากนักเรี ยนในชุมชน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การรับรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชน วิถี
ชี วิตชุมชน ป่ าชายเลน การท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ป่าชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่ งทะเล การเห็ น
คุณค่าป่ าชายเลนและวิถีชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล การมีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนและ
วิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล เนื่ องจาก เยาวชนและประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของป่ าชายเลน อาชีพ
ประมงที่เป็ นอาชีพของบรรพบุรุษ และสามารถสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวได้เป็ นจํานวนมาก นอกจากนั้น ยัง
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สาํ คัญ แต่ในปั จจุบนั ชุมชนมีปัญหาเรื่ องการกัดเซาะชายฝั่ง สารพิษและนํ้าเสี ย ทํา
ให้ชุมชนร่ วมแรงร่ วมใจกันต่อสู ้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ณัฐธี รา นิ คมเพ็ชร์ (2553) พบว่า ประชาชนใน
ชุมชนป่ าชายเลนมีความรู ้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าชายเลน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของ
ป่ าชายเลน อยูใ่ นระดับมาก การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน อยูใ่ นระดับปานกลาง
แนวทางการฟื้ นฟูและอนุรักษ์วถิ ีชีวติ ชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล และป่ าชายเลน ได้แก่ การส่ งเสริ ม
อาชีพการทําประมงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริ มวิธีการจับสัตว์น้ าํ ที่ถูกวิธี การปลูกป่ าชายเลนเพิ่มเติม การมี
ระบบกําจัดขยะและของเสี ยที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ การปลูกฝั งจิ ตสํานึ กของ
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป การป้ องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัศนัย ใจ
สบาย (2553) พบว่า การอนุ รักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชนมีดงั นี้ กลุ่มฟื้ นฟูป่าชายเลน กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ทะเล
และชายฝั่ง และกลุ่มท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงนิ เวศ ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ป่าชายเลน คือ อาชีพ
การใช้ประโยชน์ป่าชายเลน การมีบทบาทหน้าที่ผนู ้ าํ ทางสังคม การมีบทบาทหน้าที่ผนู ้ าํ ในกลุ่มอนุรักษ์ การได้รับ
คําแนะนําจากเพื่อนบ้านหรื อญาติให้เข้ากลุ่มอนุรักษ์ การฝึ กอบรมจากหน่วยงานภายนอก ระยะเวลาในการตั้งถิ่น
ฐานอยูใ่ นชุมชน ภาระหนี้สิน นอกจากนั้น ทิพวรรณ ภู่นาค (2553) พบว่า สถานภาพป่ าชายเลนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เมื่อมีการอนุรักษ์และฟื้ นฟู รู ปแบบการจัดการทรัพยากรป่ าชายเลนของชุมชน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ป่ าชายเลน การควบคุมและบังคับใช้ระเบียบของชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าชายเลน การฟื้ นฟูทรัพยากรป่ า
ชายเลน การสร้างค่านิยมในเรื่ องการอนุรักษ์แก่เยาวชน
ปั จจุบนั ปั ญหาที่สาํ คัญของชุมชนป่ าชายเลนบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร คือ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
สารพิษและนํ้าเสี ยที่ถูกปล่อยลงมาสู่ อ่าวไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นและประเทศ แต่เนื่ องจาก
ชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับป่ าชายเลน และวิถีชีวิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จึงมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่ วมพัฒนาและแก้ไขปั ญหา เช่น กรุ งเทพมหานคร หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว หน่วยงาน
เอกชน สถาบันการศึกษา โดยมีการสร้างเขื่อนถาวรเพื่อป้ องกันคลื่นทะเล มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสารพิษ
และนํ้าเสี ย จึงเห็นได้วา่ การส่งเสริ มให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ นั มีผลดีท้ งั ต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ซึ่ง
ผลการวิจยั ของ อรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) พบว่า ผูน้ าํ ชุมชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวป่ าชายเลน
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก โดยได้จดั กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
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การท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าชายเลน และการชมวิถีชีวติ ของคนในชุมชน มีการกําหนดแผนงาน
กิจกรรมที่ช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ดูแล รักษาแหล่งท่องเที่ยว มีการกระจายรายได้ให้กบั
คนในชุมชน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยวด้วยสื่ อต่างๆ

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ชุมชน สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่ วมมือกัน
พัฒนาระบบและแนวทางในการแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ย สารพิษที่ สะสมลงสู่ แม่น้ าํ ลําคลอง ทะเลอ่าวไทย ซึ่ งทําให้
ชุมชนป่ าชายเลนเป็ นบ่อพักนํ้าเสี ยขนาดใหญ่ ทําให้สตั ว์น้ าํ ที่เลี้ยงตาย เกษตรกรขาดทุน เป็ นหนี้สิน
(2) การท่องเที่ ยวป่ าชายเลนช่วยสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน และทําให้คนในชุมชนได้ตระหนักใน
คุ ณ ค่ า และหวงแหนทรั พยากรในท้องถิ่ น ดัง นั้น ชุ ม ชน สํา นัก งานเขตบางขุนเที ย น กรุ ง เทพมหานคร การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่ วมมือกันพัฒนาเป็ นจุดชมวิวชายทะเล เส้นทางขับรถ
ชมวิวทะเล มีการคมนาคมที่สะดวก และมีกิจกรรมหลากหลายคุม้ ค่ากับการมาท่องเที่ยว
8.2ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศหรื อการจัดการการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์
ชุมชนป่ าชายเลน เพื่อนําไปสู่ การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
และเป็ นการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่ าชายเลน วิถีชีวติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ เขตบางขุนเทียนต่อไป
(2) ควรวิจยั และพัฒนาอาหารท้องถิ่น เช่น อาหารจากใบชะคราม อาหารทะเล ให้มีเอกลักษณ์และมี
ความหลากหลาย เพื่อเป็ นรายการอาหารแนะนําและมีชื่อเสี ยงแก่ชายทะเลบางขุนเทียน

10. กิตติกรรมประกาศ
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คลองลัดมะยมที่ แตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถามปลาย
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ผลการศึ กษาพบว่า จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า ที่ เดิ นทางมาท่องเที่ยวยังตลาดนํ้า
คลองลัดมะยม เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง อายุส่วนใหญ่จะอยู่ในช่ วงอายุ 36-45 ปี ส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ น
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ครั้งนี้ คือ ญาติ และคนในครอบครัว โดยที่นกั ท่องเที่ยวรู ้จกั ตลาดนํ้าแห่งนี้จากสื่ ออินเทอร์เน็ตในการเป็ นข้อมูล
เดินทางมาท่องเที่ยว
ผลการวิจยั ทําให้ทราบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยัง
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ประชาคมตลาดนํ้า คณะผูบ้ ริ หารตลาดนํ้า สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์พฒั นากิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อไป
คําสําคัญ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม, ความพึงพอใจ

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the behavior and satisfaction of tourists towards Khlong
Lat Mayom floating market. And studying demographic characteristics differently, having different tourism
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behavior in Khlong Lat Mayom floating market by using questionnaires as a tool for data collection from tourists
come to visit Khlong Lat Mayom floating market is a quantitative the researcher has conducted studies from
related research. By specifying a sample of 400 Thai tourists. In collecting data, closed-ended questionnaires were
used. using a convenient random method for data analysis, calculating percentage and mean
The study indicated that of a total of 400 people, it was found that those traveling to Khlong Lat
Mayom floating market are more than females Most of the age is in the range of 36-45 years, most of them are
professionals. Most marital status with the highest average monthly income 15,001-25,000 baht, mostly domiciled
in the central region. Tourists traveling to Khlong Lat Mayom floating market by coming mostly for the first time
travelers and travelers by private vehicle to travel to Khlong Lat Mayom floating market, this time most of the
tourists travel with friends. And for the most part, this traveling decision, the people that are involved in this
decision are relatives and family members. Which tourists know this floating market from the internet media for
traveling information
The results of the research show the behavior and satisfaction of Thai tourists visiting the Khlong
Lat Mayom floating market. Floating market community floating and market management team. They can use
the information to make strategic plans, development tourism activities to meet the needs of Thai tourists in the
future
Keywords: Tourist behavior, Khlong Lat Mayom floating market, satisfaction

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอยูใ่ นพื้นที่ในเขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานครเป็ นตลาดนํ้า ที่
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเริ่ มต้นจากสนามหลวงถึงตลาดนํ้าคลองลัดมะยมใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที และยัง
ได้สัมผัสความเป็ นธรรมชาติ ความเป็ นสวนแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชาวริ มคลอง เป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วฒั นธรรม แบบเรี ยบง่าย เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูแ่ บบพอเพียง ของชาวริ มคลองในแบบที่เป็ นอัตลักษณ์
ของความเป็ นไทย ที่ มีบ้านติ ดริ มคลองแม่น้ าํ จึ งใช้ชีวิตอยู่กับคลองหล่อเลี้ ยงชี วิตมาอย่างยาวนาน (เว็บไซต์
www.khaosod.co.th/economics.)
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการบริ การท่ องเที่ ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม โดยศึ กษาปั จจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการสถานที่
2)ด้านการอํานวยความสะดวกและการจราจร 3) ด้านการให้บริ การในบริ เวณตลาดริ มนํ้า 4) ด้านการให้บริ การ
ร้านค้าและสิ นค้า 5) ด้านการให้บริ การความปลอดภัย ซึ่งจะทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในแต่ละ
ด้านที่มีต่อตลาดนํ้าคลองลัดมะยม โดยสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์และวางแผนส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นของตลาดนํ้าคลองลัดมะยมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
2.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ทําการรวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive)
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยความถี่และค่าร้อยละ
2. เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีต่อการเดิ นทางมาท่องเที่ ยวตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม วิเคราะห์ดว้ ยความถี่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ ยวชาวไทยอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลอง
ลัดมะยม ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ ภูมิลาํ เนา
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นเพื่อใช้ศึกษาความคิดเห็ นของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มีต่อตลาดนํ้าคลองลัดมะยม โดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ และจํานวนครั้งที่ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ ยว มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม
ปลายปิ ด คําถามมีท้ งั หมด 6 ข้อ มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions)
โดยให้เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล พฤติ ก รรมนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย มี ล ัก ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด คําถามมีท้ งั หมด 5 ข้อ มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice
Questions)
ส่ ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับความพึง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มีต่ อการบริ การ
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ได้แก่ ด้านได้แก่ 1) ด้านการจัดการสถานที่ 2)ด้านการอํานวยความสะดวกและ
การจราจร 3) ด้านการให้บริ การในบริ เวณตลาดริ มนํ้า 4) ด้านการให้บริ การร้านค้าและสิ นค้า 5) ด้านการให้
บริ การความปลอดภัย เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบบให้คะแนนนํ้าหนัก โดยแบ่ งระดับความพึงพอใจได้ 5
ระดับ และกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
สําหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้
ช่ วงคะแนน
การแปลความหมาย
4.21 - 5.00
พึงพอใจมากที่สุด
5
3.41 - 4.20
พึงพอใจมาก
4
2.61 - 3.40
พึงพอใจปานกลาง
3
1.81 - 2.60
พึงพอใจน้อย
2
1.00 - 1.80
พึงพอใจน้อยที่สุด
1
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง โดยจะนําแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในช่วง
เดื อน กรกฎาคม ถึ ง สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ณ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ าย (Simple random
sampling) เป็ นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่า ประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่า ๆ กัน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้จ ากแบบสอบถามของประชากรกลุ่ ม ตัว อย่ า งเรี ยบร้ อ ยแล้ว จะนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั้งหมดและมาลงรหัส และ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปในการคําณวณหาค่าสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive)
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยความถี่และค่าร้อยละ
2. เกี่ ยวกับพฤติ กรรมของนักท่ อ งเที่ ย วที่ มีต่ อ การเดิ นทางมาท่ องเที่ ย วตลาดนํ้าคลองลัด มะยม
วิเคราะห์ดว้ ยความถี่และค่าร้อยละ
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5. สรุ ปผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.

2.

3.

เพศ

อายุ

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์

จํานวนคน (ความถี่)

ร้ อยละ

รวม

193
207
400

48.3
51.8
100.0

รวม

61
113
60
77
89
400

15.3
28.3
15.0
19.3
22.3
100.0

รวม

169
183
47
1
400

42.3
45.8
11.8
0.3
100.0

82
68
79
75
14
52
30
400

20.5
17.0
19.8
18.8
3.5
13.0
7.5
100.0

196
198
6
400

49
49.5
1.5
100.0

225
60
45
70
400

56.3
15.0
11.3
17.5
100.0

195
113
84
3
5
0
400

48.5
28.3
21
8
1.3
0
100.0

ชาย
หญิง
21-35 ปี
36-45 ปี
41- 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
มากกว่า 56 ปี

การศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่น

4. อาชีพ

พนักงานเอกชน
ข้าราชการ
ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
เกษตรกร
แม่บา้ น
เกษียณ
รวม
5. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-45,000 บาท
สูงกว่า 45,000 บาท
รวม
7. ภูมิลาํ เนา
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคเหนื อ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม
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จากตารางที่ 1 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามในการวิ จัย ครั้ งนี้ ประกอบด้ว ยข้อ มู ล
ประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังตลาดนํ้าคลองลัดมะยม มีดงั นี้ เพศ
เป็ นเพศหญิงเพศชายมากกว่า แบ่งเป็ นเพศหญิงจํานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.8 และเพศชายจํานวน 193 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.3 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามอายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่า อายุส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงอายุ 36-45 ปี จํานวน 113 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 28.3 รองลงมาคื อ ช่ วงอายุมากกว่า 56 ปี จํานวน 89 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.3 ช่ วงอายุ 51 ปี ขึ้ นไป
จํานวน 77 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.3 ช่ วงอายุ 21-35 ปี จํานวน 61 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 15.3 และช่ วงอายุ 41-50 ปี
จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาทางด้านระดับการศึกษา พบว่า มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 183
คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.3 สู งกว่าปริ ญญา
ตรี 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 และอื่น ๆ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาทางด้านอาชีพ มีอาชีพส่วนใหญ่ พบว่า อาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.5 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.8 อาชีพนักเรี ยน / นักศึกษา จํานวน 75 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.8 อาชีพข้าราชการ จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 อาชีพแม่บา้ น จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.0 และเกษียณ จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่โสด จํานวน 196 คิดเป็ นร้อยละ 49 สมรส
จํานวน 198 คิดเป็ นร้อยละ 49.5 และหม้าย อย่าร้าง แยกกันอยู่ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนสู งสุ ดที่ 15,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 56.3
รองลงมาคื อ มี ร ายได้ สู ง กว่า 45,000 บาทต่ อ เดื อน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.5 รายได้ 25,001-35,000 บาทต่อเดื อน
จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0 และมีรายได้ 35,001-45,000 บาทต่อเดือน จํานวน 45 คน คน คิดเป็ นร้อยละ
11.3 ตามลําดับ
เมื่ อพิจารณาตามภูมิลาํ เนา พบว่า มี ภูมิลาํ เนาอยู่ภาคกลาง มี จาํ นวน 195 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 54. ภาค
ตะวันออก จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.3 และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อจํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21
และภาคเหนือ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
พฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
ท่านมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยมแล้วกี่ครั้ง
ครั้งแรก
2-3 ครั้ง
4-6 ครั้งขึ้นไป
รวม
พฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
ท่านเดินทางมาตลาดนํ้าคลองลัดมะยมด้วยวิธีใด
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารประจําทาง
รถตูห้ รื อรถเช่า
ทางรถไฟ
รวม

จํานวนคน (ความถี่)

ร้ อยละ

222
118
60
400
จํานวนคน (ความถี่)

55
29.5
15
100.0
ร้ อยละ

176
96
94
34
400
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

พฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
ในการเดินทางมาตลาดนํ้าคลองลัดมะยมครั้งนี้ ท่านมากับกลุ่มหรื อบุคคลใด
ตัวท่านเอง
ญาติ/คนในครอบครัว
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
รวม
บุคคลใดที่มีส่วนต่อการตัดสิ นใจให้ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดนํ้า
คลองลัดมะยม
ตัวท่านเอง
ญาติ/คนในครอบครัว
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
รวม
ท่านรู้จกั ตลาดนํ้าแห่ งนี้ จากสื่ อใดบ้าง
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน/บุคคลในครอบครัว
โทรทัศน์/วิทยุ
นิตยสาร/วารสาร แผ่นพับ ป้ายโฆษณา
อินเทอร์ เน็ต
รวม
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จํานวนคน (ความถี่)

ร้ อยละ

22
188
190
400

5.5
47
47.5
100.0

64
271
65
400

16
67.8
16.2
100.0

93
31
12
264

23.3
7.7
3
66

400

100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางมาท่องเที่ ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม โดยมาเป็ นครั้ งแรก
จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 เดิ นทางมา 2-3 ครั้ง จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 และเดิ นทางมา 4-6
ครั้งขึ้นไป จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 ตามลําดับ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาตลาดนํ้าคลองลัดมะยมด้วยยานพาหนะด้วย รถยนต์ส่วนตัว จํานวน 176 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44 รองลงมาใช้บริ การรถโดยสารประจําทาง จํานวน 96 คิดเป็ นร้อยละ 24 ใช้บริ การรถตูห้ รื อรถเช่า
จํานวน 94 คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และเดินทางด้วยรถไฟน้อยสุด จํานนวน 34 คิดเป็ นร้อยละ8.5 ตามลําดับ
ในการเดินทางมาตลาดนํ้าคลองลัดมะยมครั้งนี้ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวเดินทางมากับเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน
จํานวน 190 คิดเป็ นร้อยละ 47.5 รองลงมาเดินทางมากับญาติ คนในครอบครัว จํานวน 188 คิดเป็ นร้อยละ 47 และ
ลําดับสุดท้ายเดินเพียงลําพัง จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 ตามลําดับ
ในการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจเดินทางครั้งนี้ กบั ท่านมากที่สุด
คือ ญาติ คนในครอบครัว จํานวน 271 คิดเป็ นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือ เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน จํานวน 65 คน คิด
เป็ นร้อยละ 16.2 และเดินทางมาด้วยตัวท่านเอง 64 คิดเป็ นร้อยละ 16 ตามลําดับ
นักท่องเที่ยวรู ้จกั ตลาดนํ้าแห่ งนี้ จากสื่ อด้านที่มากที่สุดคือ อินเทอร์ เน็ต จํานวน 264 คิดเป็ นร้อยละ 66
รองลงมาเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน บุคคลในครอบครัว จํานวน 93 คิดเป็ นร้อยละ 23.3 สื่ อจากโทรทัศน์ วิทยุ จํานวน
31 คิดเป็ นร้อยละ 7.7 และลําดับสุดท้ายคือ จากนิตยสาร วารสาร แผ่นพับ ป้ ายโฆษณา จํานวน 12 คิดเป็ นร้อยละ 3
ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ปัจจัยความพึงพอใจโดยรวม
ด้านการจัดการสถานที่
ด้านการอํานวยความสะดวกการจราจร
ด้านกิจกรรมภายในบริ เวณตลาดนํ้า
ด้านการให้บริ การร้านค้าและสิ นค้า
ด้านความปลอดภัย
ด้านวิถีชีวติ
ค่ าเฉลีย่ รวม

x�
3.86
3.03
3.70
3.91
3.47
3.77
2.77

การแปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า หลังจากที่ นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม และ
ผลสรุ ปออกมาจาก 6 ด้านคือ สิ่ งที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความรู ้สึกพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการให้บริ การร้านค้า
และสิ นค้า (x� = 3.91) รองลงมา ด้านการจัดการสถานที่ (x� = 3.86) ด้านวิถีชีวิต (x� = 3.77) ด้านกิจกรรมภายใน
บริ เวณตลาดนํ้า (x� = 3.70) ด้านความปลอดภัย (x� = 3.47) และด้านการอํานวยความสะดวกการจราจร ภายใน
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมที่นกั ท่องเที่ยวพึงพอใจน้อยสุด (x� = 3.03) ตามลําดับ

6. อภิปรายผล

ผลการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อตลาดนํ้าคลองลัดมะยม และ
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ของการวิจยั ดังนี้
1. จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม โดยรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศหญิงเพศชายมากกว่า อยูใ่ นช่วงอายุ 36-45 ปี มีระดับ
การศึ กษาในระดับอนุ ปริ ญญาหรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 15,001-25,000 บาท และส่ วนใหญ่ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นคนโสดและมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นภาคกลางเป็ นส่วนมาก
2. ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลอง
ลัดมะยม โดยมาเป็ นครั้งแรก จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 นักท่องเที่ยวเดินทางมาตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
ด้วยยานพาหนะด้วย รถยนต์ส่วนตัว จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 ในการเดินทางมาตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
ครั้งนี้ ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวเดินทางมากับเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน จํานวน 190 คิดเป็ นร้อยละ 47.5 ในการตัดสิ นใจ
เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจเดินทางครั้งนี้ กบั ท่านมากที่สุดคือ ญาติ คนในครอบครัว
จํานวน 271 คิดเป็ นร้อยละ 67.8
สําหรับด้านแหล่งข้อมูลนักท่องเที่ยวรู ้จกั ตลาดนํ้าแห่งนี้จากสื่ อด้านที่มากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต จํานวน
264 คิดเป็ นร้อยละ 66 ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับนุชฤดี รุ่ ยใหม่ ,(2006) ได้กล่าวว่า สื่ อเว็บไซต์เป็ นสื่ อที่ทนั สมัย
ง่ายต่อการเข้าถึงของกลุ่มตัวอย่างและสามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ
อย่างไรก็ตาม ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกรู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ส่ วน
ใหญ่มีพฤติกรรมเหมือนกันคือ เลือกเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ รุ ้งภรณ์ โรจน์พลากร,(2006) กล่าวไว้วา่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวถนนข้าวสารเป็ นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง
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3.ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม พบว่า
หลังจากที่นกั ท่องเที่ยวได้สมั ผัสกับบรรยากาศของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม และผลสรุ ปออกมาจาก 6 ด้านคือ สิ่ งที่
ทําให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความรู ้สึกพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการให้บริ การร้านค้าและสิ นค้า (x� = 3.91) รองลงมา
ด้านการจัดการสถานที่ (x� = 3.86) ด้านวิถีชีวิต (x� = 3.77) ด้านกิ จกรรมภายในบริ เวณตลาดนํ้า (x� = 3.70) ด้าน
ความปลอดภัย (x� = 3.47) และด้า นการอํา นวยความสะดวกการจราจร ภายในตลาดนํ้าคลองลัด มะยมที่
นักท่องเที่ยวพึงพอใจน้อยสุด (x� = 3.03) ตามลําดับ
อย่างไรก็ตามส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจในเรื่ องของการให้บริ การร้านค้าและสิ นค้า ด้านการ
จัดการสถานที่ ด้านวิถีชีวติ ซึ่งตรงกับงานวิจยั ที่กล่าวไว้ในข้างต้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริ การ สิ นค้าและ
สถานที่ รวมถึ งด้านวิถีชีวิต ความเป็ นตลาดนํ้าที่ มีเอกลัษณ์ คงเดิ ม จะทําให้นักท่ องเที่ ยวอยากจะเดิ นทางมา
ท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสบรรยากาศความเป็ นดั้งเดิม บรรยากาศแบบเดิม ๆ ที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเชิ งกลยุทธ์พฒั นากิจกรรมทางการท่องเที่ ยวให้ตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางมาท่องเที่ ยวยังตลาดนํ้าคลองลัดมะยมให้เป็ นที่ รู้จกั และตรง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
(2) หน่ วยงานภาครั ฐและองค์กรที่ เกี่ ยวข้องต้องมี การนําผลข้อมูลการวิจยั ไปช่ วยในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็ นเอกลักษณ์และรักษาการท่องเที่ยวให้ยง่ั ยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน เช่นในเรื่ องของความคงความเป็ นวิถีชีวติ แบบดั้งเดิม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการขยายขอบเขตการวิจยั ด้วยการสํารวจทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและหาแนวทางในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดแบรนด์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวในชุมชนตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
(2) เพิ่มกิ จกรรมให้นักท่องเที่ ยวได้สัมผัสชี วิตธรรมชาติ วิถีชีวิตและลงมือทําด้วยประสบการณ์
ตัวเอง และกิจกรรมอื่น ๆ จะก่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ทางด้านการท่องเที่ยวของตลาดนํ้าแห่งนี้
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การที่พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรีและเพื่อหาความสัมพันธ์ของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้
แบบสอบถามปลายปิ ด และใช้วิธีการสุ่ มแบบสะดวก สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การคํานวณหาค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้
บริ การที่ พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี ส่ วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศหญิ ง ที่ มีอายุไม่เกิ น 22 ปี มี การศึ กษาในระดับ
ปริ ญญาตรี มี อาชี พส่ วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา โดยส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด รายได้ปัจจุ บนั มี รายได้
15,000 - 25,000 บาทต่อเดื อน และนักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่เดินทางมาจากกรุ งเทพมหานคร โดยเดินทาง
ท่องเที่ยวมาเป็ นครั้งแรก ด้วยยานพาหนะด้วย รถยนต์ส่วนตัว ในการเดินทางมาท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยว
เดินทางมากับเพื่อน เพื่อนร่ วมงานและในการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจ
เดิ น ทางมากที่ สุ ด คื อ เพื่ อ นหรื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน นัก ท่ อ งเที่ ย วรู ้ จัก ที่ พ กั แห่ ง นี้ จากสื่ อ ด้า นอิ นเทอร์ เน็ ต และ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นที่จะกลับมาท่องเที่ยวค้างคืนที่จงั หวัดกาญจนบุรีอีกครั้ง
ผลการวิจยั ทําให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเกี่ยวกับประสบการณ์พกั แรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ตามปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยด้านส่งเสริ มการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกที่ พกั ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีมากที่ สุด สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์พฒั นากิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อไป
คําสําคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด, ที่พกั แรมจังหวัดกาญจนบุรี, การตัดสิ นใจ
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the level of marketing mix factors affecting the decision on
accommodation in Kanchanaburi Province. Study the marketing mix factors affecting the decision on
accommodation in Kanchanaburi Province. Study the relationship between the factors concerning the experience
of Thai tourists and the decision on the accommodation according to the marketing mix. Using questionnaires as
a tool for collecting data from tourists traveling to Kanchanaburi. The quantitative research has conducted studies
from related research. By specifying a sample of 400 Thai tourists to collect data, will use the closed-end
questionnaire. Using a convenient random method for data analysis, calculating percentage and mean.
The study indicated that Out of a sample of 400 people, it is found that Thai tourists choose to stay in
Kanchanaburi. Mostly female under the age of 22 have a bachelor's degree most of the occupations are students,
most of them are single. Current income Earning 15,000 - 25,000 baht per month and most Thai tourists come
from Bangkok by traveling for the first time with vehicles as well as private car in traveling, most of the tourists
travel with friends colleagues and when making a decision to travel to this trip. The people who have the most
decision in traveling are friends or colleagues. Travelers know this accommodation from the internet. All most
tourists There are opinions that come back to travel in Kanchanaburi again.
The result of the research shows the relationship between the factors concerning the accommodation
experience of Thai tourists and the decision to use the accommodation according to the marketing mix. It is found
that the marketing promotion factors affecting the selection of accommodations of Thai tourists in Kanchanaburi
most able to the information make strategic plans for the development of tourist activities and accommodation in
Kanchanaburi to continue meet the needs of Thai tourists.
Keywords: Marketing mix factors, Kanchanaburi accommodation , Decision

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

กาญจนบุรีเป็ นจังหวัดที่อยูใ่ นภาคตะวันตกของประเทศไทยและใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศไทย
มี ภูมิประเทศที่ เป็ นเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยผืนป่ า เป็ นที่ ราบเชิ งเขาริ มแม่น้ าํ เป็ นจังหวัดที่ มีความสําคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก (สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี,2562)
ธุรกิจที่พกั แรมเป็ นธุรกิจหนึ่งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเป็ นธุรกิจที่สร้าง
รายได้และสร้างอาชีพที่สาํ คัญ ธุรกิจที่พกั แรมมีหลายธุรกิจ อาทิเช่น โรงแรม รี สอร์ ท เกสต์เฮ้าส์ คอนโดมิเนี ยม
บ้านเช่า อพาร์ ทเมนต์ บังกะโล โมเต็ล หอพัก แคมป์ รี สอร์ ท เรื อนแพ เป็ นต้นที่พกั แต่ละประเภทมีราคาหลาย
ระดับต่างกันตามขนาดของที่พกั สิ่ งอํานวยความสะดวก การบริ การ ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง
การที่ นกั ท่องเที่ยวจะเลือกที่พกั แบบใด ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลาย ๆ ด้าน ธุ รกิ จที่ พกั แรมสามารถสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศได้จาํ นวนมาก จากการเข้าพักแรมของนักท่องเที่ ยวและการเลือกใช้บริ การต่างๆ จากที่ พกั แรม(การ
ท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย,2560)จากสถิ ติในปี พ.ศ.2560 พบว่า มี นักท่ องเที่ ยวชาวไทยเข้าพักแรมในจังหวัด
กาญจนบุรีจาํ นวน3,129,846คน และในปี พ.ศ.2561 จํานวน 3,281,628 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2560)
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จากข้อมูลด้านการท่องเที่ ยวที่ มีจาํ นวนนักท่องเที่ ยว และจํานวนผูท้ ี่ ให้ความสนใจในการเดิ นทางมา
ท่องเที่ยวที่จงั หวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปั จจัยด้านการรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะช่วย
ทําให้การเดินทางระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีความสะดวกมากขึ้น และอาจทําให้นกั ท่องเที่ยว
ชาวไทยให้ความสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น ปั จจัยดังกล่าวส่ งผลเชิงบวก
ต่อธุรกิจที่พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษาปั จจัยในการเลือกใช้บริ การที่พกั
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พกั ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนําผลการศึกษาครั้งนี้ เป็ นข้อเสนอแนะหรื อ
ใช้เป็ นแนวทาง สําหรับผูท้ ี่สนใจลงทุนธุรกิจโรงแรมรวมถึงเจ้าของกิจการโรงแรมในปั จจุบนั ในการวางแผนและ
พัฒนากิจการเพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การที่พกั ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั แรมใน
จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั แรมใน
จังหวัดกาญจนบุรี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
ทําการรวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive)
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยความถี่และค่าร้อยละ
2. เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปั จจัยในการเลือกใช้บริ การที่พกั ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการเลือกที่พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะห์ดว้ ยความถี่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางมาท่องเที่ ยวและพักแรมใน
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป
4.2.1 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
1) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ นักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางมาท่องเที่ ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป
2) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) เป็ นกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด
กาญจนบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้ มีจาํ นวนเท่ากับ 384.16 จึ งปั ดเศษเป็ น 385 ตัวอย่างและเพิ่มจํานวน
กลุ่มตัวอย่างอีก 15 ชุด รวมทั้งสิ้นจํานวน 400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้ น
- ปัจจัยส่ วนบุคคลของนักท่ องเทีย่ ว
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. สถานภาพสมรส
6. รายได้ต่อเดือน
- ปัจจัยเกีย่ วกับประสบการณ์ ทพี่ กั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี
1. ความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 2. เดินทางมาท่องเที่ยวกับใคร
2. เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไร 3. การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับใคร
5. รู ้จกั ที่พกั จากแหล่งข้อมูลใด 6. ในอนาคตจะกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีหรื อไม่
2. ตัวแปรตาม
- การตัดสินใจเลือกใช้ บริการทีพ่ กั ตามปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4 p’s)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
4. ด้านส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ
ใช้ในการแสดงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวโดยแบ่งออกเป็ น3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา อาชี พ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน มีคาํ ถามจํานวน 7 ข้อ ซึ่ งชนิ ดของคําถามคือปลายปิ ด
(Close-end reponse questions)
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ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามปั จจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี มีคาํ ถามจํานวน 6
ข้อ ซึ่งชนิดของคําถามคือ ปลายปิ ด(Close-end reponse- questions)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่ พกั ของนักท่องเที่ยวตามปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด มีคาํ ถามจํานวน 20 ข้อ อันได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4 p’s (1.) ปั จจัยด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) (2.) ปั จจัยด้านราคา (Price) (3.) ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)(4.)ปั จจัยด้าน
ส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตราวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ
ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง โดยจะนําแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
ซึ่ งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักแรมในจังหวัดกาญจนบุรี เก็บข้อมูลช่วงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่พาํ นักในอําเภอที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้าพักมาก
ที่สุด 3 อําเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรี
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์เชิงปริ มาณ ดังนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พกั
แรม ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การที่ พกั แรมโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี
ปัจจัยเกีย่ วกับประสบการณ์ ที่พัก
1. ท่านมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วกี่ครั้ง
ครั้งแรก
2-3 ครั้ง
4-6 ครั้งขึ้นไป
รวม
ปัจจัยเกีย่ วกับประสบการณ์ ที่พัก
2. ท่านเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีดว้ ยวิธีใด
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารประจําทาง
รถตูห้ รื อรถเช่า
ทางรถไฟ
รวม
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จํานวนคน (ความถี่)

ร้ อยละ

239
115
46
400
จํานวนคน (ความถี่)

59.75
28.75
11.5
100.0
ร้ อยละ

196
86
79
39
400

49
22.25
19.75
9.75
100.0
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3.

4.

5.

6.

ปัจจัยเกีย่ วกับประสบการณ์ ที่พัก
จํานวนคน (ความถี่)
ในการเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้ท่านมากับกลุ่มหรื อบุคคลใด
ตัวท่านเอง
15
ญาติ/คนในครอบครัว
185
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
200
รวม
400
ปัจจัยเกีย่ วกับประสบการณ์ ที่พัก
จํานวนคน (ความถี่)
บุคคลใดที่มีส่วนต่อการตัดสิ นใจให้ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตัวท่านเอง
37
ญาติ/คนในครอบครัว
148
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
215
รวม
400
ปัจจัยเกีย่ วกับประสบการณ์ ที่พัก
จํานวนคน (ความถี่)
ท่านรู ้จกั ที่พกั แห่งนี้จากสื่ อใดบ้าง
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน/บุคคลในครอบครัว
93
โทรทัศน์/วิทยุ
31
นิตยสาร/วารสาร
12
อินเตอร์เน็ต
256
แผ่นพับ /ป้ายโฆษณา
8
รวม
400
ปัจจัยเกีย่ วกับประสบการณ์ ที่พัก
จํานวนคน (ความถี่)
ท่านคิดว่าจะมาท่องเที่ยวค้างคืนที่กาญจนบุรีในอนาคตหรื อไม่
มา
356
ไม่มา
26
ไม่แน่ใจ
18
รวม
400
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ร้ อยละ
3.75
46.25
50
100.0
ร้ อยละ
9.25
37
53.75
100.0
ร้ อยละ
23.3
7.7
3
64
2
100.0
ร้ อยละ
89.0
6.5
4.5
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวเดิ นทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยมาเป็ นครั้งแรก จํานวน
239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75 เดินทางมา 2-3 ครั้ง จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.75 และเดินทางมา 4-6 ครั้ง
ขึ้นไป จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ตามลําดับ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีดว้ ยยานพาหนะด้วย รถยนต์ส่วนตัว จํานวน 196
คน คิดเป็ นร้อยละ 49 รองลงมาใช้บริ การรถโดยสารประจําทาง จํานวน 86 คิดเป็ นร้อยละ 22.25 ใช้บริ การรถตู ้
หรื อรถเช่ า จํานวน 79 คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.75 และเดิ นทางด้วยรถไฟน้อ ยสุ ด จํานนวน 39 คิ ดเป็ นร้ อยละ9.75
ตามลําดับ
ในการเดิ นทางมาท่องเที่ ยวจังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้ ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวเดิ นทางมากับเพื่อน เพื่อน
ร่ วมงาน จํานวน 200 คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาเดินทางมากับญาติ คนในครอบครัว จํานวน 185 คิดเป็ นร้อยละ
46.25 และลําดับสุดท้ายเดินเพียงลําพัง จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 ตามลําดับ
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ในการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจเดินทางครั้งนี้ กบั ท่านมากที่สุด
คือ เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน จํานวน 215 คิดเป็ นร้อยละ 53.75 รองลงมาคือ ญาติ คนในครอบครัว จํานวน 148 คน คิด
เป็ นร้อยละ 37 และเดินทางมาด้วยตัวท่านเอง 37 คิดเป็ นร้อยละ 9.25 ตามลําดับ
นักท่ องเที่ ยวรู ้ จกั ที่ พกั แห่ งนี้ จากสื่ อด้านที่ มากที่ สุดคือ อิ นเทอร์ เน็ต จํานวน 256 คิ ดเป็ นร้อยละ 64
รองลงมาเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน บุคคลในครอบครัว จํานวน 93 คิดเป็ นร้อยละ 23.3 โทรทัศน์ วิทยุ จํานวน 31 คิด
เป็ นร้อยละ 7.7 นิ ตยสาร วารสาร จํานวน 12 คิดเป็ นร้อยละ 3 และลําดับสุ ดท้ายคือ จากแผ่นพับ ป้ ายโฆษณา
จํานวน 8 คิดเป็ นร้อยละ 2 ตามลําดับ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่กลับมาท่องเที่ยวค้างคืนที่กาญจนบุรีมากที่สุดจํานวน356 คน คิด
เป็ นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นที่ไม่กลับมาท่องเที่ยวค้างคืนที่กาญจนบุรี จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.5 และ มีความคิดเห็นที่ไม่แน่ใจที่กลับมาท่องเที่ยวค้างคืนที่กาญจนบุรี จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5
ตารางที่ 2
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
การแปลผล
x�
ชื่อเสี ยงของที่พกั
1.55
น้อยที่สุด
มีหอ้ งพักให้เลือกหลายระดับ
1.40
น้อยที่สุด
ลักษณะของห้องพักหรื อที่พกั
2.48
น้อย
ขนาดของห้องพักหรื อที่พกั
2.57
น้อย
สิ่ งอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก/ที่พกั
2.29
น้อย
ความสะอาดของห้องพัก/ที่พกั
4.15
มาก
ค่ าเฉลีย่ รวม
2.41
น้ อย

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
กาญจนบุรี ระดับมากคือด้านความสะอาดของห้องพัก/ที่พกั (x� = 4.15) รองลงมา ด้านขนาดของห้องพักหรื อ ที่
พัก (x�=2.57) ด้า นลัก ษณะของห้องพัก หรื อที่ พ กั (x�=2.48) ด้า นสิ่ ง อํา นวยความสะดวกภายในห้องพัก /ที่ พกั
(x�=2.29) ด้านชื่อเสี ยงของที่พกั (x�=1.55) และด้านมีหอ้ งพักให้เลือกหลายระดับมีผลน้อยที่สุด (x�=1.40)

ตารางที่ 3
ลําดับ
1
2
3
4

ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี
ปัจจัยด้ านราคา (Price)
การแปลผล
x�
กําหนดราคาห้องพัก/ที่พกั และบริ การอย่างชัดเจน
4.01
มาก
ห้องพัก/ที่พกั มีราคาให้เลือกหลายระดับ
4.07
มาก
ห้องพัก /ที่พกั มีความเหมาะสมกับราคา
4.01
มาก
ราคาห้องพัก/ที่พกั ถูกว่าที่อื่น
3.89
มาก
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.00
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จ จัย ด้า นราคาที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กที่ พ กั ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในจังหวัด
กาญจนบุรี ระดับมากคือ ด้านห้องพัก/ที่ พกั มีราคาให้เลือกหลายระดับ (x� = 4.07) รองลงมาด้านกําหนดราคา
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ห้องพัก/ที่พกั และบริ การอย่างชัดเจนและห้องพัก/ที่พกั มีความเหมาะสมกับราคา (x� = 4.01) ด้านราคาห้องพัก/
ที่พกั ถูกว่าที่อื่น (x� = 3.89) ตามลําดับ

ตารางที่ 4 ปั จจัยด้านสถานที่หรื อช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีผลต่อการเลือกที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดกาญจนบุรี
ลําดับ ปัจจัยด้ านสถานทีห่ รื อช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
การแปลผล
x�
1
มีขอ้ มูลเกี่ยวกับห้องพัก/ที่พกั ให้นกั ท่องเที่ยว
หลากหลายช่องทาง
3.89
มาก
2
มีบริ การสํารองห้องพัก/ที่พกั ผ่านอินเตอร์เน็ต
4.07
มาก
3
มีบริ การสํารองห้องพัก/ที่พกั ผ่านบริ ษทั ตัวแทนการ
ท่องเที่ยว((Traveloka,Agoda และอื่นๆ)
4.12
มาก
4
มีบริ การยืนยันสํารองห้องพัก/ที่พกั ผ่านอินเตอร์เน็ต
4.07
มาก
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.04
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จ จัย ด้า นสถานที่ ห รื อ ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กที่ พ กั ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี มีผลระดับมากคือ ด้านมีบริ การสํารองห้องพัก/ที่พกั ผ่านบริ ษทั ตัวแทน
การท่ อ งเที่ ย ว((Traveloka,Agoda และอื่ น ๆ) (x� = 4.12) รองลงมา ด้า นมี บ ริ การสํ า รองห้ อ งพัก /ที่ พ ัก ผ่ า น
อินเตอร์ เน็ต และมีบริ การยืนยันสํารองห้องพัก/ที่พกั ผ่านอินเตอร์ เน็ต (x� = 4.07) ด้านมีขอ้ มูลเกี่ยวกับห้องพัก/ที่
พักให้นกั ท่องเที่ยวหลากหลายช่องทาง (x� = 3.89) ตามลําดับ

ตารางที่ 5
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ปั จจัยด้านส่งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี
ปัจจัยด้ านส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
การแปลผล
x�
ปรับลดราคาตามฤดูกาล
3.99
มาก
จัดเพคเกจสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
4.48
มากที่สุด
ให้ส่วนลดสําหรับลูกค้าที่มาประจํา
4.46
มากที่สุด
แพคเกจลดราคาเมื่อพักเป็ นหมูค่ ณะ
4.66
มากที่สุด
การมีบริ การรับ-ส่งระหว่างที่พกั กับสนามบิน/สถานีขนส่ง
4.51
มากที่สุด
การโฆษณาผ่านสื่ ออินเตอร์เน็ต
3.94
มาก
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.34
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 5 พบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่ พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผลระดับมากที่สุดคือ ด้านแพคเกจลดราคาเมื่อพักเป็ นหมู่คณะ(x� = 4.66) รองลงมา ด้าน
การมีบริ การรับ-ส่ งระหว่างที่พกั กับสนามบิน /สถานี ขนส่ ง(x� = 4.51) ด้านจัดเพคเกจสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
(x� = 4.48) ด้านให้ส่วนลดสําหรับลูกค้าที่มาประจํา (x� = 4.46) ด้านปรับลดราคาตามฤดูกาล(x� = 3.99) และด้าน
การโฆษณาผ่านสื่ ออินเตอร์เน็ต (x� = 3.94 ) ตามลําดับ
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ผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยในการเลือกใช้บริ การที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พกั ในจังหวัด
กาญจนบุรี การอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้านปั จ จัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ ยว ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การที่ พกั แรมในจังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริ การที่พกั แรมในจังหวัด
กาญจนบุรี จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริ การที่พกั แรม
ในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศหญิง ที่มีอายุไม่เกิน22 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพส่วน
ใหญ่ เป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา โดยส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด รายได้ปัจจุบนั มีรายได้15,000 - 25,000 บาทต่อ
เดือน และนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุ งเทพมหานคร
2. ด้า นปั จ จัย เกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ท่ี พ กั แรมในจัง หวัด กาญจนบุ รี พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วเดิ นทางมา
ท่ องเที่ ยวจังหวัดกาญจนบุ รี โดยมาเป็ นครั้ งแรก จํานวน 239 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.75 ด้วยยานพาหนะด้วย
รถยนต์ส่วนตัว จํานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้ส่วนใหญ่
นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางมากับเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน จํานวน 200 คิ ดเป็ นร้ อยละ 50 ในการตัดสิ นใจเดิ นทางมา
ท่องเที่ยวครั้งนี้บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจเดินทางครั้งนี้กบั ท่านมากที่สุดคือ เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน จํานวน 215
คิดเป็ นร้อยละ 53.75 นักท่องเที่ยวรู ้จกั ที่พกั แห่งนี้จากสื่ อด้านที่มากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต จํานวน 256 คิดเป็ นร้อย
ละ 64 นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นที่กลับมาท่องเที่ยวค้างคืนที่กาญจนบุรี มากที่สุด จํานวน 356 คน
คิดเป็ นร้อยละ 89.0
สําหรั บด้านแหล่งข้อมูลนักท่ องเที่ ยวรู ้ จักที่ พกั แรมในจังหวัด กาญจนบุ รีจากสื่ อด้านที่ มากที่ สุ ด คื อ
อินเทอร์ เน็ต จํานวน 256 คิดเป็ นร้อยละ 64 ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับ นุ ชฤดี รุ่ ยใหม่ (Ruimai, N.,2006) ได้
กล่าวว่า สื่ อเว็บไซต์เป็ นสื่ อที่ ทนั สมัย ง่ ายต่อการเข้าถึ งของกลุ่มตัวอย่างและสามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่าง
น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกรู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ส่ วน
ใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมเหมื อ นกันคื อ เลื อ กเดิ นทางด้ว ยตนเอง ซึ่ ง สอดคล้อ งกับสอดคล้อ งกับ สุ ริ ว สั สา นาริ นคํา
สุ ดสันต์ สุ ทธิ พิศาล และเฉลิ มเกี ยรติ เฟื่ องแก้ว (Narinkham, S., Suttipisarn, S., & Feongkeaw, C., 2014) ใน
การศึกษา พฤติกรรมและรู ปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงรายว ว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเลือกเดินทางด้วยตนเองและนิยมเลือกยานพาหนะในการเดินทาง
3. ด้านความสัมพันธ์ของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั แรมใน
จัง หวัดกาญจนบุ รี พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ความสนใจในการเลื อกที่ พ กั โดยคํา นึ ง ถึ งปั จจัย ด้า นต่า งๆ ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านสถานที่หรื อช่องทางการจัด
จําหน่ าย ด้านราคา และ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กนั จึ งสามารถสรุ ปได้ว่าส่ วนประสมทางการตลาดที่
ต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การที่แรมพักในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
อย่างไรก็ตามส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ให้ความสนใจในเรื่ องของปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยเฉพาะ ด้านเพคเกจลดราคาเมื่อพักเป็ นหมู่คณะ
ซึ่ งสอดคล้องกับ อรุ ณี ลอมเศรษฐี (2554) กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การที่ พกั ของนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารที่ พ ัก ของ
นักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ ได้แก่ เพศ ภูมิลาํ เนา อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ สถานภาพสมรส และรายได้ของ
นักท่องเที่ยว ประสบการณ์พกั แรม และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านที่พกั และการบริ การด้านราคา ด้าน
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สถานที่หรื อช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานให้บริ การ ด้านกระบวนการบริ การ
และด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กนั

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์พฒั นากิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่พกั แรมใน
จังหวัดกาญจนบุรีให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกลยุทธ์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาท่องเที่ยวและพักแรมในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริ หารธุรกิจโรงแรม
และรี สอร์ทต่อไป
2. เพิ่มปั จจัยงานบริ การด้านบุคคลหรื อพนักงาน (People) ที่พกั แรม ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่ พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี จะก่อให้เกิ ดการสร้างภาพลักษณ์และประสมทาง
การตลาดที่ครอบคลุมงานบริ การที่พกั แรมแก่การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่พกั แรมในจังหวัดกาญจนบุรี
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บทความฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอความหมาย ความสําคัญ ปั ญหาของการจัดพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และ
แนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนอย่างยัง่ ยืน โดยวิธีการศึ กษาเป็ นการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากปั จจุบนั มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ข้ ึนมากมายในระดับ
ท้องถิ่นแต่พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นส่ วนใหญ่มีมกั จะประสบปั ญหาด้านการจัดการและการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
ในการจัดการท่องเที่ ยว พิพิธภัณฑ์มีชีวิตจึ งเป็ นทางเลื อกใหม่ของการจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่ออนุ รักษ์และฟื้ นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการมีร่วมส่ วนร่ วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่างแท้จริ ง
แต่อย่างไรก็ตามการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ต้องเผชิญกับปั ญหาหลายประการด้วยกัน ดั้งนั้นการศึกษาแนวทางการ
จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญเพื่อการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
คําสําคัญ: พิพิธภัณฑ์มีชีวติ , การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, ชุมชน

ABSTRACT

The purposes of this article are to present the important of living museum, the meaning of living museum, the
problems of living museum and the guidelines of living museum management for promoting a sustainable
community-based tourism. The article is a literature review including government policies that related to the living
museum, community – based tourism and sustainable tourism. As there are many of local museums usually faced
with many difficulties of management and lack of community participation. The living museum is a new option to preserve
and revive local culture by using truly local participation process. However, living museum settlement confront with various
problems. Therefore, finding the proper guideline of living museum management is important to promote sustainable
tourism in a community.
Keywords: Living Museum, Sustainable Tourism, Community
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ปั จจุบนั มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ข้ ึนมากมายในระดับท้องถิ่น จากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
พบว่ามีพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นที่ก่อตั้งขึ้นแล้ว 587 แห่ ง (ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร, 2562) แต่พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นส่ วน
ใหญ่ลกั ษณะสงบนิ่ ง ทําให้ไม่ดึงดูดและขาดความน่ าสนใจ ไม่มีการร่ วมมือของชุมชน ขาดงบประมาณในการ
ดูแลรักษา ทําให้บางแห่งเสื่ อมโทรมจนต้องล้มเลิกไปประกอบกับข้อมูลที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มกั ไม่ค่อย
ได้รับความสนใจจากนักท่ องเที่ ยวเท่ าที่ ควร นักท่ องเที่ ยวมาท่ องเที่ ยวน้อยลง ทั้งนี้ เนื่ องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น การบริ หารจัดการไม่ต่อเนื่ อง กิจกรรมขาดความหลากหลาย ขาดการส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ ไม่มี
การจัดการด้านการตลาด รวมทั้งปั ญหาสําคัญคือการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่นอยูใ่ นระดับน้อย ดังที่ สายันต์
ไพรชาญจิตร์ (2548) ได้กล่าวไว้วา่ “ความพยายามจัดการให้ชาวบ้านหรื อผูน้ าํ ชุมชนท้องถิ่นเข้าไปมีบทบาทใน
การจัดพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ซึ่ งในทางปฏิบตั ิก็อาจจะเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการสร้างและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ใน
ระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจจะมีปัญหาเรื่ องการดูแลรักษา และกระบวนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอาจมีปัญหา
เรื่ องการขาดการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดาํ เนินการกันมา
ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นหลายแห่ง มักจะดําเนินการโดยนักวิชาการ และผูช้ าํ นาญการทางวิชาชีพ โดยที่คน
ในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมน้อยมาก ทําให้ขาดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และที่สาํ คัญคนในชุมชนท้องถิ่น
ส่ วนมากไม่สามารถเข้าถึ งพิพิธภัณฑ์ได้ เนื่ องจากเป็ นเรื่ องไกลตัว ไกลหมู่บ้าน คงมี เฉพาะคนที่ อยู่ในพื้นที่
พิพิธภัณฑ์ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมเพียงส่ วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการหลังจากการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
เสร็ จแล้ว และเปิ ดให้บริ การแก่ สังคม คนที่ อยู่ไกลไม่มีส่วนร่ วม เลยทําให้เกิ ดความรู ้ สึกว่าไม่ได้เป็ นเจ้าของ
ร่ วมกัน” ด้วยเหตุน้ ี เมื่อความช่วยเหลือจากนักวิชาการภายนอกหมดไป คนในชุมชนจึ งไม่สามารถดําเนิ นการ
จัดการการท่องเที่ยวต่อได้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เกิ ดขึ้นจากคนในชุมชน จัดการโดยคนชุมชน ใช้ส่ิ งที่ มีอยู่ในชุมชน
เป็ นต้นทุนทางการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์มีชีวติ จะไม่เน้นการจัดแสดงวัตถุในอาคาร อาจมีหรื อไม่มีการเก็บวัตถุไว้
จัดแสดงก็ได้ โดยจัดแสดงสื่ อความหมายในรู ปแบบที่มีการเคลื่อนไหวตามวัฒนธรรม วิถีชีวติ และภูมิปัญญาผ่าน
การดําเนิ นชี วิตของผูค้ นในชุ มชนจริ ง ดังนั้นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ความมี เสน่ ห์ของชุ มชนจะเป็ นปั จจัยดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามา มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่ วมและการกระจายรายได้สู่คนในชุมชน ส่ งผลให้ระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ ึนซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564)
ที่มีหลักการสําคัญคือการส่ งเสริ มความมัน่ คงมัง่ คัง่ ยัง่ ยืนของประเทศการวางตําแหน่งทางการตลาดในฐานะเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพการเป็ นแหล่งเพิ่มรายได้และกระจายความเจริ ญสู่ ประชาชนและชุมชนรวมถึงการเชิ ดชู
อัตลักษณ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทยโดยมีเป้ าหมายของการพัฒนาคือการยกระดับประเทศไทยให้เป็ นประเทศ
พัฒนาแล้ว การบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวคุ ณภาพอย่างยัง่ ยืน (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2561:28) นอกจากนี้รูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ยังตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปั จจุบนั ที่
ให้ความสนใจกับการเดินทางไปแสวงหาความจริ งแท้ด้ งั เดิมของพื้นที่ต่างๆ ที่มีจาํ นวนเพิม่ มากขึ้นอีกด้วย
ดังนั้นการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวติ นอกจากจะเป็ นกลไกสําคัญที่นอกจากจะทําให้คนในชุมชนตระหนัก
ถึงคุณค่าของชุมชนตนเองเกิดการสงวนรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้แล้ว ยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้ช่วย
สนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชน และเป็ นการป้ องกันการเข้ามาของกลุ่มนายทุนจากภายนอก จึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องศึกษาถึงแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ที่สอดคล้องกับกับวิถีชุมชน เพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีชีวติ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของชุมชนและประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาความหมาย และความสําคัญของการจัดพิพิธภัณฑ์มีชีวติ
(2) เพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนาการจัดพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ เหมาะสม เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวโดยชุมชน
อย่างยัง่ ยืน

3. ความสํ าคัญและความหมายของพิพธิ ภัณฑ์ มีชีวติ กับการท่ องเที่ยวในชุ มชน

ความสําคัญของพิพธิ ภัณฑ์ มชี ีวติ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์มากมายหลายประเภทพิพิธภัณฑ์ที่เรารู ้จกั กันทัว่ ไปนั้นคือ
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติสังกัดกรมศิลปากรซึ่ งมีอยูห่ ลายจังหวัดเป็ นสถานที่ให้ความรู ้มีการจัดแสดงสิ่ งของใน
ระดับที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นชาติซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสําคัญๆพิพิธภัณฑ์นบั วันจะมี
บทบาทในสังคมไทยมากขึ้นเพราะเป็ นหน่วยงานที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
นอกจากพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากรแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นหรื อพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านที่แสดงให้เห็น
ถึงความเคลื่อนไหวทางด้านสังคมวัฒนธรรมโดยตรงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ข้ ึนก็เพื่อประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้ง
เพื่อเป็ นสถานที่จดั แสดงและรวบรวมเรื่ องราวน่ารู ้ทุกด้าน และในการจัดแสดงให้ครอบคลุมข้อมูลเรื่ องราวของ
สถานที่ดงั กล่าว ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี บุคคลสําคัญ วิถีชีวติ ศิลปหัตถกรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตกําลังเป็ นกระแสความคิดแนวใหม่ในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั้นบาง
แห่ งนั้นอาจพัฒนามาจากพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นหรื อพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในท้องถิ่นนั้นก็
เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือหรื อแนวทางในการอนุ รักษ์ รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิ ม และอัตลักษณ์ของพื้นที่ ทอ้ งถิ่ นของ
ตนเองไม่ให้เลือนหายไปท่ามกลางกระแสของการพัฒนาการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ความสะดวกสบายจากภายนอกที่มีเพิ่มมากขึ้น พิพิธภัณฑ์มีชีวติ มีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้การพัฒนาหรื อความเจริ ญ
จากภายนอกเข้ามาทําให้อตั ลักษณ์ทอ้ งถิ่นของตนเองเลือนหายไป หรื อเรี ยกว่ากับดักของการพัฒนา ตัวอย่างเช่น
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและนายทุนจากภายนอก สาเหตุมา
จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่หลัง่ ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ วมากเกินไปจนกระทบกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน
ทําให้ชาวบ้านเดิมไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จึงต้องขายที่ของตนเองให้กบั นายทุนจากภายนอกแล้วย้ายไปอยูท่ ี่อื่น
แทน โดยพื้นที่ที่มีศกั ยภาพสามารถจัดพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ได้มกั จะมีลกั ษณะเฉพาะตัวดังต่อไปนี้
- ด้านสภาพทางกายภาพที่มีคุณค่าด้านสถาปั ตยกรรมของบ้านเรื อนที่มีความเก่าแก่ แสดงให้เห็นถึงภูมิ
ปั ญญาเชิงช่างและลักษณะทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
- ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่คนในชุมชนสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ความเป็ นมาในอดีตที่ ส่งผล
มาถึงปั จจุบนั
- ด้านประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นถิ่นที่มีเป็ นเอกลักษณ์และสื บทอดกันมายาวนาน
- ด้านภาษามีภาษาพูดหรื อภาษาเขียนที่ภาษาพื้นถิ่นเฉพาะชุมชนของตนเอง
- ด้านอาหาร มี วิถีการรั บประทานอาหารที่ สืบทอดมานาน มี อาหารพื้นถิ่ นที่ ไม่เหมื อนไม่สามารถ
รับประทานที่อื่นได้
- ด้านการแต่งกาย มีเสื้ อผ้า กางเกง กระโปรงเครื่ องประดับ รองเท้า หรื อผ้าทอที่ เป็ นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนตนเองมาอย่างยาวนาน
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- สถานที่ สําคัญโดยรอบที่ ส่งผลต่อ พิพิ ธ ภัณ ฑ์มี ชี วิต เช่ น วัด ร้ านค้า ร้ านอาหาร เป็ นต้น (ณวิท ย์
อ่องแสวงชัย และคณะ, 2558)
พิพิธภัณฑ์มีชีวติ เป็ นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ปรับปรุ ง และฟื้ นฟูวฒั นธรรม มิได้มุ่งเน้นการ
อนุ รักษ์เพียงอย่างเดี ยว แต่จะต้องส่ งเสริ มเศรษฐกิ จทําให้มีเงิ นหมุนเวียนในชุ มชนด้วยจึ งจะทําให้การจัดการ
พิ พิ ธภัณ ฑ์มี ชี วิต นั้น มี ค วามยัง่ ยืน (ปุ่ น เที่ ย งบู ร ณะธรรม และคณะ, 2555) ปั จ จุ บัน จะเห็ น ได้ว่า มี ก ารจัด ตั้ง
พิพิธภัณฑ์ข้ ึนมากมายในระดับท้องถิ่น เพื่อตอบรับนโยบายการกระจายอํานาจจากส่ วนกลางลงสู่ ทอ้ งถิ่น ภาครัฐ
ก็ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มมากขึ้น จากการประกาศให้ท่องเที่ยววิถีไทยเป็ นวาระแห่งชาติมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปในทิศทางที่ยง่ั ยืน
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลใน 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยให้ประชาชนและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง (พจนา สวนศรี ,2560) ส่ งผลให้รูปแบบของการจัดการพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนไปสู่ การจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็ นการจัดการท่องเที่ยวโดยให้คนในชุมชนเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
เอง เพื่อให้ผลประโยชน์จาการท่องเที่ยวอยู่กบั คนในชุมชนเป็ นหลัก เป็ นการสนับสนุ นให้เกิ ดการท่องเที่ยวใน
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดย วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ และคณะ (2559) ได้ศึกษาประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ไว้ดงั นี้
- เป็ นสถานที่ ที่ให้ความรู ้แก่คนภายในและภายนอกท้องถิ่น เป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารได้หลากหลาย
สาขาวิชา เช่น โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรม
ให้เข้ามาชื่นชมกับมรดกวัฒนธรรมและทรัพยากรของประเทศไทยไม่ดอ้ ยไปกว่าสถานเริ งรมย์ต่างๆ
ซึ่งภาคเอกชนได้จดั ไว้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
- ช่วยสนับสนุนการรวมตัวของคนในชุมชน เช่น โรงนํ้าชา สภาชาวบ้าน เพื่อร่ วมกันคิดร่ วมตัดสิ นใจ
และร่ วมกันดําเนิ นกิ จการของท้องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่ นเอง ซึ่ งจะนําไปสู่ ความร่ วมมื อกันในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป
- สร้างจิ ตสํานึ กในการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เป็ นการปลุกสํานึ กให้คนในท้องถิ่นรู ้จกั ตนเอง
สร้างสํานึกร่ วมในชุมชนให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนสร้างการเป็ นส่วนร่ วมของคนในชุมชน
ทุกรุ่ น ทุกสมัย ให้เป็ นที่รู้จกั และได้รับความสนใจและแพร่ ขยายไปยังชุมชนต่างๆ มากขึ้น
- ช่วยฟื้ นฟูคุณค่าของวัฒนธรรม หรื อประเพณี บางอย่างที่ได้เลือนหายไปแล้วแต่ชุมชนมีความต้องการ
รื้ อฟื้ นขึ้นมาใหม่ให้ยงั คงอยูต่ ่อไป
- ช่วยลดผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยวที่อาจส่ งผลต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน เพราะชุมชนสามารถบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนได้ตามความต้องการของตนเอง
- เกิ ดเศรษฐกิ จหมุนเวียนและเกิ ดการกระจายรายได้จากการจัดการท่องเที่ ยวซึ่ งตรงกับรู ปแบบการ
ท่องเที่ยวที่กาํ ลังเป็ นที่นิยม เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism), การท่องเที่ยวเชิง
โหยหาอดีต (Nostalgic Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
- ยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องของคนในชุมชนให้ดีข้ ึน เนื่องจากมีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้า
มาเพิ่มเติมจากรายได้หลัก ทําให้สามารถลดอัตราการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองของคนวัยแรงงาน
หนุ่มสาวได้
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ความหมายของพิพธิ ภัณฑ์ มชี ีวติ (Living Museum)
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต หมายถึง การพัฒนาเมืองหรื อพื้นที่ๆหนึ่ งที่มีศกั ยภาพทางด้านการท่องเที่ยว มีความ
ดั้งเดิมและมีอตั ลักษณ์ของตนเองที่โดดเด่นให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยผูท้ ี่มาเยือนนั้นจะได้เห็นความมีชีวิตชี วา
ความเคลื่อนไหวของวิถีชีวิตของผูค้ นในพื้นที่น้ นั จริ งๆ ผ่านการใช้ชีวิตและการนําเครื่ องใช้ไม้สอยทั้งที่เป็ นของ
ในยุคโบราณและปั จจุบนั มาใช้จริ ง โดยไม่ตอ้ งอาศัยจินตนาการเหมือนพิพิธภัณฑ์สงบนิ่งโดยทัว่ ไป นักท่องเที่ยว
หรื อผูท้ ี่มาเยือนจะรับรู ้ประสบการณ์ที่เข้าไปสัมผัสได้ดว้ ยตนเอง
“พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum)” มีความหมายแตกต่างจากคําว่า “ พิพิธภัณฑ์ (Museum)”เพราะ
พิพิธภัณฑ์โดยทัว่ ไปนั้นหมายถึงอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่มีการรวบรวมเครื่ องใช้ไม้สอย วิถีชีวิต หรื อศิลปวัตถุ
โบราณวัตถุเก่านํามาจัดแสดงอยูใ่ นตู ้ เป็ นภาพถ่าย เป็ นรู ปปั้ น หรื อลักษณะการจัดแสดงรู ปแบบอื่นๆ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู ้ที่มีให้กบั บุคคลทัว่ ไปหรื อนักท่องเที่ยวได้ชมโดยผูท้ ี่เข้าชมนั้นที่เข้าชมก็ตอ้ งจินตนาการเอาว่าสิ่ งที่มี
อยูย่ คุ นั้นเป็ นอย่างไรผ่าน สื่ อหรื อการฟังบรรยายโดยผูร้ ู ้ในสถานที่น้ นั ๆ (บุริม โอทกานนท์, 2553)
การแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ตามการจัดแสดงและวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการจัดแสดงซึ่ งเป็ นที่นิยมกัน
ทัว่ ไปในปั จจุบนั มีดงั นี้ (สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2548)
- พิพิธภัณฑสถานประเภททัว่ ไป จะรวบรวมวัตถุทุกประเภทและทุกเรื่ องเอาไว้ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์
แบบแรกก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็ นพิพธิ ภัณฑ์เฉพาะเรื่ องต่อมา
- พิพิธภัณฑสถานศิลปะ จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุทุกประเภท
- พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงวิวฒั นาการความก้าวหน้าของวัตถุที่มนุษย์คิดค้น
ประดิษฐ์ข้ ึน
- พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จัดแสดงเรื่ องราวของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่ องของโลกทรัพยากรทาง
ธรรมชาติต่างๆ
- พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์
- พิพิธภัณฑสถานชาติพนั ธุ์วิทยาและประเพณี พ้ืนเมือง แสดงชีวิตความเป็ นอยูใ่ นทางวัฒนธรรมและ
สังคมของมนุษย์และชาติพนั ธุ์ต่างๆ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตมีลกั ษณะเด่นที่ แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ทวั่ ไป ดังนี้ (ปุ่ น เที่ ยงบูรณะธรรม และคณะ,
2555)
(1.) ท้องถิ่ นเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม จัดทําและดําเนิ นการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่ นที่ แท้จริ งจะต้องเกิ ดจากความ
ต้องการหรื อเกิดจากการริ เริ่ มของชาวบ้าน บางแห่งอาจมีหน่วยงานภายนอกมาร่ วมช่วยเหลือบ้างแต่ชาวบ้านจะทํา
หน้าที่ในการจัดการ ดูแล และดําเนินการเอง
(2.) เนื้ อหาที่นาํ เสนอ เป็ นเรื่ องราวของชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
การทํามาหากิ น ศาสนาและความเชื่ อ ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในชุ มชนหรื อท้องถิ่ นเป็ นสําคัญ อาจมี การ
กล่าวถึงสังคมอื่นก็เฉพาะในส่ วนที่ทอ้ งถิ่นมีการติดต่อสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมกับ
สังคมภายนอกเท่านั้น
(3.) มีความหลากหลาย พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นแต่ละที่จะมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะอันเป็ นเอกลักษณ์ของ
แต่ละชุมชน ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ช่วยลดทอนการหลง
ตัวเองและการดูถูกเหยียดหยาม อันนําไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันของสังคม
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(4.) เน้นความเรี ยบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน สิ่ งของที่จดั แสดงมีอยูใ่ นชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นของมี ค่า อาจเป็ นศิ ลปวัตถุทางศาสนาที่ ทางวัด เก็บ รวบรวมไว้ หรื อศิ ลปหัตถกรรมประเภท
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพิพิธภัณฑ์ทว่ั ไปกับพิพิธภัณฑ์มีชีวติ
องค์ ประกอบ
(Element)
อาคารสถานที่ (Building)

วัตถุที่จดั แสดง ( Artifacts)

การนําเสนอ (Presentation)

การบริ การข้อมูล
(Information Service)
การบริ หารจัดการ
(Management)

พิพิธภัณฑ์ ทั่วไป
(General Museum/ National Museum)
มีก ารสร้ างอาคารพิพิธภัณ ฑ์ข้ ึ น มาเพื่อ ใช้
เป็ นสถานที่จดั แสดงนิทรรศการ
วัต ถุ ที่ จั ด แสดงขึ้ นอยู่ กั บ ประเภทของ
พิพิธภัณฑ์ มีการเก็บรวบรวมวัตถุ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ จัดแสดงในห้องโดยเฉพาะและมี
การมี ร ะบบการแบ่ ง อย่ า งชั ด เจนเป็ น
หมวดหมู่
นํารู ปภาพ ตัวอย่าง เครื่ องใช้ วัตถุโบราณ
มาจัดแสดงผ่านตูก้ ระจกหรื อสถานที่ ที่ ได้
จัดเตรี ยมเอาไว้
มีผูด้ ูแลพิพิธภัณฑ์เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการ
นําชมและบรรยายข้อมูลที่สาํ คัญต่างๆ

พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต
(Living Museum)
อาจมีหรื อ ไม่ มีอ าคารทั้งแบบชั่ว คราว
และถาวรสําหรับการจัดแสดง
วัต ถุ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ไ ม่ ไ ด้ถู ก จั ด
แสดงอยู่เพียงแค่ ในอาคารหรื อ ห้องใด
ห้องหนึ่ งแต่จะถูกใช้สื่อสารผ่านวิถีชีวติ
ภู มิ ปั ญ ญาของผู ้ค นในชุ ม ชนท้อ งถิ่ น
นั้นๆจริ ง
ช า วบ้ า น ใ น ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น ผู ้ น ํ า วั ต ถุ
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ของเก่าต่างๆมาใช้ใน
การดําเนินชีวติ ประจําวันจริ งๆ
ไม่ มี ผู ้ ดู แ ลพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชาวบ้ า นใน
ท้องถิ่นจะรั บผิดชอบในการนําชมและ
ให้ขอ้ มูลต่างๆ
บริ หารจัดการโดยหน่ วยงานภาครั ฐ กรม บริ หารจัดการโดยคนในชุมชนท้องถิ่น
ศิลปากร

หมายเหตุ: ดัดแปลงจากIdentity of Living Museums in Thailand" by Kunakorn Sailuadkham , Niyom
WongpongkhamandSarunya Prasopchingchana, 2019,Journal of Engineering and Applied Sciences,
14(9), p.2949

4. แนวทางการจัดการพิพธิ ภัณฑ์ มีชีวติ เพื่อส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วในชุ มชนอย่ างยั่งยืน

การเตรี ยมแนวทางการจัดการท่องเที่ยวสําหรับชุมชนเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้การจัดการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ น้ นั ๆประสบผลสําเร็ จ ผูเ้ ขียนได้พฒั นาแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในชุ มชนจากการสังเคราะห์
งานวิจยั ของ วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ และคณะ (2559); จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และคณะ (2559);นเรนทร์ ปั ญญาภู และสุ
วิภา จําปาวัลย์ (2555-2556);ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ(2552). โดยการนําข้อค้นพบมาสังเคราะห์และกําหนด
เป็ น 10 ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวติ
ขั้นตอน
1.ศึกษาศักยภาพและความ
เป็ นไปได้ของชุมชน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

วิธีการดําเนินงาน
วิเ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของพื้ น ที่ เ มื อ ง ศัก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเช่ น ข้อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมวิถีชีวิต ความมีอตั ลักษณ์ จากเอกสารข้อมูลต่างๆรวมทั้งการ
สํารวจเก็บข้อมูลในพื้นที่จริ ง
2.วิเคราะห์ความต้องการ
การสํารวจและวิเคราะห์ถึงความต้องการของคนในชุมชนว่าต้องการให้มีการจัดการ
ของชุมชนเจ้าของพื้นที่
พิพิธภัณฑ์มีชีวติ เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนของตนเองหรื อไม่ ถือว่า เป็ นขั้นตอน
ที่สาํ คัญที่สุด เพราะถ้าหากคนในชุมชนไม่ตอ้ งการจัดการท่องเที่ยวแล้วนั้นการ
ปฏิบตั ิการในขั้นตอนอื่นๆต่อไปจะไม่สามารถประสบผลประสําเร็ จได้เลย เพราะขาด
การมีส่วนร่ วมและอาจมีการต่อต้านจากชาวบ้านดังนั้นชุมชนต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ตัดสิ นใจ
และปฏิบตั ิเอง ความต้องการของชุมชนจึงเป็ นหัวใจหลักที่จะทําให้การจัดการท่องเที่ยว
ในชุมชนนั้นๆประสบความสําเร็ จและมีความยัง่ ยืน
3. สร้างเครื อข่ายการมีส่วน ต้องสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของพิพิธภัณฑ์และการมีส่วนร่ วมของชาวบ้าน หน่วยงานรัฐ
ร่ วมของชุมชน
รวมทั้งสถาบันการศึกษา โดยอาจตั้งกลุ่ม ชมรม ยุวชนอาสาสมัคร คณะกรรมการ
ดําเนินงานปฏิบตั ิการค้นหา ล่าม ปราชญ์ชาวบ้าน หรื อผูร้ ู ้ในชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูล
ทางต่างๆให้ได้มากที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ศึกษาดูงานการจัดการ
จัดให้คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ไปศึกษาดูงานการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ณ
พิพิธภัณฑ์มีชีวติ จากชุมชน ชุมชนอื่นที่ประสบความสําเร็ จจากนั้นนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูงานมาจัด
อื่น
ประชุมเสวนาระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้ง สนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั เพื่อแนว
ทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นให้เข้ากับบริ บทของชุมชนตนเอง
5.จัดการข้อมูลและถ่ายทอด การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วฒั นธรรมในพื้นที่จากนั้นถ่ายทอดให้คนในท้องถิ่น เพราะ
ความรู ้
ข้อมูลในท้องถิ่นมักจะอยูท่ ี่แกนนําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรื อคนที่เป็ นคนสู งอายุกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น จึงจําเป็ นต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆในชุมชนด้วยเพื่อ
สื บทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไปสู่ คนรุ่ นหลัง อันจะทําให้ขอ้ มูลนั้นๆไม่ไปเลือน
หายไปตามกาลเวลา เช่น จัดการอบรมชุมชนและเยาวชนในท้องถิ่น
6. การจัดการปรับปรุ งภูมิ
การจัดการพื้นที่ใช้สอยของเมืองให้มีประสิ ทธิภาพการกําหนดเขตพื้นที่ต่างๆ และ การ
ทัศน์และสภาพแวดล้อม
ปรับสภาพภูมิทศั น์ให้มีความสวยงามเหมาะสมแก่การท่องเที่ยว
7. การเพิ่มมูลค่าให้กบั
การจัดกิจกรรมไม่ควรจํากัดอยูแ่ ต่เพียงในตัวอาคารเท่านั้น แต่ควรจะรวมพื้นที่ป่า นา
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นและจัด
หรื อสวนของชุมชนเข้าไปด้วย พัฒนากิจกรรมให้มีความหลากหลายเพื่อเจาะ
กิจกรรมเพื่อกระจายรายได้ กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม นําสิ นค้าในชุมชนมาพัฒนา แปรรู ป หรื อออกแบบงานหัต
ในชุมชน
กรรมพื้นบ้านให้มีความร่ วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าให้สูงขึ้น ทําให้ชาวบ้านมี
รายได้มากขึ้น
8.จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ศูนย์ประสานงานจะเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านซึ่ง
ดําเนินงานโดยคนในชุมชนเอง ชาวบ้านสามารถให้ขอ้ มูลท่องเที่ยว การติดต่อรับจอง
และแจ้งกฎระเบียบของชุมชนให้กบั นักท่องเที่ยวได้โดยตรง
9.การประชาสัมพันธ์
เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กทั้งทางตรงและทางอ้อมจากชุมชนเองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน อบต. อบจ. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์
ในสื่ อดิจิตอล เช่น เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค หรื ออินสตราแกรม เพื่อนําเสนอข้อมูลของ
พิพิธภัณฑ์เทศกาลงานประเพณี การเดินทางและการติดต่อ
10.พัฒนาศักยภาพการ
เตรี ยมชุมชนให้พร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว นําปัญหา ประสบการณ์ที่ได้รับมา
จัดการท่องเที่ยวและต่อยอด พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู ้เพื่อเตรี ยมความพร้อมชุมชนสําหรับการจัดการท่องเที่ยว
องค์ความรู ้
อย่างยัง่ ยืน
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นอกจากแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยัง่ ยืนทั้ง 10 ข้อ
ข้างต้นแล้ว ผูเ้ ขียนได้สังเคราะห์ขอ้ มูลจากงานวิจยั ของ ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและคณะ (2547); ยุภาพร
ธัญวิวฒั น์กุล (2551); ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรมและคณะ(2555 ) โดยได้พบประเด็นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในชุมชน
ที่ควรคํานึงถึงดังต่อไปนี้ดว้ ย
- กิ จ กรรม (Activities) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนควรเป็ นกิ จ กรรมที่ ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อมหรื อก่อให้เกิดความรําคาญต่อคนในชุมชน เช่น ใช้การเดิน หรื อการขี่จกั รยาน
- ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Destination)ควรกําหนดภาพลักษณ์เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพ ไม่เน้นปริ มาณนักท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวหรื อจัดการท่องเที่ยวในรู ปแบบการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
(Slow Tourism)โดยชุมชนอาจจะกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับของพื้นที่
(Carrying Capacity) และกําหนดช่วงวัน เดือนที่จะรับนักท่องเที่ยวได้เอง เช่นในฤดูทาํ นาหรื อฤดูการเก็บเกี่ยวอาจ
งดรับนักท่องเที่ยวได้ ก็จะทําให้นกั ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งชุมชนต้องยังไม่
ต้องละทิ้งอาชีพเดิมของตนเองที่เคยทําอยู่ รายได้จากท่องเที่ยวเป็ นรายได้รองไม่ใช่รายได้หลัก ซึ่ งสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่แท้จริ ง
- ผูป้ ระกอบการ (Agency) เจ้าของควรเป็ นคนในชุมชนเอง ควรเป็ นโรงแรมขนาดเล็กที่ เป็ นมิ ต รต่อ
สิ่ งแวดล้อมร้านอาหารควรที่รับซื้อวัตถุดิบจากคนในชุมชนท้องถิ่นที่ปลูกและขายเอง และควรหลีกเลี่ยงภาชนะ
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use) เช่นหลอด หรื อภาชนะที่ทาํ จากโฟมหรื อพลาสติก ควรใช้วสั ดุที่สามารถล้างแล้ว
นํากลับมาใช้ใหม่ได้ หรื อย่อยสลายได้ง่ายและหาได้ง่ายในท้องถิ่นแทน เช่น ใบตอง กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ฯลฯ
- เครื อข่าย (Network)จัดตั้งเครื อข่ายเชื่ อมโยงกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอื่ นๆเพื่อแลกเปลี่ ยนแนวทางการ
บริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์และช่วยเหลือกันด้านการตลาด รวมทั้งมีศูนย์กลางการบริ หารจัดการสร้างความเข้าใจต่อ
นักท่องเที่ยวให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของชุมชนอย่างถูกต้อง และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องสื่ อต่างๆใน
รู ปแบบที่ทนั สมัย เช่น Facebook, Instagramหรื อwebsite

5. สรุ ป

สําหรับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในพื้นที่ ต่างๆสามารถสรุ ปประเด็นแนวทางการจัดการได้ดงั นี้ 1)
ศึกษาศักยภาพและความเป็ นไปได้ของชุมชน2) วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนเจ้าของพื้นที่3) สร้างเครื อข่าย
การมีส่วนร่ วมของชุมชน4) ศึ กษาดูงานการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจากชุมชนอื่น 5) จัดการข้อมูลและถ่ายทอด
ความรู ้ 6) การจัดการปรั บปรุ งภูมิทัศน์แ ละสภาพแวดล้อม 7) การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิ ต ภัณฑ์ท้อ งถิ่ น และจัด
กิ จกรรมเพื่อกระจายรายได้ในชุมชน 8) จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 9) การประชาสัมพันธ์ 10) พัฒนาศักยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวและต่อยอดองค์ความรู ้
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตต้องอาศัยการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
เต็มรู ปแบบ ร่ วมกับการพัฒนาศักยภาพแก่ชุมชน และการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น อันจะเป็ นเครื่ องมือในการสร้างรายได้อีกด้านหนึ่ งให้แก่ชุมชนและนําประโยชน์ม าสู่
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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6.ข้ อเสนอแนะ

1. การจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชุมชนควรต้องคํานึ งการป้ องกันผลกระทบทางลบทางการท่องเที่ยวที่
อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนทั้งในด้านวัฒนธรรม สังคมและสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย
2. การจัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์มี ชี วิต ในระยะเริ่ ม แรกของจัด ตั้ง พิ พิ ธ ภัณฑ์น้ ัน ชุ ม ชนควรจะได้รั บ ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งในด้านของวิชาการ และงบประมาณในระยะเวลาที่ เหมาะสมและยาวนาน
พอที่ชุมชนจะสามารถดําเนินการจัดการพิพิธภัณฑ์ดว้ ยตนเองได้ โดยหน่วยงานภายนอกอาจค่อยๆลดบทบาทของ
ตนเองลงที ละน้อยเพื่อให้ชุมชนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั้นมีการพัฒนาในระยะยาวอย่าง
ยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึ กษาความต้องการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวฯ ความต้องการความรู ้ประสบการณ์ในการ
ท่ องเที่ ยวฯ บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวก รู ปแบบและบรรยากาศการท่ องเที่ ยวฯ ตามลําดับ ระดับการ
ตัดสิ นใจฯ โดยรวมแทนค่าเท่ากับมาก โดยปั จจัยด้านแรงจูงใจฯ เป็ นอันดับ 1 ปั จจัยด้านความคาดหวังฯ ปั จจัยการ
เชื่อมัน่ ฯ และ ปั จจัยด้านทัศนคติฯ การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านอาชีพ (ก่อนการเกณี ยณฯ) และระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจฯ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05 ปั จจัยการเชื่อมัน่ ฯ มีผล
ต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .01
คําสําคัญ: ความต้องการ การตัดสิ นใจท่องเที่ยว เรื อสําราญ นักท่องเที่ยวชาวไทย/ ผูส้ ูงอายุ

ABSTRACT

Research objective was to study the effect of needs on cruise tourism decision making of older Thai
tourists in Bangkok. The research result revealed that Aged tourists need on tourism experience, service and
facilitating, type and atmosphere around, respectively. Cruise tourism decision making processed on high level,
including: expectation; accreditation, and attitudes factors. Hypothesis test result revealed that differentiate of
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individual factors: occupation and education level affected to CTDM with statistical significant level 0.05.
Accreditation had ever been related to CTDM on high level, same direction with statistical significant level 0.01
Keywords: Need; Cruise Tourism Decision Making Thai Tourists Aged

1. คํานํา

ประเทศไทยนับเป็ นชาติแรกในอาเซี ยนที่ กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในระดับภูมิภาคนับแต่ปี พ.ศ. 2553
ด้วยสัดส่ วนร้ อยละ 11.5 ตามที่ องค์การสหประชาชาติ ได้กาํ หนดไว้ โดยคาดการณ์ ว่าในปี 2563 และปี 2573
สัดส่ วนจะเพิ่มขึ้นถึง 11.9 และ 17.5 ตามลําดับ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2557) ทํา
ให้เกิดการตื่นตัวอย่างยิง่ ต่อสภาวะดังกล่าว ทั้งด้านมาตรการรองรับสังคมผูส้ ู งอายุโดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิกล่าวคือ การเตรี ยมสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต การประกอบอาชี พและสร้าง
รายได้ อาหาร สิ ทธิ ประโยชน์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ โดยหมาย
รวมถึง “การท่องเที่ยว” ซึ่งเป็ นการสัง่ สมประสบการณ์ของชีวติ เสริ มสร้างความคิดให้กา้ วไกล ทําให้ชีวติ ไม่ตอ้ ง
อยูก่ บั ที่ตลอดเวลาเหมือนฟื้ นพลังให้ตวั เอง ทําให้สดชื่น แจ่มใส สนุกสนาน พ้นจากภาวะ 3 ต. (ติดเตียงในกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุที่ป่วยและไร้ แรงใจที่ จะดํารงชี วิตอยู่ต่อ ไป ติ ดบ้านในกลุ่มผูส้ ู งอายุที่ปิดกั้นตนเองจากสิ่ ง แวดล้อ ม
ภายนอก และ ติดสังคมในกลุ่มผูส้ ู งอายุที่ยินดีจะคบหาแต่เพียงเฉพาะผูท้ ี่อยูใ่ นวัยเดียวกันเท่านั้น) อันก่อให้เกิด
ช่องว่างและการเหลื่อมลํ้าของผูส้ ูงอายุและวัยอื่น ๆ ในทุกด้าน (มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2560)
ในขณะเดี ย วกัน นั้น ผลการวิ จัย ของ Cruise Lines International Association (CLIA) ปี 2018 ระบุ ว่า
สาเหตุหนึ่ งของการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ โลกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรื อสําราญนั้น จากปี 2009
(17.8 ล้านคน) ถึ งไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 ที่ เพิ่มสู งขึ้ นถึ ง 28.0 ล้านคน มี เรื อสําราญที่ พร้ อ มสร้ างเสร็ จ และ
ให้บริ การมากถึง 27 ลํา ใน 21 บริ ษทั เรื อสําราญชั้นนําทั้งโลก จากที่มีอยูแ่ ล้วจากอดีตถึงปี 2017 จํานวน 449 ลํา
โดยแหล่งท่ องเที่ ยวยอดนิ ยมได้แก่ เส้นทางทะเลแคริ เบี ยน รองมาคื อ เมอดิ เตอร์ เรเนี ยน รวมถึ งการเดิ นทาง
ล่องเรื อรอบโลก ทวีปยุโรป และเส้นทางอื่น ๆ ตามลําดับ ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจมหภาค เฉพาะในปี
2016 ที่ สร้างรายได้ท้ งั หมดถึง 126 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงรสนิ ยมและความต้องการที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผูส้ ูงอายุท้ งั ในทวีปอเมริ กาเหนือ (12.30%) ยุโรป (7.90%) และเอเชีย (2.7%)
หันมาท่องเที่ยวเรื อสําราญมากขึ้นทั้งในระดับ Gold Class และ Premium ก่อให้เกิดการผนึกกําลังของสายงานเรื อ
สําราญเป็ นหนึ่ง มีการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวมากกว่า 50 เส้นทางใหม่ มีการเกิดขึ้นของภาคีสมาชิกอันสําคัญ
ทั้งในระดับภูมิภาค และนานาชาติถึง 340 องค์กร รวมถึงบริ ษทั นําเที่ยวมากกว่า 15,000 บริ ษทั ทัว่ โลก จับจ้องและ
มีส่วนร่ วมในการนําเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว (CLIA, 2018)
คณะผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของธุรกิจเรื อสําราญที่สอดรับกับสภาวะการแปรเปลี่ยน
ของสังคมไทยสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ รวมถึงการสํารวจงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับเรื อสําราญในแวดวงวิชาการอันจํากัด
จํานวนเรื่ อง ผูแ้ ต่ง และเล่ม จึงมีความสนใจใคร่ ศึกษาในหัวเรื่ อง ประเด็น และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการศึกษาชิ้นนี้
จะเป็ นประโยชน์ยง่ิ ต่อทุกภาคส่วนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาความต้องการที่ มีผลต่อ การตัด สิ น ใจท่ องเที่ ย วเรื อ สําราญของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพมหานคร

3. สมมติฐานการวิจัย

สมมติ ฐ านที่ 1.1 นัก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทยกลุ่ มผูส้ ู งอายุที่ มีเ พศ อายุ อาชี พ (ก่ อ นการเกษี ยณฯ) ระดับ
การศึกษาสถานภาพ และผูม้ ีอิทธิพลฯ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ
สมมติฐานที่ 2 ความต้องการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ความต้องการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยกลุ่มผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพมหานคร

4. ระเบียบวิธีการวิจัย

4.1 การออกแบบการวิจัย : การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้สถิติวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ใช้สถิติวเิ คราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 และ 3 สถิติเชิ งอนุ มาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ สถิติค่าที สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง : ประชากรผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครในฐานข้อมูล สถิ ติจ ํา นวน
ผูส้ ู งอายุประเทศไทย ปี 2561 ของกรมกิจการผูส้ ู งอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 2,943,630 คน ใช้สูตรของเครซีและมอร์แกนในการคํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้เท่ากับ 384 คน คณะผูว้ จิ ยั ได้เพิ่มจํานวนแบบสอบถามอีก 16 ชุด ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 400 คน
4.3 ตัวแปร : ตัวแปรต้ น ได้แก่ (1) เพศ อายุ อาชีพ (ก่อนการเกษียณฯ) ระดับการศึกษา สถานภาพ และผู ้
ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสิ นใจท่องเที่ยวครั้งนี้ และ (2) ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุ
ในกรุ งเทพมหานครฯ และ ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวฯ ปั จจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวฯ
ปั จจัยความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน และ ปั จจัยการเชื่อมัน่ ในคุณภาพและบริ การที่คาดว่าจะได้รับ
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย : เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
โดยค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี จากตํารา บทความ และงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึ กษาวัตถุประสงค์
กรอบแนวคิด สมมติฐาน นิ ยามศัพท์ปฏิบตั ิการและตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถามครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย พร้ อมตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของภาษาที่ ใช้ ครอบคลุมด้านโครงสร้าง เนื้ อหา และนํามา
ปรับปรุ งแก้ไข ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน หาค่าความ
เชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการทดสอบกับกลุ่มที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน จํานวน 40 คน ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบาค เท่ ากับ .977 และพร้ อมนําไปใช้จริ ง กับ กลุ่ มตัวอย่างที่ ก ําหนดไว้ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่ วน ลักษณะคําถามแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ และ
ส่วนที่ 4 เป็ นคําถามปลายเปิ ด ให้เติมข้อความโดยอิสระ
4.5 การรวบรวมข้ อมูลการวิจัย : ใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุดโดยแบ่งเขตละ 8 ชุด จํานวน 50 เขต
ทัว่ กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-31 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 สุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ นตามขั้นตอนการ
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สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงและการสุ่ มตัวอย่างแบบลูกโซ่โดยคณะผูว้ ิจยั ปฏิบตั ิตามระเบียบจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
สําหรับการวิจยั ด้านสังคมศาสตร์อย่างเคร่ งครัด
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล : ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด 400 ชุด
คิดเป็ นร้อยละ 100 พร้อมวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติค่าที ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั

5. ผลการวิจัย

5.1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ ใ น
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.25 คน มี
อายุระหว่าง 60-64 ปี จํานวน 134 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 33.50 อาชี พ (ก่ อนการเกษียณฯ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.50 คน สมรส/
อยู่ร่วมกัน จํานวน 238 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.50 และผูท้ ี่ มีอิทธิ พลมากที่ สุด คื อสมาชิ กในครอบครั ว คิ ดเป็ น
ร้อยละ 60.00
5.2 ความต้องการของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครฯ พบว่า ระดับความ
ต้องการโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 แทนค่าเท่ากับ ต้องการมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อันดับ 1 ความต้องการความรู ้ประสบการณ์ในการท่องเที่ ยวฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.66
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพมหานครฯ
ลําดับ
1.

2.

3.

ความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุใน
ค่ าเฉลีย่
กรุ งเทพมหานครฯ
ความต้ องการด้านบริการและสิ่ งอํานวยความสะดวก
3.89
1.ได้รับความสะดวกทุกด้านเฉกเช่นโรงแรม 5 ดาว
4.22
2. เข้าถึงได้ง่ายสะดวกไม่ยากด้านภาษาและร่ างกาย
4.04
3.ได้รับเกียรติและให้เกียรติตามมารยาทไทยสากล
3.92
4.ได้รับสิ ทธิพิเศษมากกว่าคนวัยอื่น
4.02
ภาพโดยรวม
ความต้ องการความรู้ ประสบการณ์ ในการท่ องเที่ยวฯ
4.09
1.แสวงหาประสบการณ์ที่แท้จริ งจากแหล่งท่องเที่ยว
4.05
2.เพิ่มพูนแบ่งปันถ่ายทอดความรู ้แก่ผสู ้ ู งอายุ
3.94
3.ประสบการณ์แปลกใหม่ท้ งั กิจกรรมและสถานที่
4.21
4.เจ้าหน้าที่มีความรู ้/ทักษะเชิงลึก/ชํานาญ/มืออาชีพ
4.07
ภาพโดยรวม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
3.91
1.ความปลอดภัยของเมืองท่องเที่ยว กิจกรรมและที่พกั
3.82
2.ได้รับความสําคัญเป็ นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
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S.D.

ระดับความ
ต้ องการ

อันดับ

0.91
0.85
0.83
0.80
0.64

ต้องการมาก
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

4
1
2
3
(2)

0.85
0.87
0.92
0.75
0.66

ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก

2
3
4
1
(1)

0.86
0.94

ต้องการมาก
ต้องการมาก

1
4
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ความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุใน
ค่ าเฉลีย่
กรุ งเทพมหานครฯ
3.สิ ทธิพิเศษทุกด้านโดยเฉพาะยามฉุกเฉินเร่ งด่วน
3.77
4.อาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ
3.90
5. มาตรฐานความปลอดภัยสะอาด อนามัย ระดับโลก
3.88
ภาพโดยรวม
3.86
4. รู ปแบบและบรรยากาศการท่ องเที่ยว
3.90
1.ท่องเที่ยวแบบกลุ่ม หมู่คณะ โดยมีครอบครัวหรื อ
เพื่อนร่ วมเดินทาง
3.91
2.ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อแลกต่อคุณภาพและคุม้ ค่าจากผู ้
ให้บริ การโดยเน้นความพึงพอใจ
3.91
ภาพโดยรวม
Total
3.96
ลําดับ
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0.88
0.89
0.90
0.69

ระดับความ
ต้ องการ
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

0.87

ต้องการมาก

2

0.86

ต้องการมาก

1

0.77
0.59

ต้องการมาก
ต้ องการมาก

(3)

S.D.

อันดับ
5
2
3
(4)

5.3 การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ระดับการตัดสิ นใจฯ โดยรวมแทนค่าเท่ากับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า อันดับ 1 ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเรื อสําราญ แทนค่าเท่ากับจูงใจมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุใน
กรุ งเทพมหานครฯ
ลําดับ
1.

2.

การตัดสิ นใจท่ องเที่ยวเรื อสํ าราญของนักท่ องเที่ยว
ชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุในกรุ งเทพมหานครฯ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวฯ
1.มีเส้นทางท่องเที่ยวจํานวนมาก
2. น่าจะเป็ นสุ ขสนุกสะดวกทั้งกายใจตลอดการ
เดินทาง
3.เชื่อมัน่ ในคุณภาพการให้บริ การของเรื อฯ
4.มัน่ ใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.คุม้ ค่ากับเงินและเวลาตลอดการเดินทาง
6.บรรลุวตั ถุประสงค์ทกั ประการหลังการท่องเที่ยว
ภาพโดยรวม
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการท่ องเที่ยวเรื อสํ าราญฯ
1.ความสุ ขในการท่องเที่ยว
2.ความชื่นชอบในการเสี่ ยงโชค
3.ความประทับใจในกิจกรรม โชว์ นันทนาการฯลฯ
4.พนักงานกระตือรื อร้นใส่ ใจเป็ นพิเศษ
5.ความสงบเงียบและเป็ นส่ วนตัว
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ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับ

อันดับ

4.28
4.28
4.24
4.15
4.18
4.20
4.22

0.86
0.82
0.84
0.78
0.81
0.78
0.64

จูงใจมากที่สุด
จูงใจมากที่สุด
จูงใจมากที่สุด
จูงใจมาก
จูงใจมาก
จูงใจมาก
จูงใจมากที่สุด

2
1
3
6
5
4
(1)

4.22
4.10
4.13
3.91
4.09
3.99

0.95
0.96
0.87
0.96
0.91
0.92

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

1
5
3
11
6
7
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ลําดับ

3.

4.

การตัดสิ นใจท่ องเที่ยวเรื อสํ าราญของนักท่ องเที่ยว
ชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุในกรุ งเทพมหานครฯ
6.ความสะดวกในทุกบริ การแก่ผสู ้ ู งอายุ
7.ความบันเทิงรื่ นรมย์ในทุกกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยว
8.แรงกระตุน้ ปลุกเร้าให้ร่วมทุกกิจกรรมเป็ นพิเศษ
9.ผ่อนคลาย เรี ยบง่าย แต่ให้เกียรติ
10.คุณค่าทางใจ ประสบการณ์ และมิตรภาพ
11.แปลกใหม่ ท้าทาย จ่ายไม่แพง
ภาพโดยรวม
ปัจจัยด้านความคาดหวังในการท่ องเที่ยวเรื อสํ าราญ
1.เอกลักษณ์เฉพาะสําหรับรู ปแบบการท่องเที่ยว
2.ให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับผูส้ ู งอายุ
3.กิจกรรมที่ตรงตามความต้องการ
4.สร้างความพึงพอใจในทุกกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยว
5. ประสบการณ์ใหม่แก่นกั ท่องเที่ยว
6.คุม้ ค่ากับเงินและเวลาตลอดการเดินทาง
ภาพโดยรวม
ปัจจัยการเชื่ อมั่นในคุณภาพและบริ การที่คาดว่ าจะ
ได้รับจากการท่ องเที่ยวเรื อสํ าราญ
1.ด้านความน่าเชื่อถือของตราสิ นค้า ผูป้ ระกอบการ
2.ด้านลักษณะกายภาพทั้งภายในและนอกของเรื อ
3.ด้านการสนองตอบในทุกข้อสงสัยปัญหาที่รวดเร็ ว
4.ด้านความมัน่ ใจในมาตรฐานการบริ การระดับโลก
5.ด้านชื่อเสี ยงที่ดีในระดับโลก
ภาพโดยรวม

Total
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ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับ

อันดับ

3.92
3.96
4.10
4.16
4.05
4.05

0.98
0.96
0.94
0.94
0.93
0.75

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

8
10
9
4
2
(4)

4.21
4.06
4.06
4.13
4.21
4.26
4.16

0.84
0.89
0.84
0.80
0.81
0.81
0.65

คาดหวังมากที่สุด
คาดหวังมากที่สุด
คาดหวังมาก
คาดหวังมาก
คาดหวังมากที่สุด
คาดหวังมากที่สุด
คาดหวังมาก

3
6
5
4
2
1
(2)

3.97
4.08
3.96
4.17
4.24
4.08
4.13

0.96
0.85
0.93
0.84
0.86
0.69
0.68

เชื่อมัน่ มาก
เชื่อมัน่ มาก
เชื่อมัน่ มาก
เชื่อมัน่ มาก
เชื่อมัน่ มากที่สุด
เชื่ อมั่นมาก
มาก

4
3
5
2
1
(3)

5.4 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ ยว
เรื อสําราญฯ ไม่ แตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อ
สําราญฯ ไม่ แตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีอาชี พ (ก่อนการเกณี ยณฯ) แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสิ นใจท่องเที่ ยวเรื อสําราญฯ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 (F=4.297, p=.002) เมื่ อ
ทดสอบแบบ LSD พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว มีการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อ
สําราญฯ มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมากกว่าอาชี พข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1, 0.1 และ 0.5 ตามลําดับ
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สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ องอายุที่มีระดับการศึ กษาแตกต่างกัน มีผลต่อต่อการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ แตกต่ างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=3.108, p=.046) เมื่อทดสอบ
แบบ LSD พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีโอกาสในการตัดสิ นใจ
เดินทางท่องเที่ยวเรื อสําราญ มากกว่า ระดับปริ ญญาตรี และตํ่ากวาปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
สมมติ ฐานที่ 1.5 นักท่ องเที่ ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ ไม่ แตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีผมู ้ ีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อ
สําราญฯ ไม่ แตกต่ าง
สมมติฐานที่ 2 ความต้องการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ พบว่า ปั จจัยทัศนคติ
ต่อการท่องเที่ยวฯ (β=.267) ปั จจัยด้านความคาดหวังในการท่องเที่ยวฯ (β=.230) ปั จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ฯ (β=.203) และ ปั จจัยการเชื่ อมัน่ ในคุณภาพและบริ การที่ คาดว่าจะได้รับ (β=.135) สามารถพยากรณ์ ความ
ต้องการที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร
ได้ร้อยละ 47.10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ยังมีตวั แปรเกณฑ์ในด้านอื่น ๆ อีกร้อยละ 52.90 ที่
มีผลต่อความต้องการฯ และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .474
สมมติ ฐานที่ 3 ผลการทดสอบด้วยสถิ ติค่า สัมประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์อ ย่า งง่ า ยของเพี ยร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ความต้อ งการมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัดสิ น ใจท่ อ งเที่ ยวเรื อ
สําราญของนักท่องเที่ ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 (r=.789, p=.74) โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กนั มาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อันดับหนึ่ ง ปั จจัยการเชื่อมัน่ ในคุณภาพและบริ การที่คาดว่าจะได้รับจากการท่องเที่ยวเรื อ
สําราญ (r=.609, p=.972) อันดับสอง ปั จจัยด้านความคาดหวังในการท่องเที่ยวเรื อสําราญ (r=.605, p=.741) อันดับ
สาม ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ ยวฯ (r=.551, p=.780) และอันดับสุ ดท้ายคือ ปั จจัยด้านทัศนคติ ต่อการ
ท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ (r=.529, p=.829) โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์
กันมาก ทั้ง 4 อันดับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. บทสรุ ป

ปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-64 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน (ก่อนการ
เกษี ยณฯ) ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี สมรส/อยู่ร่วมกัน และผูท้ ี่ มีอิทธิ พลมากที่ สุด คื อสมาชิ กในครอบครั ว
สอดคล้องกับการวิจยั ของ พงศ์เสวก เอนกจํานงค์พระ (2558) ที่พบว่า ลูกหลาน ญาติพี่นอ้ ง และคนในครอบครัว
มีผลต่อการตัดสิ นใจและเลือกรู ปแบบการท่องเที่ยว และ Nimrod, G. (2008) ที่พบว่า เพื่อนร่ วมเดินทางคือปั จจัย
สิ่ งสําคัญยิง่ ตลอดการท่องเที่ยว
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครฯ พบว่า ระดับความต้องการ
มาก เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า อันดับ 1 ความต้องการความรู ้ ประสบการณ์ ในการท่ องเที่ ยวฯ สอดคล้องกับ
การศึกษาของวารัชต์ มัธยมบุรุษ (2554) ที่พบว่า มัคคุเทศก์ที่มีความรู ้เชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจ
ตลอดการท่องเที่ยวได้ และราณี อิสิชยั กุล และคณะ (2552) ที่พบว่า ผูน้ าํ ชมสถานที่สามารถอธิบายถึงแก่นรากใน
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เนื้ อหา เป็ นสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวต้องการ อันดับ 2 ความต้องการด้านบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวก สอดคล้อง
กับการศึ กษาของ วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2554) ที่ พบว่า ข้อจํากัดทางร่ างกาย กลายเป็ นปั จจัยกําหนดลักษณะและ
รู ปแบบสาธารณู ปโภคในแหล่งท่องเที่ ยว อันดับ 3 รู ปแบบและบรรยากาศการท่องเที่ ยวฯ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ กรวรรณ สังขกร และคณะ (2558) เวลาเป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนดกิจกรรมและรู ปแบบรวมถึง
สิ่ งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ ยวของผูส้ ู งอายุ และอันดับสุ ดท้าย ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
สอดคล้องกับการศึ กษาของ ราณี อิ สิชัยกุล และคณะ (2552) ที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ ควรมี ความรู ้ ดา้ นด้านสุ ขภาพ
เช่นเดียวกับงานของ ภูพฤทธิ์ กันนะ และจอมภัค คลังระหัด (2560) ที่พบว่า การเพิ่มระดับความปลอดภัยในการ
ดูแลนักท่องเที่ยว คือปั จจัยที่เสริ มสร้างความพึงพอใจและการเที่ยวซํ้าได้
การตัดสิ นใจท่องเที่ ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ระดับการตัดสิ นใจฯ โดยรวมแทนค่าเท่ากับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อันดับ 1 ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวเรื อสําราญ สอดคล้องกับการศึกษาของ พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ และคณะ (2559) Aswin Sangpikul (2007) และ
ราณี อิสิชยั กุล และคณะ (2552) ที่พบว่า แรงจูงใจคือเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับการพักผ่อน เน้นความสําราญเพลิดเพลิน
อันดับ 2 ปั จจัยด้านความคาดหวังในการท่องเที่ยวเรื อสําราญ อันดับ 3 ปั จจัยการเชื่อมัน่ ในคุณภาพและบริ การที่
คาดว่าจะได้รับจากการท่องเที่ ยวเรื อสําราญ สอดคล้องกับการศึ กษาของ Mengyang, S., Furong, C. (2009) ที่
พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผูส้ ูงอายุมีความเสี่ ยงในการติดเชื้อทางด้านอาหารและนํ้า และอันดับสุดท้ายคือ ปั จจัยด้าน
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลแตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ ไม่ แตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรอาชีพ (ก่อนการเกณี ยณฯ) แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ
แตกต่ างกัน โดยอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีโอกาสตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ มากกว่าอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
และมากกว่าอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จ และอาชี พอื่น ๆ สอดคล้องของการศึกษาของ มาโนช พรหมปั ญโญ
และศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2558) ดลใจ มณี งาม (2551) จักรพงษ์ ขวัญเมือง (2553) และศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่น
(2541) ที่พบว่าอาชีพเป็ นตัวแปรสําคัญในการตัดสิ นใจบริ โภคสิ นค้าและบริ การในปั จจุบนั และมีอิทธิ พลในการ
ตัดสิ นใจ กําหนดค่านิยมและพฤติกรรมการบริ โภค โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ ผูป้ ระกอบกิจการส่ วนตัว ที่มีรายได้
สูง และสนองตอบความต้องการด้านเกียรติประวัติ ความโดดเด่น มีเอกลักษณ์
สมมติ ฐานที่ 1.4 นักท่ องเที่ ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึ กษาแตกต่างกัน มี ผลต่อต่อการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ แตกต่างกัน เมื่อทดสอบแบบ LSD พบว่า ยิ่งระดับการศึกษาสู ง ยิ่งทวีโอกาสใน
การตัด สิ น ใจ มากกว่า ระดับ ปริ ญ ญาตรี และตํ่า กว่า ปริ ญ ญาตรี สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ FCCA (2012)
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่ น (2541) ลัคนา ศรี อมั พรเอกกุล และธี รวัฒน์ จันทึ ก (2561) Field, Clark and Koh
(1985) และ Schiffman and Kanuk (1994) ที่ พบว่า นักท่องเที่ ยวที่ มีการศึ กษาที่ สูงจะมีอาชี พการงานที่ ดี มัน่ คง
และรายได้จาํ นวนมาก และมีความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้งและมากครั้งกว่าทุกกลุ่ม
สมมติฐานที่ 2 ความต้องการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ ของตัวแปรที่ ใช้พยากรณ์ พบว่า ปั จจัยทั้ง 4
สามารถพยากรณ์ความต้องการได้ แต่ยงั มีตวั แปรเกณฑ์ในด้านอื่น ๆ อีก สอดคล้องกับการศึกษาของ นคริ นทร์
ทัง่ ทอง (2560) ที่พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รู ปแบบ/กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ความโดด
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เด่นด้านศิลปวัฒนธรรม อาหาร รวมถึงนโยบายในด้านมาตรฐานของภาครัฐมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวเรื อสําราญ
สมมติฐานที่ 3 ความต้องการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญฯ มีความสัมพันธ์กนั
ในระดับสู ง ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กนั มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทั้ง 4 อันดับ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ มาโนช พรหมปั ญโญ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2558) ที่พบว่า การเชื่อมัน่ คุณภาพและการบริ การ ใน
ชื่อเสี ยง มาตรฐานทุกด้านระดับสากล รวมถึงความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายและเวลาที่ใช้ในกิจกรรม ย่อมส่ งเสริ มและ
ผลักดันให้นกั ท่องเที่ยวเลือก คาดหวัง และไม่รอช้าที่จะตัดสิ นใจท่องเที่ยว

7. รายการอ้ างอิง

กรวรรณ สังขกร และคณะ. (2558). การบริหารและการจัดการการท่ องเทีย่ วในภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับ
นักท่ องเทีย่ วผู้สูงอายุ. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.).
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, (2557). ประชากรสู งอายุไทย:ปัจจุบันและอนาคต.
กรุ งเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์.
จักรพันธ์ ขวัญเมือง. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา.
การศึกษาค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดลใจ มณี งาม. (2551). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูม้ าเที่ยวที่มีผลต่อการบริ หารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา. วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
การบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา.
นคริ นทร์ ทัง่ ทอง. (2560). พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรื อสําราญในท่าเรื อแวะพักเกาะสมุย. การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ราชธานีวชิ าการ ครั้งที่ 2 “การวิจยั 4.0 เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” หน้า 570-580.
ภูพฤทธิ์ กันนะ และจอมภัค คลังระหัด (2560). พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผูส้ ูงอายุในอําเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์
กับนวัตกรรมที่ยงั่ ยืนสู่ประเทศไทย 4.0”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์, 7-9 สิ งหาคม
2560, หน้า 1302-1311.
พงศ์เสวก เอนกจํานงค์พระ. (2558). พฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่ นเบบี้บูมในกรุ งเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ และคณะ (2559). แผนงานวิจยั การยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพในภูมิภาคตะวันตกของ
นักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
มาโนช พรหมปั ญโญ และศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2558). ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจทัศนคติที่มีผลต่อ
การท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา. วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1
หน้า 43-58.
1681

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ราณี อิสิชยั กุล และคณะ (2552). การวิจยั เรื่ องการส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วผู้สูงอายุจากทวีปยุโรปสู่ ประเทศไทย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัคณา ศรี อุมพรเอกกุล และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2561). การท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อนักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุ. วารสาร
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561)
หน้า 12-28.
วารัชต์ มัธยมบุรุษ. (2554). แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุ กรณี ศึกษาเพื่น
ที่รอบการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลําปาง. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ประจําปี
2554 “การพัฒนาอนาคตลนบทไทย: ฐานรากที่มนั่ คงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน” 27-29 มกราคม
2554. หน้า 198-193.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่น. (2541). ทฤษฎีองค์ การ. กรุ งเทพฯ: วิสิทธิ์พฒั นา.
Aswin Sangpikul. (2007). Segmentation the Japanese Senior Travel Market: Implication for Thailand’s Tourism
Industry. Journal of Hospitality and Tourism. 5 (1): 95-106.
Field, D. R., C;ark, R.N., and Koth, B. A. (1995). Cruise Ship Travel in Alaska: A Profile of Passenger.”
Journal of Travel Research, 24 (1): 2-8.
Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA). (2012). Cruise Industry Overview-2012. State of the Cruise
Industry. Retrieved from http://www.f-cca.com/downloads/2012-cruise-Industry-OverviewStatistics.pdf (access 10.08.18).
Mengyang, S., Furong, C. (2009). The researches on senior tourism security service criterions. Tourism
Institute of Bejing Union University. P.R.: China.
Nimrod, G. (2008). Retirement and tourism Themes in retire’s narratives. Annals of Tourism Research, 35
(4): 859-878.
Schiffman, L. G. and Kanuk, L. L. (1994). Consumer Behavior. (5th ed.) New Jersey: Prentice-Hall.

1682

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การพัฒนาความร่ วมมือและเชื่ อมโยงกลุ่มเครื อข่ ายวิสาหกิจการท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรีสะเกษ
THE DEVELOPMENT COOPERATION AND INTEGRATION OF TOURISM
COMMUNITY ENTERPRISE CLUSTER OF CULTURAL, SPOT AND
RECREATION TOURISM IN BURIRAM, SURIN AND SISAKET PROVINCE
อัจฉรา หลาวทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
E-mail: Atchara_lao@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การพัฒนาความร่ ว มมื อ และเชื่ อ มโยงกลุ่ มเครื อข่า ยวิส าหกิ จ การท่ องเที่ ย วเชิ งวัฒนธรรม กี ฬาและ
นันทนาการกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ มีวตั ถุประสงค์ของโครงการวิจยั 3 ข้อ ได้แก่ 1) ศึกษาปั ญหา
และความต้องการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 2) ประเมินศักยภาพทาง
ธุรกิจที่ส่งผลต่อการสร้างความร่ วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของวิสาหกิจ
การท่องเที่ยว และ3) จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความร่ วมมือและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ โดยใช้การวิจยั
ด้วยวิธีผสมผสาน (Mix Method)
ผลการศึกษาพบว่า ปั ญ หาการรวมกลุ่ม เครื อข่า ยวิสาหกิ จการท่ อ งเที่ ย วจังหวัดบุ รี รัม ย์ สุ ริ น ทร์ และ
ศรี สะเกษ ที่ ผ่านมา โดยแบ่งเป็ นปั ญหาเป็ น 2 ด้าน คื อ 1) ปั ญหาภายนอกกลุ่มเครื อข่าย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1.1) ขาดการกําหนด การบูรณาการตัวชี้ วดั ความสําเร็ จของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ ยว 1.2) ระดับ
ศักยภาพการท่องเที่ ยวของแต่ละจังหวัดที่ แตกต่างกัน 1.3) การแข่งขันของหน่ วยงานด้านการท่ องเที่ ยวแต่ละ
จังหวัดเพื่อบรรลุเป้ าหมายความสําเร็ จตามเขตพื้นที่ 1.4) แนวโน้มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดของ
บางจังหวัด และ1.5) ตลาดเป้ าหมายมีขนาดเล็กและมีความเฉพาะด้าน ตามลําดับ 2) ปั ญหาภายในกลุ่มเครื อข่าย
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 2.1) แผนการดําเนินงานของสมาคม 2.2) การจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย
2.3) การมีทศั นคติการรักษ์ถิ่นฐาน และ 2.4) การมีภาวะผูน้ าํ และความเป็ นเจ้าของผูน้ าํ กลุ่มเครื อข่ายแต่ละกลุ่ม
พื้นที่ ตามลําดับ
ความต้องการรวมกลุ่มเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม กี ฬาและนันทนาการกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์
สุ รินทร์ และศรี สะเกษ ในประเด็นมากที่ สุดคือ 1) การพัฒนาการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 2) การรวมกลุ่มเครื อข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ
3) ด้า นเป้ า หมายและวัตถุ ประสงค์การเข้าร่ วมกลุ่ มเครื อข่ ายวิ สาหกิ จการท่ องเที่ ยว 4) ด้านความร่ วมมื อและ
การเชื่อมโยงกิ จกรรมการท่องเที่ ยวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 5) ด้านแผนงานและโครงการความร่ วมมือและ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 6) ด้านการแบ่งปั นทรัพยากรของสมาชิกของสมาคม
ต่อกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว และ 7) ด้านความตระหนักและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม
และสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว
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ปั จจัยศักยภาพทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ โดยเรี ยงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ 1) ด้านแผนการส่ งเสริ ม
ด้านการท่องเที่ยวของสมาคมท่องเที่ ยวจังหวัด 2) คุณภาพของสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ ยวของสมาชิ กสมาคม
3) ขนาดของสมาคมท่ องเที่ ยวจังหวัด 4) ความร่ วมมื อของผูจ้ ัดการงานกิ จกรรมและภาคี เครื อข่ายที่ เกี่ ยวข้อง
5) ความครบถ้วนของอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวจังหวัดของสมาคมท่ องเที่ ยว และ6) ภาวะผูน้ ําและความร่ วมมื อของ
คณะกรรมการและสมาชิก
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความร่ วมมือและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรม กี ฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ ประกอบด้วยข้อเสนอเชิ ง
นโยบายหลัก 4 ด้าน ดังนี้คือ 1) การรวบรวมสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย 2) ความร่ วมมือทางธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายและภาคี
เครื อข่ายที่ เกี่ ยวข้อง 3) องค์การและการจัดการกลุ่มเครื อข่าย และ4) แผนงานและโครงการปฏิ บตั ิการทางการ
เชื่อมโยงของกลุ่มเครื อข่าย
คําสําคัญ: ข้อเสนอเชิ งนโยบาย, คลัสเตอร์ การท่ องเที่ ยว, การท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม การท่องเที่ ยวเชิ งกี ฬาและ
นันทนาการ

ABSTRACT
The 3 objectives of the sub research project entitled “Development of Collaboration and Networking
of Cultural, Sports, and Recreation Tourism Enterprise Network Groups in Buriram, Surin, and Sisaket Province”
were: 1) to investigate the problems and the needs for establishing the network groups, 2) to evaluate the business
potential affecting the collaboration establishment and the networking, and 3) to propose policy related
suggestions for developing the collaboration and networking of the groups. This study was conducted by mix
method.
The results showed that the problems in establishing the tourism network groups in Buriram, Surin, and
Sisaket province can be divided into 2 aspects: 1) network group external problems which consisted of 5 aspects:
1.1) a lack of deterring the integrated success indicators of tourism development strategic plans, 1.2) the different
levels of tourism potentials in each province, 1.3) the competitions for achieving success goals according to the
area, 1.4) the trends of great-leap-forward tourism development of some provinces, and 1.5) small sized target
market and niche markets, respectively. 2) network group internal problems consisted of 4 aspects: 2. 1)
operational plans of the association, 2.2) benefit allocation of the group’s members, 2.3) local conservation
attitudes, and 2.4) the leadership and ownership of the group’s leaders in each group, respectively.
The needs for the establishment of the tourism network groups in Buriram, Surin, and Sisaket province
in the highest level were: 1) the development of the cultural, sports, and recreation network groups’ establishment,
2) the establishment of the cultural, sports, and recreation network groups in in Buriram, Surin, and Sisaket
province, 3) the targets and objectives of the establishment, 4) the collaboration and networking in tourism
activities of the tourism enterprise network groups, 5) planning and collaborative projects and tourism networking
of tourism enterprise groups, 6) resources sharing of the members in the association towards the tourism
enterprise network groups, and 7) awareness and responsibilities towards stakeholders, society, environment of
the tourism enterprise network groups.
Business potential factors affecting the establishment of the cultural, sports, and recreation network
groups in in Buriram, Surin, and Sisaket province placed by its importance were as follows: 1) plans for promoting
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tourism of provincial tourism association, 2) quality of tourism products and services of the association’s members, 3) the
size of the provincial tourism association, 4) the collaboration of activity organizers and involved network partners, 5) the
completeness of the tourism industry of the tourism association, and 6) leadership and collaboration of the
committee and members.
The policy related suggestions in developing the collaboration and networking for establishment of the cultural,
sports, and recreation network groups in in Buriram, Surin, and Sisaket province consisted of 4 aspects as follows: 1)
gathering network group members, 2) business collaboration of network group members and involved network
partners, 3) organization and network group management, and 4) plans and operational projects for network group
networking.
KEYWORDS: The policy related suggestion, Cluster Tourism, Cultural Tourism, Spot and Recreation Tourism

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์ การท่องเที่ ยวของกระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา ในช่วงระหว่างปี 2559 –
2561 โดยเฉพาะแผนพัฒนาเขตพื้นที่อารยธรรมอีสานใต้ ได้มีมติร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและแผนปฏิบตั ิการ
ท่ อ งเที่ ยวเขตพัฒนาการท่ องเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ จัง หวัด นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษและ
อุบลราชธานี ซึ่ งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านหลัก และหนึ่ งประเด็นสําคัญคือการจัดการกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จ
การท่องเที่ยวการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งคลัสเตอร์ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2558) ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนา การตลาดการท่องเที่ยวในปี 2558 ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
(ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)ได้เน้นโครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเมืองทางเลือก หรื อ"เมืองต้องห้าม
...พลาด" โดยกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ เน้น
เมื อ งปราสาทสองยุค (ปราสาทพนมรุ ้ ง และปราสาทสายฟ้ า) เนื่ องจากมี ศักยภาพทางการท่ องเที่ ยวหลักทาง
วัฒนธรรมขอมและกีฬาด้านฟุตบอลและกีฬาแข่งรถ (สนามแข่งรถ “บุรีรัมย์ยไู นเต็ด อินเตอร์ เนชัน่ แนลเซอร์ กิต”
หรื อ (BRIC) เปิ ดการแข่งขันรถยนต์ทางเรี ยบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซุปเปอร์ จีที 2014) ซึ่งศักยภาพดังกล่าวจะส่งผลต่อ
การขยายตัวของผูป้ ระกอบการทางการท่องเที่ ยว ที่ พกั โรงแรม ร้านอาหารในเขตพื้นที่จงั หวัดและศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวยังเชื่ อมโยงกับจังหวัดสุ รินทร์ และศรี สะเกษได้ ซึ่ งถ้าจะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการท่ องเที่ ยวทั้ง 3 จังหวัดดังกล่ าว จะต้องมี การร่ วมมื อทางธุ รกิ จเพื่ อเพิ่ มมู ลค่าและคุ ณค่ าทางการ
ท่ องเที่ ยวในภาพรวม เพราะศักยภาพทางธุ รกิ จการท่องเที่ ยวของจังหวัดบุ รีรัมย์เพียงจังหวัดเดี ยวไม่สามารถ
รองรับการขยายตัวของการส่งเสริ มทางการท่องเที่ยวตอบสนองยุทธศาสตร์และสถานการณ์การท่องเที่ยวดังกล่าว
ได้ จึ งต้องอาศัยศักยภาพทางธุ รกิ จของภาคี เครื อข่ายผูป้ ระกอบการท่ องเที่ ยวจังหวัดใกล้เคี ยง ได้แก่ จังหวัด
นครราชสี มา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นต้น อีกทั้งทางคณะวิจยั ได้เคยศึกษาแผนงานวิจยั เชิงบูรณาการการพัฒนา
และการจัดการกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในเขตอีสานใต้ กรณี ศึกษา กลุ่มเครื อข่ายการ
ท่ อ งเที่ ย วเขตจังหวัด บุ รีรั มย์ สุ ริ น ทร์ แ ละศรี สะเกษ (อัจ ฉรา หลาวทองและคณะ, 2554) ผลการศึ ก ษาพบว่า
ศัก ยภาพทางการท่ องเที่ ยวของกลุ่ม ผูป้ ระกอบการท่ อ งเที่ ย วจัง หวัดบุ รีรั มย์ สุ ริ น ทร์ และศรี สะเกษ สามารถ
รวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวร่ วมกันทั้ง 3 จังหวัด อยูใ่ นระดับดีมาก และโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วมการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 1 (อัจฉรา หลาวทองและคณะ, 2556) พบว่า การประเมิน
ศักยภาพการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 1 มีความต้องการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จชุมชนการท่องเที่ยว อีกทั้งการ
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ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเขตสุรินทร์ ซึ่งได้มีการส่งเสริ มความร่ วมมือและเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
โดยเปิ ดเวที เพื่อทําการลงนามบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือการพัฒนาและเชื่ อมโยงด้านการท่องเที่ ยว (MOU)
ร่ วมกันของสมาคมท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัด ซึ่ งจะส่ งผลต่อการรวมกลุ่มในรู ปแบบเครื อข่ายวิสาหกิจความร่ วมมือ
การท่องเที่ยวอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
ดังนั้น จากสถานการณ์ และยุทธศาสตร์ ดังกล่ าว ซึ่ งเน้นการสร้ างขี ดความสามารถการแข่ งขัน ของ
ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว จึงต้องมีการศึกษาอย่างเต็มรู ปแบบเพื่อได้องค์ความรู ้ทางด้านการพัฒนาความร่ วมมือและ
เชื่อมโยงกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องในรู ปแบบเครื อข่ายวิสาหกิจหรื อคลัส
เตอร์ ท้ งั 3 จังหวัด โดยเน้นการศึ กษาปั ญหาและความต้องการรวมกลุ่มเครื อข่ายการท่องเที่ยว ประเมินศักยภาพทาง
ธุ รกิ จที่ ส่งผลต่อการสร้ างความร่ วมมือและเชื่ อมโยงกลุ่มเครื อข่ายฯ โดยผูป้ ระกอบการท่องเที่ ยวและภาคีเครื อข่ายที่
เกี่ ยวข้อง ด้วยการร่ วมมื อทางธุ รกิ จ แบ่ งปั นและแลกเปลี่ ยนทรั พยากรทางการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม กี ฬาและ
นันทนาการร่ วมกัน ส่ งผลต่อการพัฒนาข้อเสนอนโยบายการพัฒนาความร่ วมมือและการเชื่ อมโยง เป็ นต้น และยัง
ส่งผลต่อการเชื่อมโยงความร่ วมมือทางการท่องเที่ยวกับประเทศกัมพูชาได้อีกต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) ศึ กษาปั ญหาและความต้องการรวมกลุ่ มเครื อข่ ายวิ สาหกิ จการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม กี ฬาและ
นันทนาการของวิสาหกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ
(2) ประเมินศักยภาพทางธุ รกิ จที่ ส่งผลต่อการสร้างความร่ วมมือและเชื่ อมโยงการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการของวิสาหกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ
(3) จัดทําข้อเสนอเชิ งนโยบายการพัฒนาความร่ วมมื อและเชื่ อมโยงการรวมกลุ่ มเครื อข่ายวิสาหกิ จการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัญหาการรวมกลุ่มเครื อข่ ายวิสาหกิจการท่ องเที่ยวของวิสาหกิจการท่ องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรีสะเกษ (รายจังหวัด) ที่ผ่านมา 3 ปี
- ความร่ วมมือของสมาชิกและความเข้มแข็งของสมาคม
- ความสามารถทางการบริ หารองค์การของคณะกรรมการสมาคม
- การจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคม
- แผนการดําเนินงานของสมาคม
- ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
ศักยภาพทางธุรกิจของสมาคมท่ องเที่ยวจังหวัดที่ส่งผลต่ อการสร้ างความ
ร่ วมมือและการเชื่ อมโยงการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของ
กลุ่มเครื อข่ ายวิสาหกิจการท่ องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรีสะเกษ
- ความครบถ้วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดของสมาคม
- ขนาดของสมาชิกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด
- ภาวะผูน้ าํ และความร่ วมมือของคณะกรรมการและสมาชิก
- คุณภาพของสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวของสมาชิกสมาคม
- ความร่ วมมือของผูจ้ ดั การงานกิจกรรมและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
- แผนการส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยวของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด
- การสนับสนุนจากภาคีเครื อข่ายของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด

ความต้ องการพัฒนาการรวมกลุ่มเครื อข่ ายวิสาหกิจการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการของวิสาหกิจการท่ องเที่ยวภาพรวม 3 จังหวัด
- ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเข้าร่ วมกลุ่มเครื อข่าย
- ด้านความร่ วมมือและการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
- ด้านแผนงานและโครงการความร่ วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
- ด้านการแบ่งปั นทรัพยากรของสมาชิกของสมาคม
- ด้านความตระหนักและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคมและสิ่ งแวดล้อม

-

การพัฒนาความร่ วมมือและเชื่ อมโยงกลุ่มเครื อข่ ายวิสาหกิจ การท่ องเทีย่ ว
เชิ งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรีสะเกษ
การรวบรวมสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย
ความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเครื อข่าย
ความร่ วมมือทางธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
องค์การและการจัดการกลุ่มเครื อข่าย
แผนงานและโครงการปฏิบตั ิการทางการเชื่อมโยงของกลุ่มเครื อข่าย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความร่ วมมือและเชื่อมโยงกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ

1686

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
โดยใช้การวิจยั ด้วยวิธีผสมผสาน (Mix Method) โดยการวิจยั แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) จะ
ใช้ก ระบวนการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research : PAR) โดยใช้เ ทคนิ ค
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (Appreciation Influence Control : AIC) และส่ วนการวิจยั แบบเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยสํารวจและสอบถามประเด็นคําถามการวิจยั
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ในการศึ ก ษาวิจัย เชิ ง ปริ ม าณใช้วิธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า งโควต้า ผูป้ ระกอบการที่ เป็ นสมาชิ ก สมาคม
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ จํานวนจังหวัดละ 30 ราย รวมทั้งหมด 90 ราย และการศึกษาเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจงตัวกลุ่มตัวอย่างตัวแทนที่ มีความคาดหวังและหรื อความต้องการเข้าร่ วมกลุ่มเครื อข่าย
วิสาหกิ จการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม กี ฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ ราย
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดละ 50 ราย รวมทั้งหมด 150 ราย
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ในเชิงปริ มาณใช้เครื่ องมือแบบสอบถามและแบบประเมินศักยภาพและความเป็ นไปได้ฯ
และการวิจยั เชิงคุณภาพใช้เครื่ องมือการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในกลุ่มตัวอย่าง และการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการ การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การนํา
เครื่ องมื อไปทดสอบหาความ เที่ ยงตรง ความเชื่ อมัน่ ความเข้าใจที่ ตรงกัน หรื อความเป็ นปรนัยของข้อความ
ข้อคําถาม เกณฑ์การตัดสิ น หรื อการประเมินผล ตลอดจน ความยากง่ายและอํานาจจําแนก ซึ่ งมีวิธีดาํ เนิ นการใน
ลักษณะ แตกต่างกัน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิ ติวิเคราะห์ อาทิ เช่ น ค่าความเชื่ อมัน่ ภายในของครอนบาค
ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน ทั้ง นี้ เพื่ อ มั่น ใจได้ว่า เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ว ดั มี คุ ณภาพสู ง สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบประเมินศักยภาพและความเป็ นไปได้
ฯ และการสัมภาษณ์เชิ งลึกและการสนทนากลุ่มตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้องในกลุ่มตัวอย่าง และการประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิการ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.5.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการถอดคํา สั ม ภาษณ์ และสนทนากลุ่ ม และ
สัง เคราะห์ ขอ้ มู ล เชิ ง พรรณนา อี ก ทั้ง สรุ ป ความคิ ดเห็ น เชิ ง พรรณนาความจากเวที ประชุ ม และถอดบทเรี ยน
การประชุ มเชิ งปฏิ บัติการ (AIC) ด้วยหลักวิธีการวิเคราะห์ แบบบริ หารโครงการ (Project Cycle Management
Method : PCM)
4.5.2 การวิเคราะห์ ข้อมู ลแบบเชิ งปริ มาณ ซึ่ งมี แนวทางการศึ กษาวิเคราะห์ผลทางสถิ ติตามการ
วิเคราะห์เครื่ องมือ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการวิเคราะห์เชิงสถิติพรรณนา ด้วยการวิเคราะห์ค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ปัญหาการรวมกลุ่มเครื อข่ ายวิสาหกิจการท่ องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรีสะเกษ ที่ผ่านมา
โดยแบ่งปั ญหาเป็ น 2 ด้าน พบคือ 1) ปั ญหาภายนอกกลุ่มเครื อข่าย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1.1) ขาดการกําหนดการ
บูรณาการตัวชี้วดั ความสําเร็ จของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว 1.2) ระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของ
แต่ละจังหวัดที่ แตกต่างกัน 1.3) การแข่งขันของหน่ วยงานด้านการท่ องเที่ ยวแต่ละจังหวัดเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
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ความสําเร็ จตามเขตพื้นที่ 1.4) แนวโน้มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดของบางจังหวัด และ1.5) ตลาด
เป้ าหมายมีขนาดเล็กและมีความเฉพาะด้าน ตามลําดับ 2) ปั ญหาภายในกลุ่มเครื อข่าย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
2.1) แผนการดําเนินงานของสมาคม 2.2) การจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย 2.3) การมีทศั นคติการ
รักษ์ถิ่นฐาน และ2.4) การมีภาวะผูน้ าํ และความเป็ นเจ้าของของผูน้ าํ กลุ่มเครื อข่ายแต่ละกลุ่มพื้นที่ ตามลําดับ
ความต้ องการรวมกลุ่มเครื อข่ ายการท่ องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรีสะเกษ สามารถสรุ ปได้
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปั ญหาและศักยภาพการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ
ปัญหาการรวมกลุ่มเครื อข่ ายวิสาหกิจการท่ องเทีย่ วจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรีสะเกษ
ระดับภายนอกกลุ่มเครื อข่ าย
ระดับภายในกลุ่มเครื อข่ าย
1) การกําหนดการบูรณาการตัวชี้วดั ความสําเร็ จของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยว
2) ระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน
3) การแข่งขันของเพื่อบรรลุเป้าหมายความสําเร็ จตามเขตพื้นที่
4) แนวโน้มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดของบางจังหวัด
5) ตลาดเป้ าหมายมีขนาดเล็กและมีความเฉพาะด้าน

1) แผนการดําเนิ นงานของสมาคม
2) การจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิ กกลุ่มเครื อข่าย
3) การมีทศั นคติการรักษ์ถ่ินฐาน
4) การมี ภ าวะผู ้ น ํ า และความเป็ นเจ้ า ของผู ้ น ํ า กลุ่ ม
เครื อข่ายแต่ละกลุ่มพื้นที่

จากตารางที่ 1 ผลการศึ กษาพบในประเด็นมากที่ สุดพบคือ 1) การพัฒนาการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ เหตุผล 3 ลําดับแรกคือ 1.1)
การท่องเที่ยวกีฬามีผปู ้ ระกอบการเอกชนรายใหญ่พฒั นาอย่างต่อเนื่ อง 1.2) การสร้างแหล่งท่องเที่ยวกีฬาขนาดใหญ่ใน
พื้นที่ และ1.3) เป็ นการส่งเสริ มให้โอกาสกับชุมชนพื้นที่ ตามลําดับ 2) การรวมกลุ่มเครื อข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ เหตุผล 3 ลําดับแรกคือ 2.1) เกิดความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัด
และการได้สร้างโอกาสทางการตลาดร่ วมกัน 2.2) การรวมกลุ่มเครื อข่ายฯ จะส่งเสริ มการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และ2.3)
ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวร่ วมกัน ตามลําดับ 3) ด้านเป้ าหมายและวัตถุประสงค์การเข้าร่ วมกลุ่ม
เครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ เหตุผล 3
ลําดับแรกคือ 3.1) การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเครื อข่ายการท่องเที่ยวร่ วมกัน 3.2) สร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการสมาชิกเครื อข่ายการท่องเที่ยว และ3.3) สร้างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย
การท่องเที่ ยว ตามลําดับ 4) ด้านความร่ วมมือและการเชื่ อมโยงกิ จกรรมการท่องเที่ ยวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกี ฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ และศรี สะเกษ เหตุผล 3 ลําดับแรกคือ 4.1)
การส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 4.2) การกําหนดเส้นทางและโปรแกรม
การท่ องเที่ ยวเชิ ง วัฒนธรรมกี ฬาและนั นทนาการกลุ่ มจังหวัด และ4.3) การจัดทําสื่ อและช่ องทางการตลาด
อิเล็กทรอนิ กส์ของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการท่ องเที่ ยวกลุ่มจังหวัด ตามลําดับ 5) ด้านแผนงานและโครงการความ
ร่ วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการของ
กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ และศรี สะเกษ เหตุผล 3 ลําดับแรกคือ 5.1) แผนงานและโครงการส่ งเสริ มด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ทาง การท่ องเที่ ยว 5.2) แผนงานและโครงการส่ ง เสริ ม ด้า นความสัมพันธ์ ของสมาชิ ก กลุ่ม
เครื อข่ายทางการท่องเที่ยว และ5.3) แผนงานและโครงการส่งเสริ มด้านการสร้างความร่ วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการ
ท่ องเที่ ยวกับภาคี เครื อข่ายการท่ องเที่ ยว ตามลําดับ 6) ด้านการแบ่ งปั นทรั พยากรของสมาชิ กของสมาคมต่ อกลุ่ ม
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เครื อข่ายวิสาหกิ จการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมกี ฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุ รีรัมย์สุรินทร์ และศรี สะเกษ
เหตุผล 3 ลําดับแรกคือ 6.1) สิ นค้าและบริ การ 6.2) ลูกค้า และ6.3) การเข้าร่ วมกิ จกรรม ตามลําดับ และ7) ด้าน
ความตระหนักและความรั บผิดชอบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย สังคมและสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ และศรี สะเกษ เหตุผล 3 ลําดับแรก
พบคือ 7.1) การเพิ่มโอกาสทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว 7.2) การสร้างความร่ วมมือของผูป้ ระกอบการเอกชน
และชุมชนเพิ่มมากขึ้น และ7.3) สภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้นเกิดการพัฒนาสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวของ
ผูป้ ระกอบการสมาชิก ตามลําดับ
5.2 ปัจจัยศักยภาพทางธุรกิจทีส่ ่ งผลต่ อการรวมกลุ่มเครื อข่ ายวิสาหกิจการท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรีสะเกษ จากการเก็บแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงปริ มาณข้อมูลสถิติ
พรรณนาโดยเรี ยงตามลําดับความสําคัญ พบคือ 1) ด้านแผนการส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ ยวของสมาคมท่องเที่ ยว
จังหวัด (x�=4.55) ซึ่งประกอบด้วยปั จจัยย่อยของศักยภาพทางธุรกิจระดับมากที่สุด คือ 1.1) แผนงานและโครงการส่งเสริ มด้าน
การสร้างความร่ วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวกับภาคีเครื อข่ายการท่องเที่ยว (x�= 4.78) 1.2) แผนงานและโครงการ
ส่ งเสริ มด้านการตลาดและประชาสั มพันธ์ ทางการท่ องเที่ ยว (x�=4.73) 1.3) แผนงานและโครงการส่ งเสริ มด้าน
ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายทางการท่องเที่ยว (x�=4.64) 1.4) แผนงานและโครงการส่ งเสริ มด้านพัฒนาทักษะ
บุ คลากรทางการท่ องเที่ ยว (x�=4.61) และ1.5) แผนงานและโครงการส่ งเสริ มด้านการบริ การข้อมูลสารสนเทศ
ทางการท่ องเที่ ยว (x�=4.55) ตามลําดับ ปั จจัยย่อยของศักยภาพทางธุ รกิ จระดับมาก พบคื อ 1.6) แผนงานและ
โครงการส่ งเสริ มด้านพัฒนาสิ นค้าและบริ การท่องเที่ยวของผูป้ ระกอบการสมาชิ ก (x�=4.45) 1.7) แผนงานและ
โครงการส่ งเสริ มด้านการบริ การนักท่องเที่ยว (x�=4.42) และ1.8) แผนงานและโครงการส่ งเสริ มด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว (x�=4.23) ตามลําดับ โดยปั จจัยศักยภาพทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มเครื อข่ายในระดับมาก พบ
คือ 2) คุณภาพของสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวของสมาชิ กสมาคม (x�=4.36) ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยย่อยของ
ศัก ยภาพทางธุ ร กิ จ ระดับ มากที่ สุ ด คื อ 2.1) ความหลากหลายการท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรม (x�=4.77) 2.2)
ความสามารถการเชื่อมโยงเส้นทางและโปรแกรม การท่องเที่ยว (x�=4.62) ตามลําดับ ปั จจัยย่อยของศักยภาพทางธุรกิจ
ระดับมาก ได้แก่ 2.3) ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (x�=4.38) 2.4) จํานวนกลุ่มชุมชนให้บริ การทางการท่องเที่ยว
(x�=4.34) 2.5) การเข้าถึ งและเส้นทางคมนาคม (x�=4.33) 2.6) กิ จกรรมการท่ องเที่ ยว สิ นค้าและบริ การทางการท่ องเที่ ยว
ทางวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ (x�=4.29) 2.7) ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางกีฬาและนันทนาการ (x�=4.22)
2.8) สภาพสังคมและชุมชนท้องถิ่น และการอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ตามลําดับ และ3) ขนาดของสมาคม
ท่องเที่ยวจังหวัด (x�=4.36) ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยย่อยของศักยภาพทางธุ รกิ จระดับมากที่สุด พบคือ 3.1) ระยะเวลา
ดําเนิ นงานของสมาคมท่องเที่ยวมากที่ สุด (x�=4.78) ปั จจัยย่อยของศักยภาพทางธุ รกิ จระดับมาก คือ 3.2) ความ
หลากหลายของจํานวนสมาชิ ก (x�=4.37) 3.3) จํานวนของสมาชิ กสมาคมท่องเที่ ยว (x�=4.34) 3.4) ความตระหนักและ
ทุ่ มเทของสมาชิ กต่อองค์การ (x�=4.31) และ3.5) ความต่อเนื่ องของการสมัครสมาชิ ก (x�=4.02) ตามลําดับ 4) ความ
ร่ วมมือของผูจ้ ดั การงานกิจกรรมและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้อง (x�=4.22) ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยย่อยของศักยภาพ
ทางธุรกิจระดับมากที่ สุด คือ 4.1) การส่ งเสริ มทางการตลาดร่ วมกันมากที่ สุด (x�=4.69) ปั จจัยย่อยของศักยภาพทาง
ธุ รกิ จระดับมาก พบคือ 4.2) การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ ยวร่ วมกัน (x�=4.48) 4.3) การทําสื่ อทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน (x�=4.32) 4.4) การรวมกลุ่มการทํางานร่ วมกัน (x�=4.35) 4.5) การกําหนดโปรแกรมการ
ท่องเที่ ยวร่ วมกัน (x�=4.26) 4.6) การสนับสนุ นโครงการพัฒนาทางการท่องเที่ ยว (x�=4.08) และปั จจัยย่อยของ
ศักยภาพทางธุรกิจระดับปานกลาง คือ 4.7) การแบ่งปั นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวร่ วมกัน (x�=3.33) ตามลําดับ
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5) ความครบถ้วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดของสมาคมท่องเที่ยว (x�=4.18) ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยย่อย
ของศักยภาพทางธุ รกิ จระดับมากที่ สุด คือ 5.1) ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร (x�=84.68) และ 5.2) ผูป้ ระกอบการร้ าน
จําหน่ายของฝากของที่ระลึก/กลุ่ม OTOP (x�=4.53) ปั จจัยย่อยของศักยภาพทางธุรกิจระดับมาก พบคือ 5.3) บริ ษทั นํา
เที่ ย ว/มัค คุ เ ทศก์ (x�=4.43) 5.4) ผู ้จัด การงานกิ จ กรรม (Event Organizer) เช่ น ผู ้รั บ ผิ ด ชอบแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ผูป้ ระกอบการสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนกลุ่มหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานท้องถิ่นกลุ่มชุมชนสถาบันการศึกษา
เป็ นต้น (x�=4.22) 5.5) ผูป้ ระกอบการโรงแรม ที่พกั ค่าเฉลี่ย 4.05 5.6) สถานบันเทิง/สถานบริ การสุ ขภาพ (x�=3.92) 5.7)
ผูป้ ระกอบการสื่ อมวลชนและสิ่ งพิมพ์ทอ้ งถิ่น (x�=3.88) และ5.8) บริ ษทั ขนส่งโดยสาร/รับจ้างสายการบินท้องถิ่น (x�=3.76)
ตามลําดับ และ6) ภาวะผูน้ ําและความร่ วมมื อของคณะกรรมการและสมาชิ ก (x�= 4.10) ซึ่ ง ประกอบด้วยปั จจัย
ย่อยของศักยภาพทางธุ รกิ จระดับมากที่สุด พบคือ 6.1) ความสามารถการบริ หารงานของคณะกรรมการ (x�= 4.69)
6.2) การคาดหวังผลประโยชน์ส่วนตนของสมาชิก (x�=4.65) ตามลําดับ ปั จจัยย่อยของศักยภาพทางธุรกิจระดับมาก
คือ 6.3) การมีมนุษยสัมพันธ์ของผูน้ าํ กับสมาชิก (x�=4.34) 6.4) ระดับการยอมรับและอิทธิ พลของผูน้ าํ (x�=4.18)
6.5) ความทุ่มเทและเสี ยสละของคณะกรรมการ (x�=4.14) 6.6) ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
(x�=4.09) และ6.7) ความมีวิสัยทัศน์และแผนงานของผูน้ ํา (x�=4.02) ส่ วนปั จจัยย่อยของศักยภาพทางธุ รกิ จระดับ
ปานกลาง ได้แก่ 6.8) การแบ่งปั นและช่วยเหลือของสมาชิกและการมีส่วนร่ วมของสมาชิก ตามลําดับ
ด้านแผนการส่งเสริ มด้านการท่องเที่ยวของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวของสมาชิกสมาคม
ขนาดของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด
ความร่ วมมือของผูจ้ ดั การงานกิจกรรมและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
ความครบถ้วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดของสมาคมท่องเที่ยว

การรวมกลุ่มเครื อข่าย
วิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์
สุรินทร์และศรี สะเกษ

ภาวะผูน้ าํ และความร่ วมมือของคณะกรรมการและสมาชิก
แผนภาพที่ 2 ปัจจัยศักยภาพทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ
5.3 ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการพัฒนาความร่ ว มมื อและเชื่ อมโยงการรวมกลุ่ม เครื อข่ า ยวิส าหกิจการ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรีสะเกษ ประกอบด้วยข้อเสนอ
เชิงนโยบายหลัก 4 ด้าน ดังนี้ คือ 1) การรวบรวมสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย ประกอบด้วยนโยบายส่ วนย่อย 3 ด้าน คือ 1.1)
การสร้างทัศนคติและความเข้าใจกับการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการท่องเที่ ยว 1.2) สร้ างระดับความสัมพันธ์กลุ่ม
เครื อข่าย 1.3) การบูรณาการเอกลักษณ์การท่องเที่ยวศรี บุรินทร์ 2) ความร่ วมมือทางธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายและ
ภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยนโยบายส่วนย่อย 3 ด้าน คือ 2.1) การประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเครื อข่ายที่มี
การจัดตั้งในพื้นที่ 2.2) กําหนดทิศทางและเป้ าหมายของการรวมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการท่องเที่ ยวให้ชดั เจน
2.3) การรวมกันอย่างไร้พรมแดน 3) องค์การและการจัดการกลุ่มเครื อข่าย ประกอบด้วยนโยบายส่ วนย่อย 4 ด้าน คือ
3.1) การบูรณาการกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 3.2) การกําหนดโครงสร้างองค์การคณะกรรมการ
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บริ หารกลุ่มเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ 3.3)
การสร้ างข้อตกลงความร่ วมมื อการท่ องเที่ ยวของกลุ่ มเครื อข่ ายวิส าหกิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม กี ฬ าและ
นันทนาการกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ 3.4) การพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารกลุ่มเครื อข่าย
วิสาหกิ จการท่องเที่ ยว 4) แผนงานและโครงการปฏิ บตั ิการทางการเชื่ อมโยงของกลุ่มเครื อข่าย โดยประกอบด้วย
นโยบายส่ วนย่อย 6 ด้าน คือ 4.1) การเชื่อมโยงสิ นค้าและบริ การเส้นทางและโปรแกรมทางการท่องเที่ยว 3 จังหวัด
ร่ วมกัน 4.2) การเชื่ อมโยงการท่องเที่ ยวชุมชนเพื่อเรี ยนรู ้วฒั นธรรมและวิถีชีวิตชาติพนั ธุ์ทอ้ งถิ่น 4.3) การพัฒนาการ
ส่ งเสริ มการตลาดธุรกิจ 4.4) การเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรร่ วมค้า (จับคู่ธุรกิจ) ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและข้าม
อุ ตสาหกรรม 4.5) การจัดงานประชุ มสั มมนาขนาดใหญ่ ภายในจังหวัด และ4.6) การสร้ า งสื่ อ ช่ อ งทางเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลากหลายช่องทาง

แผนภาพที่ 3 คณะกรรมกาและสมาชิกก่อการกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรี สะเกษ

6. อภิปรายผล
การศึ กษาการพัฒนาความร่ วมมื อและเชื่ อมโยงกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม กี ฬาและ
นันทนาการกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ ซึ่ งสอดรับกับร่ างแผนปฏิ บตั ิการการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ปี 2559 – 2564 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ 1) เร่ ง
สร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก
ได้แก่ 1.1) สร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนคลัสเตอร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอารยธรรมอีสานใต้ และ
1.2) สร้างความเข้มแข็งและกลไกการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ระดับจังหวัด (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)
และยังสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการท่องเที่ ยว 8 ระดับ ได้แก่ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 2) นโยบายรัฐบาล ด้านการท่องเที่ยว 3) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 4) นโยบายด้านการ
ท่ องเที่ ยวของกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา 5) ยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา พ.ศ. 2555 – 2559 6)
ยุทธศาสตร์ สาํ นักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559 7) แผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนา การท่องเที่ยว ปี 2555 – 2559 และ8) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่ องเที่ ยวจังหวัด พ.ศ. 2555 – 2559 (ที่ มา: กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา, 2554) และสอดรั บ
แนวทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาและจัดการความร่ วมมือและการเชื่อมโยงกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว
กับกลุ่มภาคีเครื อข่ายในเขตกลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง 2 อนุภูมิภาคอื่นๆ และหรื อประเทศเพื่อนบ้าน และ
หรื อสู่การเปิ ดเสรี การค้าอาเซียน
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การพัฒนากลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวในระดับกลุ่มจังหวัด ควรต้องมีการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความร่ วมมือของกลุ่มเครื อข่ายระดับจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและสร้างจุดเป้ าหมายทางการท่องเที่ยว
ในระดับห่วงโซ่อุปทานอย่างชัดเจนก่อน เพื่อจะได้สร้างความร่ วมมือระดับกลุ่มจังหวัดได้มีประสิ ทธิผลมากขึ้น
(2) การจัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการสร้างกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการท่องเที่ ยวทั้งระดับ
จังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด ควรมี การกําหนดยุทธศาสตร์ ตวั ชี้ วดั ในระดับกลุ่มจังหวัดอย่างมี รูปธรรม และ
สามารถกําหนดตามศักยภาพการท่องเที่ยวที่แท้จริ งจังหวัดนั้น
(3) การนําผลักดันไปเชื่ อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวของ
ระดับจังหวัดหรื อระดับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึ กษานโยบายการสร้ างความร่ วมมื อและเชื่ อมโยงกลุ่มวิสาหกิ จการท่ องเที่ ยวระดับภูมิ ภ าค
ระดับประเทศพื้นบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน
(2) การศึ กษารู ปแบบการพัฒนากลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จการท่องเที่ ยวระดับกลุ่มจังหวัดตามเขต
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี 2559 – 2564

8. กิตติกรรมประกาศ

รายงานวิจยั ฉบับนี้เป็ นผลงานจากการวิจยั ที่ผวู ้ จิ ยั ได้มีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ ด้วยความกรุ ณาของนายชูเกียรติ โพธิ
โต ผูอ้ าํ นวยการการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย สํานักงานเขตสุ รินทร์ นางสาวผาวริ นทร์ จรั สบวรพันธ์ รั กษาการสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และนายอุดร ปี่ ทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวจังหวัดสุ รินทร์ ที่
ปรึ กษาโครงการวิจยั ที่ได้เสี ยสละเวลาอันมีค่ายิง่ กลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยว ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้
คําปรึ กษา ข้อเสนอแนะและร่ วมกระบวนการศึกษา จนผลงานวิจยั ประสบความสําเร็ จอย่างลุล่วง ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ
ไว้ ณ โอกาสนี้ เช่นกัน
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แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจบาร์ และอาชีพบาร์ เทนเดอร์
GROWTH TREND OF BAR BUSINESS AND BARTENDER
วันธงชั ย ชี วะกลินศักดิ์
วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

wanthongchai.ch@spu.ac.th

บทคัดย่ อ
ธุรกิจบาร์ จัดอยูใ่ นประเภทอุตสาหรรมการท่องเที่ยว อาหารและเครื่ องดื่มซึ่ งมีแนวโน้มการเติบโตขึ้น
ในอนาคต ถือเป็ นธุรกิจประเภทบริ การที่สามารถสร้างรายได้จากวิถีการใช้ชีวิตและความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็ นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้ธุรกิจการบริ การด้านอื่นๆ ใน
ยุคของการเปิ ดการค้าเสรี ASEAN ธุรกิจบาร์ และบาร์เทนเดอร์ ตอ้ งสร้างความโดดเด่นและแตกต่างกับคู่แข่ง เพื่อ
รองรับปริ มาณของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็ นโอกาสที่ ดีที่เหล่าบาร์ เทน
เดอร์ มืออาชีพทั้งหลาย จะได้แสดงฝี มือและถ่ายทอดความเป็ นศิลปะลงบนเครื่ องดื่ม ด้วยเอกลักษณ์ ท่วงท่า ลีลา
ความเป็ นตนเอง และสามารถสร้างจุดขายที่โดดเด่นลงบนเครื่ องดื่ มที่ไม่ซ้ าํ ใคร โดยนํากลยุทธ์ทางการตลาดมา
ปรั บ ใช้ใ ห้ เ หมาะสมกับ กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคยุค โซเชี ย ลในปั จ จุ บัน ที่ ใ ห้ ค วามสํา คัญ กับ ความนิ ย มการถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ของความแปลกใหม่ของเครื่ องดื่มลงในภาพถ่าย แต่นี่ถือเป็ นผลดียิ่งในการทําการตลาดผ่านการ
โฆษณาของธุ รกิ จบาร์ ดังนั้นการจะเข้ามาในธุ รกิ จนี้ ตอ้ งมีความระมัดระวังพิจารณาเลือกทําเลที่เหมาะสม เน้น
คุณภาพและบริ การ สร้างความแตกต่างและที่ สาํ คัญคือการบริ หารจัดการต้นทุน ตลอดจนสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้าซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจสามารถอยูร่ อดได้ในระยะยาว
คําสําคัญ: ธุรกิจบาร์ บาร์เทนเดอร์ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจบาร์

ABSTRACT

Bar business is classified into a tourism, foods and beverages industry which has a growing trend in the
future. It is a business that generates an income from the currently changing lifestyles and needs of the consumers.
No one can refuse that the bar business can generate an income as much as other service providing businesses
can. In the era of the ASEAN free- trade environment, bar business and the bartenders have to create the
exceptionality and differentiate themselves from the competitors to accommodate an increasing number of both
local and foreign tourists. This is a good opportunity for those professional bartenders to perform their skills and
create the arts on drinks with their own uniqueness, techniques, styles, and personalities. Hence, they can create
a one of a kind beverages that possess a prominent selling point. By applying an appropriate marketing strategy
to those current social networking consumers who value the experience of sharing a photo of a brand-new and
unique beverage, bar business will find it as an effective advertising channel. Therefore, to step into this business
needs cautions. One needs to select an appropriate location, provide quality service, differentiate oneself from
others, and most importantly, manage cost as well as build a relationship with the customers which is a key to
make this business viable and sustainable.

Keywords: Bar business, Bartender, Growth trend of bar business
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ทีม่ าและความสํ าคัญ
การท่องเที่ ยวเป็ นกิ จกรรมพื้นฐานที่มนุ ษย์ตอ้ งการที่สุด ซึ่ งรัฐบาลทุกประเทศและมนุ ษย์ทุกคนควร
ส่งเสริ มและสนับสนุน เพราะเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ ที่ทาํ ให้มนุษย์มีทศั นคติกว้างไกล ผ่อนคลายความเครี ยด เกิด
ความสนุกสนาน เป็ นการพักผ่อน อีกทั้งยังเป็ นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน สําหรับธุรกิจ
บาร์สามารถจัดอยูใ่ นประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิ จ การท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุน้ ให้มีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง สิ นค้าทางการเกษตรซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหนึ่งในการสรรสร้างเครื่ องดื่ม สรุ ปได้วา่ บทบาทและความสําคัญ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สําหรับข้อมูลพบว่าในปี 2017 ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกที่ มีประชากรราว 4,500 ล้านคน หรื อคิดเป็ น
60% ของประชากรโลก ซึ่ ง ในจํา นวนนี้ เป็ นผูด้ ื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอลล์ถึ ง อัต ราส่ ว น 1 ใน 3 ของผูบ้ ริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์ทวั่ โลก ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของประชากรชนชั้นกลาง และผูม้ ีรายได้สูงมาก
ขึ้น ซึ่งตลาดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตเฉลี่ยที่ 2.4% ในช่วงปี 2016-2022 ส่วนในประเทศ
ไทยมีการคาดการณ์วา่ ตลาดสุราจะเติบโตขึ้น 2.2% โดยกระแสนิยมที่สาํ คัญกระตุน้ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
นั้นก็คือ “ค็อกเทลบาร์ ” หรื อการไปดื่มที่บาร์ เรี ยบง่าย แต่มีความหรู หรา ซึ่ งกระแสนี้ มีมาเป็ นเวลา 2 ปี แล้วและ
คาดว่าจะอยูไ่ ปอีก 2-3 ปี เลยทีเดียว (Brad inside ธุรกิจคิดใหม่, 2561)
ทั้งนี้ในธุรกิจบาร์ถือเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจประเภทบริ การที่สามารถสร้างรายได้จากวิถีการใช้ชีวติ และความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ประกอบด้วยสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่มม็อคเทลและค็อกเทล
ด้วยรสชาติอนั หลากหลายเครื่ องดื่ม ที่ สามารถดื่ มเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุ กให้กบั งานปาร์ ต้ ี อีกทั้งมีนัยที่
แสดงถึงความมีรสนิยม แฟชัน่ และในการเข้าสังคมของคนรุ่ นใหม่ได้เป็ นอย่างดี ทําให้ในปั จจุบนั “วัฒนธรรมการ
ดื่มค็อกเทล” เติบโตอย่างไม่น่าเชื่อและที่ขาดไม่ได้สาํ หรับค็อกเทลคือ ส่วนประกอบหลักอย่าง “ลิเคียว (Liqueur)”
ซึ่ งมีอตั ราการเติบโตในตลาดไทยถึง 22% (Positioning, 2550) ซึ่ งลิเคียวหรื อ ”เหล้าหวาน” ได้มาจากการผสม
เหล้ากับนํ้าผลไม้เพื่อให้ได้รสชาติ ”หวาน” สมชื่อ แต่ดว้ ยดีกรี ความแรง 18-60% จึงทําให้ความมึนเมาของลิเคียว
ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าสุ ราประเภทอื่นแต่อย่างใด กล่าวคือ การทําการตลาดของลิเคียวนั้นแตกต่างการทําตลาด
ของสิ นค้าอื่นตรงที่ ไม่ได้มีการมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยตรง หากแต่ทาํ การสื่ อสารผ่านเจ้าของธุรกิจและ ”
บาร์ เ ทนเดอร์ ” ผูเ้ ป็ นประตู สู่ ผูบ้ ริ โ ภคอี ก ทอดหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นอาชี พ ที่ แสดงออกถึ งคํา ว่า ศิ ล ปะในรู ปแบบของ
เครื่ องดื่ มโดยการใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิ ลป์ โดยถ่ายทอดความคิ ด ความรู ้ สึกที่ มีต่อธรรมชาติ สังคม สิ่ งแวดล้อม
ออกมาเป็ นผลงานทางศิลปะที่แสดงความเป็ นตัวตนในรู ปแบบที่สวยงามตามความถนัด ซึ่ งหน้าที่ และบทบาท
ของบาร์เทนเดอร์ คือ ผูแ้ นะนํารายการเครื่ องดื่ม ผสมเครื่ องดื่มตามสัง่ ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้องตามวิธีการและ
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคด้วย

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาความหมายและความเป็ นมาของอาชีพบาร์เทนเดอร์
(2) เพื่อศึกษาแนวโน้มและสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจบาร์ในอนาคต
(3) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชี พ Bartenderและธุรกิจบาร์
อาชีพ บาร์ เทนเดอร์ ถือเป็ นหนึ่ งในอาชีพที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์ และศิ ลป์ กล่าวคือ บาร์ เทน
เดอร์ มักเป็ นอาชีพที่ผคู ้ นส่วนใหญ่เรี ยกว่า เด็กชงเหล้า ซึ่งเป็ นความเข้าใจที่ผิดแปลกไป เพราะถือว่าอาชีพนี้จดั อยู่
ในประเภทเดี ยวกับศิ ลปิ นเลยก็ ว่า ได้ ซึ่ งความหมายของศิ ลปิ นนั้น คื อผูท้ ี่ มีความสามารถที่ จะแสดงออกซึ่ ง
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คุ ณสมบัติทางศิ ลปะในด้านจิ ตกรรมประติ มากรรม โดยถ่ายทอดความคิ ด ความรู ้ สึกที่ มีต่อธรรมชาติ สังคม
สิ่ งแวดล้อม ออกมาเป็ นผลงานทางศิลปะที่แสดงความเป็ นตัวตนในรู ปแบบที่สวยงามตามความถนัด อีกทั้งยังมี
ผลงานอันเป็ นที่ยอมรับนับถือหรื อตอบสนองต่อความต้องการ ความชอบ และรสนิ ยมแก่คนทัว่ ไป ฉะนั้นศิลปิ น
จึงต้องขวนขวาย ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานของคนเองในรู ปแบบที่แตกต่างออกไปแบบไม่รู้จบ
บาร์ เทนเดอร์ จึงเป็ นอาชีพที่แสดงออกถึงคําว่า ศิลปะในรู ปแบบของเครื่ องดื่มเป็ นจิตกรโดยการใช้ท้ งั
ศาสตร์ องค์ความรู ้ที่เกี่ ยวกับเครื่ องดื่ ม สัดส่ วนของการผสมอย่างถูกวิธี ต้องศึ กษารสชาติและคุณสมบัติของ
เครื่ องดื่มที่จะถูกนํามาใช้ให้ผูบ้ ริ โภคได้ลิ้มลอง ไม่เพียงแต่ดา้ นศาสตร์ วิชาความรู ้เท่านั้น แต่อาชีพบาร์ เทนเดอร์
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความเป็ นศิลปิ น ในการดึงดูดผูใ้ ช้บริ การให้เกิดความน่าสนใจ เพราะการผสม
เครื่ องดื่ มในแต่ละแก้วนั้นต้องประกอบไปด้วยความเอาใจใส่ ลูกค้าด้วยท่วงท่าลีลาที่ เป็ นมิตร การแสดงที่ เป็ น
สัญญาลักษณ์ของความความผ่อนคลาย ตื่นตา ตื่นใจและเรี ยกรอยยิม้ ของผูช้ มได้
ในปั จจุบนั อาชีพบาร์ เทนเดอร์ ได้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นในวงการของนักดื่มทั้งหลาย ซึ่ งกลุ่มคนเหล่านี้ มกั
เป็ นกลุ่มวัยทํางานหรื อวัยรุ่ นที่ตอ้ งการสังสรรค์และพักผ่อนตามธุรกิจบาร์ ซึ่งหน้าที่และบทบาทของบาร์เทนเดอร์
คือ ผูแ้ นะนํารายการเครื่ องดื่ ม ผสมเครื่ องดื่ มตามสั่งของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้องตามวิธีการและเหมาะสมกับ
ผูบ้ ริ โภคด้วย ฉะนั้นบาร์ เทนเดอร์ ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มีปฏิสัมพันธ์กบั คนรอบข้างเป็ นย่างดี ตอบข้อซักถามและพูดคุยกับ
ลูกค้าอย่างเป็ นมิตร อีกทั้งยังมีหน้าที่ จะต้องทําความสะอาด จัดเตรี ยมเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในงานบาร์ และต้อง
จัดเก็บรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ รวมถึงการจัดเตรี ยมวัตถุดิบ ส่ วนประกอบ
อื่นๆของเครื่ องดื่ม เช่น ถ้าเป็ นเครื่ องดื่มประเภทค็อกเทล การเตรี ยมส่ วนผสมเพิ่มเติมประเภทนํ้าผลไม้หรื อชิ้น
ผลไม้เพื่อเพิม่ สี หรื อรสให้แปลกแตกต่าง ซึ่งแต่เดิมนั้นเครื่ องดื่มค็อกเทลเป็ นเครื่ องดื่มชนิดหนึ่ง ใช้เหล้าชนิดต่าง
ๆ ผสมกัน ใส่ น้ าํ แข็ง แล้วเขย่า ต้นกําเนิ ดของเครื่ องดื่มค็อกเทลนั้นไม่ปรากฏชัด ส่ วนการผสมเครื่ องดื่มแบบนี้มี
มาแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ในประเทศฝรั่ งเศส โดยใช้เบี ยร์ เหล้านํ้าผึ้ง เป็ นหลักแล้วจึ งนํามาผสมกับเหล้าที่ ใส่
เครื่ องเทศ และมีพฒั นาการไปใช้ ไวน์ เหล้า เครื่ องเทศ นํ้าตาล นํ้าผลไม้ผสมกัน โดยชาวฝรั่งเศสเรี ยกว่า coquetel
(คอเกอเตล) นั้นเอง ทั้งนี้ บาร์ เทนเดอร์ ยงั ต้องมี หน้าที่ ประสานงานกับผูป้ ฏิ บตั ิงานอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องในการจัด
เตรี ยมการบริ การลูกค้า และอาจทําหน้าที่เสิ ร์ฟ รวมถึงรับชําระเงินในบางกรณี สามารถปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดูแลช่วยเหลือผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานได้อีกด้วย
แนวคิด การบริ ห ารงานธุ รกิจ บาร์ ด้ว ยการใช้ ท ฤษฎีส่ว นประสมทางการตลาดสํ า หรั บธุ รกิจบริ การ
(Marketing Mix '7Ps)
ธุ รกิ จบาร์ ถื อเป็ นอี กหนึ่ งธุ รกิ จประเภทบริ การที่ สามารถสร้ า งรายได้จ ากวิถีก ารใช้ชี วิต และความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็ นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้ธุรกิจ
การบริ การด้านอื่นๆ ความหมายของ บาร์ คือ เครื่ องกีดขวาง แท่น คอก บาร์ เทนเดอร์ ทุกคนจึงต้องทํางานโดยมี
ขอบเขตบางสิ่ งกั้นไว้ ซึ่ งเครื่ องดื่มและของทานเล่นก็จะวางบนแท่นบาร์ เหล่านั้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมนัง่ ที่
หน้าบาร์ เพราะต้องการเพื่อนคุย ต้องการความบันเทิง ความสรวลเสเฮฮา เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยดที่พบมาใน
แต่ละวัน ในยุคของการเปิ ดการค้าเสรี ASEAN ปริ มาณของนักท่องเที่ยวยิ่งเพิ่มมากขึ้น นับเป็ นโอกาสที่ดีที่บาร์
เทนเดอร์ท้ งั หลาย จะได้แสดงฝี มือและถ่ายทอดความเป็ นศิลปะลงบนเครื่ องดื่ม ด้วยเอกลักษณ์ ท่วงท่า ลีลา ความ
เป็ นตนเองให้แก่ชาวต่างชาติ
แต่การประกอบธุรกิจบาร์ไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก ผูป้ ระกอบการจึงต้องมีการเตรี ยมตัว วางแผน จัดการ เรี ยนรู ้
ปั จ จัย สํา คัญ ในการเปิ ดร้ า นที่ ผูป้ ระกอบการต้อ งรู ้ ทั้ง เงื่ อ นไขและกฎหมายข้อ บัง คับ การประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐ เนื่ องจากธุรกิจบาร์มีความเกี่ยวข้องและจําหน่ายเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ งจัดอยูใ่ นธุรกิจประเภท
เดียวกับสถานบันเทิง อีกทั้งการออกแบบร้านให้ถูกต้องกับหลักการ เรี ยนรู ้เรื่ องการสร้างประสบการณ์จากงาน
ออกแบบสําหรับ Pub Bar & Restaurant ในแบบ Intensive
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ส่ วนการตลาดสําหรั บธุ รกิ จบาร์ ผูเ้ ขี ยนเลื อกใช้แนวคิ ด 7Ps ( Marketing Mix '7Ps ) เป็ นกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ Philip Kotler ( ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2562)ได้วางไว้เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ การ ซึ่งเป็ นทฤษฎี
ที่ต่อยอดมาจาก 4Ps เพื่อนํามาใช้กาํ หนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งนํามาวิเคราะห์ธุรกิจบาร์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่ งที่ผขู ้ าย
ต้องมอบให้แก่ลูกค้าที่ ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ ในส่ วนของธุรกิจบาร์ เป็ น
ธุ รกิ จประเภทบริ การที่ จดั อยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ แต่สามารถวิเคราะห์หรื อวัดระดับความพึง
พอใจของลูกค้าได้ ซึ่ งผูป้ ระกอบการธุ รกิ จบาร์ จาํ เป็ นที่ จะต้องสร้างมาตรฐานคุณภาพการจัดการในธุ รกิ จของ
ตนเอง เพื่อส่งมอบงานบริ การของตนเองให้ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ในธุรกิจบาร์ ควรมี
การกําหนดราคาการให้บริ การที่มีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การที่ลูกค้าจะได้รับ ประเภทของเครื่ องดื่ม
ลีลา ท่าทาง ความบันเทิงที่มอบให้สามารถสร้างคุณค่าด้านราคาให้กบั ธุรกิจบาร์ได้เป็ นอย่างดี
3. ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ถื อเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการ
นําเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่ นาํ เสนอ ซึ่ ง
จะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริ การ (Channels) สําหรับธุรกิจบาร์เรื่ อง
ของทําเลที่ต้ งั ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญ นอกจากจะคํานึงลูกค้าแล้ว ยังจะต้องให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายของ
การจัดจําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอร์ลด้วย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion ) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสําคัญในการติดต่อสื่ อสารให้
ผูใ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ น
กุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ ฉะนั้นธุรกิจบาร์ ตอ้ งสร้างประเด็นการส่ งเสริ มการตลาดที่น่าสนใจ อาจมี
การลด แลก แจก แถม หรื อสร้างเมนูเครื่ องดื่มแนะนําสําหรับลูกค้าที่มีเฉพาะร้านของเราเท่านั้น โดยเน้นที่สีสัน
และความแปลกใหม่ ไม่ซ้ าํ ใคร โดยผ่านช่องทางโซเชียล ซึ่ งอาศัยลูกค้าให้เป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กบั
ธุรกิจบาร์ได้อีกด้วย
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ
ให้สามารถสร้ างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันเป็ นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู ้
ให้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิ ยมให้กบั องค์กร เช่นเดียวกับ
ธุรกิจบาร์ จะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีใจรักบริ การ มีความรู ้ความสามารถด้านการจัดการบาร์ รู ้จกั วัตถุดิบ อุปกรณ์
เบื้องต้นในการทํางาน อาศัยความคล่องแคล้วและเป็ นมืออาชีพ
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบ
การให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพ
อ่อนโยน และการให้บริ การที่ รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ ลูกค้าควรได้รับ ซึ่ งธุ รกิ จการให้บริ การอย่าง
ธุรกิจบาร์ จะต้องมีการนําเสนอที่รูปร่ าง หน้าตาของเครื่ องดื่ม รวมถึงภาพลักษณ์ของบาร์ เทนเดอร์ดว้ ย เพราะการ
แต่งกายเป็ นภาพแรกที่ลูกค้าพบเห็น ให้เกิดความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือในการให้บริ การ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับระเบี ยบวิธีการและงานปฏิ บตั ิในด้านการ
บริ การ ที่ นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความ
ประทับใจ ในงานของธุ รกิ จบาร์ จะต้องมี ระบบการจัดการที่ รวมเร็ ว สะอาด และมี ความถูกต้องแม่นยํา เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจนัน่ เอง
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แนวโน้ มและสถานการณ์ การเติบโตของธุรกิจบาร์ ในอนาคต
ปั จจุบนั ภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนธุ รกิ จใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ โดยการให้สิทธิ ประโยชน์ท้ งั ทางด้านภาษีและเงินทุนสนับสนุ นแก่ผูป้ ระกอบการใน 10
อุตสาหกรรมซึ่งประกอบไปด้วย
1) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
2) อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
3) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
5) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริ การ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
6) อุตสาหกรรมวัสดุกา้ วหน้า
7) อุตสาหกรรมสิ่ งทอ เครื่ องนุ่งห่มและเครื่ องประดับ
8) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
9) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริ การสารสนเทศ และ
10) อุตสาหกรรมฐานการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม
ซึ่ งทางสถาบัน SCB EIC (Economic Intelligence Center) หรื อเรี ยกสั้นว่า อี ไอซี ได้ทาํ การวิเคราะห์
ข้อมูลรายบริ ษทั ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า อุตสาหกรรมเป้ าหมายมีบริ ษทั
หน้าใหม่เพิ่มขึ้นเร็ วกว่าช่วงก่อนมีนโยบายสนับสนุน และเพิ่มมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น อัตราการเข้าสู่ ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย (สัดส่ วนของจํานวนบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่ต่อจํานวนบริ ษทั ทั้งหมดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ)
ในช่วงปี 2558-2560 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 10.3% ต่อปี เพิ่มขึ้นจากอัตราในช่วงก่อนที่จะมีนโยบายสนับสนุน (ปี 2553-2557)
ที่เฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.4% ต่อปี และสูงกว่าอัตราการเข้าสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นในช่วงเดียวกันที่ 10.1% ต่อปี ซึ่งทรงตัว
จากช่วงก่อนหน้า สะท้อนว่ามาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอาจมีส่วนช่วยในการกระตุน้ ความสนใจในการเข้าสู่
ธุ รกิ จในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บางอุตสาหกรรมเป้ าหมายมีอตั ราการเข้าสู่ ธุรกิ จลดลงจากช่วงก่อน
หน้า ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทนที่ชะลอลงตามการสนับสนุนธุรกิจพลังงานทดแทนของภาครัฐ
ที่ ลดลง รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ ชะลอลงตามภาวะ
อุตสาหกรรม (Economic Intelligence Center (EIC), 2562)
แต่สําหรับธุ รกิ จบาร์ จัดอยู่ในประเภทอุตสาหรรมการท่องเที่ ยว อาหารและเครื่ องดื่ มซึ่ งยังมีโอกาส
เติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิ จที่ ผนั ผวน โดยอีไอซี คาดว่าจะขยายตัวราว 4-5% ในปี 2019-2020 (EIC, 2562)
เพราะปั จจัยสนับสนุนจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจากครัวเรื อนที่มีขนาดเล็กลง การขยายตัวของ
เมื อง และวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การขยายตัวของนักท่องเที่ ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบาร์ ทั้งนี้ แนวโน้มการแข่งขันมีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
การขยายสาขาของธุรกิจประเภทผับ บาร์ต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่
มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปผูป้ ระกอบการต้องปรับตัวรับกระแสการเติบโต
ของธุรกิจสถานบันเทิงในรู ปแบบต่าง ๆ แม้วา่ ธุรกิจบาร์ยงั มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยงั มีผปู ้ ระกอบการ
ที่ไม่ประสบความสําเร็ จและเลิกกิจการเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย ดังนั้นการจะเข้ามาในธุรกิจนี้ ตอ้ งมีความระมัดระวัง
พิจารณาเลือกทําเลที่ เหมาะสม เน้นคุณภาพและบริ การ สร้างความแตกต่างและที่ สําคัญคือการบริ หารจัดการ
ต้นทุน ตลอดจนสร้างความผูกพันกับลูกค้าซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจสามารถอยูร่ อดได้ในระยะยาว
ปั จ จุ บัน ธุ ร กิ จ บาร์ ย ัง มี แ นวโน้ ม เติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง (EIC, 2562) โดยปั จ จัย สนั บ สนุ น สํ า คัญ มาจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ครัวเรื อนมีขนาดเล็กลงและต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึง
การขยายตัวของเมือง (urbanization) ที่ เกิ ดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของศูนย์การค้าใหม่ ๆ ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมี
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาทานอาหารนอกบ้านหรื อซื้ออาหารสําเร็ จรู ปมาทานที่บา้ นมากขึ้น สะท้อนได้จาก
ข้อมูลการสํารวจการใช้จ่ายของครัวเรื อนไทยในด้านอาหารของสํานักงานสถิติแห่ งชาติจะพบว่าครัวเรื อนไทยมี
การใช้จ่ายทานอาหารนอกบ้านหรื อซื้ ออาหารสําเร็ จรู ปมาทานในบ้านเพิ่มขึ้นราว 3% ต่อปี ในช่วงปี 2009-2018
(EIC, 2562) เทียบกับการใช้จ่ายในการปรุ งอาหารเองที่บา้ นที่เติบโตเพียง 1% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน สอดคล้อง
กับผลสํารวจพฤติกรรมการบริ โภคของไทยที่ จดั ทําโดย EIC ในปี 2017 ซึ่ งพบว่า 68% (EIC, 2562) ของผูต้ อบ
แบบสํารวจทํากิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น โดยการทานอาหารนอกบ้านเป็ นกิจกรรมที่นิยมทํามากที่สุดถึงราว 65%
อีกทั้ง 76% (EIC, 2562) ของผูบ้ ริ โภคยังมีการใช้จ่ายนอกบ้านมากขึ้น นอกจากปั จจัยสนับสนุนจากผูบ้ ริ โภคใน
ประเทศแล้วนั้น การขยายตัวของนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ในช่ วงที่ ผ่านมายังมี ส่วนช่ วยผลักดันยอดขายประเภท
ร้านอาหาร ธุรกิจผับบาร์ ให้เติบโตได้ดีแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ จากข้อมูลการใช้จ่ายหมวดอาหารและ
เครื่ องดื่ มของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปี 2013-2017 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องที่ราว 5% ต่อปี หรื ออยู่ที่ราว
10,568 บาทต่อคนต่อทริ ป (EIC, 2562) สะท้อนถึงโอกาสสําหรับธุรกิจร้านอาหารที่ยงั เติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะ
ตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญต่าง ๆ
นอกจากนี้ธุรกิจบาร์ เป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวได้ในอนาคต โดยการสร้างตราสิ นค้าให้
เป็ นที่รู้จกั โดยนํากลยุทธ์การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อสร้างจุดแข็งของสิ นค้า ทําการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ประเภทวัยรุ่ น วัยทํางานและผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการหาสถานที่ในการพักผ่อน สําหรับการบริ หารจัดการบาร์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ เครื่ องดื่มที่นาํ เสนอผูบ้ ริ โภคต้องมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และรู ปแบบการ
นําเสนอที่น่าสนใจแตกต่างกับคู่แข่ง อีกทั้งต้องสร้างความนิ ยมโดยการส่ งเสริ มการตลาดมากขึ้นซึ่ งจะช่วยสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วย อาทิ ธุรกิจบาร์ สามารถสร้างจุดขายโดยผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกสรรวัตถุดิบ
เองจากตูแ้ ช่และนํามาให้ทางบาร์เทนเดอร์ คิดค้นเครื่ องดื่มเมนูใหม่ให้ถูกปาก ถูกใจต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ้นซึ่งเป็ นจุด
ขายอย่า งหนึ่ งที่ ไ ด้รั บ การตอบรั บ ที่ ดี นอกเหนื อ จากรสชาติ เ ครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ค วามสํา คัญ เป็ นอัน ดับ แรกแล้ว
บรรยากาศแปลกใหม่นับเป็ นจุดขายสําคัญสําหรับการแข่งขันในธุ รกิ จบาร์ ในยุคนี้ ผูป้ ระกอบการสามารสร้าง
บรรยากาศร้านเชิงการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติหรื อแม้แต่ทาํ เลที่ต้ งั ที่นอกเมืองเชิง Food Experience ส่งผลให้เกิด
ความนิ ยมในการไปตระเวนชิ มร้านเครื่ องดื่ มท้องถิ่น ที่ มี ซึ่ งมีแนวโน้มได้รับความนิ ยมจากกลุ่มนักท่องเที่ ยว
เพิ่ ม ขึ้ น สํา หรั บ Foodie influencer และแพลตฟอร์ ม ที่ ใ ช้ค ้น หาร้ า นอาหารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารในยุคนี้ ทั้งนี้จากผลสํารวจของอีไอซีเกี่ยวกับสื่ อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเข้าไปใช้บริ การร้านอาหาร
ของผูบ้ ริ โ ภคจะพบว่า 58% ของผูต้ อบแบบสํา รวจตอบว่า โซเชี ย ลมี เ ดี ย และรี วิว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ
รองลงมาคือการบอกต่อที่ 23% และ 9% ผ่านการโฆษณาในสื่ อ(Brand Buffet, 2562) สะท้อนให้เห็นว่าบทบาท
ของ Foodie influencer มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเนื่ องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ช่างเลือกและติดโซเชียล
มีเดีย ด้วยผลการวิจยั นี้สาํ หรับธุรกิจบาร์จึงต้องให้ความสําคัญกับรี วิวเครื่ องดื่มทั้งในแง่คุณภาพและบริ การใช้ใน
การโปรโมทร้านให้เป็ นที่รู้จกั

สรุ ป
อาชี พบาร์ เทนเดอร์ นับเป็ นหนึ่ งในประเภทธุ รกิ จบริ การที่สามารถสร้างรายได้จากวิถีการใช้ชีวิตและ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั บาร์ เทนเดอร์ เป็ นอาชีพที่ตอ้ งอาศัยความสามารถด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาตนเองเรื่ อยๆแบบไม่จาํ กัดความคิด ไม่ซ้ าํ ซากจําเจ เช่น พัฒนาสูตรของเครื่ องดื่ม
พัฒนาการตกแต่งเครื่ องดื่ม เป็ นต้น ในยุคปั จจุบนั ที่มีเทคโนโลยีมากมายในอนาคต 5-10 ปี ข้างหน้า อาชีพบาร์เทน
เดอร์ เป็ นอาชีพที่พฒั นาตลอดเวลาทันยุคสมัย ยิ่งมีเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไรการทําค็อกเทลก็สามารถทํางานง่าย
ขึ้นเท่านั้น สมัยนี้ เทคโนโลยีเป็ นสิ่ งสําคัญกับมนุษย์ ในยุคของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ โซเชียลเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ
การคิ ด ค้น หรื อ การพัฒ นาเครื่ องดื่ ม ซึ่ งเครื่ องดื่ ม ที่ บ าร์ เ ทนเดอร์ คิ ด ค้น และสรรสร้ า งนั้น เป็ นการสร้ า ง
ประสบการณ์ความแปลกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภคและสร้างการรับรู ้ให้กบั ธุรกิจบาร์เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
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ธุ รกิ จบาร์ จัดอยู่ในประเภทธุ รกิ จอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การที่ มีบทบาทสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นหนึ่ งในกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่สามารถ
สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนการตลาดสําหรับธุรกิจบาร์ ใช้
แนวคิด 7Ps ( Marketing Mix '7Ps ) เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ Philip Kotler ได้วางไว้เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจบริ การ ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ต่อยอดมาจาก 4Ps ประกอบด้วย 7 ข้อ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คคล ด้านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจบาร์ไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก ผูป้ ระกอบการจึงต้องมีการเตรี ยมตัว วางแผน จัดการ
เรี ยนรู ้ปัจจัยสําคัญในการเปิ ดร้านที่ผปู ้ ระกอบการต้องรู ้ ทั้งเงื่อนไขและกฎหมายข้อบังคับ การประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐ เนื่ องจากธุรกิจบาร์มีความเกี่ยวข้องและจําหน่ายเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ งจัดอยูใ่ นธุรกิจประเภท
เดียวกับสถานบันเทิง อีกทั้งการออกแบบร้านให้ถูกต้องกับหลักการ เรี ยนรู ้เรื่ องการสร้างประสบการณ์จากงาน
ออกแบบสําหรับ Pub Bar & Restaurant ในแบบ Intensive

ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาของอาชีพบาร์ เทนเดอร์ส่วนหนึ่งยังขาดการรับรู ้และการสนับสนุนจากหน่วยงานของทางภาครัฐ
เพราะการรั บรู ้ ของคนไทยยังคงมองภาพของบาร์ เทนเดอร์ เป็ นเพียงแค่เด็กชงเหล้า แต่ในฐานะของผูเ้ ขียนมี
มุมมองว่าอาชี พนี้ เป็ นความสามารถพิเศษที่ ประยุก ต์ใช้ท้ งั ศาสตร์ แ ละศิ ลป์ โดยในอนาคตหวังว่าอยากให้มี
หลักสูตรการเรี ยนการสอนที่ถูกต้องตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหลักสูตรบาร์เทนเดอร์น้ ีหากศึกษาอย่าง
จริ งจัง สามารถสร้างเป็ นอาชีพหลักที่สร้างรายได้เลี้ยงชีพให้ท้ งั ตนเองและครอบครัวได้
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การแข่งขันในการทําธุรกิจโรงแรมในปั จจุบนั รุ นแรงมากขึ้นเมื่อมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้า
มาใช้ในการแข่งขัน ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรมต้องเตรี ยมความพร้อมและออกแบบการบริ การในด้านการ
บริ การและการตลาดในเรื่ องดิจิทลั มากยิง่ ขึ้น เพื่อช่วยยกระดับในการบริ การ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และต้องมีความเข้าใจใน นวัตกรรมการบริ การในด้านต่าง ๆ ทั้งการให้บริ การกับผูบ้ ริ โภค และปรับปรุ งรู ปแบบ
การบริ การให้ทนั สมัย เช่น การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าพัก การสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า การ
เพิ่มช่องทางการสื่ อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผูป้ ระกอบการสามารถนําไปเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาโรงแรมให้มีมาตราฐานสากล และส่ งเสริ มให้สามารถสร้างคุณค่า ประสบการณ์ที่ดีให้แก่นกั ท่องเที่ยว
ส่งต่อประสบการณ์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมในอนาคต
คําสําคัญ: นวัตกรรมการบริ การ, การสื่ อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ABSTRACT

The competition in the hotel business is becoming more intense. When technology and innovation are
used in. Hotel business operators must prepare and design their services in terms of digital services and marketing.
To prepare the level of Services design is increase. And Business are understand all the service innovations such
as customer. Hotel Business need to change the process such as Check in, Data Analysis, and Online
Communication Channels. Hotel Entrepreneurs can use as development plan and to promote the ability to create
value for tourists forward experience and the development of the hotel industry in the future
Keywords: Service Innovation, Online Communication Channels

บทนํา

อุตสาหกรรมการการท่องเที่ยวในปั จจุบนั สามารถสร้างรายได้เทียบเท่าการเป็ นอุตสาหกรรมหลักของ
ไทย อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวไทยก็เป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ จากการเผยถึง
สถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2561 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุวา่ ไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ จํานวน 38,277,300 คน ขยายตัว 7.54% เมื่อเที ยบกับปี 2560 ก่อให้เกิ ดรายได้ 2,007,503 ล้านบาท
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เติบโตขึ้น 9.63% ขณะที่นกั ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยมีจาํ นวน 226.08 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 1,068,180 ล้านบาท
รวมรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่ากว่า 3,075,683 ล้านบาทเพิ่มขึ้น ถึง 20.42% โดย นักท่องเที่ยวจีน เดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวไทยมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 ด้วยจํานวน 10.53 ล้านคน ขยายตัว 7.44% มีการใช้จ่าย 5.8 แสนล้านบาท
เพิ่มขึ้น 11.52% ซึ่ งคิดเป็ น 1 ใน 4 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติท้ งั หมด รองลงมา อันดับ 2 มาเลเซี ย 4.09
ล้านคน ขยายตัว 17.26% ใช้จ่าย 1.14 แสนล้านบาท ( ข้อมูล:ประมาณการงบปี 2562 ททท.)

ธุรกิจโรงแรมมีการเติบโตไปพร้อมกับการนําเทคโนโลยีมาใช้งาน หลายโรงแรมเริ่ มมีการเปลี่ยนถ่ายสู่
การเป็ นดิจิทลั โฮเทล ตั้งแต่โรงแรมเครื อข่ายระดับโลกอย่าง Marriott, Starwood, Accor Hotels, The Ritz Carton,
Hilton เป็ นต้น (ศู นย์ขอ้ มูลธุ รกิ จเอสเอ็มอี,2018) ธุ รกิ จโรงแรมเป็ นหนึ่ งในเสาหลักที่ สําคัญของธุ รกิ จที่ สร้าง
รายได้ให้แก่เศรษฐกิจไทย คิดเป็ นสัดส่วนกว่า 28% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่ งปี แรก 2561
ทําให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจโรงแรม
Disruptive Technology หมายถึง นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใช้ในการสร้างตลาดและมูลค่า
ให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ที่นาํ เทคโนโลยีมาใช้ และส่งผลกระทบอย่างรุ นแรง ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจทํา
ให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ได้รับผลกระทบจนปิ ดกิจการไป ซึ่ งแตกต่างจากนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยี
ทัว่ ไปที่ถูกนํามาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มคุณภาพสิ นค้าหรื อลดต้นทุน กระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ เท่านั้น
(พิพฒั น์ เหลืองนฤมิตรชัย,2018 )
นวัตกรรม ( Innovation ) ในอดี ตจนถึงปั จจุบนั มีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับเรื่ องของเศรษฐกิ จ สังคม
การเมืองและวัฒนธรรมของมนุษย์ ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต่าง ๆ อย่างหลากหลายไม่วา่ จะ
เป็ นทางด้า นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต การบริ การ และการตลาดต่ า ง ๆ องค์ ก รแห่ ง นวัต กรรม(Innovation
Organization)เป็ นแนวคิดนวัตกรรมการบริ หารจัดการองค์กรแนวใหม่ ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองค์กร หรื อ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมองค์ก ร ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ คยปรั บมาก่ อ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มในบริ บทของ
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โลกาภิวฒั น์ที่มีความรู ้ และนวัตกรรมเป็ นปั จจัยหลักในการเพิ่มมูลค่าพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การที่ ดีมี
คุณภาพ
นวัตกรรมการบริ การเป็ นกลยุทธ์ที่สําคัญในการสร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมโรงแรมเป็ นการ
คิดค้นสร้าง พัฒนาปรับปรุ ง รู ปแบบและกระบวนการให้บริ การใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี
การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา บนพื้ น ฐานความต้อ งการบริ ก ารให้มี คุณภาพมากขึ้ น บริ ษ ัทที่ มุ่ง เน้นการสร้ าง
นวัตกรรมมาให้บริ การจะมีอิทธิ พลต่อผลประกอบการของบริ ษทั ซึ่ งรู ปแบบการใช้นวัตกรรมด้านการบริ การ
นวัตกรรมบริ การไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เหมือนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แต่อาศัยการสังเกต และข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์และปรับปรุ งการบริ การ (Thada Samari,2562)
เทคโนโลยีสาํ หรับโรงแรมเป็ นสิ่ งจําเป็ น ทําให้โรงแรมสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ยังมี ประโยชน์มากมาย ทั้งด้านการจัดการ ด้านการตลาด หรื อ การบริ หาร การแข่งขันที่ ค่อนข้างรุ นแรงใน
อุตสาหกรรมโรงแรม ส่ งผลให้การใช้นวัตกรรมการบริ ก ารเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรั บผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้สําหรับการบริ หารจัดการทั้งในส่ วนของการบริ การส่ วนหน้าของโรงแรม และ
บริ การส่วนหลัง ได้แก่ แผนกขายและการตลาด แผนบัญชีการเงิน แผนกทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้
ส่ วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้น หรื ออย่างน้อยก็ไม่ลดลงไปตามจํานวนของโรงแรมที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุ งการ
บริ การ หรื อสรรหาสิ่ งแปลกใหม่เพื่อจู งใจให้นักท่ องเที่ ยวมาใช้บริ การ ตัวอย่างโรงแรมในประเทศไทยที่ มี
นวัตกรรมการบริ การ ได้แก่ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริ การแก่ ลูกค้าที่ มาใช้บริ การ โดยเฉพาะ
ระบบบริ การส่ วนหน้า (Front Office System ) การให้ความสําคัญของการรี วิว ( Reviews ) บนโลกอินเทอเน็ต
การรับส่ งอีเมล(Email)ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริ การ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และนําเสนอโปรโมชัน่ ใหม่ ๆ การ
ให้บริ การฟรี อินเทอร์เน็ต ในห้องพักบริ เวณโรงแรม และรถลีมูซีน การใช้งานสมาร์ททีวี การสื่ อสารกับลูกค้าทาง
โซเชียลมีเดีย การสะสมคะแนนจากยอดการมาใช้บริ การ สามารถแลกของรางวัล เป็ นต้น
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมในปั จ จุ บัน การแข่ ง ขัน ในการให้ บ ริ การมี ค่ อ นข้า งสู ง จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมหันมาใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น และเพื่อการแข่งขันในการทําการตลาดอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนั ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโลก
3. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริ การ

3. เทคโนโลยีทจี่ ะเข้ ามาเปลี่ยนโลก

ในรายงานของ McKinsey Global Institute ได้ระบุ เทคโนโลยี หลายประเภทที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก อาทิ Cloud Computing เป็ นเทคโนโลยีเก็บข้อมูลและซอฟแวร์รวมเพื่อใช้งาน ซึ่งช่วยให้ทาํ
ให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้โดยไม่ตอ้ งลงทุนด้านคอมพิวเตอร์สูง ในมุมของภาคการ
บริ การ การเกิดขึ้นของ Airbnb Uber หรื อ Grab Taxi เป็ นตัวอย่างของการ Disruptive ในภาคการบริ การที่ชดั เจน
ที่ สุด บริ การเหล่านี้ อาศัยช่องว่างหรื อข้อจํากัดของการให้บริ การแท็กซี่ ในรู ปแบบเดิ ม แนวคิดของ Uber หรื อ
Airbnb มีลกั ษณะคล้ายกันประการหนึ่ งคือ การมีพ้ืนที่หรื อทรัพย์สินอยูแ่ ล้วแต่อาจไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประโยชน์
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สูงสุด จึงมาปรับเป็ นบริ การแบบ Sharing Economy โดยนํารถยนต์ออกมาวิ่งให้บริ การ หรื อ ปรับเปลี่ยนบ้านเป็ น
ที่ พกั อาศัยชัว่ คราวสําหรับนักเดิ นทาง ทั้งหมดอาศัยเทคโนโลยีเป็ นตัวเชื่ อมทําให้การจองรถ ที่ พกั ที่ ทาํ ได้ดว้ ย
location ในขณะเดี ยวกันตอบโจทย์ท้ งั เจ้าของบ้าน เจ้าของรถ ช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่ วนผูบ้ ริ โภคก็ได้ใช้
บริ การที่ ตอ้ งการและตรงใจ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่เป็ นเรื่ องของสังคม และเศรษฐกิ จ (สํานักวิชาการ สํานัก
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฏร,2562)
ในปี 2562 อุตสาหกรรมของไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญ
เพื่อการพัฒนาประเทศ การวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบตั ิงานจะช่วยให้องค์กรสามารถเริ่ มต้นพัฒนา
ระบบปั ญญาประดิษฐ์ของตนเองได้

4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่องานบริการ

ประเภทนวัตกรรมการบริ การของโรงแรม สามารถแบ่งออกได้เป็ นประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน และมี
ความเกี่ยวข้องกัน การจําแนกที่มกั พบในการศึกษาด้านนวัตกรรมคือระหว่างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นการ
สร้างหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การ และตอบคําถามด้านวิธีการดําเนิ นงานของธุ รกิ จองค์กร ซึ่ งรวมถึ ง
กระบวนการภายนอกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของนวัตกรรมการบริ การในงานด้านธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ ยว ได้มีการนําเสนอรู แบบการมุ่งเน้นที่ ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ มีความหลากหลายออกเป็ น
(Leekpai,P.et al.,2014) การสร้างความสามารถทางด้านนวัตกรรม การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ การ
มุ่งเน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ และบรรยากาศในองค์กร
มาโคโตะ ยูซูอิ (2555) กล่าวว่า การจัดการนวัตกรรมการบริ การให้ประสบความสําเร็ จจะต้องคํานึงถึง
ปั จจัย 4 ประการ
1. ใช้แนวคิดที่ มีผูด้ าํ รงชี วิต(ลูกค้า)เป็ นจุดเริ่ มต้น เช่นการให้บริ การสิ นค้าที่ สร้างความสะดวกสบาย
ให้กบั ลูกค้า หรื อเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าจะต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง
2. การปฏิ รูปกรอบเดิ มที่ มีอยู่ คิ ดค้นการบริ การใหม่ที่เกิ ดจากการเชื่ อมประสานธุ รกิ จ ซึ่ งถื อว่าเป็ น
บริ การที่กา้ วข้ามกรอบเดิมของธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่กา้ วข้ามของเดิม
3. การสร้างโครงสร้ างพื้นฐานที่ เป็ นแพลตฟอร์ มที่ เหมาะกับการบริ การ การทํางานร่ วมกันในหลาย
ระบบปฏิบตั ิการเพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
4. บริ การที่ มีลกั ษณะของการมี ส่วนร่ วม การคิ ดร่ วมกันของบริ ษทั และลูกค้า หรื อการยอมรั บความ
คิดเห็น บางครั้งลูกค้าก็ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับอุตสาหกรรมโรงแรม ช่ วยให้เข้าถึ งโรงแรมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้ น รวมถึ งการ
ปรับปรุ งการบริ การให้ดีข้ ึนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากขึ้น แต่เนื่ องจากบางเทคโนโลยีค่าใช่จ่าย
ค่อนข้างสู ง การจะนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริ การต้องพิจารณาในปั จจัยหลายอย่าง ทั้งขนาด
โรงแรม จํา นวนห้อ งพัก ราคาห้อ งพัก และนโยบายให้บ ริ ก ารของเจ้า ของกิ จการ รวมทั้ง ผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง
นอกจากนี้ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในธุ รกิ จโรงแรมต้องเกิ ดประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้คุม้ ค่ากับเงินที่ลงทุนไป
และท้ายสุด ค่าใช้จ่ายในเรื่ องการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ท้ งั ส่วนที่เป็ นซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งจําเป็ นอย่างยิง่
ระบบเทคโนโลยีโรงแรมที่ สนับสนุ นงานโรงแรมและ ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุ นงานลูกค้า จะมี
ความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามระบบเทคโนโลยีดา้ นการบริ หารจัดการโรงแรมมีการขยายขอบเขตมากขึ้นเรื่ อยๆ
ก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาโดยเฉพาะโรงแรมเครื อข่ายที่พยามยามคิดค้นระบบ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
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บริ การสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ได้ด้านต่างๆเพื่อช่ วยให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น (สยมล วิทยาธน
รัตนา.2012) ดังนี้
- Cloud บริ การ ซอฟแวร์ ผ่านอินเตอร์ เน็ต (SAAS) เพื่อช่วยลดต้นทุน ค่าดูแล บํารุ งรักษาเว็บไซต์ไม่
ต้องเสี ยเงินจ้างพนักงาน สามารถทํางานแบบยืดหยุน่ ได้ หรื อการเพิ่มลดให้ตรงกับความต้องการ สามารถอัพเกรด
เป็ นเวอร์ชน่ั เพื่อให้สะดวกในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
- อุปกรณ์ เคลื่ อนที่ เทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านอุปกรณ์ สมาร์ โฟน เป็ นช่ องทางใหม่ที่ธุรกิ จโรงแรม
ธุรกิจบริ การสามารถใช้ได้ในขั้นตอนของการ Check in เพิ่มเพื่อประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้แก่ลุกค้า ช่วยให้
โรงแรมลดจํานวนของพนักงานในการทํางาน สามารถทําให้ท้ งั โรงแรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แลเพื่อเป็ นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย
- Social Media การรี วิวของลูกค้าที่ เข้าพักในโรงแรม มีผลอย่างมากต่อลูกค้ารายต่อไป สื่ อออนไลน์
สามารถเป็ นบวกหรื อลบได้หากมีการเขียนรี วิวต่าง ๆ สมารถสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าได้ต้ งั แต่ยงั ไม่ใช่
บริ การ ส่ วนโรงแรมไหนดูแลเพจอย่างตั้งใจ ก็สามารถดึงดูดให้มีแฟนเพจติดตามเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งเอื้อต่อการ
สื่ อสารต่าง ๆ ของโรงแรมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว
- ระบบที่สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล ลูกค้าที่คาดหวังจะได้รับประสบการณ์จากโรงแรม เช่น การ
แสดงผลข้อความต้อนรับลูกค้าบนจอโทรทัศน์ภายในห้องพัก หรื อบริ การอาหารพิเศษที่สอบถามล่วงหน้าก่อน
การเข้าพัก การเลือกดอกไม้ที่ชอบ หมอนที่ชอบจากการเก็บข้อมูลล่วงน้าทําให้ทราบถึงข้อมูลลูกค้าที่อาจจะเคยใช้
บริ การแล้วประทับใจนํากลับมาทําใหม่อีกครั้ง เพื่อตอกยํ้า ให้เกิดความประทับใจและนึกถึงโรงแรม
- ระบบที่รวมเข้าเป็ นมาตรฐานเดียวกัน การนําเทคโนโลยีมาใช้งานทําให้การเก็บรวบรวมข้อมูลภายใน
โรงแรมสามารถทําได้ง่ายและเป็ นระบบมากยิ่งขึ้น จะทําให้เห็น กําไรและรายได้ท่ีชดั เจนมากยิ่งขึ้นสามารถดึ
รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริ หารงานโรงแรม และการสื่ อสารกับลูกค้าทั้งหมดมารวมไว้ในที่เดียวกันและเป็ น
มาตราฐานเดียวกัน
- ก้า วสู่ ร ะดับ สากล การทํา ให้โ รงแรมเป็ นที่ รู้ จัก ในระดับ โลก นัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถรู ้ จัก ผ่า นสื่ อ
ออนไลน์ เว็บไซต์ การจัดเตรี ยมข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาที่ 3 ในเรื่ องของข้อมูลที่พกั สกุลเงินค่าเงิน รม
ไปถึงการฝึ กอบรมพนักงานให้รู้จกั ธรรมเนียมสากล และธรรมเนียมปฏิบตั ิสากล และธรรมเนียมปฏิบตั ิของแต่ละ
ชาติเพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าทัว่ โลกได้
- การใช้ QR Code นวัตกรรมคิวอาร์ เพื่อใช้รองรับความต้องการของลูกค้าในการสํารองห้องพักให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เสริ มสร้างประสบการณ์ให้กบั ลูกค้าแบบด่วนที่สําคัญสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการ
สํารองห้องพัก ติดต่อเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในส่วนต่าง ๆ อย่างรวดเร็ วและการได้รับส่ วนลดสิ ทธิ พิเศษ โรงแรม รอยัล
คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ ป ยังได้พฒั นาระบบ QR เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในส่ วนอื่น ๆ ของโรงแรมทั้งศูนย์
กีฬาและสุ ขภาพ สปา ร้านอาหาร โรงแรมมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการใช้งานของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง เพื่อที่จะได้
ยกระดับมาตรฐานการบริ การที่ดีเยีย่ ม และความเป็ นเลิศของโรงแรม เพื่อให้ผเู ้ ข้าพักได้รับความสะดวกสบาย และ
ได้รับบริ การที่ทนั สมัย ( รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ ป,2556 )
การปฏิ วตั ิโรงแรมรู ปแบบใหม่ กรณี ของ Yotel เปลี่ยนห้องพักสี่ เหลี่ยมเดิ ม ๆ ให้กลายเป็ นห้องพัก
หรู หราชั้นหนึ่ง มีการตบแต่งด้วยบรรยากาศ การใช้แสงสี ห้องพักจะมีขนาดเล็กแต่พร้อมสรรพด้วยนวัตกรรมอัน
ทัน สมัย มี ที วีจ อแบน Wifi ผ่อ นคลายด้ว ยนํ้า จาก Rain Shower ปลั๊ก ไฟสํา หรั บ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
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การเชื่ อ มต่อ iPod ms Audio Steaming ระบบควบคุ ม อุณ หภู มิแ บบใช้เซ็ นเซอร์ ต รวจจับการเคลื่ อนไหว และ
สมาร์ท เบด ( Smart Beds ) ที่เปลี่ยนเตียงเป็ นโซฟาได้ตามต้องการ
การให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์บริ การใหม่ ๆ จะเป็ นแนวทางการพัฒนาการบริ การให้เหนื อกว่า
คู่แข่งและช่วยให้ธุรกิ จอยู่รอดต่อไปได้ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมทางธุ รกิ จในการขยายตัวรองรับความ
ต้องการในการเปลี่ ยนแปลงไปของกลุ่มธุ รกิ จบริ การที่ จะมี มูลค่าสู งมากยิ่งขึ้นจากการนไนวัตกรรมเข้ามาใช้
(Thada Samani.2562)

5. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการตลาดและการวางกลยุทธ์ เพื่อเพิม่ ยอดขาย

ในหลายปี ที่ผา่ นมาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เทคโนโลยี Social Media มีบทบาทสําคัญ อย่าง
ธุรกิจธนาคารได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของการชําระเงินออนไลน์ เทคโนโลยี Blockchain และเงินดิจิทลั สกุล
ต่าง ๆ หรื อธุรกิจห้างสรรพสิ นค้าที่โดนผลกระทบจากการเกิดขึ้นของ E commerce ที่เติบโตขึ้นทุกปี สําหรับธุรกิจ
โรงแรมก็มีการปรับตัวมากเช่นกัน อาทิเช่น
- ปรับธุรกิจสู่ Digital Transformation คือสิ่ งที่ธุรกิจโรงแรมยุคนี้ตอ้ งทํา ไม่วา่ ขนาดใหญ่หรื อเล็ก เพราะ
หากไม่มีตวั ตนบนโลกออนไลน์ลูกค้าจะไม่สามารถหาเราเจอได้ เช่น การมีเว็บไซต์ของทางโรงแรม มีApplication
ของโรงแรม หรื อช่องทาง Social Media อย่าง Facebook ,line, Instagram เพื่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค ตอบคําถาม รับ
ฟังความคิดเห็น และช่วยในการปรับปรุ งการบริ การให้รวดเร็ วขึ้น เพราะความอดทนของผูบ้ ริ โภคตํ่าลงเรื่ อย ๆ
- ใช้กลยุทธ์แบบ Omni Channel คือการใช้ช่องทางการทําการตลาดแบบ online และ offline เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภคเช่น สามารถติดต่อโรงแรมได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ และการ walk in มาที่
โรงแรม หรื อการชําระเงิ นสามารถชําระได้หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่ สุด แต่สําหรับงาน
บริ การการให้บริ การในรู ปแบบ Offline ยังคงมีความสําคัญ การบริ การที่จริ งใจ การมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีจากพนักงาน
การสร้าง User Experiences ที่ดีจาํ เป็ นเพื่อสร้าง Loyalty Customer ให้มากขึ้น
- ใช้ Big Data วิเคราะห์ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค การรวบรวมข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูล การใช้ขอ้ มูล
เหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช่น อัตราการจองห้อง กิจกรรมและบริ การใดมี่ผูบ้ ริ โภคสนใจนิ ยม เมนูอาหารที่รับความ
นิ ยม เพื่อนํามาวางแผนการขายและสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ทําให้เกิ ดความแม่นยําในการแผนการ
ตลาดมากยิง่ ขึ้น
- ใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับการบริ การ ปั จจุบนั การนําเทคโนโลยีอย่างAI, Machine Learning และ
Chat Bot มาช่วยในการยกระดับการขาย การบริ การมีแพร่ หลาย เช่นการใช้ Chat Bot สื่ อสารกับลูกค้าที่เข้าพัก ให้
คําแนะนําโรงแรม หรื อช่วยในการสัง่ อาหารบริ การต่างๆ นอกจากนี้โรงแรมยังมี Tablet ให้กบั ผูเ้ ข้าพักสามารถใช้
งานได้ สั่งอาหารและเครื่ องดื่ม เรี ยกพนักงานทําความสะอาด ดูหนังผ่าน Netflix ฟังเพลงผ่าน Spotify ซึ่ งการนํา
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้สามารถช่วยในการปรับปรุ งการบริ การ เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจก็จะช่วยให้คะแนน
รี ววิ การเข้าพักสูงขึ้น
- Personalization เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคต้องการความเป็ นส่ วนตัวมากขึ้นการออกแบบการ
ขายให้ผูบ้ ริ โภคสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบ เช่นการเปลี่ยนเวลาการเข้าพัก สิ่ งอํานวยความสะดวก
ภายในห้อง รวมถึงการขอเลือกวิวที่ ตนชื่ นชอบได้ (BusinessLinx.2019) ใช้รูปแบบการพักของนักท่องเที่ยวใน
อนาคต พบว่า 3 ประเด็นใหญ่คือ
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- การให้บริ การด้วยเทคโนโลยีที่เ พิ่มขึ้ น (The Rise of Tech-Augmented Hospitality) ในอนาคตการ
บริ การจะเกิดจากการประสานความร่ วมมือกันอย่างดีระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี โดยที่เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามา
แทนที่ การทํางานของมนุ ษย์เสี ยทั้งหมด ด้วยเหตุผลที่ ว่าอย่างไรเสี ยมนุ ษย์ก็ยงั ต้องการปฏิ สัมพันธ์กับมนุ ษย์
ด้วยกันอย่างดี แต่จะเป็ นการเข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างประสบการณ์อนั ดีเยีย่ มแก่ผเู ้ ข้าพัก และจะเข้ามามีส่วนร่ วม
ในทุกขั้นตอนของการบริ การ โดยมี AI เป็ นกุญแจสําคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่แขกผู ้
เข้าพักแบบเรี ยลไทม์
- สร้ างความประทับใจในทุ กระดับ (Achieving Cult Status at Scale) ความประทับใจเกิ ดขึ้ นโดยไม่
เกี่ ยวข้องกับนาดของโรงแรมแต่เกิ ดจากการเอาใจใส่ การตอบสนองได้ ตรงความต้องการมากที่ สุด ความภักดี
เกิ ดขึ้นได้จากการอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างMindset ใหม่ในเชิ งประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าเก่าและ
ลูกค้าใหม่ การมอบความรู ้สึกของการเป็ นคนสําคัญ มีคุณค่า การเอาใจใส่ เกิดขึ้นได้หากเจ้าของธุรกิจนําข้อมูลมา
ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ก็จะสามารถมอบบริ การพิเศษสําหรับลูกค้าแต่ละคนได้
- ประเภทห้องพักอาจไม่มีความหมายอีกต่อไป(The Beginning of the End for Room Types) ต่อไปนี้
การจองห้องพักแบบแบบเดิ มอาจจะไม่สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ การเลื อกแบบตามใจบุ คคลอาจจะมา
แทนที่ แขกผูเ้ ข้าพักอาจจองห้องพักจากสิ่ งอํานวยความสะดวกแต่ละชิ้นภายในห้องพักหรื ออาจมีการร้องขอให้
เพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวก ให้ตรงตามความต้องการหรื อไลฟ์ สไตล์ นอกจากนี้ การกําหนดระยะเวลาเข้าพัก
อาจะเปลี่ยนไปโดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นจองคืนแบบที่คุน้ เคย อาจะเปลี่ยนเป็ นการจองเข้าพักเท่าที่ตอ้ งการได้
การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ผูป้ ระกอบการต้องการตระหนักถึงพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ไม่เชื่อแบรนด์ ฉลาดรอบรู ้ เป็ นผูน้ าํ และพร้อมจะหาข้อมูล
ด้วยตนเองโดยเรี ยกผูบ้ ริ โภคยุคนี้วา่ Prosumer 4.0 ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กของไทยต้องเตรี ยมความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี พัฒนากลยุทธ์ และการดําเนินกิจกรรมการตลาดแนวใหม่เข้ามาเพิ่มมูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การ
ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันเพื่อรองรับ Prosumer ที่พร้อมจะค้นหา เปรี ยบเทียบ เข้าถึงข้อมูลโรงแรม
ขนาดเล็ ก ได้โ ดยปลายนิ้ ว จาก Mobile Device ผู ้ป ระกอบการโรงแรมขนาดเล็ ก ต้อ งทํา ให้เ กิ ด การแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์(Experience) จากการที่ได้ทุกที่ทุกเวลา (Everyplace) พร้อมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูล(Exchange)โดย
ที่ ผูป้ ระกอบการต้องดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่ อออนไลน์(Evangelism) ที่ สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้
รวดเร็ ว มีสารประโยชน์ตรงตามความต้องการของ Prosumer จึงเป็ นความท้าทายให้ผปู ้ ระกอบการยุคนี้ ตอ้ งมีการ
เสริ มสร้างความรู ้ ความสามารถเชิ งกลยุทธ์ เพื่อการบริ หารจัดการโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ ให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกําไรอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเป็ นไปตามมาตรฐานการบริ การเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมให้มี
มาตรฐาน (ณดา ทับ ทิ ม จรู ญ .2018) กมลวรรณ วิ ปุ ล ากร กรรมการผู ้จัด การใหญ่ บริ ษ ัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป
(มหาชน),2560 กล่าวว่าอุตสาหกรรมโรงแรมมีพฒ
ั นาการด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งด้านการขายและการใช้งานในองค์กร ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวปั จจุบนั
ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและมีสมาร์ทดีไวซ์อย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียล

6. สรุ ป

การบริ การเป็ นธุรกิจที่มีการขยายตัวและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปั จจุบนั ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
กันจํานวนมาก รวมทั้งมีธุรกิจที่เกิดใหม่ที่สร้างความแตกต่างและความได้เปรี ยบในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยี
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ดิจิทลั อย่างประสบความสําเร็ จ ส่ งผลให้ธุรกิจบริ การต้องมีการปรับตัวแต่ความเฉื่ อยขององค์การและขนาดของ
ธุรกิจทําให้ยากต่อการดําเนินการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในโลกยุคไร้พรมแดนที่การค้าขายเกิดขึ้นจากทัว่ โลก การนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริ การ และการทําการตลาดส่ งผลให้ธุรกิจทางด้านโรงแรม สามารถสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ การ และสามารถลดต้นทุนในขั้นตอนการทํางาน ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ในด้านการตลาด ช่วย
ให้แบรนด์โรงแรมเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง และสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้ อีกทั้งเทคโนโลยีสามารถรวบรวม
ข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย

6. ข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษาผูเ้ ขียนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโรงแรม การนําเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมา
ใช้ในการบริ การ มีอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งในอนาคตอันใกล้การบริ หารงาน การจัดการโรงแรมโดยมนุษย์จะมีการถูก
ลดและปรับเปลี่ยนเป็ นเทคโนโลยี โดยเฉพาะในโรงแรมขนาดเล็กหรื อ ขนาดสาวดาว โรงแรมประเภทที่เน้นเรื่ อง
ของราคาประหยัดจะถูกระบบเข้ามาทดแทนอัตรากําลังคน ในขณะที่โรงแรมห้าดาวยังคงใช้พนักงานในระดับ
ปฏิบตั ิการเช่นเดิม ควรมีการศึกษาโรงแรมห้าดาวในเหตุผลและปั จจัยในการใช้พนักงานในการทํางานส่ วนของ
การบริ การ
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การตระหนักรู้ และความเข้ าใจของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
ต่ อความแตกต่ างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร
CULTURAL DIFFERENCES OF PASSENGERS: AWARENESS AND
UNDERSTANDING OF FLIGHT ATTENDANTS
สิ รัญรัชน์ พหลแพทย์
E-mail: ttouborn2shop@gmail.com
บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการตระหนักรู ้ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินต่อความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสาร 2) ศึ กษาระดับความเข้าใจของพนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบิ นต่อความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสาร และ 3) ศึ กษาลักษณะการให้บริ การผูโ้ ดยสารของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของการบินไทย จํานวน 134 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลในเดื อนพฤษภาคม 2561 เครื่ องมื อที่ ใช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดย ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
วิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า ประเด็นที่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าถูกต้องได้แก่ 1) การตระหนักดี ว่า
ผูโ้ ดยสารต่างวัฒนธรรมย่อมต้องการได้รับการบริ การแตกต่างกัน 2) การตระหนักว่าผูโ้ ดยสารแต่ละเชื้อชาติยอ่ ม
มีความต้องการและรับรู ้สิ่งต่างๆต่างกันตามมุมมองของตน 3) การตระหนักดี ว่าผูโ้ ดยสารแต่ละเชื้ อชาติแต่ละ
อาชีพย่อมมีบุคลิกภาพที่ต่างกัน 4) การตระหนักว่าผูโ้ ดยสารทุกคนต้องพูดจากับพนักงานต้อนรับด้วยความสุ ภาพ
เป็ นต้น ประเด็ นที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่มี ความเข้า ใจและปฏิ บัติ ในระดับมากที่ สุ ด ได้แ ก่ การเข้า ใจดี ว่า
ผูโ้ ดยสารแต่ล ะคนมี ความสามารถในการสื่ อสารด้ว ยภาษาสากลได้ต่ า งกัน เข้า ใจดี ว่าผูโ้ ดยสารแต่ละคนมี
ความสามารถในการสื่ อ สารแตกต่ า งกัน แม้จ ะใช้ภ าษาเดี ย วกัน สามารถปรั บ ตัว เองให้ส ามารถสื่ อ สารกับ
ผูโ้ ดยสารที่ ใช้ภาษาอังกฤษแต่มีสําเนี ยงที่ ไม่คุน้ เคยหรื อผูโ้ ดยสารไม่คุน้ เคยกับสําเนี ยงภาษาอังกฤษ ส่ วนผล
การศึกษาการให้บริ การผูโ้ ดยสารของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิตนกับ
ผูโ้ ดยสารในระดับมากที่สุด คือ ยินดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผูโ้ ดยสารที่มีวฒั นธรรมต่างกัน ดูแลเอาใจใส่และมี
ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การกับผูโ้ ดยสารทุกรายที่ มีความคาดหวังต่างกันได้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูโ้ ดยสารต่างกลุ่มที่มีความต้องการต่างกันได้เป็ นอย่างดี สามารถให้บริ การผูโ้ ดยสารทุกๆกลุ่มด้วย
ความรวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วน
คําสําคัญ: การตระหนักรู ้ การให้บริ การผูโ้ ดยสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรม พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

ABSTRACT

The purposes of this research were: 1) to study the level of awareness of flight attendants on passengers’
cultural differences, 2) to study the level of understanding of flight attendants on passengers’ cultural differences,
and 3) to study the flight attendants’ services to passengers. The sample used in this research was 134 flight
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attendants of Thai Airways International Public Company Limited (PLC). Data were collected by using the
questionnaire. The statistical software program was used to analyze data.
The results show that most of the sample agreed with the following aspects: 1) the realization that
passengers with different cultures want to receive different services, 2) the realization that passengers from
different races require different needs and they have different perceptions which depend on their points of view,
3) the awareness that each nationality and each occupation has different personality, and 4) the realization that
all passengers should speak to cabin crews with courtesy. The aspects that most of the respondents understood
and practiced at the highest level were the understanding that each passenger can communicate in international
language at a different level and the understanding that each passenger has the ability to communicate differently,
even they use the same language. Furthermore, it was found that the flight attendants were able to adapt
themselves to communicate with English-speaking passengers with unfamiliar accents or with the passengers
who are not familiar with the English accents. For the study about the passenger services, the results reveal that
the majority of the flight attendants provided services at the highest level in the following aspects: 1) they were
willing to assist the passengers who had different cultures, 2) they provided care and they were enthusiastic to
provide services to the passengers who had different expectations, 3) they could respond very well to the
passengers with different needs, and 4) they could provide services to all groups of passengers in a fast and
accurate manner.
Keywords: cultural differences awareness, airline passenger services, cultural differences, flight attendants

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การบริ ห ารบิ น ไทยในยุค ปั จ จุ บัน ต้อ งประสพกับ สภาวะการแข่ ง ขัน ทางการตลาดกับ สายการบิ น
นานาชาติ และสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า จึ ง ต้อ งปรั บ กลยุท ธ์ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในเชิ ง รุ ก เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการพัฒนายุทธวิธีการบริ หารจัดการเพี่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ความคาดหวัง ค่านิยม ของผูโ้ ดยสารที่หลากหลายและเพี่อให้มีการบริ การที่มีมาตรฐานสูงแก่ผโู ้ ดยสาร และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ ซึ่ งการพัฒนาคุณภาพการบริ การผูโ้ ดยสารนี้ เป็ นหัวใจสําคัญของการแข่งขันใน
ธุ รกิ จการบิ น ดังนั้นการบินไทยจึงเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ใหม่ (Repositioning-Brand Strategy) เพี่อปรับ
ภาพลักษณ์ให้ชดั เจนต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อเกิดการปรับทัศนคติที่ดี และเกิดพฤติกรรมที่ดีในการตัดสิ นใจ
เลือกสายการบินไทย (บริ ษทั การบินไทย จํากัด, 2556)
แต่คุณภาพของการให้บริ การจะดี หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ว่าการบริ การนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ได้หรื อไม่ การบริ การก่ อให้เกิ ดความพึงพอใจหรื อไม่ สร้ างความยุ่งยากหรื อซับซ้อนแก่
ผูใ้ ช้บริ การมากจนเกินไปหรื อไม่ สมิต สัชฌุกร(2542: 16) กล่าวว่า "การให้บริ การที่ดีจะช่วยรักษา ลูกค้าเดิมและ
เพิ่มลูกค้าใหม่" ดังนั้นการให้บริ การที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพและ เป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การมากที่สุด ต้องเป็ นการ
ให้บริ การโดยหัวใจ มีมาตรฐานและเป็ นการให้บริ การที่ปราศจากอคติหรื อความชอบพอส่ วนบุคคล นอกจากนี้
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสารที่ มีความต้องการหลากหลาย และมีปริ มาณที่ ต่างกัน ก็เป็ นปั จจัยที่
สําคัญอันหนึ่ งที่พนักงานต้อนรับต้องมีความตระหนักรู ้และทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูโ้ ดยสาร ต้องเรี ยนรู ้
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ในความหลากหลายของวัฒนธรรม(ธนพล อิ นประเสริ ฐกุล.(2555) เพราะการให้บริ การจําเป็ นต้องมีการ
สื่ อสารและเอาใจใส่ กบั ผูค้ นและผูโ้ ดยสาร เพื่อทําให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามเป้ าหมายที่กาํ หนด แต่ก็
ยังมีความไม่พอใจเกิดขึ้นบ้าง เช่น การเข้าใจผิดในเรื่ องอาหารพิเศษในเส้นทางบินไปประเทศอินเดีย อาหารพิเศษ
ที่เป็ นอาหารฮินดู (Hindu meal) ที่ให้บริ การบนเครื่ องบินของการบินไทย จะเป็ นอาหารฮินดู ที่เป็ นเนื้ อวัว ไม่ใช่
มังสวิรัติ (Vegetarian) อย่างที่ผโู ้ ดยสารเข้าใจ หรื อการวางอาหารผิดที่นงั่ เนื่องจากผูโ้ ดยสารย้ายที่นงั่ หลังจากที่ได้
ยืนยันอาหาร แต่เมื่อถึงเวลาช่วงบริ การกลับย้ายที่ นัง่ เองกับเพื่อนโดยไม่ได้แจ้งกับพนักงาน จึ งเป็ นเหตุให้วาง
อาหารผิดคน หรื อผูโ้ ดยสารมีปัญหาเรื่ องภาษาในการสื่ อสาร เป็ นต้น จากการที่ไม่ได้รับการบริ การตรงตามความ
ต้องการ รวมไปถึงผูโ้ ดยสารไม่พอใจที่ได้รับบริ การไม่เท่าเทียมกัน การบริ การสามารถจัดเป็ นทั้งวัฒนธรรมด้าน
วัตถุและจิตใจ กล่าวคือ การบริ การอาจจะแสดงผ่านวัตถุได้ เช่น เครื่ องอํานวยความสะดวกในห้องพัก เครื่ องมือ
ในการทําความสะอาด เป็ นต้น ส่ วนทางจิตใจ หมายถึง การบริ การที่ออกมาจากใจหรื อสัญชาติญาณที่มุ่งมัน่ ใน
การให้บริ การ เช่น การยิม้ ต้อนรับ การดูแลเอาใจใส่ แม้วา่ การบริ การอาจจะจับต้องได้หรื อไม่ได้ แต่ในทางธุรกิจ
บริ การถือว่าเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการประกอบอาชีพที่สาํ คัญ
จากสถานการณ์ ดังกล่าว ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจศึ กษาระดับการตระหนักรู ้ และความเข้าใจต่อความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสารที่มีผลต่อการให้บริ การของพนักงานต้อนรับ เพี่อนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ น
แนวทางพัฒนาการให้บริ การด้วยความเข้าใจและทัศนคติ ท่ี ดีเกี่ ยวกับวัฒนธรรม พร้ อมทั้งให้บริ การได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามความต้องการและเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาระดับการตระหนักรู ้ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของผูโ้ ดยสาร
(2) เพื่อศึกษาระดับความเข้าใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
ผูโ้ ดยสาร
(3) เพื่อศึกษาลักษณะการให้บริ การผูโ้ ดยสารของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานต้อนรับปฏิบตั ิหน้าที่บนเครื่ องบินของ
สายการบินไทย โดยใช้แบบสอบถาม และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
พนักงานต้อนรับปฏิบตั ิหน้าที่บนเครื่ องบินของสายการบินไทย จํานวน 134 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) การตระหนักรู ้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(2) ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(3) การให้บริ การผูโ้ ดยสาร
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถาม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วย Google Form และได้รับการตอบ
กลับภายในเวลาที่กาํ หนด คิดเป็ นร้อยละ 100
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาข้อ มู ล วิจัย เชิ ง สํา รวจ เรื่ อ ง การตระหนัก รู ้ แ ละความเข้า ใจของพนัก งานต้อ นรั บบน
เครื่ องบินต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสาร ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 134 คน เป็ นเพศชาย จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.80
และ เป็ นหญิงจํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.20 ส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.80 รองลงมาอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.40 และอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน
52 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.80 การศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 124 คนคิดเป็ นร้อยละ 92.50 และสู งกว่าปริ ญญาตรี
จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ตําแหน่ งงานส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานต้อนรับที่ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในชั้นประหยัด
(ASY/AHY) จํานวน 65 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.50 รองลงมาเป็ นพนักงานต้อนรั บที่ ปฏิ บัติห น้าที่ ใ นชั้น ธุ ร กิ จ
จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.30 หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่ อง จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ10.40 และ
ผูจ้ ดั การบนเครื่ องบิน จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.70 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 16-20 ปี จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 41.80 รองลงมามีอายุงานมากกว่า 20 ปี จํานวน 43 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 32.10 และมี อายุงานน้อยกว่า 16 ปี
จํานวน 35 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.10 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็ น ต่อข้อคําถามด้านการตระหนัก รู ้ ข อง
พนัก งานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ต่อ ความแตกต่ า งทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสารและเห็ น ว่า ถู ก ต้อ งได้แ ก่ การ
ตระหนักดี ว่าผูโ้ ดยสารต่างวัฒนธรรมย่อมต้องการได้รับการบริ การแตกต่างกัน (95.50 %) ผูโ้ ดยสารแต่ละเชื้อ
ชาติยอ่ มมีความต้องการและรับรู ้สิ่งต่างๆต่างกันตามมุมมองของตน (90.30 %) การตระหนักดีวา่ ผูโ้ ดยสารแต่ละ
เชื้อชาติแต่ละอาชีพย่อมมีบุคลิกภาพที่ต่างกัน (85.80 %) ผูโ้ ดยสารทุกคนต้องพูดจากับพนักงานต้อนรับด้วยความ
สุ ภาพ (85.80 %) และการตระหนักดี ว่าผูโ้ ดยสารแต่ละเชื้ อชาติ ต่างวัฒนธรรมย่อมมี ขอ้ จํากัดต่อการบริ โภค
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อาหารที่ต่างกัน (78.40 %) ส่วนข้อคําถามที่กลุม่ ตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าไม่ถูกต้องได้แก่ พนักงานควรให้บริ การ
ผูโ้ ดยสารจากยุโรป อเมริ กาและญี่ปุ่นด้วยความสุภาพมากกว่าผูโ้ ดยสารจากประเทศอื่นๆ (100.00 %) ผูโ้ ดยสารที่
เรี ยกร้องบริ การมากควรได้รับคุณภาพบริ การน้อยกว่าผูโ้ ดยสารที่เรี ยกร้องบริ การน้อย (99.30 %) ผูโ้ ดยสารที่มี
รายได้นอ้ ยไม่ควรคาดหวังและเรี ยกร้องมากกว่าผูโ้ ดยสารที่มีรายได้สูง (97.00 %) ผูโ้ ดยสารกลุ่มเอเชียไม่ควรมี
ความคาดหวังและเรี ยกร้องบริ การมากกว่าผูโ้ ดยสารกลุ่มยุโรป (97.00 %) พนักงานไม่จาํ เป็ นต้องให้บริ การอย่าง
สุภาพกับผูโ้ ดยสารที่ขาดความสุภาพ (94.80 %)
ผลการศึ กษาการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ น จากการตอบ
แบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเข้าใจและปฏิ บัติในระดับมากที่ สุด ได้แก่ การเข้าใจดี ว่า
ผูโ้ ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการสื่ อสารด้วยภาษาสากลกับท่านได้ต่างกัน (x� = 4.85) เข้าใจดีวา่ ผูโ้ ดยสาร
แต่ละคนมีความสามารถในการสื่ อสารแตกต่างกันแม้จะใช้ภาษาเดียวกัน (x� = 4.75) ปรับตัวเองให้สามารถสื่ อสาร
กับผูโ้ ดยสารที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่มีสาํ เนียงที่ไม่คุน้ เคยหรื อผูโ้ ดยสารไม่คุน้ เคยกับสําเนียงภาษาอังกฤษ (x� = 4.64)
มีใจเป็ นกลางในการให้บริ การผูโ้ ดยสารต่างกลุ่มวัฒนธรรมหรื อเชื้อชาติ (x� = 4.63) และพยายามใช้วธิ ีการสื่ อสาร
อื่ น เช่ น ภาษามื อ และการสังเกตสายตากับผูโ้ ดยสารเพื่ อ ทํา ให้ส ามารถสื่ อ สารผูโ้ ดยสารได้ดี ข้ ึ น ( x� = 4.52)
ส่ วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและปฏิบตั ิ ในระดับน้อย ในข้อต่อไปนี้ได้แก่ การรู ้สึกลําบากใจในการให้บริ การกับ
ลูกค้าต่างวัฒนธรรม (x� = 1.83) ความพยายามเรี ยนรู ้ภาษาถิ่นของผูโ้ ดยสารเพื่อให้สามารถสื่ อสารกับผูโ้ ดยสาร
กลุ่มนั้นมากขึ้น (x� = 3.51) และโดยภาพรวมเรื่ องการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจและปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.12)
ผลการศึ กษาการให้บริ การลูกค้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน จากการตอบแบบสอบถามพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ปฏิ บตั ิตนกับลูกค้าในระดับมากที่ สุด ในข้อต่อไปนี้ ได้แก่ ยินดี และพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู ้โ ดยสารที่ มี ว ัฒ นธรรมต่ า งกัน ( x� = 4.24) และรองลงมาในระดับ มาก ได้แ ก่ ดู แ ลเอาใจใส่ แ ละมี ค วาม
กระตือรื อร้นในการให้บริ การกับผูโ้ ดยสายทุกรายที่มีความคาดหวังต่างกันได้ (x� = 4.19) และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูโ้ ดยสารต่ างกลุ่ มที่ มีค วามต้องการต่า งกัน ได้เป็ นอย่างดี (x� = 4.12) สามารถให้บ ริ ก าร
ผูโ้ ดยสารทุกๆกลุ่มด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วน (x� = 3.97) ส่ วนที่ กลุ่มตัวอย่างปฏิ บตั ิตนกับลูกค้า ใน
ระดับปานกลาง ในข้อต่อไปนี้ ได้แก่ สามารถสื่ อสารกับผูโ้ ดยสารที่ใช้ภาษาต่างกันได้ท้ งั หมดทุกรายโดยไม่มี
ปั ญหาและข้อจํากัด (x� = 3.09) และโดยรวมเรื่ องการให้บริ การลูกค้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ นกลุ่ม
ตัวอย่างปฏิบตั ิตนกับลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.75)

6. อภิปรายผล

จากผลการศึกษาการตระหนักรู ้และความเข้าใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินต่อความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของผูโ้ ดยสาร พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ตระหนักรู ้ต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสาร การ
ตระหนักดีวา่ ผูโ้ ดยสารต่างวัฒนธรรมย่อมต้องการได้รับการบริ การแตกต่างกัน ผูโ้ ดยสารแต่ละคนมีความสามารถ
ในการสื่ อสารแตกต่างกัน ผูโ้ ดยสารแต่ละเชื้ อชาติมีความต้องการและรับรู ้ส่ิ งต่างๆต่างกันตามมุมมองของตน
การตระหนักดี ว่าผูโ้ ดยสารแต่ละเชื้ อชาติแต่ละอาชี พย่อมมีบุคลิกภาพที่ ต่างกัน ผูโ้ ดยสารทุกคนต้องพูดจากับ
พนักงานต้อนรับด้วยความสุ ภาพ และการตระหนักดีวา่ ผูโ้ ดยสารแต่ละเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมมีขอ้ จํากัดต่อการ
บริ โภคอาหารต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินส่ วนใหญ่ ตระหนักรู ้ในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมมากพอสมควร สอดคล้องกับที่ บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด มี กลยุทธ์ปรั บปรุ งโครงสร้ างธุ รกิ จให้มี
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ประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ โครงการเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งสร้างจิตสํานึ กธุรกิจ โครงการเสริ มสร้างธรรมาภิ
บาล โครงการปรับปรุ งการบริ การบนเครื่ องบิน เป็ นต้น (บริ ษทั การบินไทย จํากัด, 2561). ผลการศึกษา การเข้า
ใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของพนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบิ น จากการตอบแบบสอบถาม ที่ พบว่ากลุ่ ม
ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเข้า ใจและปฏิ บัติ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ได้แ ก่ การเข้า ใจดี ว่า ผู ้โ ดยสารแต่ ล ะคนมี
ความสามารถในการสื่ อสารด้วยภาษาสากลได้ต่างกัน เข้าใจดีวา่ ผูโ้ ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการสื่ อสาร
แตกต่างกันแม้จะใช้ภาษาเดียวกัน การปรับตัวเองให้สามารถสื่ อสารกับผูโ้ ดยสารที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่มีสาํ เนียงที่
ไม่คุน้ เคยหรื อผูโ้ ดยสารไม่คุน้ เคยกับสําเนี ยงภาษาอังกฤษ มีใจเป็ นกลางในการให้บริ การผูโ้ ดยสารต่า งกลุ่ม
วัฒนธรรมหรื อเชื้อชาติ และพยายามใช้วิธีการสื่ อสารอื่นเช่นภาษามือและการสังเกตสายตากับผูโ้ ดยสาร เพื่อทํา
ให้ส ามารถสื่ อ สารผูโ้ ดยสารได้ดี ข้ ึ น สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ ธนพล อิ น ประเสริ ฐ กุล (2557) ที่ พ บว่า
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีการยอมรับต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมในภาพรวมที่มากขึ้น ก็จะทําให้มีขีด
ความสามารถในการให้บริ การลูกค้าสู งขึ้น จึงแสดงให้เห็นว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินยอมรับว่าผูโ้ ดยสาร
แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน
จากผลการศึกษา การให้บริ การลูกค้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ปฏิบตั ิตนกับลูกค้าในระดับมากที่สุด คือ ยินดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผูโ้ ดยสารที่มีวฒั นธรรมต่างกัน การดูแลเอา
ใจใส่ แ ละมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้บริ ก ารกับผูโ้ ดยสายทุ ก รายที่ มีค วามคาดหวังต่ า งกัน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารต่างกลุ่มที่มีความต้องการต่างกันได้เป็ นอย่างดี การสื่ อสารกับผูโ้ ดยสารที่
ใช้ภาษาต่างกันได้ท้ งั หมดทุกรายโดยไม่มีปัญหาและข้อจํากัด สามารถให้บริ การผูโ้ ดยสารทุกกลุ่มด้วยความ
รวดเร็ วถูกต้องครบถ้วน เมื่อพิจารณาในภาพรวมเรื่ องการให้บริ การลูกค้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินกลุ่ม
ตัวอย่างปฏิ บตั ิตนกับผูโ้ ดยสารอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึ กษาของ ธนพล อินประเสริ ฐกุล (2557) ที่
ศึกษาพบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินให้ความสําคัญกับการยอมรับด้านความต้องการการบริ การมากที่ สุด
การที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริ การของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินนั้น จําเป็ นที่จะต้องให้พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินยอมรับว่าผูโ้ ดยสารแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน อันจะส่ งผลให้เกิดความเป็ นเลิศในการ
บริ ก ารและความพอใจของผูโ้ ดยสารมากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ดด้า นความต้อ งการของผูร้ ั บ บริ การ
สอดคล้องกับการศึ กษาของศูนย์พฒั นาทรัพยากรการศึ กษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) ที่ พบว่า มนุ ษย์มี
ความแตกต่างกัน และความต้องการของบุคคลเป็ นสิ่ งที่จะต้องได้รับการตอบสนองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ด้วยเหตุน้ ี
ธุรกิจบริ การควรเริ่ มต้นจากการค้นหาสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ หาวิธีการตอบสนองความต้องการ พยายามทําให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจสู งที่สุด และกลับมาใช้บริ การอีกในที่สุด และสอดคล้องกับที่ ณพศิ ริ แซ่ เต็ง (2555) ศึ กษา
พบว่า ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากผูโ้ ดยสารนั้นมีพฤติกรรมหรื อความต้องการต่อการบริ การที่แตกต่างกันนัน่ เอง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ต้องตระหนักว่าผูโ้ ดยสารต่างวัฒนธรรมย่อมต้องการได้รับการ
บริ การแตกต่างกัน ผูโ้ ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการสื่ อสารแตกต่างกันแม้จะใช้ภาษาเดียวกัน ผูโ้ ดยสาร
แต่ละเชื้อชาติยอ่ มมีความต้องการและรับรู ้ส่ิ งต่างๆต่างกันตามมุมมองของตน การตระหนักดีวา่ ผูโ้ ดยสารแต่ละ
เชื้ อชาติแต่ละอาชี พย่อมมีบุคลิกภาพที่ ต่างกัน ผูโ้ ดยสารทุกคนต้องพูดจากับพนักงานต้อนรับด้วยความสุ ภาพ
และการตระหนักดี ว่าผูโ้ ดยสาร แต่ละเชื้ อชาติ ต่างวัฒนธรรมย่อมมี ขอ้ จํากัดต่อ การบริ โ ภคอาหารที่ ต่ า งกัน
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จะสามารถเพิ่มระดับขีดความสามารถในการให้บริ การของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ได้ดว้ ยการพัฒนาให้
พนักงานยอมรับว่าผูโ้ ดยสารหรื อผูใ้ ช้บริ การแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ยอมรับว่าผูใ้ ช้บริ การมีพฤติกรรม
การบริ โภคหรื อความต้องการการบริ การที่แตกต่างกัน โดยอาจใช้การฝึ กอบรมที่มีประสิ ทธิภาพ
(2) พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินต้องเข้าใจดีวา่ ผูโ้ ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการสื่ อสาร
ด้วยภาษาสากลได้ต่างกัน ต้องเข้าใจดี ว่าผูโ้ ดยสารแต่ละคนมีความสามารถในการสื่ อสารแตกต่างกันแม้จะใช้
ภาษาเดียวกัน ต้องมีการปรับตัวเองให้สามารถสื่ อสารกับผูโ้ ดยสารที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่มีสาํ เนียงที่ไม่คุน้ เคยหรื อ
ผูโ้ ดยสารไม่คุน้ เคยกับสําเนียงภาษาอังกฤษ มีใจเป็ นกลางในการให้บริ การผูโ้ ดยสารต่างกลุ่มวัฒนธรรมหรื อเชื้อ
ชาติ และควรต้องคํานึงถึงการสร้างการยอมรับต่อความ แตกต่างทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสารหรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้
เกิดขึ้นกับพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินหรื อผู ้ ให้บริ การในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นไปที่การสร้างการยอมรับใน
ด้านความต้องการการบริ การ
(3) พนักงานควรรักษามาตรฐานในการปฏิบตั ิตนกับลูกค้าให้อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ยินดี และ
พร้อมที่จะช่วยเหลือผูโ้ ดยสารที่มีวฒั นธรรมต่างกัน การดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การกับ
ผูโ้ ดยสายทุกรายที่มีความคาดหวังต่างกันได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารต่างกลุ่มที่มีความ
ต้องการต่างกันได้เป็ นอย่างดี การสื่ อสารกับผูโ้ ดยสารที่ ใช้ภาษาต่างกันได้ท้ งั หมดทุกรายโดยไม่มีปัญหาและ
ข้อจํากัด สามารถให้บริ การผูโ้ ดยสารทุกๆกลุ่มด้วยความรวดเร็ วถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า
และเป็ นการสร้างประสิ ทธิภาพความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาลักษณะของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ว่ามีความตระหนักต่อความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของผูโ้ ดยสารมากน้อยเพียงใด จําแนกตามบริ ษทั การบินหรื อสายการบินที่หลากหลายแล้ว เปรี ยบเทียบ
กันว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินในสายการบินมีระดับความตระหนักและการยอมรับต่อความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมต่อผูโ้ ดยสารแต่ละสายการบินเหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อสามารถนําผลที่ได้จากการศึ กษา
มาปรับปรุ งและพัฒนาการบริ การให้เหมาะสมในแต่ละสายการบิน
(2) ควรศึ กษาถึงลักษณะของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ น ว่ามีความตระหนักต่อความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสาร จําแนกตามเส้นทางการบิน เช่น ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลียฯ เพื่อสามารถนําผลที่ได้
จากการศึกษาว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมี ระดับการยอมรับต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่อผูโ้ ดยสาร
แต่ละเส้นทาง เหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อสามารถนําผลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ การให้เหมาะสมในแต่ละเส้นทางต่อไป
(3) ควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ทั้งที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การ และผูป้ ฏิบตั ิงานในส่ วนอื่นๆ ของ
สายการบินว่ามีการยอมรับต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของพนักงานในการให้บริ การอย่างไร มีความแตกต่าง
กันหรื อไม่ เพื่อนําไปใช้ในการ ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ การให้เหมาะสมกับความต้องการการบริ การที่แท้จริ ง
ของผูโ้ ดยสารได้
(4) ควรศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการวิจยั จากกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ ริ หารสายการ
บิน กลุ่มผูโ้ ดยสารกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานส่วนอื่นๆของสายการบิน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์มากขึ้น
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8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี้ได้รับความกรุ ณาจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้คาํ ปรึ กษาและคอยแนะนําด้วยความเอาใจใส่ ตลอดเวลา ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งและ
ขอบพระคุณในนํ้าใจดีของท่าน และขอขอบคุณพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ที่
ให้ความร่ วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามด้วยความรวดเร็ ว ทําให้งานวิจยั ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดี
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบให้บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนิ นงาน
ขององค์กรโดยธุ รกิ จจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุ รกิ จ วางแผนการ
ดําเนินการ แผนการตลาด แผนการเงิน และการจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาขององค์กรทําให้ผูบ้ ริ หารไม่สามารถมองข้ามความสําคัญและศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีต่อหน่วยงานได้ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศยังมีผลกระทบกับบุคลากรขององค์กรในหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิการ ระดับจัดการ และผูบ้ ริ หารระดับสูง จึงเป็ นการยากที่องค์กรสมัยใหม่จะบริ หารงานโดยไม่
ใช้ระบบสารสนเทศเข้าช่วย เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ (รุ่ งรัศมี บุญ
ดาว, 2559: 26)
อุตสาหกรรมการบิ น เป็ น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศในรู ปแบบ New S-Curve ที่ จะ
ช่ วยผลักดันให้มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ และเป็ นอุตสาหกรรมการบิ นมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสูง (วารสารสงเสริ มการลงทุน, 2559) ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว โดยจะเห็นได้จากมีการขยายฝูงบิน เครื อข่ายเส้นทางบิน และเพิ่มเที่ยวบินเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับ
แนวโน้มความต้องการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้น ล้วนส่ งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิง่ ขึ้น การก้าวเข้าสู่
สังคมยุคดิจิทลั จึงเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้น ทําให้อุตสาหกรรม
การบิ นของประเทศไทยและต่างประเทศ ต่างตื่นตัวและต้องพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผูโ้ ดยสาร
ได้
คําสําคัญ: อุตสาหกรรมการบิน, ยุคดิจิทลั , เทคโนโลยี

ABSTRACT

Information technology and information management systems have an important role in the
organization's operations, with businesses using information technology to gather and process business
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information. Plan of operation, marketing plan, financial plan and human resource management As well as using
information to support decision-making in solving organizational problems, executives can not overlook the
importance and potential of information technology to the department. In addition, the information system also
affects the personnel of the organization at many levels. From operation level, management level, and senior
management therefore it’s difficult for manage without using information systems to develop the potential and
create a competitive advantage for the business. (Rung Rasamee Boondao, 2016: 26)
Aviation industry is one of the 10 target industries of the country in the New S-Curve that will help
drive the country's economic growth. Aviation industry is involved with high technology. (Journal of Investment
Promotion, 2016) Nowadays, the aviation industry in Thailand is growing rapidly from the expansion of the
aviation Route network, and add a large number of flights Combined with the trend of increasing air travel
demand. All resulting in more intense competition stepping into the digital age. Therefore it is very challenging
to change in various forms that will occur. Causing the aviation industry of Thailand and other countries are
alerting and need to develop the aviation industry to be more modern. To be able to accommodate changes in
aviation competition and the needs of passengers.
Keywords: Aviation industry, Digital age, Technology

1. บทนํา

ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการบิ นและการขนส่ ง เป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมที่ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินนั้น พบว่า การบิ นพาณิ ชย์ในปั จจุบนั ยังมีความต้องการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยงั มีผลู ้ งทุนน้อยราย ซึ่งอุตสาหกรรมการบินเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีข้ นั
สูง และมีมูลค่ามากมาใช้ในการบริ หารจัดการ (สถาบันทรัพย์สินทางปั ญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560)
จากอดีตที่ผ่านมา จะสังเกตได้วา่ ธุรกิจสายการบินหลายๆสาย ที่เคยเติบโตมาอย่างมัน่ คงในอดีต กลับ
ล้มละลายและปิ ดตัวลงอย่างมากมายมีท้ งั สายการบินของไทยและต่างประเทศ จากการปิ ดตัวลงของสายการบิ น
ต่างๆ ทําให้ตอ้ งมองถึ งการวิเคราะห์ธุรกิ จการบิ นที่ จะต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างมากของสายการบิ นที่
ให้บริ การอยูใ่ นปั จจุบนั เพราะนอกจากปั จจัยการแข่งขันแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อกําไรขาดทุนของธุรกิจ เช่น เชื้อเพลิงนํ้ามัน สภาพภูมิอากาศโลกที่แปรปรวน และปั จจัย
ที่ สํา คัญ อี ก หนึ่ ง ปั จ จัย ที่ ธุ ร กิ จ สายการบิ น และธุ ร กิ จ อื่ น ๆในอุ ต สาหกรรมการบิ น จะต้อ งตระหนัก และให้
ความสําคัญ คือ “การพัฒนาของเทคโนโลยี” หรื อการเข้าสู่โลกยุคดิจิทลั
ทุ กวันนี้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเดิ นทางจากซี กตะวันตก และฝั่ งอเมริ กา ไทยเป็ นศู นย์กลาง
เชื่อมต่อระหว่างสองภาคนี้ และจะเห็นได้วา่ การท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตมาก ความต้องการเดินทางโดยสาย
การบินสู งขึ้นเรื่ อยๆ (อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ, 2561) และในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมการบินทั้งของไทย
และต่างประเทศ มีการแข่งขันกันอย่างรุ่ นแรง โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี ที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่าง
มากในการบริ หารจัดการในองค์กร
ดังนั้นการศึกษาอุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคปั จจุบนั เป็ นสิ่ งจําเป็ นและมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อ
ความสําเร็ จของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินของไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินเป็ นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด
1718

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

มีความสําคัญต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่างมากที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นธุ รกิ จต่างๆในอุตสาหกรรมการบิ น จึ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ จะต้องขับเคลื่อน
ธุ รกิ จของตนให้สามารถเติบโตและประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื่ องในสถานการณ์ปัจจุบนั ของโลกได้ในทุก
รู ปแบบ
ซึ่ งการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคดิจิทลั จะทําให้ธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน
ได้ต้ งั รับและปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เข้ามาอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง
เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการกระบวนการทํางานและการให้บริ การในตลาดการบินให้เหนือคู่แข่งได้ ดังนั้นการ
เข้า ใจและเข้า ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ดขึ้ นของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในยุค ดิ จิทัล จะช่ ว ยให้ธุ ร กิ จ ต่า งๆใน
อุตสาหกรรมการบินสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันในยุคดิจิทลั ได้

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินของไทยและต่างประเทศในยุคดิจิทลั
(2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ของธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการบินกับการเข้าสู่ยคุ ดิจิทลั

3. การเข้ าสู่ ยุคดิจิทลั

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนิ นงาน
ขององค์กรโดยธุ รกิ จจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุ รกิ จ วางแผนการ
ดําเนินการ แผนการตลาด แผนการเงิน และการจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาขององค์กรทําให้ผูบ้ ริ หารไม่สามารถมองข้ามความสําคัญและศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีต่อหน่วยงานได้ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศยังมีผลกระทบกับบุคลากรขององค์กรในหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิการ ระดับจัดการ และผูบ้ ริ หารระดับสูง จึงเป็ นการยากที่องค์กรสมัยใหม่จะบริ หารงานโดยไม่
ใช้ระบบสารสนเทศเข้าช่วย เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ (รุ่ งรัศมี บุญ
ดาว, 2559: 26)
เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ ยคุ ดิจิทลั Digital Age อย่างเต็มตัว ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเป็ นไป
อย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทลั ทําให้เกิดรู ปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
สามารถสร้ างผลกระทบต่อมู ลค่าของผลิ ต ภัณฑ์หรื อบริ ก ารที่ มีอ ยู่เดิ ม เช่ น การซื้ อของออนไลน์ การดู หนัง
ออนไลน์ การบริ การ สิ่ งเหล่านี้ จะทําให้ธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทนั ถูกแทนด้วยธรุ กิจใหม่เราเรี ยกสภาวะนี้ วา่ Digital
Disruption คือ “การหยุดชะงัก“ หรื อทําให้บางธุรกิจต้องปิ ดตัวไป เช่น ร้านหนังสื อ และธุรกิจนิตยสาร มียอดขาย
ลดลงเพราะสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยความสะดวกสบายแถมยังรวดเร็ วและมีค่าบริ การที่ถูกกว่า คน
จึงหันมาให้ความสนใจมากกว่ารู ปแบบออฟไลน์เดิมๆ ซึ่ง Model ที่เกิดขึ้นในหลายธุรกิจในยุคดิจิทลั เช่น
Smart Solution - ธุรกิจเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวติ ประจําวัน เช่น ธุรกิจดูหนังออนไลน์ของ Netflix
ธุรกิจซื้อของออนไลน์ Lazada, Shopee, Shopee บริ การส่งของออนไลน์ Line Man การใช้บริ การ Uber หรื อแม้แต่
การทําธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์ผ่าน Mobile Banking ซื้ อของไม่ตอ้ งพกเงินสดของธนาคารต่างๆ โดย
QR Code
Interactive Platform - ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการโทศทัศน์ผ่าน Facebook live การนัง่ เรี ยนออนไลน์
ผ่านช่องทาง Youtube โดยผูใ้ ช้งานสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กรได้อย่าง Real Time
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Empathic Encounters – ธุรกิจที่คาํ นึ งถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น การจองที่พกั ผ่านแอพลิ เคชัน่
Traveloka หรื อ การจองตั๋ว เครื่ องบิ น ผ่ า นมื อ ถื อ โดยสามารถเลื อ กที่ นั่ ง ได้ ชํา ระเงิ น ผ่ า นมื อ ถื อ ได้อ ย่า ง
สะดวกสบายโดยไม่ตอ้ งเดินทางไปสนามบิน
คนหรื อธุรกิจต่างๆในยุคดิจิทลั จําเป็ นต้องมีทกั ษะความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่
จะมาเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ้จกั ค้นหา
ข้อมูลเพื่อเสริ มองค์ความรู ้ รู ้จกั ปรับตัวอยูส่ มํ่าเสมอ มีทกั ษะในการสื่ อสารที่ดี และสุ ดท้ายมีความรู ้ในเชิงธุ รกิ จ
86.9% Social Media เพื่อการติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนหรื อคนในครอบครัว 86.5% Search ค้นหาความรู ้และข่าวสาร
และ 60.7% Entertainment ใช้ดูหนังฟั งเพลง หรื อ ติดตามเรื่ องที่อยู่ในกระแส ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตนิ ยมซื้ อของ
ออนไลน์มากกว่าแบบออฟไลน์ เพราะเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกรวดเร็ ว มีโปรโมชัน่ ราคาถูกกว่าการซื้ อจากหน้าร้าน
เป็ นสิ นค้าที่ มีจาํ หน่ ายเฉพาะออนไลน์ เป็ นบริ การที่ สามารถสั่งซื้ อหรื อจองผ่านมื อถื อได้โดยง่าย โดยไม่ตอ้ ง
เดินทางไปสถานที่น้ นั ๆ แต่ก็ยงั มีกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ไม่กล้าเสี่ ยงต่อการทําธุรกรรมทางออนไลน์ เพราะไม่น่าเชื่อถือ
รู ้สึกไม่ปลอดภัย และไม่มีความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความมุ่ ง หวัง ของการนํา ดิ จิทัลเทคโนโลยีในธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ก็ คือ เพื่ อ ลดต้น ทุ นค่ า ใช้จ่า ยและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั ธุ รกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ธุ รกิ จสามารถสร้างการเติบโตครั้งใหม่ หรื อ New S-Curve ด้วยการนํา
ดิ จิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการสร้างโมเดลธุ รกิ จใหม่ นั่นคื อความหมายของการทํา Digital
Transformation หรื อ Transform เป็ น Digital Business ซึ่งการจะสร้างการเติบโตครั้งใหม่น้ นั ดิจิทลั เทคโนโลยีใน
ยุคปฏิวตั ิอุตสาหรรม เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจสามารถทํา Digital Transformation ให้ประสบความสําเร็ จ
ได้ ดังนั้น การมาถึงของยุคปฏิวตั ิอุตสาหรรม สิ่ งสําคัญคือองค์กรจําเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากรและ
สร้างความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเข้าสู่ยคุ ดิจิทลั (สื บค้นเมื่อ25 ก.ย. 2562,
จาก https://www.thanapongphan.com)
เทคโนโลยีและโลกดิจิทลั มักไปไว และเคลื่อนที่ไม่มีหยุด องค์กรธุรกิจจึงจําเป็ นต้องปรับตัวให้ทนั ตาม
เทรนด์ พัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดธุ รกิ จบนการแข่งขันที่ รวดเร็ วและรอบด้าน มีศกั ยภาพสู งขึ้น จากบริ การ
ธรรมดาให้กลายเป็ น High Value Service เพื่อความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนของธุรกิจต่อไป

4. อุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคดิจิทลั

ในยุคที่เทคโนโลยีไม่ได้มีบทบาทแค่การทําตลาด แต่ยงั เป็ นเครื่ องมือทรงพลังในการเข้าถึงข้อมูลและ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ภาคธุ รกิ จจึ งจําเป็ นต้องนําเทคโนโลยีเข้ามารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อต่อยอดสู่ การ
สร้ างโอกาสทั้งในเชิ งธุ รกิ จและการเข้าถึ งผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบิ นของประเทศไทย ความ
ได้เปรี ยบจากการที่ ประเทศไทยมีที่ต้ งั อยู่เป็ นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซี ยน นํามาสู่ อีกหนึ่ งในแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคดิจิทลั โดยมีเป้ าหมายสู่การเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน
ของภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการผลิตชิ้นส่ วนอากาศยาน และการซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน หรื อที่ เรี ยกว่า “aeropolis”
บนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรื อ EEC
ประเทศไทยถื อ ว่ า มี บ ทบาทหลั ก ในการปฏิ ว ัติ ก ารบิ น เชิ ง พาณิ ชย์ ใ นเอเชี ย เพราะปั จจุ บั น
กรุ งเทพมหานครเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางด้านการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริ มาณนักเดินทางมากกว่า 90 ล้าน
คนต่อปี ที่ เดิ นทางผ่านสนามบินในกรุ งเทพฯ ซึ่ งถือว่าเป็ นสนามบินที่มีระบบทันสมัยแห่ งหนึ่ ง สายการบิ นใน
ประเทศไทยเปิ ดให้บริ การในหลายระดับทั้งสายการบินต้นทุนตํ่าไปจนถึงสายการบินที่ให้บริ การแบบเต็มรู ปแบบ
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สะท้อนให้เห็ นถึงพัฒนาการตลาดของการขนส่ งทางอากาศของภูมิภาค แน่ นอนว่าการเติบโตอย่างรวดเร็ วของ
เศรษฐกิจในภูมิภาคย่อมส่ งผลต่อความต้องการในภาคธุรกิจการบิน อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่หนุนการเติบโตด้าน
การบินในภูมิภาค อาทิการเปิ ดเสรี ดา้ นความร่ วมมือระหว่างประเทศในอาเซี ยน เป็ นต้น การเติบโตของสายการ
บินต้นทุนตํ่าในรอบ 15 ปี ที่ผ่านมามีการเติบโตถึง 25% ได้เอื้อให้เกิดการเติบโตอย่างมีนยั ยะสําคัญในภูมิภาคนี้
และเปิ ดโอกาสผูค้ นให้เดินทางทางอากาศมากขึ้น (สื บค้นเมื่อ25 ก.ย. 2562, จาก https://scurvehub.com)
ด้วยศักยภาพของประเทศไทยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ซึ่ งสามารถให้บริ การ
ได้ไม่เฉพาะสายการบินของไทยเองแต่รวมถึงสายการบินอื่น ๆ ทัว่ ทั้งภูมิภาคซึ่ งจะส่ งผลให้ไทยก้าวสู่ ระดับแนว
หน้าของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะปฎิรูปอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ “ไทย
แลนด์ 4.0” หรื อการเข้าสู่ ยคุ ดิจิทลั และจะส่ งผลให้เกิดการส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีข้ นั สู งเต็มรู ปแบบซึ่งนํา
โดยอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน และอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
เช่นเดี ยวกับ การบิ นไทย ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหนึ่ งในอุตสาหกรรมการบิน ก็เป็ นอีกองค์กรที่ มองเห็นโอกาส
จากการนําเทคโนโลยีเข้ามาสร้างโอกาสโดยการบินไทยได้นาํ เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร ไม่ใช่
เพื่อขับเคลื่อนธุ รกิ จให้เติบโต แต่ตอ้ งการพลิกธุ รกิ จให้ทนั วันพรุ่ งนี้ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่ อง จําเป็ นต้องอาศัยความเข้าใจที่ ลึกซึ้ งในตัวลูกค้าซึ่ งถือเป็ นหัวใจสําคัญในทุกภารกิจของเรา ดังนั้น
เทคโนโลยีที่บริ ษทั เลือกมาจึงต้องสามารถเรี ยนรู ้พฤติกรรมของลูกค้า รู ้ความชอบความสนใจ เรี ยกว่าต้องตอบ
โจทย์ Customer Journey ในยุคดิจิทลั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ โดยแนวทางของการบินไทย คือ การนําเทคโนโลยี AI เข้า
มาใช้งาน รวมถึงให้ความสนใจกับการแปรรู ปทรัพยากรข้อมูลให้กลายเป็ นมุมมองใหม่ๆ ในตลาด และโอกาสใน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การเชิงดิจิทลั รู ปแบบใหม่ โดยการบินไทยได้ยกระดับประสบการณ์การบริ การ
ลูกค้าด้วยการเปิ ดตัว “น้องฟ้า” แชทบอทที่นาํ เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถามและข้อสงสัยของ
ลู ก ค้า โดยสามารถสนทนากับ ลู ก ค้า ได้ท้ ัง ในภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ซึ่ งพัฒ นาโดยชุ ด เครื่ อ งมื อ ของ
ไมโครซอฟท์ (Microsoft Bot Framework) และบริ การบอทสําหรั บแพลตฟอร์ มคลาวด์ ไมโครซอฟท์ อาซัวร์
(Azure Bot Service) ทําให้สามารถตอบสนองข้อซักถามต่างๆ ได้ทนั ท่วงทีตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจากนี้ การบิน
ไทยยังมีแผนพัฒนาเว็บไซต์รูปแบบใหม่ โดยนําข้อมูลของลูกค้ามาเป็ นพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนข้อมูล และ
เนื้ อหาที่ แสดงบนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของผูเ้ ยี่ยมชมแต่ละคน รวมถึ งพัฒนาแอปพลิ เคชั่นสําหรั บ
สมาร์ ทโฟนของการบินไทยเพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ถือเป็ นการตอบรับยุคเทคโนโลยีคลาวด์ (สื บค้น
เมื่อ25 ก.ย. 2562, จาก https://www.marketingoops.com)
นอกจากนี้ ก็มีธุรกิจสายการบินอีกหลายๆสายที่ให้ความสําคัญและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี เช่ น สายการบิ นนกแอร์ ที่ มีการนํารู ปแบบการชําระเงิ นแบบดิ จิตอลมาใช้ โดย
สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ สังคมไร้
เงินสด ด้วยการนําเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาช่องทางการชําระเงิน โดยการนําระบบการชําระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดมา
ใช้น้ นั ถือเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาํ ให้นกแอร์รุกหน้าไปอีกขั้น และเป็ นผูน้ าํ ในด้านของการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การดําเนินงานของสายการบิน (สื บค้นเมื่อ25 ก.ย.2562, จาก https://www.marketingoops.com)
และอีกหนึ่งธุรกิจที่สาํ คัญของอุตสาหกรรมการบินคือ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)
หรื อ AOT ได้เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่ AOT DIGITAL AIRPORTS : สนามบิ นมีชีวิต ครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6
แห่ งของ ทอท. นําร่ องท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเดินหน้าเชื่อมโยงท่าอากาศยานพันธมิตร 16 แห่ งทัว่ โลก พร้อมท
รานส์ ฟอร์ มสู่ องค์กรดิ จิทัลอย่างเต็มรู ป แบบเพิ่มขี ดความสามารถ ในการแข่งขันเชิ งธุ รกิ จ เป็ นนวัตกรรมที่
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เชื่ อมโยงระบบ IT ทั้งหมดในสนามบินหรื อท่าอากาศยาน ให้สื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกและให้บริ การแก่
ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยาน และจะยังมีการเชื่อมโยงระบบไปยังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนอกท่าอากาศยาน ทั้งการ
คมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ และเชื่อมโยงไปยังท่าอากาศยานพันธมิตร 16 แห่ งทัว่ โลก สําหรับ
AOT DIGITAL AIRPORTS เป็ นการพัฒนาเทคโนโลยีในรู ปแบบ Application บนอุปกรณ์ พกพา เช่ น สมาร์ ท
โฟน แท็บเลต เพื่อบริ หารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริ การซึ่ งจะช่ วย
อํานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารในรู ปแบบต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริ มกิจกรรมเชิงพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการ
จากข้อมูลธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินของไทยข้างต้น ยังมีอีกหลายสายการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการบินล้วนให้ความสําคัญในเรื่ องของการก้าวเข้าสู่ยคุ แห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งแน่นอนว่า
นอกจากประเทศไทยแล้วนั้น อุตสาหกรรมการบินของต่างประเทศที่ถือเป็ นคู่แข่งที่ น่ากลัวเป็ นอย่างมากที่ ตอ้ ง
ปรับตัวเข้ากับยุคดิ จิทลั ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มธุ รกิ จสายการบิ น อากาศยาน งานบริ การ ฯลฯ โดยคู่แข่งที่ น่ากลัวอีก
ประเทศหนึ่ งคือ ประเทศจี น ที่ ถือเป็ นที่ มีความสามารถในการพัฒนาและสร้ างธุ รกิ จต่างๆภายในประเทศให้
เติบโตได้อย่างรวดเร็ ว เช่น จีนพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพลเรื อนให้เข้ากับยุคดิจิทลั โดยใช้ Big Data คาดการณ์
สภาพของอุปกรณ์การบินระหว่างให้บริ การผูโ้ ดยสารในแต่ละเที่ยวบินอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน ยกระดับการบริ การ และลดค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา และสายการบินจีนภายในประเทศ ไม่เข้มงวดเรื่ อง
การใช้อุ ป กรณ์ สื่ อ สารบนเครื่ อ ง ตั้ง แต่ เ ดื อ นมกราคม 2562 เพราะเห็ น ว่า ‘อิ น เทอร์ เ น็ ต ’ เป็ นแรงผลัก ดัน
ประสบการณ์การโดยสารเครื่ องบินอย่างมีนยั สําคัญ และแน่นอนว่าไม่ใช้มีแค่จีนเพียงประเทศเดียวที่มีการตั้งรับ
และปรั บให้อุตสาหกรรมการบิ นของตนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ แต่ยงั มี อีกนานาประเทศในโลกที่ มีการ
พัฒนาธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดเหนือกว่าคู่แข่งอีกมากมาย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิ น
ไม่วา่ จะเป็ นเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้ในการบริ หารจัดการในด้านของผูโ้ ดยสารข้างต้นแล้ว การนําเทคโนโลยีมาช่วย
จัดการงานที่ เกี่ ยวข้องการตัวเครื่ องบิ น รถลําเรี ยงสิ นค้าหรื อสัมภาระ สะพานเที ยบเครื่ องบิ น เครื่ องมื อซ่ อม
ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งยนต์ ระบบลงจอดฉุ ก เฉิ น ฯลฯ เป็ นต้น ซึ่ ง เป็ นเทคโนโลยีท างด้า นวิศ วกรรมเครื่ อ งกลและ
วิศวกรรมโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําไปใช้งาน และควรต้องคํานึงถึง
มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการบินด้วย (สุดารัตน์ พงษ์พิทกั ษ์, 2559: 18)

5. สรุ ป

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั หรื อ Digital literacy คือ ทักษะในการนําเครื่ องมือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ มีอยู่ในปั จจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่ อ
ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ในการสื่ อสาร การปฏิบตั ิงาน และการทํางานร่ วมกัน หรื อใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการทํางาน หรื อระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมี ประสิ ทธิ ภาพ จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมการสื่ อสาร กระแสค่ า นิ ย มทางสังคม ทํา ให้อุ ตสาหกรรมการบิ น ของไทยต่างให้
ความสําคัญ และเร่ งพัฒนาในการบริ หารจัดการให้ทนั สมัย มี ระบบการให้บริ การที่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูโ้ ดยสารได้ในยุคปั จจุบนั ดังคํากล่าวของ รุ่ งรัศมี บุญดาว ที่กล่าวไว้วา่ ในยุคปั จจุบนั ที่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจําวันและการดําเนิ นธุรกิจเป็ นอย่างมาก แทบทุกคนต้อง
เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทางตรงก็ทางออม ขณะเดี ยวกันด้านเทคโนโลยีก็มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ ว หนึ่งในแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวติ และธุรกิจ นัน่ คือ เทคโนโลยี
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ที่เรี ยกว่า อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ ง (Internet of Things: IoT) คือ การที่วตั ถุ สิ่ งของ เครื่ องใช้ต่างๆ เช่น ตูเ้ ย็น โทรทัศน์
รถยนต์ บ้าน นาฬิกาข้อมือ เป็ นต้น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตหรื อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ ซึ่งจะ
ทําให้เกิ ดการสื่ อสารกันอย่างอัตโนมัติตลอดเวลา ส่ งผลให้เกิ ดปริ มาณข้อมูลมหาศาลที่สามารถนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางธุรกิจได้
ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ในทุกๆธุรกิจ หรื อแม้แต่ธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการบินของไทย
จะต้องมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในการจัดการหรื อให้บริ การที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมการบิ นเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความยิ่งใหญ่ สร้างความสะดวกสบายในการให้บริ การด้านต่างๆแก่
ผูโ้ ดยสาร ส่งผลต่อเนื่องให้อุตสาหกรรมการบินประสบความสําเร็ จและยัง่ ยืนต่อไปในยุคดิจิทลั

6. ข้ อเสนอแนะ

(1) การศึ กษาเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมการบิ นของไทยในการเข้าสู่ ยคุ ดิ จิทลั ยังมีประเด็นของการพัฒนา
เทคโนโลยีในส่ วนงานต่างๆของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบินอีกเป็ นจํานวนมากซึ่ งเป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจ
ต่อการให้บริ การ
(2) การวิเคราะห์การเปลี่ยนของอุตสาหกรรมการบินในยุคดิจิทลั ทําให้เห็นถึงการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
ให้ธุรกิจสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและทําใหธุรกิจเติบโตสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
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ในปั จจุบนั การคมนาคมทางอากาศได้รับความนิ ยมสู ง เพราะเป็ นบริ การขนส่ งที่มีความสะดวกรวดเร็ วและ
ปลอดภัยกว่าการขนส่ งรู ปแบบอื่นโดยเฉพาะในภาวะปั จจุบนั ที่ประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่ งผล
ให้การขนส่ งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นการขนส่ งทางอากาศจึงเป็ นกิจการสาธารณูปโภค
ประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ประจําวัน สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ปริ มาณความต้องการ
ในการเดินทางทางอากาศมีปริ มาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีการแข่งขันของธุรกิจสายการบินต่างๆ ในรู ปแบบ
การให้การบริ การและเส้นทางการบินเพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด จนบางครั้งทําให้การบริ การของ
สายการบิ น นั้น เกิ ด ข้อ บกพร่ อ งขึ้ นในสายการบิ น จนทํา เกิ ด ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องสายการบิ น การวิจัย ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงมูลเหตุส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างพนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่าต่างชาติแห่ง
หนึ่ งและผูโ้ ดยสารของสายการบินในประเทศไทย ซึ่ งพบว่าปั ญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของสาย
การบิ น รวมไปถึงกฎระเบี ยบของสายการบิน ดังนั้นสายการบินจึ งต้องนําข้อมูลไปปรับปรุ งปั จจัยที่ทาํ ให้เกิ ดความ
ขัดแย้งดังกล่าวลดลงเพื่อให้ผโู ้ ดยสารมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินต่อไป
คําสําคัญ: ความขัดแย้ง, พนักงาน, สายการบิน
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ABSTRACT

At present, air transportation has been very popular due to it is a more convenient, faster and safer
transportation service than the other. Especially in the current situation, all countries have more communication which
are increasing air transportation’s expansion and highly passenger’s demand. Therefore, air transportation is a type of
public utility that is important for everyday life society and the economics of the country which has been increasing
constantly demand for air transportation. Therefore, the competitiveness of the airline business which is in the form
of providing services and routes accommodate the needs of the highest consumer. Sometimes, the airline's service has
caused defects which affect the airline image. This research aims to study the factor determining conflict between
low-cost airline employees and passengers in Thailand. It was found that the awareness of airline news and regulations
was the important factors of the conflicts. Therefore, the airline has to improve these factors for reducing the conflict
and making passenger’s satisfaction which maintain a good airline image.
Keywords: Conflict, Employees, Airlines

1. บทนํา

ธุรกิจสายการบินมีการพัฒนามากขึ้นอีกทั้งมีความต้อวการในการเดินทางทางอากาศจากอดีตสู่ปัจจุบนั และ
แนวโน้มในอนาคตมีปริ มาณที่ สูงขึ้นต่อเนื่ องอย่างเห็ นได้ชดั เพราะเป็ นบริ การขนส่ งที่ มีความสะดวกรวดเร็ วและ
ปลอดภัยกว่าการขนส่ งรู ปแบบอื่นโดยเฉพาะในภาวะปั จจุบนั ที่ประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่ งผล
ให้การขนส่ งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นการขนส่ งทางอากาศจึงเป็ นกิจการสาธารณูปโภค
ประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดําเนินชีวติ ประจําวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้นจึงมีการแข่งขันของธุรกิจสายการบินต่างๆ เกิดขึ้นมากมายหลายสายการบินและเส้นทางการบินเพื่อรองรับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคสู งสุ ดและการแข่งขันในปั จจุบนั มีการแข่งขันในด้านการบริ การมากขึ้น จนบ้างครั้งทําให้การ
บริ การของสายการบินนั้นเกิดข้อบกพร่ องขึ้นในสายการบินจนทําเกิดผลต่อภาพลักษณ์ของสายการบิน
จากข่าวสารการบินที่ออกมาให้พบเห็นที่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผูโ้ ดยสารกับพนักงานของสายการบิน
ที่มีอยูใ่ ห้เห็นในหลายกรณี ไม่วา่ จะเป็ นข่าวการใช้กาํ ลังความรุ นแรงต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน เนื่องมาจากการ
ไม่ได้รับการบริ การตรงตามความต้องการ รวมไปผูโ้ ดยสารไม่พอใจที่ พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินไม่ยกสัมภาระ
เก็บบนชั้นวางให้ อีกทั้งการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่อากาศยานกําลังจะขึ้นสู่ รันเวย์ หรื อข่าวการที่ใช้กาํ ลังต่อ
ผูโ้ ดยสารของสายการบินแห่ งหนึ่ งในสหรัฐอเมริ กาที่ตกเป็ นข่าวในด้านลบรวมทั้งมีการแพร่ กระจายไปยังสื่ อสังคม
ออนไลน์ เป็ นผลทําให้ภาษลักษณ์ของสายการบินดังกล่าวเสี ยหายอย่างยิง่ จนทําให้ยอดของจํานวนผูโ้ ดยสารลดลงอีก
ด้วย
ซึ่งจะเห็นได้วา่ ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นมีมูลเหตุมาจากปั จจัยหลายๆประการซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สายการบินต่างๆ
ต้องมีการค้นหาสาเหตุดงั กล่าวเพื่อที่จะปรับปรุ งและบริ หารความขัดแย้งนั้นให้ลดลงเพื่อเสริ มสร้างความพึงพอใจและ
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ความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูโ้ ดยสารในการให้บริ การของสายการบิ น และเป็ นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินเพื่อ
รักษาฐานผูโ้ ดยสารของสายการบินต่อไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งระหว่างพนักงานปฏิบตั ิการ และผูโ้ ดยสาร สายการบินต้นทุนตํ่า
ต่างชาติแห่งหนึ่ง
2. เพื่อหาแนวทางการลดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานปฏิบตั ิการ และผูโ้ ดยสาร อันจะส่ งผลต่อการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบิน

3. ขอบเขตงานวิจัย

งานวิจัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การเกิ ด ปั ญ หาความขัด แย้ง ระหว่า งพนัก งานปฏิ บัติ ก าร กับ ผูโ้ ดยสาร:
กรณี ศึกษาสายการบินต้นทุนตํ่าต่างชาติแห่งหนึ่ง เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาสาเหตุของ
การเกิดความขัดแย้งระหว่างพนักงานปฏิบตั ิการ และผูโ้ ดยสาร สายการบินต้นทุนตํ่าต่างชาติแห่งหนึ่ ง รวมไปถึง เพื่อ
หาแนวทางการลดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานสายการบิน และผูโ้ ดยสาร อันจะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของสายการบิน จากกลุ่มตัวอย่างที่มาจากพนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่า และผูโ้ ดยสารจํานวน 10 คน ที่
มีคุณภาพสามารถเป็ นตัวแทนในการศึ กษาวิจยั เชิ งคุณภาพได้ โดยทําการวิจยั ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ระหว่าง
เดือนมีนาคม 2562 และ เดือนเมษายน 2562

4. วิธีดําเนินงานวิจัย

ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานปฏิบตั ิการ กับ ผูโ้ ดยสาร: กรณี ศึกษาสายการ
บิ น ต้น ทุ น ตํ่า ต่า งชาติ แห่ งหนึ่ ง เป็ นการวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้แ บบสอบถามเชิ งลึ ก (In-depth
Interview) ทําการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน ที่มีคุณภาพสามารถเป็ นตัวแทนในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพได้
โดยเป็ นกลุ่มตัวอย่างพนักงานสายการบินต้นทุนตํ่าที่เคยมีประสบการณ์ในความขัดแย้ง จํานวน 5 คน และ ผูโ้ ดยสารที่
เคยมี ประสบการณ์ ในความขัดแย้ง จํานวน 5 คน โดยใช้วิธีทาํ การสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปิ ด
โอกาสให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรื อให้ขอ้ มูลอย่างเต็มที่ซ่ ึ งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทําความ
เข้าใจทัศนคติของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษาต่อไป
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5. ผลการดําเนินงานวิจัย
ประเด็นสําคัญ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
เกี่ ย วกับ สาเหตุ ข อง
ความขัดแย้งระหว่าง
ผู ้ โ ด ย ส า ร กั บ
พนักงานปฏิ บ ัติการ
สายการบิ น ต้น ทุ น
ตํ่า

ประเด็นสําคัญ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
เกี่ ย วกับ การจัด การ
ความขั ด แย้ ง ข อ ง
พนักงานสายการบิน
เมื่อเกิ ดความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น

สาระสําคัญที่สรุ ปได้จากข้อมูล:
สาระสําคัญที่สรุ ปได้จากข้อมูล:
ผูโ้ ดยสาร
พนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่า
- เกิดจากการเรี ยกร้องมากเกินไปทําให้พนักงาน - เกิดจากตัวผูโ้ ดยสารและทางสายการบินด้วยที่
ไม่ ส ามารถตอบสนองให้ไ ด้จึ ง เกิ ด ความไม่ ดู แ ลผูโ้ ดยสารไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการ
ของผูโ้ ดยสาร และจํานวนของผูโ้ ดยสารในแต่
เข้าใจกัน
- ทุกอาชี พในการทํางานย่อมมีขอ้ บกพร่ องและ ละเที่ยวบิน
- เกิ ด จากความเข้า ใจและรั บ รู ้ ถึ ง ข้อ มู ล การ
เกิดความขัดแย้งกันได้เป็ นเรื่ องปกติ
- การปฏิบตั ิตนของพนักงานบางคนที่ไม่ถูกต้อง เดิ น ทางที่ ผูโ้ ดยสารไม่ ท ราบถึ ง กฎระเบี ย บ
คื อ มี ก ารเลื อ กที่ จ ะให้บ ริ ก าร บริ ก ารไม่ เ ท่ า ต่ างๆของสายการบิ นเนื่ องจากการตั ว
ผูโ้ ดยสารขาดการใส่ ใจ หรื อการสื่ อสารที่ไม่
เทียมกัน
- เกิดจากการไม่รู้ขอ้ มูลข่าวสารในการเดินทางที่ เพียงพอของสายการบิน
เพียงพอ
- การสื่ อ สารที่ ผิดพลาดเป็ นสาเหตุ ที่ ท าํ ให้เ กิ ด
ความขัดแย้ง
สาระสําคัญที่สรุ ปได้จากข้อมูล:
ผูโ้ ดยสาร
- พนั ก งานต้อ งทํา ตามนโยบายบริ ษัท เพื่ อ ให้
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานในการจัด การ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
- ควรมีการคํานึ งถึงในเรื่ องของความปลอดภัย
และการให้บริ การผูโ้ ดยสาร
- ควรใช้การเจรจาต่อรองในระหว่างการจัดการ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
- ควรให้บุคคลที่ 3 หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ดที่ เป็ น
กลางมาช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
- ขาดความมัน่ ใจในการเลือกใช้บริ การอีก
- ตัดสิ นใจเลือกสายการบินอื่นที่มีการบริ การใน
เส้นทางเดียวกัน
- เกิดผลกับภาพลักษณ์ในแง่ลบกับสายการบิน

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ผลกระทบของความ
ขั ด แ ย้ ง ต่ อ ก า ร
เลื อ กใช้บ ริ ก ารสาย
การบิน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น - จัดการแถลงข่ าวชี้ แจงความเป็ นจริ งที่เกิ ดขึ้น
วิธี แ ก้ไ ขผลกระทบ และการรับผิดชอบ
ที่ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม - ชี้ แจง แจ้ง รายละเอี ย ดต่ า งๆ ความถู ก ต้อ ง
ขัดแย้งของสายการ กฎระเบียบของสายการบินให้ผูโ้ ดยสารทราบ
บิน
อย่างทัว่ ถึง
- มี ม าตรการชดเชยหากข้อ ขัด แย้ง นั้น เกิ ด จาก
ความผิดของสายการบิน

1727

สาระสําคัญที่สรุ ปได้จากข้อมูล:
พนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่า
- ต้องทําตามนโยบายบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานในการจัดการความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น
- ระงับควบคุมอารมณ์และความประณี ประนอม
ในการเจรจากับผูโ้ ดยสาร
- ให้บุคคลที่ 3 หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจมาไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้งในกรณี ที่ไม่สามารถตกลงกันได้
- ผลกระทบน้ อ ยหรื อไม่ น านเนื่ อ งจากเป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

- จัดการแถลงข่าวชี้ แจงความเป็ นจริ งที่เกิ ดขึ้ น
และการรับผิดชอบ
- ชี้ แจง แจ้ง รายละเอี ย ดต่ า งๆ ความถู ก ต้อ ง
กฎระเบียบของสายการบินให้ผโู ้ ดยสารทราบ
อย่างทัว่ ถึง
- มีมาตรการชดเชยหากข้อ ขัดแย้งนั้น เกิ ด จาก
ความผิดของสายการบิน
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จากการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่ องของความขัดแย้งระหว่างพนักงานปฏิบตั ิการสายการ
บินต้นทุนตํ่า และผูโ้ ดยสาร พบว่า
สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างผูโ้ ดยสารกับพนักงานปฏิ บตั ิการสายการบิ นต้นทุนตํ่าต่างชาติแห่ งหนึ่ งมี
สาเหตุหลักมาจากการกระบวนการสื่ อ สารระหว่างสายการบิ นและผูโ้ ดยสารที่ ไม่ทั่วถึ งในด้านของกฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับในการเดินทาง มาตรฐานความปลอดภัย และข้อพึงปฏิบตั ิของผูโ้ ดยสารระหว่างการเดินทาง รวมทั้งความ
ต้องการของผูโ้ ดยสารที่มีความต้องการที่ไม่เท่ากัน บางกรณี ผโู ้ ดยสารมีความต้องการมากเกินจนเกินมาตรการของสาย
การบิน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ท้ งั ผูโ้ ดยสารและพนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่ามีความคิดเห็นตรงกัน อีกทั้งการปฏิบตั ิ
ตนในการให้บริ การของพนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริ การผูโ้ ดยสารไม่เท่าเทียม
“ผูโ้ ดยสารบางคนไม่ทราบถึงสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง อย่างตัวเองแรกๆที่ข้ ึนเครื่ องบินใหม่ๆ ก็
เกิดอารมณ์เสี ยนะ นู่นก็ไม่ได้ นี่ก็ได้อะไรก็ไม่รู้ ก็เคยอารมณ์เสี ยโมโหใส่พนักงานสายการบิน ก็เข้าใจแหละคนเรามัน
ไม่รู้ ความต้องการก็ไม่เท่ากัน เสี ยเงินแพงๆมาขึ้นเครื่ องบินก็อยากได้การบริ การดีๆ แต่อย่างพี่ก็เคยเจอนะบางทีเราก็
ไม่เข้าใจนะว่าทําไมพนักงานคนนี้บริ การคนอื่นดีจงั แต่กลับเราทําไมไม่ดีเท่าเขา ก็เกิดความข้องใจแล้ว”
(ผูโ้ ดยสารเพศหญิงอายุ 45 ปี สัมภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
“เราก็พยายามเข้าใจนะและให้ความช่วยเหลือเต็มที่ แต่ก็ตอ้ งอยูใ่ นกรอบ ในมาตรฐานของความปลอดภัย จะ
ทําอะไรเกินกว่านี้ไม่ได้ ผูโ้ ดยสารหลายคนก็ไม่ทราบสิ่ งเหล่านี้ทาํ ให้เกิดความไม่พึงพอจจนถึงเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น
เคยโดนชี้หน้าใส่เลย บางทีก็มีปาของใส่ ว่าหยาบคายก็มี สารพัดเลย ก็ตอ้ งเข้าใจความต้องการของแต่ละคน แต่บางทีก็
ไม่ไหวเหมือนกันนะผูโ้ ดยสารหลายคน พนักงานสายการบินมีไม่กี่คนเราก็อาจจะตอบสนองความต้องการของพวก
เขาไม่ได้ก็ไม่พอใจส่เราอีก”
(พนักงานสายการบินเพศชาย อายุ 41 ปี สัมภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรณภูมิ)
การจัดการความขัดแย้งของพนักงานปฏิ บัติ การสายการบิ นต้นทุ นตํ่าเมื่ อเกิ ดความขัดแย้งที่ เ กิ ดขึ้ น ทั้ง
ผูโ้ ดยสารและพนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่ามีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า การจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นควร
เป็ นไปตามมาตรฐน กฎ ระเบียบของสายการบิน หากไม่สามารถจัดการความขัดแย้งกันเองได้ก็ตอ้ งให้บุคคลที่ 3 หรื อ
ผูม้ ี อาํ นาจที่ เป็ นกลางมาไกล่เกลี่ ยด้วยกระบวนการการเจรจาต่อรองที่ รักษาผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ าย รวมทั้ง
พนักงานยังต้องควบคุมอารมณ์ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ให้บานปลาย
“ก็อยากให้พนักงานสายการบินดําเนินการไปตามมาตรฐานที่สายการบินกําหนด แต่ควรมีลายลักษณ์อกั ษร
ให้ผโู ้ ดยสารได้ทราบด้วย ต่างฝ่ ายต่างก็ตอ้ งใช้เหตุผลในการเจรจากัน หากเจรจายังไม่ได้ก็ตอ้ งให้คนอื่นที่เป็ นกลางมา
ช่วยเจรจาลดความขัดแย้งให้”
(ผูโ้ ดยสารเพศชาย อายุ 38 ปี สัมภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
“ก็ตอ้ งใช้กฎระเบี ยบ มาตรการต่างๆของสายการบิ นเข้าไปคุย ก็ตอ้ งคุยด้วยเหตุผลก่อน ต้องพยายามกด
อารมณ์ตวั เองถ้าพูดแล้วผูโ้ ดยสารยังไม่เข้าใจ ถ้าไม่รู้เรื่ องก็ให้หวั หน้างานของพี่มาเจรจาหาขอตกลงกัน”
(พนักงานสายการบินเพศหญิง อายุ 36 ปี สัมภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
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ผลกระทบของความขัดแย้งต่อการเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่า ความคิดเห็นระหว่างผูโ้ ดยสารและ
พนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่า แตกต่างกันในเรื่ องดังกล่าวโดยผูโ้ ดยสารมีความคิดเห็นว่าภาพลักษณ์ของ
สายการบินจะเป็ นไปในทางลบ ทําให้ผูโ้ ดยสารขาดความเชื่อมัน่ ในการใช้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่านั้น และ
เลือกเดิ นทางกับสายการบินต้นุทนตํ่าอื่นแทน ส่ วนพนักงานปฏิ บตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่านั้นมีความคิดเห็นว่ามี
ผลกระทบน้อยเนื่องจากความขัดแย้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะเป็ นการทํางานที่อยูก่ บั ผูค้ นจํานวนมากหลากหลายความคิด
ความต้องการก็มกั จะเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
“เดี๋ยวนี้ ขอ้ มูลแพร่ กระจายไปไวมากปั ญหาเกิดขึ้รตอนนี้อีกไม่กี่นาทีหลายคนรับรู ้รับทราบ แล้วยิ่งเป็ นข้อมู
ในทางลบยิ่งไปไวมาก หลายคนเขาก็มองและคุยกันแล้วว่าสายการบินนี้ เป็ นแบบนี้ หรอ ความเชื่อมัน่ ของผูโ้ ดยสารก็
ลดลงหายไป ก็ไปใช้สายการบินอื่นที่ดีกว่าแทน”
(ผูโ้ ดยสารเพศชาย อายุ 32 ปี สัมภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
“ปั ญหามันก็มีตลอดเวลาก็หลายเที่ ยวบิ นก็เจอนะไม่เรื่ องนั้น ก็เรื่ องนี้ ปั ญหาบางทีก็ซ้ าํ ๆ ทํางานอยูก่ บั คน
มากมายหลากมันก็ตอ้ งมีความขัดแย้งขึ้นได้ตลอด ถ้าจะเกิดก็ส้ นั ไม่มากเพราะจริ งๆแล้วปั ญหาใหญ่ๆของสายการบินมี
อีกมากมาย”
(พนักงานสายการบินเพศหญิง อายุ 32 ปี สัมภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
วิธีแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งของสายการบินต้นทุนตํ่า ทั้งผูโ้ ดยสารและพนักงานปฏิบตั ิการสาย
การบิ นต้นทุนตํ่ามีความคิดเห็ นที่ ตรงกันว่า ทางสายการบิ นควรมีการแถลงข่าวชี้ แจงความเป็ นจริ งที่ เกิ ดขึ้นให้แก่
สาธารณชนได้รับทราบเพื่อเป็ นการรรักษาภาพลักษณ์ และแสดงการรับผิดชอบและมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่เป็ น
ข้อผิดพลาดของสายการบิน รวมไปถึงการสื่ อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดิ นทาง กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ มาตรการ
ความปลอดภัย ให้เ ห็ น เด่ น ชัดและทั่ว ถึ ง และเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร รวมทั้ง หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆก็ ต ้องรบ
ดําเนินการแจ้งให้ทราบอย่างรวดเร็ ว
“สายการบินก็ตอ้ งออกมาแถลงข่าวตามความเป็ นจริ ง ถ้าหากเป็ นความผิดของพนักงาน หรื อสายการบิ นก็
ต้องมีการแสดงความรับผิดชอบ หรื อมาตรการชดเชยหากเกิดข้อเสี ยหาย”
(ผูโ้ ดยสารเพศหญิง อายุ 27 ปี สัมภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
“ก็ตอ้ งแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ผูโ้ ดยสารได้รับรู ้รับทราบอย่างทัว่ ถึง ให้เห็นเด่นชัด มีการประชาสัมพันธ์
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จะได้เป็ นหลักฐานในการชี้แจง รวมทั้งเมื่อมีเปลี่ยนแปลงของข้อมูลก็ควรจะต้องแจ้งทันทีเพื่อลด
การเกิดปั ญหาต่างๆที่ตามมา”
(พนักงานสายการบินเพศชาย อายุ 38 ปี สัมภาษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
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6. สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานปฏิบตั ิการสาย
การบิ นต้นทุนตํ่าต่างชาติแห่ งหนึ่ งกับผูโ้ ดยสารพบว่า สาเหตุปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิ ดความขัดแย้งระหว่างพนักงาน
ปฏิ บัติ ก ารสายการบิ น ต้นทุ นตํ่า ต่า งชาติ แ ห่ ง หนึ่ งกับผูโ้ ดยสาร คื อ การสื่ อ สารที่ ไ ม่ มี ความไม่ทั่ว ถึ งในเรื่ องของ
กระบวนการต่างๆในการใช้บริ การสายการบิ น ระเบี ยบ ข้อบังคับ และมาตรฐานความปลอดภัยจนทําให้เกิ ดความ
ผิดพลาดอันเป็ นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อไม่รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าวจนเป็ นความขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Postuma (2011) ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการความขัดแย้งระหว่างพนักงานและลูกค้าซึ่ งสาเหตุของ
ความขัดแย้งที่สาํ คัญที่เกิดขึ้นเกิดจากความรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของลูกค้าต่อสิ นค้าและบริ การขององค์กรอันเป็ นเหตุให้
เกิดความเข้าใจผิดและเป็ นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในที่สุด รวมไปถึงความต้องการของผูโ้ ดยสารที่มีความแตกต่างกันทั้ง
รู ปแบบ และปริ มาณทําให้เกิดความไม่พึงพอใจอันเนื่องมาจากไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตน ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Kim and Wang (2007) ที่ศึกษาถึงความขัดแย้งที่เกิดจากการแตกต่างกัน
ของวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อรู ปแบบและความต้องการของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันอันทําให้เกิดความขัดแย้งในความ
ไม่เข้าใจกันและไม่สามารถตอบสนองกันและกันได้
การวิจยั เชิ งคุณภาพครั้งนี้ ยงั ศึ กษาถึงการจัดการความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้นของพนักงานปฏิบตั ิการสายการบิน
ต้นทุนตํ่าต่างชาติแห่ งหนึ่ งและผูโ้ ดยสารถึงกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยพบว่ามีการใช้วิธีโดยนําบุคคลที่ 3
หรื อผูม้ ีอาํ นาจที่เป็ นกลางมาเป็ นส่ วนร่ วมในการจัดการความขัดแย้งให้ลดลง ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎีของ Hocker and
Wilmot (2007) ที่กล่าวถึงกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มโดยใช้วธิ ี การเจราจา
ต่อรองโดยใช้บุคคลที่ 3 ที่เป้ นกลาง หรื ออาศัยอนุญาโตตุลาการในการช่วยในการจัดการความขัดแย้งนั้น

7. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย

1. จากการศึกษาพบว่าปั จจัยปั ญหาที่สาํ คัญของความขัดแย้งระหว่างพนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่า
ต่างชาติกบั ผูโ้ ดยสารนั้นเกิ ดมาจากการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารในด้านการเดิ นทาง กฎระเบี ยบและข้อบังคับในการ
เดินทางที่ไม่ชดั เชนและทัว่ ถึง อันส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ไว้วางใจในการใช้บริ การของผูโ้ ดย อีกทั้งภาพลักษณ์ในทาง
ลบของสายการบิน ดังนั้นการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆของสายการบินควรเพิ่มการสื่ อสารให้ทว่ั ถึง
หรื อช่องทางการสื่ อสารที่ผโู ้ ดยสารสามารถเข้าถึงได้ทวั่ ถึง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารกับผูโ้ ดยสารต้องเป็ นข้อมูล
ข่าวสารที่เป็ นจริ งและทันสมัย
2. ความต้องการของผูโ้ ดยสารที่มีรูปแบบและปริ มาณที่ต่างกันซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอันหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผูโ้ ดยสารและพนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่าต่างชาติแห่ งหนึ่ ง ดังนั้นการเรี ยนรู ้ถึง
เรื่ องของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจิตวิทยาองค์กรจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาํ คัญในการดําเนิ นงานของสายการ
บินที่เป็ นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผูค้ นที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ซึ่ งจะมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน ความรู ้ความเข้าใจในด้านของความแตกต่างต่างทางวัฒนธรรม และจิตวิทยาองค์กรจึงเป็ นส่ นสําคัญที่จะสามารถ
ตอบสนองต่ อ การให้บริ ก ารและการดํา เนิ นงานของสายการบิ นเพื่ อสร้ า งความประทับ ใจในการใช้บ ริ ก ารของ
ผูโ้ ดยสารอีกทั้งเป็ นการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การสายการบินอีกด้วย
1730

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

3. เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสายการบิน พนักงานปฏิบตั ิการสายการบิน
ต้นทุนตํ่าต่างชาติแห่ งหนึ่ ง และผูโ้ ดยสารแล้วนั้นสายการบินควรมีการแถลงความจริ งที่เกิดขึ้นให้กบั สาธารณชนได้
ทราบถึ งสาเหตุของความขัดแย้งนั้นว่าเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากอะไร และสายการบิ นควรมี มาตรการในการชดเชยความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นจากผลของการขัดแย้งนั้นอย่างจริ งจังเพื่อเป็ นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินรวมทั้งเป็ นการ
สร้างความเชื่อมัน่ ต่อการใช้บริ การของผูโ้ ดยสารต่อสายการบินต่อไปในอนาคต
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ปัจจัยทีม่ ตี ่ อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ:
กรณีศึกษา สายการบินต้ นทุนตํ่าแห่ งหนึ่งของไทย
FACTORS DETERMINING PERFORMANCE AMONG OPERATIONAL
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การพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรในองค์กร เป็ นสิ่ งที่ องค์กรจะต้องมีกระบวนการที่ เป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ขององค์กร หากบุ คลากรมีสมรรถนะในด้านความรู ้
ทักษะ ความสามารถ และคุ ณลักษณะต่างๆที่ เหมาะสมกับการปฏิ บัติงานแล้วการดําเนิ นงานในด้านต่างๆ ก็
สามารถดําเนิ นไปอย่างราบรื่ น แต่ถา้ หากบุคลากรขาดความพร้อมในการปฏิบตั ิงานอันเนื่ องมากจากขาดความรู ้
ความสามารถหรื อทัศนคติ จนทําให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไม่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ องค์กรกําหนด การจัดการ
พัฒนาและการฝึ กอบรมบุ คลากรจึ งเป็ นสิ่ งที่ จะต้องมี การวางแผนและการดําเนิ นงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้
บุคลากรมีประสิ ทธิภาพในการทํางานมากขึ้นรวมทั้งก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั องค์กรได้อย่าง
ยัง่ ยืนองค์กรในด้านอุตสาหกรรมการบินเป็ นองค์กรขนาดใหญ่
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยการบริ หารบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของพนักงานในองค์กร ซึ่งการศึกษาพบว่าปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานด้านบรรยากาศในการทํางาน
ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มในการปฏิ บัติ ง านระหว่า งผูป้ ฏิ บัติ ง านและผูบ้ ัง คับ บัญ ชา และปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มในด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานและเพื่อนร่ วมงาน กับประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นองค์กรควรมีมาตรการต่างๆที่ส่งเสริ มสิ่ งแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อให้องค์กรเจริ ญก้าวหนาต่อไป
คําสําคัญ: ศักยภาพการทํางาน เป้ าหมาย ประสิ ทธิภาพ
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ABSTRACT

Personnel development and training of in the organization is the organization needs to systematic and
effective process for personnel performance in the corporate vision. If the personnel are competent in the areas
of knowledge, skills, abilities, and characteristics appropriate to the operation, then the variety operational areas
can go smoothly. But the lack of personnel in the work due to lack of knowledge, ability or attitude which the
operation is not according to the standards which set by the organization. Personnel management, development,
and training are carefully planned to provide more efficient workforce and sustainable competitive advantage for
the aviation industry which is a large organization.
This study aims to study the potential of employees in the organization. It also examines the impact on
employee productivity development in the organization and the personal management factors that are related to
the potential of employees in the organization. The study found that environmental factors in working atmosphere
in work, the environmental factors in work performance between supervisors and supervisors, and the
environmental factors in the relationship between workers and colleagues effect the working efficiency was
significantly correlated. Therefore, the organization should take measures to promote the environment in order to
promote the efficiency of the employees which make the organization prosper.
Keywords: Working Potential, Goal, Effective

1. บทนํา

ภายใต้ก ระแสโลกาภิ ว ัต น์ ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สู ง การดํา เนิ น องค์ ก รในปั จ จุ บัน ต่ า งก็ ต ้อ งเผชิ ญ กับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ วิธีการดําเนิ นงาน การบริ หารของผูบ้ ริ หารในองค์กร และทรั พยากรมนุ ษย์ของ
องค์กร ซึ่ งสิ่ งที่องค์กรในยุคปั จจุบนั ให้ความสนใจอย่างมากคือการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สามารถอยูร่ อดและประสบความสําเร็ จตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร ดังนั้นการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรในองค์กร จึงเป็ นสิ่ งที่องค์กรจะต้องมีกระบวนการที่เป็ นระบบและ
มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ขององค์กร หากบุคลากรมีสมรรถนะในด้านความรู ้
ทักษะ ความสามารถ และคุ ณลักษณะต่างๆที่ เหมาะสมกับการปฏิ บัติงานแล้วการดําเนิ นงานในด้านต่างๆ ก็
สามารถดําเนิ นไปอย่างราบรื่ น แต่ถา้ หากบุคลากรขาดความพร้อมในการปฏิบตั ิงานอันเนื่ องมากจากขาดความรู ้
ความสามารถหรื อทัศนคติ จนทําให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไม่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ องค์กรกําหนด การจัดการ
พัฒนาและการฝึ กอบรมบุ คลากรจึ งเป็ นสิ่ งที่ จะต้องมี การวางแผนและการดําเนิ นงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้
บุคลากรมีประสิ ทธิภาพในการทํางานมากขึ้นรวมทั้งก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั องค์กรได้อย่าง
ยัง่ ยืนองค์กรในด้านอุตสาหกรรมการบินเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งการดําเนินงานมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนากับ
องค์กรที่ เกี่ ยวข้อง อีกทั้งยังมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ องค์กร
จะต้องมีการบริ หารจัดการที่ดี การที่องค์กรบริ หารงานเพื่อให้บรรลุภารกิจตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องมีการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการบริ หารจะต้องประกอบไปด้วยหลายๆส่ วน เช่น ระบบการ
บริ หาร การจัดการองค์กร ตลอดจนการบริ หารด้านบุคลากร ซึ่งส่วนนี้ถือเป็ นสิ่ งสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
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พนักงานให้มีการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และมีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีระสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งปั จจัยสําคัญที่จะทําให้การปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรมีประสิ ทธิภาพประกอบไปด้วยหลายๆปั จจัย เช่น
สภาพแวดล้อมในการทํางาน สวัสดิการต่างๆขององค์กร หรื อแม้กระทัง่ แรงจูงใจหรื อความต้องการอื่นๆด้วย และ
ทั้งหมดก็เป็ นผลรวมที่จะทําให้องค์กรนั้นมีประสิ ทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงาน จัดเป็ นทรั พยากรทางกายภาพที่ สามารถมองเห็ นได้ เช่ นตัวอาคาร
เครื่ องจักรโรงงาน อุปกรณ์สาํ นักงาน ที่ดิน เป็ นต้น ซึ่งผูบ้ ริ หารควรจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรทางกายภาพให้คุม้ ค่า
และต้องบํารุ ง ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ ซึ่ งปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานที่มีความสัมพันธ์
กับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน เช่น บรรยากาศในการทํางาน สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา
เป็ นต้น นอกจากนั้นทรัพยากรมนุษย์ก็ถือว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ซึ่ งถ้าไม่มีทรัพยากรมนุษย์ก็จะไม่มีองค์กร
เกิดขึ้น ผูบ้ ริ หารที่ดีจะต้องจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ โดยสามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับ
งานทํางานตามที่ ตนมี ความถนัด บุ คลากรก็จะเกิ ดความพึงพอใจในการทํางาน งานก็จะมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลโดยรวดเร็ ว ถูกต้อง ทันเวลา (ไพโรจน์ ทิพมาตร์ . 2548 :12-13) ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็ นสาเหตุ
สําคัญที่จะส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและคุณภาพมาตรฐานของสิ นค้า ทําให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ธุรกิจ
จึ งมี การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรให้มีทักษะความชํานาญที่ จาํ เป็ นต่อการพัฒนาอาชี พ
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานปฏิบตั ิการ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยจะนํามาซึ่ งผลผลิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งในการปฏิบตั ิงาน รายได้ต่อเดือน และ
ปั จจัย
ดังนั้นผูศ้ ึกษาสนใจที่จะทําการศึกษาค้นคว้าถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานขององค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาผลลัพธ์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบ
ว่ า การพัฒ นาศัก ยภาพขององค์ ก รนั้ นมี แ นวทางและวิ ธี ใ ดบ้า งที่ จ ะทํา ให้ พ นัก งานปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรที่ต้ งั ไว้
ดังนั้นการศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ศักยภาพการทํางานของพนักงาน
ในองค์กรของสายการบินต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย โดยมีตวั แปรอิสระ คือ ปั จจัยการบริ หารบุคคลของพนักงาน
ในสายการบินต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย ด้านประชากรศาสตร์ ด้านสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และด้านความ
พึงพอใจการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และตัวแปรตาม คือ ศักยภาพในการทํางานของพนักงานได้แก่ประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน คือปริ มาณงาน คุณภาพงาน และผลผลิตจากการทํางาน

2. วัตถุประสงค์ การศึกษา

เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ศักยภาพการทํางานของพนักงานในองค์กรของสายการบินต้นทุน
ตํ่าแห่งหนึ่งของไทย

3. วิธีการศึกษา

3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดลําดับ
เนื้อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิงาน สายงานหรื อฝ่ ายในการปฏิ บตั ิงานและรายได้ต่อเดื อนของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นแบบปลายปิ ด (Close-end) แบบมีให้เลือก 2 คําตอบ (Dichotomous choices) แบบมีให้เลือก
หลายคําตอบ (Multiple choices) และแบบปลายเปิ ด (Open-end) มีจาํ นวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานปฏิบตั ิการ สายการบิน
ต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย มีจาํ นวน 10 ข้อ ประกอบด้วยด้านบรรยากาศในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ ฏิ บตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน ลักษณะคําถามเป็ น
แบบ Likert scale ซึ่ งใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale method) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของ บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) มีจาํ นวน 12 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และด้านขวัญและกําลังใจ ลักษณะคําถามเป็ นแบบ Likert scale ซึ่ งใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale method) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็ น
5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามด้านประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการ สายการบิ นต้นทุนตํ่า
แห่ งหนึ่ งของไทย มีจาํ นวน 10 ข้อ ประกอบด้วย ด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต ลักษณะคําถามเป็ น
แบบ Likert scale ซึ่ งใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale method) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
3.2 การหาคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เพื่อให้แบบสอบถามเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงานเพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิภาพ: กรณี ศึกษาสายการบินต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทยมีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ในเรื่ อง
การใช้ภาษา ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึ กษาได้ตรวจสอบความเรี ยบร้อยและถูกต้อง เพื่อที่ จะนํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริ งกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Method) เพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานของพนักงานเพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ: กรณี ศึกษาสายการบิ นต้นทุนตํ่าแห่ งหนึ่ งของไทย
ผูว้ ิจัยได้ขอความร่ วมมือจาก สายการบิ นต้นทุนตํ่าแห่ งหนึ่ งของไทย เข้าไปเก็บข้อมูลกับพนักงานปฏิ บตั ิการ
จํานวน 367 คน ด้วยตนเองและผูแ้ ทนจากบริ ษทั ฯ ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูล
ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ ผูว้ ิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อ มูลจากการตอบ
แบบสอบถามของพนักงานปฏิบตั ิการ ข้อมูลจากสายการบินต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย 367 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ใช้ประกอบการทําวิจยั นั้น ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การค้นคว้า
จากหนังสื อ ตํารา บทความ ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากสายการบินต้นทุนตํ่าแห่ งหนึ่ งของไทย เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
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การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4 การจัดกระทําข้ อมูล
1. หลังจากเก็บข้อมูลแล้วนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS For Windows (Statistical Package for Social Science) เพื่อวิเคราะห์เชิงพรรณนาและ
เชิงอนุมาน
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งใช้สถิติดงั นี้
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิ บายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน สายงานหรื อฝ่ ายในการปฏิบตั ิงาน
และรายได้ต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลี่ ย (Mean) เพื่อใช้ในการอธิ บ ายลักษณะข้อ มูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ
ต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสายการบินต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย ประกอบด้วย ด้านการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้านขวัญและกําลังใจ และส่ วนที่ 4
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานปฏิ บตั ิการ สายการบิ นต้นทุนตํ่าแห่ งหนึ่ งของไทย ประกอบด้วย ด้าน
ปริ มาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต
1.3 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ ใช้ อ ธิ บ ายลั ก ษณะข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานประกอบด้วย บรรยากาศ
ในการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับเพื่อน
ร่ วมงาน ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ของสายการบิ นต้นทุ นตํ่าแห่ งหนึ่ งของไทย
ประกอบด้ว ย ด้า นการสรรหาและการคัด เลื อ กบุ ค ลากร ด้า นการจ่ า ยค่ า ตอบแทน ด้า นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านขวัญและกําลังใจ และส่ วนที่ 4 ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการ สายการบิ น
ต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย ประกอบด้วยด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต
2. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistic) โดยใช้สถิ ติค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัว
แปร 2 ตัวที่เป็ นอิสระจากกัน

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล การวิจัยเรื่ องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนัก งานเพื่ อ มุ่ ง สู่
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ: กรณี ศึกษาสายการบินต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย ผูว้ จิ ยั มีประเด็นสําคัญที่จะนํามา
สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
4.1 ข้ อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย ร้อยละ 51.8 และเพศหญิง ร้อยละ 48.2 โดย
พนักงานปฏิบตั ิการส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23-40 ปี ร้อยละ 89.1 รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 8.7 และ
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อายุ 22 ปี หรื อตํ่ากว่า ร้ อยละ 2.2 ด้านระดับการศึ กษาพนักงานส่ วนใหญ่มีการศึ กษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 73.3
รองลงมามีการศึกษาระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 20.2 ระดับอนุปริ ญญาหรื อปวส. ร้อยละ 6.0 และระดับปริ ญญาเอก
ร้อยละร้อยละ 0.5 นอกจากนั้นในด้านระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน พบว่าพนักงานปฏิบตั ิการส่ วนใหญ่มีระยะเวลาที่
ปฏิ บัติ ง านระหว่า ง 2-5 ปี ร้ อ ยละ 39.8 รองลงมามี ร ะยะเวลาที่ ปฏิ บัติ งานระหว่า ง 6-10 ปี ร้ อ ยละ 38.1 ช่ ว ง
ระยะเวลา 21 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 9.5 ช่วงระยะเวลา 1ปี หรื อตํ่ากว่า ร้อยละ 6.0 ช่วงระยะเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 4.4
และระยะเวลา 16-20 ปี ร้ อ ยละ 2.2 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพนัก งานในสายปฏิ บัติ ก าร ร้ อ ยละ 26.7 พนัก งานในสาย
สนับสนุนธุรกิจ ร้อยละ 24.5 พนักงานในสายการพาณิ ชย์ ร้อยละ 21.0 พนักงานในสายบํารุ งรักษา ร้อยละ 17.7
และพนักงานฝ่ ายมาตรฐานและอาชี วอนามัย ร้อยละ 10.1 ด้านรายได้พนักงานส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 9,001-15,000 บาท ร้ อยละ 35.7 รองลงมาคื อ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-20,000 บาท ร้ อยละ 34.1
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 15.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาทหรื อตํ่ากว่า ร้อยละ 9.8 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 บาท ร้อยละ 5.2 ตามลําดับ
4.2 ข้ อมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัตงิ าน
จากการศึ กษาความคิดเห็นเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานปฏิบตั ิการ สายการบิน
ต้นทุนตํ่าแห่ งหนึ่ งของไทย ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศใน
การทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน
ตามลําดับ
4.3 ข้ อมูลความพึงพอใจของพนักงานปฏิบัตกิ ารต่ อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากการศึ กษาความพึงพอใจของพนักงานปฏิ บตั ิการต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสายการบิ น
ต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้านขวัญและกําลังใจ ตามลําดับ
4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยด้ านประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการสายการบิ นต้นทุนตํ่าแห่ งหนึ่ งของไทย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านปริ มาณงาน ด้านคุ ณภาพ ด้านผลผลิต
ตามลําดับ
4.5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานสรุ ปได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานโดยรวมกับประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานของพนักงานปฏิ บัติ การ พบว่า มี ความสัมพัน ธ์กันทางบวกอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันที่ ระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการ
ปฏิ บตั ิงานด้านบรรยากาศในการทํางานกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ งั คับบัญชากับประสิ ทธิภาพในการทํางานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในทางบวก แสดงว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ใ นทิ ศทางเดี ยวกันที่ ระดับค่อ นข้า งตํ่า และด้า นความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั ิงานและเพื่อนร่ วมงานกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างตํ่า
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมกับปั จจัยด้านประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
บรรยา
กาศใน
การ
ทํางาน

บรรยากาศในการ
ทํางาน
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บังคับบัญชา
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
และเพื่อนร่ วมงาน
สิ่งแวดล้ อมโดยรวม
ปริมาณงาน
คุณภาพงาน
ผลผลิต
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

ความสั มพันธ์
ระหว่ าง
ผู้ปฏิบัตงิ านและ
ผู้บังคับบัญชา

ความสั มพันธ์
สิ่ งแวดล้ อม ปริมาณ
ระหว่ าง
งาน
ผู้ปฏิบัตงิ านและ โดยรวม
เพื่อนร่ วมงาน

คุณภาพ
งาน

ผลผลิต

ประสิ ทธิ
ภาพใน
การ
ทํางาน

1
.387**

1

.379**

.290**

1

.795**
.409**
.484**
.340**
.519**

.738**
.277**
.365**
.326**
.396**

.728**
.228**
.401**
.216**
.366**

1
**

.408
1
**
**
.555 .553
.392** .378**
.569** .813**

1
**

.504
.897**

1
.691

**

1

สมมติ ฐ านส่ วนที่ 2 ปั จ จั ย ความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความพึงพอใจต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการทํางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดง
ว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยความพึงพอใจในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างตํ่า ปั จจัยความพึงพอใจในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง และปั จจัยความพึงพอใจในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นขวัญและกําลังใจมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้าง
ตํ่า
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ตาราง 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์กบั ปั จจัยด้านประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
ความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านจัดการทรัพยากรมนุษย์ กบั ปัจจัยด้ านประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ทรัพยากร
มนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์
การจ่ ายค่ าตอบแทน
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ขวัญและกําลังใจ
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
โดยรวม
ปริมาณงาน
คุณภาพงาน
ผลผลิต
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน

การจ่ ายค่ า
ตอบแทน

การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัตงิ าน

ขวัญและ
กําลังใจ

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
โดยรวม

ปริมาณ
งาน

คุณภาพ
งาน

ผลผลิต

ประสิ ทธิ
ภาพใน
การ
ทํางาน

1
.523**
.296**

**

.188

1

.448**
.770**

.422**
.747**

.243**
.624**

.727

**

1

.316**
.348**
.272**
.389**

.187**
.145**
.194**
.207**

.306**
.450**
.351**
.460**

.266**
.265**
.326**
.338**

.374**
.423**
.400**
.487**

1

1

1
**

.553
.378**
.813**

1
**

.504
.897**

1
**

.691

4.6 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่า
แห่งหนึ่งของไทยผูว้ จิ ยั มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1.1 ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานด้านบรรยากาศในการทํางานกับประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับ
ปานกลาง กล่าวคือ ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในด้านบรรยากาศการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพ
พนักงานมีการทํางานที่ค่อนข้างดีจึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพของตัวพนักงาน และทําให้ประสิ ทธิ ผลของตัวงานนั้นมี
ความสอดคล้องเข้ากันด้วย ซึ่ งบรรยากาศในการทํางานถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลให้พนักงานมีความรับผิดชอบ
ต่องานตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฟรายด์ แลนเดอร์ และ เอช. พิคเกิล (Fried Lander and H. Pickle. 1968
: 195) ได้กาํ หนดตัวแปรซึ่ งสามารถใช้ในการวัดความพึงพอใจในการทํางานของสมาชิกในองค์การได้ ในเรื่ อง
เกี่ ยวกับความไว้วางใจที่ มีต่อผูบ้ ริ หาร ซึ่ งความสามารถในด้านการจัดการของฝ่ ายบริ หารพนักงาน ตลอดจน
ความเห็นเกี่ยวกับการอํานวยการว่าเป็ นผูค้ วบคุมจัดงานดีเพียงใด ความรู ้เกี่ยวกับงาน ความสามารถให้งานเสร็ จ
ทันกําหนด การจัดให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เพียงพอ การให้พนักงานรู ้วา่ เขาถูกคาดหวังให้ทาํ อะไร การพยายามให้
พนักงานทํางานร่ วมกัน การปฏิบตั ิต่อคนงานอย่างยุติธรรม การให้กาํ ลังใจ และความสนใจในการกินดีอยูด่ ีของ
คนงานการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ความเพียงพอของการติดต่อสื่ อสารสองทาง
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1.2 ปั จจั ย สิ่ งแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งผู ้ป ฏิ บั ติ ง านและผู ้บั ง คับ บั ญ ชากั บ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ ถ้าสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานดีข้ ึนจะมีประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานดีข้ ึนเล็กน้อย ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา
ในบริ ษทั หัวหน้าจะมีการการมอบหมายงานและการสัง่ งานแก่พนักงานตามความคิดเห็นของตนเองโดยขาดการ
สอบถามความคิดเห็นจากพนักงานว่ามีความสามารถในการทํางานนั้นๆ หรื อไม่จึงเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้การ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเกิดความผิดพลาดบางส่ วนในด้านการมอบหมายงาน ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เฮนรี่ ฟาโย (1949 : 97) ยังมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับหลักในการบริ หารผูบ้ งั คับบัญชาควรมีความ
ยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับนักบริ หารทุกระดับในองค์การโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ ยวกับ 1) ด้าน
หลักการแบ่ งงานกันทํา เพื่อให้การทํางานง่ ายต่อการปฏิ บัติก ารโดยคํานึ ง ถึ งความชํานาญเฉพาะอย่างเพื่ อ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานสู งขึ้น 2) หลักอํานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบ โดยการมอบอํานาจหน้าที่ ตาม
ตําแหน่งงานให้สอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบตามตําแหน่งงานนั้น 3) หลักวินยั เป็ นการยอมรับและเชื่อฟัง
ในกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่องค์กรกําหนดขึ้น 4) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยอํานาจที่จะควบคุมสัง่
การผูใ้ ต้บังคับบัญชาเป็ นของผูบ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดี ยว หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนจะต้องรี บฟั งคําสั่งจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น
1.3 ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มในด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผู ้ป ฏิ บัติ ง านและเพื่ อ นร่ ว มงานกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งาน พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ใ นทางบวก แสดงว่ า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันที่ระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ ถ้าสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานดี ข้ ึนจะมี ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานดี ข้ ึน
เล็กน้อย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าบริ ษทั ได้มีการมอบหมายงานแก่พนักงานที่มีการศึกษาสู งแต่ขาดประสบการณ์ให้
ทํางานร่ วมกับพนักงานที่มีประสบการณ์สูงแต่มีระดับการศึกษาน้อยโดยจะถูกใช้งานในระดับเดียวกันซึ่งมีท้ งั เก่ง
และไม่เก่งผสมกันอยู่ ซึ่ งส่ งผลให้พนักงานที่รู้มากทํางานมากกว่าแต่ทาํ งานอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550 : 74) ได้กล่าวถึงการมอบอํานาจในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารไม่วา่
จะระดับใดจะต้องค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ งภายในองค์กร โดยการ
ให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานจะให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจ ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคน
ได้ใช้กาํ ลังสติปัญญาความสามารถ และให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิดทัศนะที่ดีต่อการทํางานร่ วมกัน
2. ปั จจัยความพึงพอใจต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
2.1 ปั จจั ย ความพึ ง พอใจในการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นการจ่ า ยค่ า ตอบแทนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ
บริ ษทั อาจจะมีนโยบายในการจะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนให้กบั พนักงานที่ทาํ งานได้ท้ งั คุณภาพและปริ มาณ
ตามที่ บริ ษทั กําหนด ก็จะได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่ สูงขึ้น ซึ่ งถ้าพนักงานคนใดปฏิ บตั ิ ไม่ได้มาตรฐานจะได้
ค่าตอบแทนตํ่ากว่า ซึ่ งแนวทางแก้ไขบริ ษทั จะต้องจัดอบรมและฝึ กทักษะการปฏิบตั ิงานให้พนักงานที่มีความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้คุณภาพและปริ มาณที่บริ ษทั กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงวุฒิ แก้ว
กรม (2546) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน : กรณี ศึกษาพนักงานในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเคมีขนาดกลาง นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอม พบว่า แรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ทาํ /
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ความรั บ ผิ ดชอบ และแรงจู ง ใจด้า นการมี โอกาสก้า วหน้าในอาชี พ มี ค วามสัม พันธ์ กับความพึ งพอใจในการ
ปฏิ บตั ิงานในเกณฑ์น้อยทุกด้าน นอกจากนั้น เจ.สเตซี่ อดัมส์ (J. Stacy Adams) กล่าวไว้ในหนังสื อของ สมยศ
นาวีการ (2543 : 329) ว่าความเสมอภาคเป็ นการมุ่งเน้นถึงการรับรู ้ของบุคคลว่า ได้ถูกปฏิบตั ิอย่างยุติธรรมเพียงใด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น ตามทฤษฎี ความเสมอภาคแล้ว ถ้าบุคคลรับรู ้ว่าผลตอบแทนของตนเสมอภาคกับ
ผลตอบแทนที่บุคคลอื่นได้รับจากการมีส่วนร่ วมช่วยเหลืออย่างเดียวกันแล้ว บุคคลเหล่านั้นเชื่อว่าการปฏิบตั ิต่อ
พวกเขาย่อมยุติธรรมและเสมอภาค บุคคลจะประเมินความเสมอภาคโดยยึดอัตราส่ วนระหว่างสิ่ งที่ ให้กบั งาน
(Input) และสิ่ งที่ได้รับจากงาน (Outcomes) เช่น คํายกย่อง สวัสดิการและการเลื่อนตําแหน่งอัตราส่ วนของสิ่ งที่ให้
และสิ่ งที่ได้รับอาจถูกเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นภายในกลุ่มงาน สภาวะของความเสมอภาคจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่ วน
ของสิ่ งที่ให้และสิ่ งที่ได้รับของบุคคลหนึ่งเท่ากับอัตราส่วนของสิ่ งที่ให้และสิ่ งที่ได้รับของอีกบุคคลหนึ่ง
2.2 ปั จจัยความพึงพอใจในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันที่ ระดับปานกลาง กล่าวคือ
บริ ษ ทั อาจมี ก ารประเมิ น ผลงานตามปริ ม าณ และคุ ณ ภาพและงานที่ ป ฏิ บัติ ไ ด้ เพื่ อ การพิ จ ารณาจ่ า ยค่ า จ้า ง
ค่าตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่งแก่พนักงาน ดังนั้นจึงมีการกําหนดแนวทางแก้ไขในการประเมินแล้วพบว่า
พนักงานมีผลการปฏิบตั ิงานออกมาได้ค่อนข้างดีก็ตอ้ งค่าตอบแทน หรื อการขึ้นเงินเดือนตามผลงานและปริ มาณ
งานที่มีคุณภาพ ถูกต้องและดีข้ ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2545 : 408)
กล่าวถึงเรื่ องขวัญและกําลังใจจะผสมผสานของทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีต่องาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน
การควบคุ มบัง คับบัญ ชา ค่ า จ้า งแรงงาน และปั จจัยเกี่ ย วกับการทํา งานอื่ น ๆ ซึ่ ง ถ้า องค์ก รใดมี ร ะดับขวัญสู ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานก็จะมีความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
2.3 ปั จจัยความพึงพอใจในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นขวัญและกําลังใจมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ บริ ษทั อาจจะมี
นโยบายในการจะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ ทาํ งานได้ท้ งั คุณภาพและปริ มาณตามที่ บริ ษทั
กําหนด ก็จะได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่ งถ้าพนักงานคนใดปฏิบตั ิไม่ได้มาตรฐานจะได้ค่าตอบแทนตํ่า
กว่า ซึ่ งแนวทางแก้ไขบริ ษทั จะต้องจัดอบรมและฝึ กทักษะการปฏิบตั ิงานให้พนักงานที่มีความรู ้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานได้คุณภาพและปริ มาณที่บริ ษทั กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยศวัจน์ พยุงผลชัยสาร,สมชาย
คุม้ พลู (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินบริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
ต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ นปั จจัยที่ มีผ ลต่ อ ขวัญกํา ลัง ใจในการปฏิ บัติ งานของพนัก งานต้อ นรั บบนเครื่ อ งบิ นและ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ที่ มีผ ลต่อ ขวัญกํา ลังใจในการปฏิ บัติง านกับขวัญ กําลัง ใจในการปฏิ บัติงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า 1.ระดับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินชั้นหนึ่ งบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ ด้านความผูกพันกับองค์กร
ด้านความสามัคคี และด้านเจตคติในการปฏิบตั ิงาน ตามลําดับ 2.พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ นชั้นหนึ่ ง บริ ษทั
การบิน จํากัด (มหาชน) ที่เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ ต่างกัน มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน มีขวัญกําลงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3.ระดับปั จจัยที่มีผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินชั้นหนึ่ง บริ ษทั
การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัยกระตุน้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
1741

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

พบว่า ด้านที่มีระดับความสําคัญมาก ได้แก่ ด้านความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน และด้านความรับผิดชอบ ส่วนด้าน
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ทาํ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยูใ่ นระดับปานกลางส่ วน
ปั จจัยคํ้าจุนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสําคัญใน
ระดับปานกลางเรี ยงตามลําดับดังนี้ คื อ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
เงิ นเดื อน และด้านนโยบายและด้านบริ หาร ตามลําดับ 4.ปั จจัยกระตุน้ ทั้ง 5 ด้านคื อ ด้านความสําเร็ จในการ
ปฏิ บัติงาน ด้านการยอมรั บนับถื อ ด้านลักษณะของงานที่ ทาํ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่ การงานและปั จจัยคํ้าจุนทั้ง 4 ด้านคือ ด้านเงิ นเดื อน ด้านนโยบายและบริ หาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คลากร และด้านการปกครองบังคับบัญชา มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญกําลังใจในการปฏิ บัติงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

5. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย

จากผลการศึกษาวิจยั ทําให้ทราบถึงปั จจัยที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการ สาย
การบินต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานปฏิ บตั ิการ สายการบิ นต้นทุนตํ่าแห่ งหนึ่ งของไทย
พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับ
เพื่อนร่ วมงาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นน้อยอยู่ในระดับดี ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะโดยแยกออกเป็ น 2
ประเด็น ดังนี้
1.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา คือ ผูบ้ งั คับบัญชาควรมีการส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้แก่พนักงานโดยเฉพาะในเรื่ องการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั พนักงาน เช่น การให้คาํ ยกย่อง
ชมเชยเมื่อมีผลงานดี การแสดงให้เห็นชัดถึงการใช้อาํ นาจหน้าที่ของตนเองต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างจริ งจังในการ
บังคับใช้กฎระเบียบต่อผูท้ ี่ทาํ งานไม่ดี ใช้เหตุผลตัดสิ นใจต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างยุติธรรม โดยเฉพาะในเรื่ องการ
สั่งการผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตลอดจนการให้คาํ แนะนําปรึ กษาได้เป็ นอย่างดีเมื่อพนักงานเกิดปั ญหาจากการปฏิบตั ิงาน
หากสามารถปฏิบตั ิได้เช่นนี้จะทําให้พนักงานมีความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคํายกย่องชมเชย
เมื่อผลงานออกมาดี ทํางานด้วยความกระตื อรื อร้น นอกจากนั้นยังเป็ นการป้ องกันปั ญหาพฤติกรรมที่ ไ ม่ดีต่อ
องค์กร ทําให้งานบรรลุเป้ าหมายในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน โดยเฉพาะในเรื่ องเกี่ยวกับการได้รับ
ความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิงานจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี ถ้าพนักงานในองค์กรเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
โดยเฉพาะในการสร้างความจริ งใจในการทํางานร่ วมกัน มีความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยกัน การ
รู ้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยกย่องและให้ความสําคัญและให้เกียรติแก่บุคคลอื่นด้วยความสุจริ ตและความบริ สุทธิ์ ใจ
ก็จะทําให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ งานอย่างร่ วมแรงร่ วมใจระหว่างตนเองกับเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี ตลอดจนบรรลุ
เป้ าหมายในการทํางานทั้งด้านปริ มาณงาน คุณภาพงานและผลผลิตก็ออกมาดีบรรลุเป้ าหมายในการทํางานที่ต้ งั ไว้
ดังนั้นผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานให้เกิดขึ้นภายในองค์การ ควรมีกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และการทํากิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งจะส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการทํางานต่อไป โดย
การจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่ วมงาน
และระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชาตามไปด้วย
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2. ความพึงพอใจของพนักงานปฏิบตั ิการต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสายการบินต้นทุนตํ่าแห่ ง
หนึ่ งของไทย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาพนักงานในเรื่ องเกี่ยวกับงานที่ทาํ มีโอกาสใช้ความสามารถ ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิ บตั ิงาน พนักงานส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่บริ ษทั ก็ควรกําหนด
ขอบเขตภาระหน้าที่การปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพนักงานที่มีระดับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยให้
โอกาสในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะการปฏิบตั ิงานให้
ได้ท้ งั ปริ มาณ คุณภาพตามที่บริ ษทั กําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถก้าวไปสู่ตาํ แหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นใน
ระดับบริ หารต่อไปตลอดจนเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานแก่พนักงานเป็ นอย่างดี
3. ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานของสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า แห่ ง หนึ่ ง ของไทย ในด้า นผลผลิ ต พบว่า
พนักงานมีประสิ ทธิภาพการทํางานอยูใ่ นระดับดี แต่พนักงานปฏิบตั ิการส่วนใหญ่ที่ทาํ งานกลางแจ้งจะต้องทํางาน
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ตอ้ งประสบปั ญหาทั้งฝุ่ น แสง และเสี ยงอยูต่ ลอดเวลา จึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ด้านผลผลิตอาจไม่เสร็ จตามเวลาที่ ลูกค้าต้องการ ดังนั้นบริ ษทั ควรสนับสนุ นในเรื่ องการอํานวยความสะดวก
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ใ นการป้ องกันปั ญหาฝุ่ น แสง และเสี ย งที่ เ กิ ดจากการปฏิ บัติ งานแก่ พ นักงานที่
ปฏิบตั ิงานกลางแจ้งเพื่อให้งานที่ผลิตออกมามีปริ มาณและคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าและบริ ษทั กําหนด
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานที่มีต่อเจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจคนเข้า เมื อ งท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูมิ แ ละท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง เพื่ อ เปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารด่ า นตรวจคนเข้า เมื อ งของท่ าอากาศยานและวัด ผล กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใช้ในการศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ คื อ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้บริ การด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยาน
ดอนเมือง จํานวนข้อมูลในครั้งนี้ คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลจากการวิจยั พบว่า ภาพรวมผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การด่านตรวจคน
เข้าเมืองของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานมีความพึงพอใจในการใช้บริ การด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ ฯ มีความ
มุ่ ง มั่น ยิน ดี เ ต็ม ใจในการบริ ก าร รองลงมาคื อ เจ้า หน้า ที่ ฯปฏิ บัติ ง านโดยคํา นึ งถึ ง ประโยชน์ ต่ อ ผูใ้ ช้บ ริ การ
เจ้าหน้าที่ ฯ มีความรู ้ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ความเหมาะสมในการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ ฯ ที่ให้บริ การ ขั้นตอนในการให้บริ การมีความคล่องตัวไม่ซบั ซ้อน การให้บริ การตามลําดับก่อนหลัง มี
ความเพียงพอในการให้บริ การ การเปิ ดรั บฟั งความคิดเห็ นต่อการให้บริ การ เช่ น กล่องรั บความคิ ดเห็ น และ
สุดท้ายที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ

คําสําคัญ: ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ABSTRACT

The objective of this research has to study the satisfaction of passenger towards immigration officers at
Suvarnabhumi Airport and Don Muaeng Airport and to compare the satisfaction of the immigration services of
the airport . The samples for this research are Thai and foreign passengers who use immigration service at
Suvarnabhumi Airport and Don Muaeng Airport. The statistics used in the analysis were percentage, mean,
standard deviation to test the hypothesis by using statistical t-test and one-way analysis of variance (One way
ANOVA).
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The results showed that overview of passengers were satisfied with the services of immigration at
Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport. The level of satisfaction and when considering an item found
that airport users are satisfied with the services of immigration officer's. The officers welcome willingness to
serve was a minor official's performance, taking into account the benefits of the service staff's opinion. efficacy
expertise with responsibility, appropriate uniform ,the service steps in providing flexibility without complexity.
There are enough officers in the service. Open to feedback on services such comments box, the average minimum
speed of service respectively.
Keywords: airport users. Immigration Officer

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และท่ าอากาศยานดอนเมื อง ถื อเป็ นท่ าอากาศยานหลักของประเทศไทยที่ เป็ น
ช่องทางในการเดิ นทาง และเป็ นปั จจัยในการขับเคลื่อนการดําเนิ นงานของธุ รกิ จการบิ นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ นอกจากท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่ าอากาศยานดอนเมื องจะมี บทบาทสําคัญในด้านการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารแล้วยังเป็ นศูนย์กลางในการขนส่ งทางอากาศ มีทางหลวงพิเศษที่ทนั สมัยเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานและ
กรุ งเทพมหานคร ในทางกลับกันท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ยังมีขอ้ ด้อยในสามด้าน คือ
ด้านภาษาของบุคลากร ด้านความแออัดของท่าอากาศยาน และด้านการบริ การเพื่ออํานวยความสะดวก เช่น ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ซึ่ งทั้งสามปั จจัยเป็ นปั จจัยที่สามารถปรับปรุ งและพัฒนาได้ (จิตตพัฒน์ พรหมพงษ์, 2558) และเพื่อให้
บรรลุผลสําเร็ จดังกล่าว บริ ษทั ท่าอากาศไทย จํากัด (มหาชน) จึงต้องร่ วมมือกับหน่วยงานสํานักงานตํารวจตรวจคน
เข้าเมืองนํานวัตกรรมการบริ การ (Service Innovation) มาใช้ดาํ เนินการปรับปรุ งการบริ การต่าง ๆ ที่มีให้ดีข้ ึน
เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2560 ที่ ผ่านมาผูโ้ ดยสารต้องรอคิวผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมืองนานกว่า 4 ชัว่ โมง
ตั้งแต่เวลา 00.00-05.00 น. ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ เที่ยวบินปกติ รวมทั้งสิ้ น
21 เที่ ยวบิ น รวมกับมี เที่ ยวบิ นที่ ทาํ การบิ นล่าช้าคื อ เที่ ยวบิ นจากสิ งคโปร์ 2 เที่ ยวบิ น จากฮ่องกง 1 เที่ ยวบิ น
ประกอบกับมี เที่ ยวบิ นพิเศษของสายการบิ น Thai Air Asia ทําการบิ นจากประเทศจี นอี ก 1 เที่ ยวบิ น ทําให้มี
เที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 25 เที่ยวบิน มีจาํ นวนผูโ้ ดยสารรวม 4,977 คน ในขณะที่จาํ นวนของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ในท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถรองรับการบริ การได้เพียง 1,000 คนต่อชัว่ โมง จึงเกิดความล่าช้าในการบริ การ
นางกอบกาญจน์ วัฒ นวรางกูร (กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า, 2554) ให้ค วามเห็ นถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุ ดน่าจะเป็ นครั้งสุ ดท้าย และไม่น่าจะกระทบกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่ งกระทรวงฯ พยายาม
ส่ งเสริ มการใช้ท่าอากาศยานนานาชาติในพื้นที่อื่น เพื่อลดความแออัดของจํานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองที่รองรับจนเกินขีดความสามารถแล้ว และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) ให้ความเห็นว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นอาจส่ งผลต่อความรู ้สึกของนักท่องเที่ยว
บ้าง ซึ่ งขณะนี้ ทราบว่าทางสํานักงานตํารวจคนเข้าเมืองมีอตั รากําลังไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างเพิ่มอัตรากําลัง
หากมีปัญหาติดขัดที่ใด ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกี ฬาพร้อมนําเรื่ องนี้ ไปยังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อนําเป็ นวาระเร่ งด่วน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิก็มีปัญหาจากกรณี ที่มีภาพการเข้าคิวยาวของผูโ้ ดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ปั ญหาความล่าช้าและความแออัดบริ เวณด่านตรวจคนเข้าเมือง หรื อ ตม.ประจําท่าอากาศยานสุ วรรณ
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ภูมิ เนื่ องจากกําลังเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมือง ขณะนี้มีประมาณ 1,500 นาย บางส่ วนลาออกไปอยูห่ น่วย
อื่นประมาณ 300 นาย และมีเจ้าหน้าที่บางส่ วนต้องไปอบรมนายตํารวจสัญญาบัตรอีกประมาณ 100 นาย ทําให้
กําลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยูแ่ ล้วลดลงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งทําให้เกิดความโกลาหล นอกจากการขาดกําลังเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองแล้ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่มีการใช้งานเป็ นเวลานานยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุ งไปใช้
เครื่ อ งที่ มี ค วามรวดเร็ ว ระบบซอฟแวร์ ที่ ใ ช้ใ นงานปั จ จุ บัน ก็ ใ ช้ข องต่ า งชาติ ซึ่ ง ระบบล่ ม บ่ อ ย และปั ญ หา
คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถสแกนหนังสื อเดินทางได้ประมาณ 6 ประเทศ เนื่องจากกระดาษมันเกินไป ซึ่งเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองจะต้องใช้การบันทึกข้อมูลเข้าเครื่ องแทนการอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ จะใช้เวลาต่อคนเกือบ 3 นาที
จากปกติใช้เวลาไม่เกิน 45 วินาที ทั้งนี้ หากมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็ นจํานวนมาก เช่น เช่าเหมาลําเข้ามาก็จะ
เกิ ดปั ญหาความแออัดทั้งขาเข้าและขาออก ดังนั้นหากปั ญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขนักท่ องเที่ ยวและ
ผูเ้ ดินทางต้องเผือ่ เวลาเดินทางก่อนเวลา 3-4 ชัว่ โมง
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560 เวลาประมาณ 16.00 น. ทางกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ชี้แจงว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าว 15.00-16.00 น. เป็ นช่วงเวลาที่มีเครื่ องบินลงจอดถึง 20 เครื่ อง หรื อ 20 เที่ ยวบิ น ผูโ้ ดยสาร
ประมาณ 4,600 คน ในขณะที่พ้นื ที่ในการตรวจของด่านตรวจคนเข้าเมืองนั้นสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ประมาณ
3,000 คน จึงทําให้เกิดผูโ้ ดยสารรอรับการตรวจคนเข้าเมืองล้นไปนอกพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่ปรากฏใน
ภาพข่าว ซึ่ งขณะนั้นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าปฏิบตั ิหน้าที่เต็มอัตรากําลังทุกช่องตรวจ โดยคุณยุทธ
ศักดิ์ สุ ภสร ผูว้ า่ การการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ได้กล่าวถึงปั ญหาแออัดจนนักท่องเที่ยวขึ้นเครื่ องบินไม่ทนั
การมีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้นถือเป็ นข่าวดี เศรษฐกิจไทยวันนี้ ตอ้ งพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเป็ นหลัก
ปั ญหาที่เป็ นอยูก่ ็คือ ต้องแก้ปัญหาการเข้าออกที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) นัน่ เอง
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานที่มีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับการ
บริ การจากด่านตรวจคนเข้าเมืองของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองมากน้อยเพียงใด ซึ่ งจะ
ทําให้เข้าใจถึงระดับของคุณภาพการให้บริ การ และการให้บริ การที่ สร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวว่า มีความ
พอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อนําผลการวิจยั ที่ ได้เสนอต่อหน่ วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อผูท้ ี่ สนใจสามารถใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาวางแผนปรับปรุ งและพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่ ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
ความคุม้ ค่า และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองทั้ง
ในระดับจุลภาคและมหภาค ให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ของคุ ณภาพการให้บริ การ และความพึ งพอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ต่อการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจคนเข้าเมื องท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริ การที่มีต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
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4. เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีของความพึงพอใจในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
5. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อการใช้บริ การด่านตรวจคนเข้า
เมืองในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสนามบินที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง สามารถ
นํามากําหนดเป็ นขอบเขตในการวิจยั ตัวแปรแต่ละตัว ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้ น
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
1. การให้บริ การอย่างเสมอภาค
2. การให้บริ การอย่างทันเวลา
3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ
4 การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า

คุณภาพการให้ บริการ
1. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
2. ความน่าเชื่อถือ
3. การตอบสนองลูกค้า
4. การให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า
5. การเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาใช้บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิและท่ าอากาศยานดอนเมื อง จํานวน 400 คน โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ขอ้ มูลระหว่างเดื อน
มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเป็ นเวลา 6 เดือน
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4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามโดยตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้ อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนี ของ
ความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุ ดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence หรื อ IOC)
ระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของ ยุทธ ไกยวรรณ์ (2546)
4.3 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)

5. สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
- เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานมีต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้า
เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
- เพื่อเป็ นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอน
เมื อ ง ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร อัน จะนํา ไปสู่ ค วามพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
- เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกํากับ ดูแล และกําหนดนโยบายในการพัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่ าอากาศยานดอนเมือง เพื่อสร้างความพึง พอใจ
ให้กับ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ทั้ง ในระดับ จุ ล ภาคและมหภาค ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิ ทธิผลได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

6. อภิปรายผล

ผลจากการวิจยั พบว่า ภาพรวมผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การด่านตรวจคน
เข้าเมืองของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานมีความพึงพอใจในการใช้บริ การด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ ฯ มีความ
มุ่ ง มั่น ยิน ดี เ ต็ม ใจในการบริ ก าร รองลงมาคื อ เจ้า หน้า ที่ ฯปฏิ บัติ ง านโดยคํา นึ งถึ ง ประโยชน์ ต่ อ ผูใ้ ช้บ ริ การ
เจ้าหน้าที่ ฯ มีความรู ้ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ความเหมาะสมในการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ ฯ ที่ให้บริ การ ขั้นตอนในการให้บริ การมีความคล่องตัวไม่ซบั ซ้อน การให้บริ การตามลําดับก่อนหลัง
มีความเพียงพอในการให้บริ การ การเปิ ดรับฟั งความคิดเห็ นต่อการให้บริ การ เช่น กล่องรับความคิดเห็ น และ
สุ ดท้ายที่ ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ สําหรับผลเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่าง
ความพึงพอใจกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานที่ มีต่อเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจคนเข้าเมื องของท่ า
อากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในเรื่ องความพึงพอใจไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชยั กิจ (2559) คุณภาพ
การให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพการให้บริ การด้านการตอบสนองความต้องการ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่ องเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิสามารถให้คาํ แนะนําที่
เหมาะสมกับสถานการณ์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที รองลงมา เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมีจาํ นวน
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เพียงพอ สามารถให้บริ การลูกค้าได้ทวั่ ถึงและทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เต็มใจและพร้อมให้บริ การอย่างรวดเร็ วเท่ากัน และสุ ดท้ายเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมีความเอาใจใส่ต่อ
ปั ญหาและแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว ตามลําดับ

7. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้

ผลการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูข้ า้ มาใช้บริ การด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ในครั้งนี้ ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับพอใจมาก แต่ยงั มีคาํ แนะนําของ
ผูใ้ ช้บริ การให้มีการปรับปรุ งเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ดังนั้นเพื่อรักษามาตรฐานของความพึงพอใจในการใช้บริ การด่านตรวจคนเข้าเมือง ควรมีการปรับปรุ ง
ตามคําแนะนําของผูใ้ ช้บริ การ เช่น
1. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของด่านตรวจคนเข้าเมือง
2. ความรู ้ ความสามารถ เช่ น ภาษาอังกฤษที่ เป็ นภาษากลางของโลก ควรปรั บปรุ งเพื่อให้ง่ายต่อการ
สื่ อสารทั้งทางเจ้าหน้าที่และคนที่รับบริ การอีกด้วย
3. การปรับปรุ งให้มีช่องบริ การด่านตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ
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